I
staré o

ístopisu Pražské
(1437 -1620.)

Sestavil
JOSEf TEIG
archivář

kr. hl. m. Prahy.

ODDÍL 1.

DÍL
(Ochoz Xlla~XXX.)

Se

světlotiskovou přílohou.

V PRAZE 1915.
Nákladem obce královského hlavního města Prahy. ~ Tiskem Ani. Purkrábka.

Obsah dílu

I.

a

II.

Str.

Díl I. (Ochoz I.-Xll.)
Ochoz I. Velké náměstí Staroměstské.
Strana severní proti ulici l\Ielantrychovč (radnice).
Ochoz II.
Tržiště na Ve1kém náměstí:
a) Všeobecná ustanovení o tržišti
b) Trh rybní. . . . .
c) Prodej soli
d) Kořenná váha obecní
O míře a váze vůbec .
Krámce kolem radnice:
1. Krámce soukenické
2. Krámce kožešnické
3. Ostatní krámce
Kašna.

33

42
5::l.

53
56
56
57
57

64
64
64

Pranýř

Cdálosli na

náměstí

Ochoz III. Radniční ochoz domovní.
Domy na Velkém náměstí
Proti domu Chřenovému . . .
Proti sv. Mikuláši. . . . . .
Malého náměstí strana východní (pod uzdaři)
Velké náměstí. Proti i\Ielantrychově ulici .
- Strana severozápadní . . . . . .

94
117
131

181
. 217'
.232

Ochoz IV. Na Velkém náměstí strana severní
.
Zprávy o m. Pavlovi Kristianovi
Koldína
.
Při vchodu do Dlouhé třídy
.
Na Veselí . . . .
.
V ulici Svatodušní
.
V ulici Kostečné
.
V ulici Mikulášské (kdysi U' tří sludní, Maislově u!.)
Ochoz V. V Dlouhé třídě

1

252
319
360
363
371
377
377

.385

Ochoz VI. Na Velkém náměstí strana východní.
.387
V Týnské uličce
.422
Na Velkém náměstí strana východní (pokračování) 427
V Celetné ulici . . . . . • . . .
· 441
Kostel Matky Boží před Týnem. .
.459
Ochoz VIT. Na Velkém náměstí strana jižní

.5J9

Ochoz VIII. V ulici Železné (strana východní)
V Celetné ulici (strana jižní) . . . . .

· ó67
· 585

Ochoz IX. Na Velkém náměstí (strana jižní) .
V ulici Melantrychově (strana východní)
V ulicí Železné (strana západní) . . . . .
~a Velkém náměstí (pokracování strany jižní)
V ulici Melantrychově (část západní) . .

.605

.629
.650
.654
662

Ochoz X. Na Velkém náměstí, pokračoYání slr. jižní 662
Ochoz XI. Na Malém náměstí (Ovocný trh) str. jizní 669
. Proti Malé Karlově ulici . • . . , . . . • , . 691

Str.
V ulici Svatojilské (slrana východní)
V ulici Michalské (strana západní)
Kostel sv. Michala . . . . . . .
Skola u sv. Micbala . . . . . . .

.695
.712
.733
.748

Ochoz XII. Na Malém náměstí (strana západní)
.
Věneční, ovocný trh. . . . . . .
.
V koutku z Linhartského náměstí
.
Na Linhartském náměstí (Kurný trh, v kuchyních)
V ulici mez; Linhartským a Marianským náměstím
Y Husm'ě třídě (í' ulici JeZO\'Ílské, Dominikúnské)
V Malé Karlově (Zlatnické, Jezovitské) ulici . . .

748
773
'774
774
778
779
784

Díl ll. (Ochoz Xlla-XXX.)
Ochoz XIIa. Na Linharlskérn náměstí (Dvur J arošuv,
trh kurný) . . . . . .
..... .
Krámy uzdařské
. . . . . .
Platnéřská (Ostrožnická) ulice (strana jiiní)
Kostel Matky Bozí na louži. . . . . . .
V ulici mezi Marianským a Linhartským náměstím
(strana severní)
Trh kurný . . . .
Kuchyně

Řád o kumém trhu
Kostel sv. Linharta

2

5
30
59

69
69

69
69

Ochoz XIII. V ulici u radnice (bÝ"alé náměstí sv.
Mikulášské).
Kosteí a škola sv. Mikuláše na starém kurném lrhu
82
V ulici Mikulášské (u tří studnic) . . . . . .
143
V Jáchymově ulici (strana jižní) . . . . . "
169
Ochoz XIV. Na náměstí sv. Mikulášském (pokračodní) J80
Kollej Všech Svatých (Andělská) .
181
V ulici Kaprové (strana jižní) . '.
.205
V Zatecké uličce (strana východní)
.209
V Platnéřské ulici (strana severní)
.209
Příhody v ulici Platnéřské
.233
Ochoz XV. V ulici Kaprové (strana jizní)
.234
V ulici Valentinské (strana v)ichodní) .
. 251
V ulici Platnéřské (strana severní) . .
.257
Na Marianském náměstí (strana severní) . . .
258
V ,!lici Platnéřské (pokračování strany severní) , .262
V Zatecké uíicce (strana západní) . . . . . . .266
Ochoz XVI. V Kaprové ulici .
.267
Kostel sv. Valentina . . . .
.267
Okolo kostela sv. Valentina .
.288
Sanytrové hutě na břehu řeky před kostelem sv.
Valentina . . . . . . . . . .
.288
V ulici Kaorové . • . . . . .
. 291
Na bývalé~ Valentinském náměstí
.2\l4

IV
V
Str.

Str.
OchozXXy~ ~ ulici Kar1ově, Nožířské, velkéJezovitské
(strana J1zm) . . . . • . . .
601
V ulici Liliové (strana západní) . . . . .
660
V ulici Anenské (strana se\·erní). . . . . . . . 561

Ochoz XVII. Na bývalém Valentinském náměstí (pokračDvání) • . . . . . . . . . . . . . . . . 300
V Platnéřské ulici pOkračování strany severní
(Ve dvorci, ryneček). . . . .
.307
Ve Valentinské ulici . . . . .
.320
Ochoz XVIII. V bývalé Granátové ulici.

OCh,oz, XXVI. V ulici Karlově (pokračování strany
j1zm) . . . . • • . . . • . . . . . .
. 666
V ';Jlici Husově (Dominikán s, é), strana západní . . 610
V Retězové ulici . . . . . . . . . . . . . . 616
V Liliové ulici (strana východní). . . .
.625

.322

Ochoz XIX. Špitál K,ižovníků s červenou hvězdou . 329
Ochoz XXa. Reka Vltava, Most Karlův, clo na
úřad mostecký . .
Bratrstvo rybářů lla Vltavě
Rybáři nad mostem

mostě,

hořejší

dolejší
Právo plavecké
Vory
Sekání ledu na řece.
Ostrov Střelecký

347
· 371
.1)71
.371
.372
· 372
· 376
.377
.378

Ochoz XXb. Část Klementina (v rohu jihozápadním) 381
Ochoz XXI. V ulici Křižovnické (strana východní)
Kostel
Martina Menšího (Eloie)

.383
.385
.388

Ochoz XXII. Hlavní část Klementina v ulici Karlově 390
Klášter sv. Klementa . . . . . . . . . . . . 390
Na námčstí Mananském (strana znpadní) . . . . 413
Ochoz XXIII. V ulici Karlově (Nožířské, Velké J czovitské,
strana severní) . . . . . . . . . . . . . . . 43!
Na Marianském náměstí (pokračování strany západllí) 461
Ochoz XXIV. U mostu Karlova (náměstí Křižovnické) 459
Celnice obce Staroměstské
459
V ulici Karoliny Světlé
.470
Lázeň královská
.470
í\l'ýny Staroměstské .
.482
Yodárna voda rourrui
.494
Pulírna v mlvncch. .
.498
Mandl, Brus,~ Šlejférna .
.499
j

Ochoz XXVII. Husova třída (Ulice Zlatnická, Nožířská,
malá Jezovitská, strana jižní). . .
. 626
Jalovcová ulice (strana severní)
. . . 633
V třídě Husově (strana východní)
. . . 664
Ochoz XXVIII. V rozcestí mezi uličkou Jalovcovon
a ulicí Svatojilskou
.666
'Y lHdě Husově (pokračoYání strany východní) .670
Skola sv'. Jilská. . . . . . . . . . .
671
Kostel S". Jiljí . . . . . . . . . . .
672
Ochcz XXIX. V Husově třídě (pohacování strany
východní)
. . . . .< •
V ulici Svatojilské. .
za Sv-o Jiljím
kostelu sv. Jiljí
O ulicích NoZířské (Karlově), Zlatnické (též nyní
Karlově), a k sv. Jiljí (Husova třída). . . . . .

698
711
715
716
716

Ochoz XXX. V Husově třídě (v ulici Dominikánské,
u sv. Jiljí, strana západní)
728
Kollej. Nazaretská . . . .
. 761
Kollej Loudova, Apoštolská. . .
. 787
Betlemské náměstí (strana severní)
. 794
Fara BetIemská. . . . . . . .
. 794
Kaple l\Iládátek, jinak Betlemská . . . . . . . 796
Nělwlik dodatků ke kollejím Nazaretu, Loudově
II ke kapli Betlcmské
. .
. 866
Záduší Betlemské . . . . . • .
. 869
Koslel sv. Filipa a Takuba
. 871
Y Liliovyé ulici (strana v)icllodní) .
. 881
V ulici Retězové (strana jižní). .
. 894

Seznam míst.
č. p.

Díl I.

1a
1 Původní dum radniční
I ~ápadní cást radnice
938 Smerhov
937a Zlatá koruna
937b Burjanovsk)' d.
937c Stodola
24a
24b
24c u medvídka černého
24d tiskárna Severinova
24e
1 (vzadu)
2 (vzadu)
23 u husy zlaté.
12 (vzadu)

Str.
1
4
94
96
111
117
121
127
· 129
· 131
132
140
142, 144, 145, 146
· 147
· 148
· 155

Č. p.
22
21
20

Volejníkovský d.

19
18
17
1413
12

u Březinu

u Záby černé, u bubnu
II žáby zelené
u Zlatotepců
n Drabantů

II
10 u cepu
9
8 u sloupu modrého.
7 u hřebenu
6 li raků
6a
5b

Str.
168
164
166
171
178
180
181
183
187
]89
191
. 198
200
203
.20ií
207
.209

Č.

p.
Str.
4
.........•.
.212
3
....•.
. 217
2 u kohouta, d. Penítkový
. 220
936 Průchodil)', chl'enový d. .
. 232
936 u la~;:-tí, Kozlovský, Wartembergovic
.262
934 u tvare. . . . . . . . . . . . .
. 267
933 u trouby . . . • . . . . . . . .
. 266
932 Wolframový, n podušky, Řeháčkovsk}i
. 278
931 u korábu, u hvězdy zlaté . .
. 310
930a u růže modré, d. Čelechoveký
. 336
930b Markrabský, Pernštejnský d.
. 342
930c na schodci
. 344
929 u voháněk tří
. 348
928
......
. 360
927 Bradavičovský
. 362
926a
363
926b . . . . . .
.36'1
925a • . . . . .
. 367
926b u komety, u smrti
. 370
Kostel sv. Salvatora (Německý)
. 371
930d (vzadu) . . . .
. 377
932b (vzadu) . . . . . . . .
. 377
U-V. d. Věnkovský
. 377
73- Y. 11 flašek, Lumendovský, Konopovský
. 378
72-V. u šachů, II desk_dvorsk)'ch, H'\idarovsk)', Dejm.
kovský, u páva zlatého
. . 381
71·V. u sv. Jiří, n Šalomouna
. 382
935b na studené světnici. .
383
935c
. . . . . .
386
610 u Holců, u mříže černé.
385
610 a 609 . . . . . . . .
. 387
608 u desk zelr!ských, u mříže vysoké
. 399
607 Zárovský, Svihovský, u Pechanců .
. 401
606a u měny staré, li měsíce, u pulměsícp, Vackovic,
v kapli. . . . . . . . . . . . . . . . . 402
606b Miglicerovský, u stolice, u Zimu, Hodějovský 410
606 u zvonu bílého
. 417
629 II duhy, li duhů
. 422
604 škola Týnská .
. 427
603 Pelechovský, Trčkovský
. 430
602 II tří králů, Pikartovský
. 441
601 Fara Týnská
. 459
Kostel Matky Boží před Týnem
. 459
553 Donínský, Syxtovský . .
. 519
662 u dveří černých, Maršálkovský, Pikartovsk)'. . 532
661 u beránka
. 636
560 pod skřidlicí, II měny. .
. 538
649 u Lazara . . . . . .
. 543
548a u jednorožce, Mandovský
. 649
648b u dveří červených
. 567
647 Koutkovský. . . . . .
. 567
546 II sokola, u ptáka stříbrného
677 i
545 u dveří modrých. . . . . .
. 679
544 u beránka . . . . . . . .
. 582
556 Drdákovský, u slunců, u slunce zlat.
. 586
556 u srpů star;,ch .
. 598
554 u srpů . . . . . . . . . . . . .
. 600
48i
................
•
.606
483 li červené ruze, v pekelcích, II pelikána zlatého,
pod mandlami . . . . . .
. 608
482 pod mandlami. . .
612
481 Mcdařovský, u koruny zlaté
. 614
4"Oa u čápů
.....
. 616
480b u srpu, Mydlářovský
. 621
479 u husy modré • . ,
, 623

Č. p.
478
477
476
47ií
486
485a
486b
462
461a
46lb
460
469a
469b

Str:
. 626
. 629
. 636
. 644
.650
. 651
. 652
. 654
. 660
.662
. 662
II mouřenína, Vlčehrdlovský
. 669
Hedvíkovský, Pelechovský, Hlavsovský, II jelena
modrého . .
. 675
458 u lilie . . .
. 678
457 u orla zlatého
683
456 u kozlů. . .
. 6S7
456 u kapra, Chřestovský
. 690
454a N erbortovský
. 691
454b · . . . . .
.692
463
· . . . . .
.693
462 Hesoltovský, Petříčkovský, u orla červeného . 693
451 li andělu sedmi
. 695
460
.702
449 u prslena . . .
.707
448
.709
447 pp. Hasištejnských z Lobkovic, Kutovcovský . 710
446
· . . .
. . . . . .
.711
44:; Opatovsk)', Benedovsk)', Šípařovský
.711
441 u proroků (profet), u orla zeleného
.712
440 u tykví . . . . . . . . . . . .
· 714438a u vlka husím pískajícího, u zajíce bílého
.715
438b Drobnicovsk)'. ~ rajsk)'ch jablek . . .
.717
437 u tH sluncí, u Zizky, II stříbrného medvěda .721
436 u železných dveří
.722
436 II pul kola
· 731
144 u anděla, v ráji .
.748
143 li lva bílého.
.756
142 u volka, dům Pyl1íkovsk)'
· 759
141 u sv. Petra
.768
140 Frankovský, Prokupkovsk)', Chmelovský
.770
139
.772
138
.....
.773
141 (vzadu) . .
.774
137 Babkovský
.774
136 v kurníku.
..
775
135 Šoltovský, u doktorů
776
134 u pštrosů, Zlomkovský
.777
168a
.....
.778
168b·e . . . . . . . . .
· 779
157 u havérů, u zlatého koně
.782
166a Tomanovský
.783
156h
.784
164 u kalicha .
.784
152
· 786
149 u pávll, u koně modrého
.787
148
· 789
146 u Adama a Evy, na poklopci
.790
146 u andělá, anděl na kohontě
· 791
u sv. Štěpána, Štěpánkovský, na Kamenci
Štěpánovský, u konví . . . . .
Konvovic, u tří konví Naslojtovský, u medvěda zlatého
• . . . . . •
li desíti panen
u koně bílého .
u volka, Legátovský, Smertošovsk;,
u Kryštofora, Vilímkovský
. . . . . . . . . . .
u anděla . . . .

~

Dí! II.
128

Odhájovský,

127

Freserovský,

II

sloupů černých, Adlarovsk;" u orla

černého

3
II

FamM

I}

vn

VI
č. p.
122
..... .
120 u oslů . . .
H8 Zachařovský.

116
114 u zlatého čápa .
llla . . . . . . .
lUb . . . . . . •
109 u lva bílého, u dvou bílých lvů
107 .
. . . . . .
105 Svíčnikovský
102 u sv. Máří Magd.
102b Helmovský
133a . . . . . . .
133b . . . . . . .
133c Domináčkovský
132
131
l11c (vzadu) V kurníku
IUd (vzadu)
114b . . .
116b . . .
129a Frýdlovský
~

129b
129c
27c
27 d
27<:

Str.
8
9
10
II

IR
14
15
16
17
18
19
24
59
60
62
64
64
65
66
66
67
67
68
68
· 143
· 143
· 145
- 148
· 154
· 169
· 170

.....
v díře . .
škola sv. Mikulášská
u tváří, u bílé rúže
..... .
:27 f u věže . . .
27 g u tří studnic
70-V. u Jonáše
67-V. Dvorákovský
64-V. Trefanovský, u Adama a Evy, Adamovský,
Rozsypalovský, u (~onů
· 171
30 u tváře. . . . . .
173
15
180
16 kollej sv. Andělská.
J8t
28 li jednorožce
· 194
29 u strak. . . . . . .
.200
31 II ruže zlaté, Šíd1ovský, Volkovský
..
.202
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. 258
u zlatého kyje. . • . •
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. 260
103a
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.263
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.264
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.264
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.266
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.267
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67a . . . . . . .
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.... .
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64 u Nymburských, II tl'í sekerek
.294
63 fara sv. Valentinská
.296
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.296
58
.297
60a-b
.300
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. 301
6lb
.302
65
.304
66
.305
87a·b
.306
88 Vobrázkovský, d. u obrázků
.308
89
.309
90a
.312
90b
.314
91
317
92
.318
93
.320
94 II třech Turku
.321
86a Lázeň na schodci
.322
86b
324
68
.326
69a
327
69b
.328
70
.329
191
.329
190aa kovárna
.381
190u, v . . .
- 383
190w 1IIichalovský d., u flašek
.384
190y, p kostel sv. Martina !vlenš.
.385
190q fara sv. Martina Menš .
. 388
I90r
..... .
.388
190s (?) . . . . . . . .
.389
190a klášter sv. Klimenta
.390
190d . . . . .
.407
J 90e u trubiček
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190f . . . . .
.413
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.413
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.414
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.415
190k . . . . . . . . . .
.416
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.422
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.423
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.426
1900 . . . . .
.428
190p jeh1ářovský
.429
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, ..• ,
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160a
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159 Pechancuv, Hrdinovský
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176a
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194 Pergameníkový
195 Lázeň královská
j 98-202 Mlýny Staromě,tské, Vodárna
189 )l dítek, Danielovský, Saský
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187
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185b Širůčkovski
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....
.
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180a u toulu .
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178 u Dřelu
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173
172 u třech píp

171
169
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164
163

u

tří

labutí

u stříbrné šavle, Vopršálovský, Bártovský, u
veného raka

161
156a II zlaté slámy I
156b II klíčů .
229
228 u krafli, u červeného lva
227a
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XIIa.
Na Linhadském

Dvůr Jarošův, trh kurný.

línora. Orig. listina uuiversitní
61. In nomine domin i amen. Nos
~Iargaretha priorissa, Katherina subpriorissa tolusque con·
ventús sororum inclusarum monasterii S. Anne in Praga
ordinis s. Augustini sccunduln instituta et sub eura fratrum
ordinis Predicalorum vivencium ad noticiam presencium el
memoriam deducimus futurorum, quod nos altendentes
diversa beneficia, quibus honorahilis vir d. Elyas, prepositus nostri tnonasterii et canonicus Luthomericensis,· se
reddidit multipliciter nobis gratum, ac volen les sibi condigna et sincera vicissiludine proinde respondere, eidem
dOIllUIll noslram sitam prope ecc1csiam s. Leonardi in
Praga, quam d. Katherina, quondam relicta Jarossii, fra
tribus Predicatoribus pro remcdio anime sue aliquando
contulerat, ad nos iure empcionis racionabiiiter del"olutam
cum universi, utilitalibus ct attinenciis ipsius domus damus
cl concedimus, ad "ite sue tantum tempora, possidendam
hac COIHlicione aUÍecta, quod nOH obslante COIllradiccione
aliqua consanquineorum vel amicorum predicti d. Elye
quorumlibet dominium et posscssio dicte domus post
obitum ipsius ad nos al"que impedimento aliquo libere
devolvatllr. Et ut idern d. Elyas pro beneficiis nobis inpensls benívolenciam llostram tmn in vita sua, qnarn eciam
post mortem erga se tanto senciat ampliore!ll, ex nunc
presentis scdpti testimonio ad hoc nos ot monasterium
nostrum voluntate spontanoa perpetua obligamus, quod
post obilum ipsius d. Elye in die anniversarii sui unam
marcam argenti fratriblls Predicatoribus de s. Clemente,
aput quos sepulturam elegit, et aliam marcam eodem die
conventui nostro pro refeccione annis singulis dabimus ac
unam marcam pro duabus lampadibus, quarum unaÍn ecelesia
nostra et alia in ecelesia fratrum Predicatorl1m pro remedio
anime dicti Elye ardebit, perpetuo similiter tenebirnur assig!lare. ln cuius rci testimonium et robur perpetuo valiturum,
quia proprium sigillum non habuimus, sigillis venerabilium
virorum" et dominorum infrascriptorum prosentes litteral
\'oluimus communire, videlicet patris reverendi prioris
l'rovincialis noslri Ulrici prepositi, ,Velizlai decani, Johannis archidyaconi, prelatorum Pragensis ecclesie, Thobie
Gradecensis, Michahelis Pylznensis, Nyeolai Boleslaviensis
archidyaconorum Prag. dyocesis, magistri Symon'is, s. Galii
plebani in Praga. Acta sunt autem hec in monasterio
nostro s. Anne in l'raga a. d. m. trecentesimo primo,
quarto Kalendas Marcii, indiccione quarta decima.
2. Koleln roku 1340. Tadra, Summa Gerl:ardi
č.83. Nos Karolus etc. scire volumus universos, quod1.

130 I,

26.

kl1ihovny v Praze

Č.

náměstl.

censum quinque s. gr. pl'. de quibusdam areis curie, que
dicitur J arossine, prope ecclesiam s. Leonardi - annue
debitum, quem - soror Gisla, sanctimoniali. ad s. Laurencium de Praga, de elemosimis amicorum participare
habet tantummodo per tempora vite sue, lranslatum post
ipsius puelle obitum nomine perpetui testamenti in usus
yirginuln COllYentus ecclesie dicti s. Laurencii quem
censum olim nobilis femina Katharina, relicta J arossii de
Fuchsperch suis tcmporibus liberum a quibusvis oneribus
civilibus
una cum iure patronatus dicte s. Leonardi ecclesie in eo statu, sicut ipsa Katherina tunc legavit - persistentem, in prefatum conventum - transtu!erit utifruendu'n per eas libere, prout - sem per fieri
volumus nomine perpetui testamenti, licet postea idem
census quadam exigente necessitate inevitabili ad manus
civiles ad tempus devenerit, ab eisdem, cum dudum ad
ipsum conventum - denuo revocatis et a predicta Gisla
annis X, prout per dictarum arearum possessores vivos
demonstrari poterit, possessus et perceptus libere el quiete,
quousque quoddam novum dicte ci"itatis statutum noviter
de onerandis cvi"i!iter in generali omnibus testamentis de
quibuscunque bonis - persolvendis in contrarium supervenit, quod tamen quod ad ipsas virgines vim 110iumus obtinere - ab omni contribucionis nomine duximus eximendum - .
3. 1346, 6. listopadu. Rukop č. 993 f. za. Nos
Borsutha iudex el Andreas goldner, Seylinus de Pieska,
Henslinus Mathie de Egra, Pesko Neuburger, Otto pannicida, Heynricus Swevus pincerna, Frenczlinus Goppoldi,
Heyricus Swevus dictus Czigler, Iessko Bavari, Enderlinus
Stuk, Wenczes!ans Geunher et Rudlinus Melniker, iurati
civ es civilatis Pragensis, recognoscimus, quod curiam Jarosschii, in qua nunc forum pullorum existit, prope ecelesiam s. Leonardi in Praga sitam, pro parata civitatis pecunia emimus et rite ac racionabilíter comparavimus civitati, ita videlicet, quod census et utilitates universe, que
de ipsa curia et de casi, seu huttis nunc ibidem positis
aut de aliis quibus\'Ís edificiis in posterum quomodolibet
ponendis poterunt evenire, debent ipsi civilati Pragensi
et nulli alteri derivari. Nullus quoque concivium nostrorum
aut quivis alter pro optinenda ipsa curia aut eius utilitatibus
seu proventibus debet apud dominum Iloslrum, Boemie
regem, vel suos berédes laborare sub incursione pene,
que in litteris patentibus domini nostri regis et civitatis
predicte super domo consilii confectis continentur. Datum
a. d. j 346 YIIlo ydus Novembris.
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Krámy

uzdařské.

(Institae frenificum.)
]. 1400, 29. května. Rukop. č. 996 f. 13. Th&mlinus frenifex emit duas s. gr. pro census erga Leonhardum
frenificem, olim Iurglini frenificis filium, pro XX s. super
instita frenificum eiusdem Leonhardi sita ex opposito
dieti Thomlini inter institas Pe che frenificis et Marssonis
Sehatka frenificis' - . Act. sabbato ante Exaudi.
2. 1402, 10. ledna. Tamtéž f. 47. Thomlinus frenifex et Henslinus Gundaker emerunt simul unam S. census erga Pec ham frenificem pro novem S. super instita
frenificum sita penes domum eiusdem Peche immediate
et institam Leonhardi frenifieis. Act. fer. III. post. Epiph.
3. 1403, 16. ledna. Tamtéž f. 73. Henslinus Rot
emit unnm S. gr. census erga Pecham frenificem pro X S.
super instita frenificum sita penes domum eiusdem Peche
ex una et ínstitam Leonhardi frenificis parte ex altera - .
Act. fer. III. ante Anthonií conf.
4. 1403. 30. ledna. Tamtéž f. 74. Jacobus dictus
Czaczermdas. emit unam s. gr. census erga Henslinum Rot
sutorem pro X s., quam habuit super instita frenificum
Peche frenificis, si ta immediate penes domum eiusdem
Peche ex una et institam Leonhardi frenifieis parte ex
altera. Act. fer. III Purif.
5. 1403, 4. srpna. Tamtéž f. 86. Welico freoirex
cmit institam frenificum erga Leonardum, olím Iurglini frenificis filium. el Annam, matrem eius, pro XXX s., que
sita est circa chorum ecclesie s. Leonhardi inter iostitas
frenificum Peche et Marssonis Scliatka et tenétur de eadem
instita duas S. gr. census Tomlino frenifici et ad s. Annam
mediam S. census censuare. Act. sabbato ante
Sixtum.
6. 1407, 26. dubna Rulwp. č. 2101 f. 110. Marsso
Ssatka frenifex emit in sti tam frenificllm erga Elisabeth
relictam olím Peche frenificis pro X s. gr.; si ta est immediate penes domum eiusdem Elisabeth ex una et institam Vveliconis frenificis parte ex altera. Et tenetur de
ip,a instita ad fratemitatem Corporis Christi I s. gr. et
Marziconi sutorí I S. et ad S. Annam mediam s. gr. census. Act. fer. III. post S. Mareí ev.
7. 1407, 26. dubna. Tamtéž f. 111. Marsso Ssatka
frenifex resignat institam suam frenificum Enderlino frenifiei, genero suo, Margarete, conthorali sue, situm ex
opposito chori ecclesie s. Leonhardi inter institas Weliconis frenificis ex una et Thomlini frenificis parte ex
altera. Et tenetur de ipsa instita vigioti cum dimidio tercio gr. ad s. Annam census censuare. Act. fer. III. post
s. Marc; ev.
8. 1408, 10. května. Tamtéž f. 147. Thomlinus
frenifex emit institam frenificum erga Henslinum Castner
pro XXXII S. prope s. Leonhardum in acie ex opposito
domus olim Reichliní institoris penes institam relicte
Hertlini frenificis immediate. Act. fer. V. post Stanislai.
9. 1408, ll. srpna. Tamtéž f. 161. Enderlinus [renifex emit institam frenificum erga Dorotheam, relictam
Marssonis Schatka, pro XX s. gr. et sita est prope domum relicte oHm Peche frenificis ex una et VVelicoois frenificis parte ex altera. Et tenetur de ipsa instita mediam
s. gr. ad s. Annam, il. unam sexag. gr. ad fratemitatem
Corporis Christi ad s. Leonhardum et Iessconi sutoii
unam s. gr. C. Act. saboato post Laurencii.
10. 1410, 12. června. Tamtéž f. 229. Enderlirius
frenifex exsolvit I s. gr. c. erga J acobum sutorem pro
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VIII s. gr. super gaza frenificum ips;us Enderlini sita
prope domum olím Peche frenificis et gazam Welikonis
frenificis. Ac!. fer. V. ante s. Viti.
11. 1411, 22. října. Tamtéž f. 287. Jacobus frenifex emít institam frenificum erga Dorotheam, relictam
olim Thomliní frenifici', pro XL s., que sila est circa
murum cimiterii eccleóie s. Leonhardi in acie, sicut itur
ad s. Leonhardum penes institam relícte Petri Hes. Et
tenetur de eadem instita virginibus ad s. Annam XXII gr.
C. censuare. Act. fer. V. post Ga1li.
12. 1414, 11. ledna. Rukop. č. 2102 j. 18. Barbara, relicta Reychlini institoris, emit mediam s. gr.
census erga Weliconem frenificem pro V s. gr. super
instita sua frenit1cum, sita inter instltas Enderlini frenificis
éx utraque parte ex opposito domu s olím Thomlini frenific;s. Act. fer. V. post Epipban.
Hl. 1418, 24. ledna. Rt/kop. č. 992 f. 9. Martinus
Czigan frenifex assignavit Krzyezkoni institori res suas,
puta frena et alia, que in iostita reperta fuerint, ut eadem
vendat et se de fideiussoria caucione pro eo facta liberet
- . Act. fer. II. dominice Circumdederunt.
14. 1438. - Ruhop. č. 2102 f. 408. Anna, relicla Girglini frenificis, resignavit --- suam post mortem
- institam frenificum sitam inter institas Andree frenificis et Nicolai Henik Simoni, nato Leonardi, privigno
suo. 1ó. 1439, 27. ledna. Rt/kop. č. 90 f. 30. Si gismundus frenifex, natus Vvenceslai Owes, et Marusska
emerunt gasam seu institam frenifieum sitam circa
chorum s. Leonardi inter institas Urban i et Andree frenificum pro viginti tribm s. erga commíssarios bonorum
J aeubconis frenifieis - . Act. fer. III. post Conv. s. Pauli.
16. 1439, ll. března. Tamtéž f. 32. Andreas frenifex et ·Susanna emerunt .- erga Sigismundum frenificem
pro XXVIs. Act. fer. !III. ante s. Gregorii.
17. 1440, 17. února. Ru/(op. č. 992 j. 200. Simon,
natus olím Leonardi frenificis, fassus est, se decem s. gr.
debiti Nicolao frenifici, dieto Henik, obligari -- proscribens
eas super instita ipsius Simoni, si ta retro chorum s. Leonardi el penes institam Andree frenifici - . Act. fer. Ull.
post s. Valentini.
18. 1443, 26. října. RullOp. Č. 90 f. 82. Simon
de Sliwenecz frenifex emit institam frenificum penes
eccles. s. L. inter in sti tas Nicolai Henik et olím Andree
- erga Simonem, natum Leonardi frenificis, pro XXVlI
s. Act. sabbato post Crispini.
19. 1445, 5. dubna. T<.l1litéž f. 114. Dorothea, relicta Jacobisaponiste, emit pro se, Zdenia [sorore ipsius]
pretextrice instilam frenificum erga Urbanum frenificem
pro XXI S., que sita est penes ecclesiam s. Leonardi
inter institas ] ohannis Sternbersky et orphanorum Andree
frenificis. Act. fer. II. post Ambrosii.
20. 1450, 26. listopadu. Tamtéž f. 248. Simon
frenifex ct Dorotbea emerunt institam - erga Dorotheam,
relictam Jacobi saponiste, pro XX s. Acl. fer. V. post
Katherine.
21. 1453, 5. března. Rukop. č. 2119 f. F. 5. Ve
jmeno božie amen. Já Dorota mydlářkaí vdova po Jakubovi mydláři - o tom krámu uzdařském u sv. Linharta,
kterýž jsem byla pro chudé kúpila a pak nájemn(kuov
naň mieti nemollúc prodala sem jej za XX k. gr. Simonovi uzdaři, takto v vuole má jest, aby poruč'níci moji ty
penieze od téhož Simona vybierajíc vždy dva groše na

záčkóm do školy u sv. Linharta a ostatek týmž
žáčkóm na třevíčky neb na jiné jich potřeby na každý
týden vydávali - . Jenž jest dán ten pondělí po Přene
sení sv. Václava.
22. 14~4, 26. října. Rt/llOp. č. 2105 f. 29. Urbanus

maso

frenifex cl Martha emerunt in sti tam - inter institas Simonis el Masskonis erga Vitkonem frenificem, fratrem
Fiolkonis, pro XXI s. Act. sabbato ante Simonis et Jude.
23. 14ó6.
Rl/IlO}'. č. 2119 J. H. 8. Mikuláš
uzdář - odkázal krám podle kostela na rohu podle
krámu Šimona z vápenice a proti krámu Fraňk~ ostrožníka manželce své Dorotě a dětem Václavovi, Rehořovi
a Martě.
24. 1459, 22. září. Rl/lwp. č. 2105 J. 109. Simon
Quirio frenifex et Marta emerunt inslitam henificum inter
institas Johannis Stermbersky et Masskoms erga Vltum
canulatorem pro XII s. Act. die Mauricii.
25. 1460, 2!. října. Tamtéž f. 126. Dorotea, conthoralis Leonardi saponiste - resignavit - institam freficum sitam inter in~titas Simonis de Calciburna et Frankonis calcariatoris marito suo. Act. die Xlm. Virg.
(Zrušeno r. 1463.)
26. 1460, 3. prosiuce. Rt/lwp. č. 2141 f. 309.
Vedle smhívv přáte:ské Jl.lašek uzdař seznal sě jest,
že jest dluÍen XX k. j;r. Václavovi, řečenému Fráňa
z Zeizieř, dluhu - v kterémZto zapsal jest - krám svuoj
uzdařský ležící mezi krámy Urbanovým a K virinovým - .
Act. fer. lIn. post Andree.
27. 1463.
Tamléž f. 380. Instita Leonardi
saponiste inter institas Simonis de Cementina et Frankonis
calcariatoris.
28. 1465, 8. kvetoa. Rt/kop. č. 2105 f. 224. Lucas
a rubeo cervo, tutor orphanorum olim Stiastny, emit pro
Zdenkone, nato eiusdcOi, institam - ex opposito instite
Frankonis calcariatoris - erga Dorotheam, Leonardl saponiste conthoralem, pro XV s. Act. die Stanislai.
29. 1468.
RullOP· č. 2141 f 86. Wenceslaus
frenifex el Elisabeth fassi sunl se teneri debiti X s. gr.
Katherine, orphano Pauli frenificis, quas proscribunt super
instita sua frenificum circa corum s. Leonardi inter institas
Tomkonis et Simonis.
30. 1468, ló. března. Rukop. č. 90 f. 265. Tomek
frenifexet Margareta emerunt - institam frenificum circa
chorum ecclesie s. Leonardi ioler institas Simonis de calciburna el Frane hincinde situalam erga Jacobum, filium
Urban i frenificis, pro X S. Act. fer. HI. post Gregorii.
31. 1470, 9. května. RullOP. Č. 2105 f. 292. Wence,laus frenifex, filiu, Swaczine, cmit institam circa ch 0rum s. Leonardi in aciepenes institam Simonis de calciburua ap ut commissarios Dorothee, olim uxoris Leonardi
saponiste, pro XV s. Aet. fer. lIlI. post Reliquiarum.
32. 1470. 15. května. Ta/lltéž Mates frenifex cl
J'vlarussie .emerunt institam frellific1i.m circa chorum s. Leonardi lnter institas Quirini tt Tomkonis aput Wenceslaum,
filium Swaczine, pro X s. Act. die Sophie.
33. 1473, 2. května. Rulwp. Č. 2119 f. R. 13.
Ve jmello - . Já Havel ostrožník ze. krám muoj,
kterýz od panie Kačky kúpiv sobě a Duore, dceři mé,
kteráž již umřela, zapsal sem XII k. gr., kteréžlo mi syn
muoj z statku jemu ode mne daného - vydali má, čistce
XX liber, kterýz u téhol. syna mám, anebo pcnieze zaň,
po IIII gr. za libru, ač jej sám po V gr. mám, nádobie
také mé k řemeslu ostrožnickému, kterýžto kJanovi, zeti
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mému, přinesl sem - odkazuji Janovi, zeti mému, a Johanně, dceři mé a jeho manželce. Act. die Sigismundi.
34. 1478, 8. srpna. Ruko}'. č. 2106 f. 19. Katherina, olím Andree frenificis filia, nunc vero Martini dieti
Ruozeny uxor - resignat inslitam suam si tam penes vVen~.
Raczek - marito suo - . Act. sabbato ante LaurenCll.
35. 1ó02, 10, února. RullOP· Č. 210? f. 212. Wenceslaus Claudus frenifex - resignavit institam
in
acÍe penes ecclesiam S. L. - Ac\. die Scolastice.
36. 1519 16. ledna. Rulwp. č. 2152 f. A. 4.
Jakub Král uzd~ř k. krám při kostele podle Matějíčkova
z jedné a Mrázové krám ce i strany dru~é od Va:vEnce
Krajz1íka ostrozníka za Vl/ 2 lL m. Act. dle Marcelh.
37. 1519 19. prosince. Tamtéž f. A. 6. Matěj
. zámečník k. l<;ám - podle l<rámu Vápenické a Matějí
čkova za VI k. m. [od?]. Act. fer. II. ante Thome ap.
38. 11:22, 16. října. Tamtéž f. B.14. Matouš vostrožník k. k. mezi Modestovým a Matějíčkovým od Matěje vostrožníka za VI k. m Act. die S. GaIll.
39. 1525, 28. listopadu. Tamtéž J. C. 23. Matouš
vostrol-ník k. l<rám druhý od rohu jdouce k kuchyním od p.
Modesla za Vln k. m. Act. fer. III. post Katherine.
40. 1532. 8. dubna. Tamtéž f. E 13. Osadní vosady sv. Linharta k. jsú k osadě své dva krámy vost;'?ž:
nické při zdi krchovní - od lvIalúše MartoUlla, kteréz JSu
podle sebe mezi krámem nárožním a mezi krámem týchž
vosadních prvním z strany druhé, za X k. m. Act. fer.
II. post. Ambrosii.
41. ló32, 8. dubna. Tamtéž f. E. 13. Urban
vostružník - krámec - vzdal k vosadě kostela sv. Linharta. Act. fer. II. post Ambrosii.

Číslo pop. 128.

(Dum Odhájovský, u černých sloupu, Adlarovský, u černého orla.)

Rukop. č. 2099 f. 34. Relicta
*1. 1415.
Otbaj persolvit Briccio rimer XI S. pro domo olím
Enderlini.
*2. 1422.
Rttkop. č. 992 f. 76. Ego Marga
retha, quoodam Othajonis fili" et relicta Mikeskonis, . lego domum meam, quam inhabito, sitam lU~ta ec.cleslam
s. Leonardi - Johance el Margarethe, puens melS.
1. 1439, 12. února. Rttkop. č. 90 J: 31. Johanoes
dietus Hrdinka frenifex emit domum dictam Otbaiowsky
sitam prope ecclesiam S. Leonardi et penes domum Cruc~s
thorificis erga commissar;os olim Mauricii de Nosl fremficis propter evidentes defectus illius domus nec non oneracione debitorum - pro XLIII s. Act. fer. V. anle s.
Valentini,
2. 1439,' 14. října. Tamtéž f. 46. Kunka, relícta
Mauricii de Nosl, resigoavit ius SUUln ad domum 0._ Urban o
frenifici - . Ac!. fer. nIL ante s. GalIi.
3. 1445. 12. května. Ta1lltež f. li? Johannes
Hrdinka frenifex resignat suam post mortem omnia bona
sua _ Dorothee, contborali sue - demptis XX s. gr.,
quas eximit IV enceslao et Ursule, liberi. suis eum prior:
o
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uxore habitis et 1\Iargarethe, malri sue, octo s.
Act. fer. IlII. anle Penth.

4.

1481, 13. února. RukoP.

č.
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2106 f. 72. Nicolaus,

natm Jacobi de Slana, et Katherina emerunt domum circa
chorum s. L. ad nigras statuas penes comum relicle Fresser
sitam aput Mathiam Hrdinam pro LXXI III s. Isto adieclo,
quod 1\Iathias reliquit pro se habitaculum supra hostium
maius usque suam mortem. Act. fer. lIL ante Valentini.

6.

1481, 14.

července.

Tamtéž f. 80. Item Nicolaus

resignat domum Mathie Hrdina - . Act. sabbato post
Margarethe. Mathias dictns Suchomel, Duchko Klatowsky seIlator et Johannes seHator, cives Mai. C. PL,
recognoyerl1nt, quod rogati existentes a Dorothea, conthorali 1\íathie Hrdina, dum adhuc in humanis vitam
agebat, resignacionem coram eis fecisse omnium bonorum
suorum - marito suo - . l\Iathias Hrdina - resignavit
domum ad nigras statuas Georgio pe:lifici, fratrueli
suo - . Eod. die.

6. 1486.
llukop. é. 1128 I I. f. S. V lé při,
kteráz jest byla mezi Simonem z Tuoní z jedn,é a Jil'íkem
od čených slúpuov z strany druhé, v nidto Simon vinil
jest Jiříka, .že by mu v tom přel<ážku činil, jakož jemu
Matěj od črnýeh slúpuov dobrú vóli na některé lisly
udělal a potom také tu dobrú vóli i jiný statek svuDj
svrchupsaný Matěj kšaftem odkázal a ten kšaft z.e by i
tHzen byl. Pravě dále, ten kšaft Jiříkuov od téhož l\Jatěje
jemu uciněný že by pravý nebyl. Nebo v tu chvíli, když
jest ten kšaft již jmecovaný Matěj dělal, veliklÍ nemocí
jsa ohklíčen, žádné paměti ani rozumu jest neměl. Proti
lomu Jiřík odpor jest učinil pri!vě, ze by ten kšaft řádný
a pravý byl, pravě také, že by Simon s\Tchupsaný některé
věci pobral Matějovi, kteréž by vedle kšaftu JiHkovi při
lehly. Páni purgmistr a rada v)'slyševše svědomie dvú
súsed zachovalých, kteříž sú takto pověděli: Když Matěj
nemocen byl, žádal jest na nás, abychom k němu přišli,
tu jest sobě velmi stýskal a my jeho tázali, proc sobě
stýstieš? Však máš přáte1y, kteří by tě opatl·ili. A on jest
řekl; v Co sobě nemam stýskatj a já již nic nemám) neb
sem Simona prosil, aby kladl do truhly a on pak kladl
do rukáv a a vzal mi pás střiebrný, křížek slřiebrný a páteř
korálový a grošuov a zlatých, nevielll to, bez počtu. I radil
se s námi, mohl·li by Haft prvnější změniti a my jemu
řekli, mužeš. Vyslyševše i starú radu, jenl. tak vyzna'i sú:
Když Matěj byl nemocen, pol.ádal jest dvú pánuov, před
nimižto porucenstvie j«st udělal a potom ten Haft jest
vysvědčen i stvrzen a SilTIOnovi z Tuoní '\ ydán. Potorn
opět týž Matěj po některém času požádal dvú pánilov,
chtě jiný kšaft dělat:, a potom ti páni přišedše vysvědčili
kšaft, před nimiž jest takto mluvil: Páni milí, ten Haft
prvnější já měním a odvolávám, kterýž sem byl Simonovi
udělal, neb mi jest mnoho pobral, a prosím vás, aby to
pobránie v tomto p()sledniem kš aftu položeno bylo. I ortelem svým nalezli: Poněvadž každý měštěnín .St. M. PI'.
kšaft SVliOj kolikrát kolí by chtěl, tolikrát jej muož změ·
niti a statek svuoj, komuž by chtěl, muož poručili, a po·
něvadž týž Matěj vedle seznánie Jiříkovi statek svuoj po·
sledním kšaftem odkázal, páni tomu kšaftu moc dávají.
7. 1503, JO. října. Rukop. č. 2101 f. 239. Wenceslaús Zima z Novosek (!) emit domum - u croých slúpuov ct penes domum \Venceslai calcariste a Johanna,
relicta olim Georgii pellilicis, pro LXXV s. gr. Ac'. die
Gereonis. (R. 1507 splácí Záviš Sulek z Hrádku, capitaneus castri Pragensis.)
8. 1510, 9. dubna. Rttkop. č. 2108 f. S4. Jacobus
frenifex dictus Kral et Katharina emerunt domum penes
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ecclesiam - dictam ad nigras columpnas - penes domum \Yenceslai calcariste, dieti Fresser, a \Yenceslao
Zima z Novosedl pn> LVII'!, s. Act. fer. III. post
Ambrosii.

9.

1529.

Rulwp. č. 21S3 j. S04. Jakub Král

uzdú obeslal' Fressera krajčího, souseda svého, jej viní,
že dělá jámu k záchodu v marštali své blízko zdí a grun·
luov v domu jeho, obtěžuje \' tom sobě nebezpečnost
domu s strany těch vlit kostí a nečistot, i také smrad,
kterého i. by snášeti nemohl. Fresser k tomu praví, ze ta
jáma sousedu na škodu není, neb i on též z druhé slrany
v svém domu tu pTi těch gruntích záchod má, pro kte·
rýzto v marštali, v níž jámu dělá, ani lidé prve pro smrad
bydleli ani konóm příhodné stání nemohlo býti, než že
se jemu vidí najphhodněji lu záchod též udělati. - Páni
úř'ednÍci [šestipanští] Královi toho dopustili na len
zpuosoh, aby od gruntuov Jakuba uzdaře i jinde všady
vuokol jámu vyzdil - .
května. Rukop. č. 2110 f. 333. Jina Dorota k. d. u černých sloupuov od Jakuba Králc za CLX k. Č. Act fer. VI. post Sophiae.

10.

1630, 20.

dřich zámečník

11. 1530, 24. listopadu. 21S3 j. S 43. Kdež se dožádal Jiudřich IGepelka zámečník za výchoz do domu
Hého, ukázal' krám podle domll svého, ktel'Ýž koupil ku
potřebě a veršlatu řemesla s\'ého a nemaje v něm dostatku světla, ze míní udělati vokno a obrátiti do krchova
kostela sv. Linharta, žádaje, aby jemu toho dopuštieno
bylo. Ale ze osadní léhož kOstela tomu bráníce toho
volma tu dopustiti nechtějí, prHvíce, ze by tím voknem
skrze tlučení a pilování do kostela prekái.ka se dála, též
aul' toho nebylo dopuštieno. Páni úředníci [šesli.
- podživše, ze on Jindřich K. podle téhož krámu
v domu svém jiný krám má a volma z něho též na krchov
kostelní a v něm i výhen a jiné potřeby, což k kování
nález.í, a tu dělaje, proto osadním nic na překážku nenie,
neb i jiní lu též krám majíce lomu podobná řemesla dě
lají, a z toho krámu Jindřicho\'" že jest prve též volmo
uděláno bylo, jst1ci nczahrazené, i z tech přícin dopouštie
se jemu Jindřichovi z toho krámu vokno udělati mimo
první, dvou loket z déli a puol druhého lokte ua vajše
k světlu a je zamřežovati i .Ido do něho udělati a voke·
nici, aby, kdyžby zvláště casu ranieho ve dne nebo
přede dnem v kostele služba se dála, tu vokenici 7avřc
uou měl až do skonání, ahy skrze to pokojněji v kostele
bylo. Acl. fer. V. ante Katherinc.

12. 1534, 10. června. Ii. opiá1; Usill krá!. v archivu
lIlíslodrž. č. lS34 f. 321. Král Ferdinand I. Staroměst
ským: roctivÍ, věrní naši milí. Vznesl jest na nás skrze
supW<acÍ svú opatrný Hanuš Adler, německý písař, věrný
náš milý. kterak by tu v St. ~I. Pr. od času dávního byl
a živnosti své jako jiný poddaný náš hleděl, ]'ři tom také
že jest se i ozenil, chtíc sobě v témz Starém Mčstě duom
koupiti a se o,aditi, ale obává se, že by mu nějaké pře·
kážky v tom díti se mohly a to tím, že jest on Hanuš
cizozeme~ a z dalekých zemi rodem; jestliže by k tomu
přišlo a on měl to pokázati, klo jSlÍ rcdiči jeho a jaké
přátely má, že by mu to s velihí škodlí, lÍtratú i nebezpečenstvím hrdla pro dalekosl cesty při"lo, kdyby se měl
tam trmáceli a odtud listy zachovací přinésti, poněvadž
jesl otec i m'\li a na vět,ím díle přálelé jeho pomřeli,
prosÍce nás v tom poníženě za milosti,·ú. k vám prímluvu.
A proloz my vás s pilností žádati a k vám se za něho
přimhh'ali ráčíme, jestli ze by jej kto chtěl k tomu nutiti,
aby oznámil, Ho jest aneb jaké rodice má, abyšte tako·
vých těžkostí naĎ. nedopouštěli, poněvadz týž Hanuš Adler
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Platl1éřská

z mladosti své (jakž od urozeného. H~nu:::. Lamb;rgara,
králové její lásky, manželky naší naJmlleJsl, dvo.r~ .hof.
. t a zpraveni by'ti ráčíme) i při bratru a strejcI Jeho
miS r ,
.
d b'
ľ že JSú
sloužil a 'oni rodiče a přát.ely Jeho •. o r,e ~na .1, ,
v
dobří, zachovalí lidé byli, I on Hanus take,. ze Jest ,á~ne
od rodičuov "vich pošel a vždycky ,~e, Jak?, dobrem~
" Z
acIJo\'ával
Při tom také vás zadali
raClme,
n ál eZ!.
·
,
v
v
k
'1kdyz
v
b' týi Hanuš sobě duom v jmenovanem meste OUPI, z~
.Jemu
)
.
.
'
k
a
právo
J'est
v
knihy
městské
zapsatI
Jej, Ja z z
,
v I
•.
ká"ete a J'eho za sDoluobyvatele a souseda vase JO pn·
roz z
"
. v I ' .., 0110 bv
'mete i toho všeho práva a živnosli, ee JOZ J1111 sp l
~atelé vaši užívají, iemu dopustíte a .nad ~ím r~ku. svu
držeti budete, jakoz o vás pochybovati nerácíme, ze Jem~
této přímlU\')' naší uziti dáte, a mYv,vám to ,mJlo.stf naš~
královskú zpomínati i nahrazoval! raClme. Dan na hrade
Pražském v středu po sv. Bonifáci léta etc. XXXllllo.

127.

5

ulice (Ostruinická.)

(Platea torrificum, calcariaiulli~~~, 1orificum.)
"' cc. 1300. Loser/h, Das st. Fuuler Formu.lar ~.
60. Nos Conradus de Riczano, BilIungus, JUratt clvltal~s

V

J:

13. 1538, 29. dubna. Rl/kop. č. 2111 f· 216. Hanuš
Adlar a Anna k. d. mezi domem Jana Fressera :.: kostelem
sv. Linharta od Jindřicha Křepelky za CL k c. Act. fer.
II. post Conductum paschae.
14. 1541.
Ru/wp. Č. 21S2 f. F. 2S. Hanuš
Adlar koupil krám ležící při domu svém.
Hí. ] 565.
Rtt/wp. Č. 2121 f. 131; Hanuš
Adlar _ přiznal se, že jest dluž~n ~2ó k. gr. c. - ,zá·
duší kostela sv. Linharta a uJIšťuJe na domu svém.
(R. 1566 byl dluh vypovezen, roku následujícího povoleno
přiročí k zaplacení dluhu, kteréž r. 1568 obnoveno.)
16. 1566.
Tamtéž f. 154 .. Týž přiznal se, že
jest dlužen 150 tolaruov p. d o kt orovl l\larlinovi vYiderimusovi z Ottrspochu.
17. lé77, 29. dubna. Rukop. č. 2112 t: ,4. ,.úřed
níci a starší záduší kostela sv. Linharta .~"Slr Niat?J Bydžovský z Aventinu, Ondř.ej Bru~n~r, kraJcf v dorr:e Ha;,:kovém. Martin KarchezJUs, plsar radní, Adam sm~k~ r,
Martin' Vítu a Kryštof Doro truhlář, kosteluík, oznarr:Jh,
ze spravedlnost na domu Adlarovském, který HanušAdlar
za živobytí svého duom vždy a po smrti Je~l~ ~or~ta po:
zuostalá 'po něm manlelka, ~ sirotkem]est d~'~ela, dO sest;
~et k. m. postoupili Tlburclovl Bokovl, kra]ClmU a Dorole
m. j. Ac!, postridie Vilalis.
18. 1586, 21. srpna. Tamtéž f. 241. "Ondi:ej iVlinych
'fo'
k . duom Adlarovský - .od.~ 11burcla
a J.\larJana,
425Boka
k a
Doroty m. j. a Jana Adlara, syna JeJtllO, za
. c.
Act. fer. II. post Assumpt. Iv!. V.
19. 1595, 22. srpna. Rukop. č. 2113 I ~2 .. Marjana vdova po O. M. oznámila, že dva dom~, sve, Je~e7'
u černého vorla - v němž bydlí, druhý za Z,dy,. Kocva, v v
•
d'a\'á po '<mrti
WolfOVI
Kne)zlovI
Borov sk y receny,
-'
..
. z(..96)
rovska _. Act. fer. III. post Agapltl. (Zrušeno 1. 1 CI •
v

v

20 1596 97.
chova ;dova - ' d,.a
_ aby on s domy
Anyzky, m. j. Act.

C. p.

března. Tamléž j. 44. lvlarjana Mony:
domy své - dává Wolfovi K~ej:l,ovI
těmi mohl \'ládnoutl bez prekazky
fer. lIlI. post Annunc. lil. V.

·.21. 1599. Tamtéž. Posloupen.o Wolfovi Knej, Inev za 100 k . gr
sI 0\'1. up
• c 'I které Mal'jana vdovav dala
•
Tomášovi Nikolaovi, cís. přednímu tapecíru, a Anne, m. J.
"' 1623, 25. říjnH. Rulwp. č. 2114 f. 321., ~Vo~f
Knejsl z Borovska, úřcdník desk dvors~ých ~ plsar Fr~
soudu komorním - nemocen - dal dum, s~ul ,nározn~
vedle krchova s. Linharta, u .černého vorla receny, Anne
ITL své.

Pragensis, recognoscimus tenore pres~ncl~m protestante:,
quod COtlradus pellifex, civis Pragensls, m nostra. con~ll. .m lende'ls
tutus . presencla
. ad bb 'app
. . Petri
. et Paul! hmllla
.
roficisci, advertens, quod peregnnanllbus sunt eX1t~s
~ubii et processus, sub ordinacione testamentJ comml.'lt
domum suam sitam in platea calceariorum. d:ser.eto vlr~
H. de Curim, civi Pragensi, sub hac com~lss:0111: forma.
Si predictus Conradus in itinere peregnna?lOlllS, quod
absit mori eontingit, ex tUIlC dicta domus aCl Reynlmum,
redicti Conradi (lilium), si a ViR erronea ad hone~tatls
;iam redire voluerit et super hac. c~ucione:". p.restltent
sufficientem, per presenlacionem dlcl: HenncI ltbere et
licite devolvatur. Si autem dictus Remdlm?s declmare a
via dissoluta noluerit, ex tunc dictus Hemncus pr~dlctam
domum vendet et ex vendicione dicte domus. dablt dlet?
Reynlino duas marcas al'genli, pal1iu:" et tUlllcam. Reslduam part em pecunie, pro qua \'el~dlta fucnt domus" pro
salute et remedio animarum predlcll Conradl et ux?ns
sue ad pia loca distribuit (1) et lideliler predlctus.Hen:lcus
iuxta suam exigenciam ministrabit. In CUlUS rej teshmo·
niml1 presens scriptutn nostroru~ siglllorum munlffilne
iussimus communiri.
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(Dum Freserovský,

II

Ramšu.)

1. 1440.
Rulwp. č. 2099 f. 508. I~,;~n tyt';'
věci dolepsané z rozkázállie panského v domu !< !'lze platnéře nalezeny jsú i pošacovány mistry t?ho řem~sl.a ~ rucc
Takubově a Jindřichově plalnéřóv, pl"'zt? porucn;ko,v.
Najprve pět lebek cistých, k,~Zdá ~~b~a po clyllm~t
cietma ·groších. Item dva klobucce clsta veltk~ a. tne
š' ,. t' ka vdý jeden podle druhého, nepobil! a111 do·
n1en l" cIso"XLZgr' Item. vír)' a dvlníky lylieřské za XL
l<ona I, p .
,
d
us
gr Item osmery pláty cisté po LXX gr. llem va pr .,-,
pl~ehy čl'na, jeden s gloukem za XXX gr .. I;em hemrelZl
křiví dva prostá, kleštie křivé a druhé pro,le, po~ek, kl~.
d' k' to vše za kopu gr. Item helm nový a zbrOje klaclc
lva,
.
t' 1
XXVIgr
za pět kop gr. Item tři páry rukaVIC CIS yc l r~
Item dvuoje myšky a nákolenky, ",le nedospele, za, kopu
gr. Item prusplech nový rejvdova:,ý" repulcrovyany" dva
glenky zadnie: Item zadní cl rbet clsty. Item pred~l kus
helmu nehamro\'aný a zadní pulerovaný. To vse za
LXXX gr. Item kuorky ritieřské nové za XXV gr. Summa
všeho toho XXV kop a th a padesát gr.
2. 1445. Rukop. c. 2103 f. 3. Domus et
vinea olim Crucis thorrificis adiudicate sunt Jacobo lhor;l'
lici, fratri dieti Crucis, Dorothee, conthoralt sue, III LXX
s .. quas Jaeobus per eundem Crue.em obltgatur - ncc

.

V·

v

n~n super reformacione et emendaclone prefate dom~s - .
3. 1449. Rukop. Č. 2099 f. !053. Stal': rada
otázána jsúci pány nynějšími, ,což by ]~ bylo ,svedomo
o domu a o vinici Kříie platnére, kle.rez n~bozce,1 a~~~
.
"
d rZi,
v, vyznala Ject
zP~ kdyz
Kllz~
bova platDérova
zaplselll
"1
v
platnéř z města byl vell. vyšel., po sobě ma~zelk~, svu
v městě zuostaviv. potom i manzelce Jeho, kazah sU .. po
.
, . k Olnuz' se Jl'dáti
bude 1
něm ven vyníti a své porucitl,
z
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a :~k jest ona Jakubovi, bratru Křížovu, to poručila a
svenla~ A potom týž Jakub chtě preč odjeti, pány jest
napommal a staral pravě pod svú přísahú, že jesti na vinici
a na opraveme domu a dlnh::ov placenie dobře na LXX
kop svého statku vynalozil.
~.
145,4, 14. ,února. Rl/kop. č. 2141 f. 133. Když
R~~~or ,brmer ,~ súde zahájeném připověděl sě jest k domu
~nzove

platnerky, ke všemu statku jejiemu i k nádobí
práv,o má od Jíry, strýce svého, že jakoi
ncbo~IIk h.r;" platrner byv poruč"íkem nebožce Maříka
br01ere, stryce Jeho a bratra dotčeného Jíry jmel jest
podle kšaftu toho statku diel na chudé obrátiti přátel
téhoz
y
Yd'
v . . .i .také na J'iné chudé a nuzne' 1 z'c
~ 'tol'
10 neve Ie, ucmrl-lr Jest to, einil nic. Chliece dále- věděti od
p~01e Khz?vé, kterým přátelóm anebo jiným chudým jest
dan,o. Pám - ortelem vyncsli jSlí přikazujíce Řehořovi
a, JlrovI,. aby Křízové v pokoji nechali. Fer. IIII. die
lalenlmI 1454.
5. 1455, 21. června. RuTwp. č. 2105 j. 40. Martinus sellato~ et ThI.argareta emil dOll1um in acie penes don;um Tohan01s Hrdma ct Wenceslai lorificis erga Elisabeth,
olIm. Cruc~s. tornficls conlhoralem, pro XCIIII s. - Eciam
p:edlct.a EiIsabetb m tadem domo Illorari debet ad bienO1Ur.n ]ll habltaculo post cancellum ct cameram pro
ancllla habere debet. AcL sabbato ante Joh. B.
ze k

,t~mu ,~:pšle

Maříka

,. *

I ~60, ll. srpna.

Rt/,kop. č. 2141

f.

147.

V té
P~l, ~ I;Iez FI:anc D,uslar z Zitavy vinil Bartoše Fresera
o,trozlllka z nekaké lrllhllce, pravě, že by neboztík Kašpar
LI~hlner z Svebošína té truhlice u něho nechal a k tomu
ly L F~esar že by již pravenému Kašparovi'V k. gr. dlužen
zUos,tal, z~ vlnu; ukázav list pod pecetí města Svebošína,
v nen;z Je,m~ zen~ a děti výš psaného Kašpara porúčejí
m?cne, koez by se kterého statku, doptati mohl, aby upo~n~na! a vzal Jako s\"é :lastnie. Zádaje dále na pániech,
aby J,cmu la tr~t!J!~ce I s lrcm ~luhem - byla vydána.
~emuz Bartos Fressar otplerajc pravil a znaje se; že
j~st j~~'U ne? Kašpar truhlici zamčitú bez klíčku scholah aal~. ale ze nevle, co v nic jest. A také že jemu V k.
byl dlllzcn z~oslal, ale že z rozkáánie téhož Kašpara ještě
za zdraVIC lech V k. dal některaké panně kteráž n)'nie
v, ~nemovCl I;Zl,
" plose
. ' pá~UOVj "aby k té panně
'
bylo vysbno, ze se k tOlllU sezl a. Pan purgmistr a páni - při
kaz~lr F~esserovI, oby lu truhlici Francovi vydal, než
otech \ k. - aby Franc Barloše Fr. v pokoji nechal.
Act. fer. ll. post Laurcncii.
,. .6. 1472, 20 února. RuTwp. c. 2105 j. 314. Bartoss
Fl esser et Anna emerunt domurn acialem in platea torificum penes domum Mathie Othaj situatam aput tutores
orphaoorulll 1\larllllI scllaloris pro CLXXXV s A t f
V. ante Kathedram Pelri.
.
.
c. er.
.
7. 1479, 17. června. Rt/flOp. Č. 2119 f. T. 4. Ve
Jlo,:no - : Já Barlos Freser ostrožník - ' duom svuoj
blIz ,sv. Lm],arla lIa rohu ulice Platnéřské ležícf, v němž
bydlrm - ,l:emto .kšaflem mým - odkazuji panie Anně
m. s\'é a \- "davovl, synu mému - . Act. fer. V. post
Viti.
8 .. ]480
RuTlOp. Č. 94 1. j. 27. Anna relicta
BarlhosslI Fresser, cum \'1' enceslao, filio suo, fas~i sunt
qUlR. tenentur debiti LX s. gr. commissa·iis bonorum Si:
moms Sladky.
Rukop. Č. 99 j. 84. Václav Fresser
9. 1520.
vostrožIlík seznal se, že jest dlužen V k. pro osadním sv.
Linharta.
10. 1522.
Ta1Jl/éi j. 140. Týž dlužen Pavlovi
i!1uminátorovi VI k. gr. (Zrušeno r. 1527.)
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Rukop. Č. 1047 j. M.1'Z.

(Mezi
Uršilú Fl es,:;erO\'u a \ aclavem Fresserem, manželem jejím.)
JakuT~ uzdar vyznal: ~{dyž sem seděl před domem, lehda
p. \ acla\C Fresser
vysel na zenu s kÝJ'
<
I
" em chte'"jl b't'
I I a
ona. mu Ullka a okolo sloupů [č. p. 128.] až před Lumen~OYlc. A tn on ne!11?ha ji uhoniti i vzav kámen i dal jí
JIm za v krk a ~u v~dy, velel: zavři krám, zavři krám.
A on~ rekla: Poceka), az odpočinu. Potom vešla do krámu
a zav:~~la ~rám i mluvila jemu: Neblázni, ať se nám lidé
neSmejI" ~sak sme staří a jioé sme z toho trestali. Pak
pro ly reCI se v~a ni do krámu dobýval a ona otevřevši
VOkn?I vyskocIla z l<rámu ven a vzala plášť r a ruku a
konVIcI v ruku, a tu jest nás prosila, aby nám svědomo
bylo .. - Totéz svědčil i Václav uzdal- štukverník. - Pavel
111 Ul:'1llator, bralr Cršilin, vyznal: Když sem uslvšel v
\'"Cl
p
,
'
,ze
a av ~'resser, 8'agr. mój, zapsal sestře své Kateřině L
k. m., ~ šel sem k nemu, ptaje se jakým zpuosobem jí
zapsal lec:h L k. I ř::kl, že díl otcovský. Pověděl sem
Jemu: Vs~k ote; ~VÓj, y svým kšaftu nic jí neodkázaL A
p~tom opet povedel, ze díl mateří. K tomu sem mu řekl:
Vs~k matk~ tvá žádného pořízení nedělala, mimo kša!t
sveh~ mallzela~ Potom opět pověděl, že dluh. Tu sem se
ho tazal: PrOSlm tebe, p. švagře, pověz mi, dávno-Ii jest
~eo dluh ,a z čeho je pošel.
On pověděl, ze od toho
casu, kdy,,; ulIce Platnéřská vyhořala a náš duom ssul se
O~ ~o.ho c~s-'u až ~o zapsání jí těch L k. sběhlo let yíc
J(XXt!. A Ja mu reld: I divná věc, že. z tale veliké sumy
v tolIka let;ch ~~upomínala, poněvadz po nekolikonácti
levtech, kdyz puoJCila XII k. m., nemohla roku vytrpěti
az lebe upomínala. Ano i manželka tvá nevěděla o too~
d~u?u, ,súc,i s tebú v domu, než sedláci prvé o tom zvě
d~h. hdyz pak potom, nemohúci se s ním zbýti, an před
ll! zamykal komory, a~ k tomu přišlo,
že ji z domu vyhnal a ona se ke ,mne obrátila. Pak já chtě, aby dobře
~ylo meZI n;mI, sel sem k. němu a podal sem mu to
rl~:: P. švagre, chceš toto ueiniti? Zvol sobě z své stran;
p:ate!y dva a ne víc a já sobě také zvolím. A on k tomu
pnstuplL. Pak přátelé Z jeho strany byl p. Jan Zába a Jer~nxm Had a z me strany p. Václav bakaíár, tehdáz od
brleho ~va, a Bartoš, někdy písař městský pánuov Maloslr~nskych. ~~ SIlIC spolu oboji, švagr mój učinil řeč
Jluh,ou bez pntOl?;lOS~i lllan.~elky ~vé, až pak potom přestal
mim ll!. Tehdy pratele ObOJl nevcděli se k eemu přimlú
vall., Tehdy j~jsa při tom podal sem toho: P. švagře,
chces-lr toto UCIIlItI? Odluď ty své seslrv od
b
.<
své 1 t b' I ". Od
.
se e a Ja
,. ,c o. ~ caz!.
pověděl k lomu: Tohol já bohdá neuC;IlIm, ,j~f své sestry n.eoťustím do své smrti, bych
mel s m zebrat!. A tak tl prátelé oboje se rozešli.
, Potom když Jest dceru svú vdal za krajčího i zcf jeho
~l1<:I. ho chm'al! az vdo sm~li a. POcl,ivě se k němu míti, tu
zet je.mu lehkost CIOll, knkaJe !lan: Staraj, seď lamto
u;cazuje mu k lcamnuo?L ,A 00 nemoha loho strpeti i plakal:
Ja Pvak lo uslyi'av od Jlllych, slítovalo se mně ho, šel sem
k . ne~1u a zval . . sem Je,~lO k so:)Č ua rozmlúvenÍ, že jest
Pl o, Jeh~) dob:-e
K~yz pak prišel, mluvil sem k němu:
P: ~va~re, dosla mne věc, že zeť tvój k tobě se nezachovava,. pko by na tebe slušelo. Chceš·li k tomulo svolili
aby, Jedl ~ .m,ne a pil do lvé smrti a já od tebe žádnéh~
pell1ze nczad~m. Tehdy Oll k tomu svoliL A tu u mne
Jed,l a p~l dve neděli. Potom odšel ode mne. Tak v těch
d~u ,:cdeh byl se poopravil dobře,. ta!de lidem bylo s podlve:"m. A laké sem já dal po též sestře své XX zl. uh.
a vyp:-av:r podle moznosti své. A on ji přijal na svój díl.
vavrinec. Kakas sedlář svědcil: Prosil nás Pavel.
abych?m do~h k Fresserovi a žádal nás, abychom s nírr:
mluvllr, co Jeho sestry, Pavlovy, dotýce. I mluvili sme
i'

Dei
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k němu, že nás poslal Pavel, švagr tvój, chceš-li co sestře
jeho a manželce své dáti z toho statku, neb tak praví p.
Pavel, že jest ona do toho statku přilozila XX zl. uh.
červenajch a těch že jest po ní on Pavel dal a k tomu
vajpravu. A on nám odpověděl, jest tak, ze jest mi dal
po ní XX zl. uh. a vajpravu, pak nyní bych jí měl co
dáti, však mi jest pobrala a šla ode mne pryč. A toho,
pravil, že mu jest drahně pobrala, ale já nepamatuji to.
I šli sme s tím k Pavlovi a to sme mu vše, co sme od
něho slyšeli, pověděli a Pavel nám k tomu potom řekl:
O nepobralať jest. A já mu řekl: Ba, milaj p. Pavle, nebylať jest sestra tvá hlúpá, aby jda pryč nic nevzala.
A on Pavel řekl: Něco jest vzala, ale ne tak mnoho.
12. 1540, 20. září. Ru/wp. č. 2134 f. 362. Jakož
jest Jan Fresser kšafl učinil a Anežka m. j. témuž kšaftu
odpor učinila i stala se smlouva že ona And!;a
má býli ve všem statku s sirotky pravá a rovná spolcenice. A _ páni - ten kšafl - ráčili jsou vyzdvihnúti.
Act fer. II. post Exalt. s. crucis.
13. 1540.
Tamtéi J. 363. Jakož jest Jan
Fresser spravedlnost nějakú měl na dvoru v Satalicích že administrator starý, kněz Václav, od té spravedlnosti,
kterú!' by tu měl k témuž dvoru, jest pmtil.
14. 1544, 28. března RlITwp. Č. 2117 f. 23. Beneš
Kelnar a Alžběta k. duom na rohu Freserovský za
LXXX k.
od AneZky, někdy Jana Fressera manželky --o
Act. fer. VI. pJst Annuncc. M. V. (R. ló49 kvituje peníze gruntovní Jan Roky ta z Tábora na místě Anežky
Fresserky m. své.)
15. 1545, 16. března Tallltež f. 61. Štěpán Faber
konvář a Markéta k. duom Freserovský od Beneše
Kelnara za sto k. gr. č. Ac!, fer. II. post Georgium.
16. 1517, 16. prosince. Tallltéi j. 121. Štěpán
Faber konvář vzdal, duom Freserovskaj paní Kateřině,
manželce Mikuláše Cernohorského, na místě Bartoloměje
Trcšnera z Slavkova, otce jejího, v dluhu. Acl. fer. VI.
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nýbrž jí rad ni a pomocni budou, a obzvláštně pak k pá.uuom ujcuom svým milým obzdáštní mám naději, že oni
rozpomenouce se na to, kterak i já vieiich sirobě, po
dobré paměti p. Zikmundovi Kropáčovi z Krymlova, otci
jejich, když sou pozuostali, vždycky podle nejvyšší možnosti mé rád, sem opatroval, lakovým zpuosobem ze se
manželce mé a ditkám mým odpláceti budou, nepo-

chybuji.
Dáleji pak o statečku svém takto řídím a po mé
smrti za pevné a stálé ustanovuji: Duom muoj, kdež od
starodávna u Roštíků slove, v němž bydlím, s pivovarem
a tím vším zpuosobem, jakž sám jeho v užívání sem; item
vinice dvě, jednu pět strychů a druhou puol třetího strychu
míry držící a na Zlíchově v svých vubhradách ležící;
item co se jiného slalku mého, jako peněz hotových, kle~
notuOl', svrškuov, nábytkuov, vobilí, sladuov, dříví na
haldách, piva i jiných všech věcí movitých, též dluhuov
mých, jimiž sou mi lidé povinovati, buďto ua zápisích,
cedulích, registřích aneb kdež by se koli uptati a vyhledati mohly, dotýče, to všecko, ovšem nic nevypouštějíc,
i ten vŘecken statek napřed již jmenovaný a ty grunty,
aneb ještě pominul-li bych kterejch gruntu, všeckny odkazuji a mocně po své smrti dávám Lidmile, manželce mé
milé, Václavovi, Danielovi, Zikmundovi, Simeonovi, Lid·
mile, cer-i, dětem našim, ca rovné a pravé mezi ně šest
0sob, totiž Lidmilu, manželku mú, Václava, Daniele, Zikmunda, Simeona, syn)', Lidmilu, ceru, vše děti naše, podíly, s nápadem s umrlých na zivé pozuostávající, na len
a takový zpuosob, aby již psaná Lidmila, man/elka má,
polmdž by na vdovské , tolici seděla, takový všecken
statek jak svuoj, Herej by na ni př.išel podíl, tak i jin)'ch
všech dětí nahoře ji?, jmenovaných podíly, jak pro své
dobré a užitečné, tak také i dobré a užitečné dětí svých
a to s radou pánuov porucníkuov spravovala a děti své
v poboznosti ke cti a chvále P. B. a sobě ku potešení
vedla. Jestliže by pak v stavu svém vdovském setrvali
nemohla a jej by kdykoliv proměnila, tehdy ji zavazuji,
aby z léilOž spravování a opatrování, což by se lak užitkuov z podí1uov sirotčích scházelo, hned po vdání pápost LucÍ"m.
nuom poručníkuom samým a jinému žádnému každého
17. 1551, 21. července. Tamtéž f. 247. Jan Štraub
roku jednou, nebo jak se jim kdy viděti bude, počtem
a Barbora k. duom Freserovský od paní Kateřiny, m.
porádným povinna byla tou příčinou, aby se časně od
Mikuláše Č., za sto k. a X lL gr. č. Act. fer. lIr. post
pánuov poručníkuov vyrozuměti mohlo, jak hrubě sirotAlexium.
kuom pEbejvá anebo zase z druhý strany ubejvá. Jesl
18. 1568, 27. srpna. Rttkop. č. 2118 f. 206. Ondřej
pak při tom i tato vuole má poslední, aby ten takový
Monych a Marjana k. duom Freserovský od Barbory Frestatček muoj od nižádného jiného po mé smrti peeelín a
serovy a Jana Stroble, syna jejího, za 190 k. č. Ad.
invéntován nebyl, než toliko od samých pánuov poruční
die Rufi.
lmov v pfítomnosti Lidmily, manželky mé, oni aby mezi
19. 1572, 30. dubna. Tam/éij. 305. Jan Natanael
sebou inventář pořádný sepsali, nebo jim sem se ve všem
a Eva k. d. nárožní Fre,erovský mezi domy Adlarovým
svěřil. Dáleji co se Jana Natanaele, syna mého s první
a Linharta .oUStl uzníka od Ondřeje Monycha za 300 k.
manželkou Annou zplozeného, dotýče, poněvadž jest z vuole
gr. č. Ad. pridie Filipi et Jac.
P. B. za živobytí mého k poctivému ozenění přišel, kte20. 1598, 23. listopadu. Rl/kop. č. 2205 f. 180.
rémužto sem já z lásky otcovské a mocnosti své veselí
(Kšaft Jana staršího Natanaele.) Ye jméno - . Já Jan
svadební poctivý z vejpravou, jakož naň náležela, ueinil,
starší Natanael, měštěnín St. M. PL, známo činím, že jsa
nad to aby se s manzelkou svou živiti mohl, na hotový
navštíven nemocí - o stal ku mém, Herejž. mám, i tom,
sumě pět set kop míšo sem dal, kteréž jest on ode mně
kterejž jest nápadem spravedliyejm po dobré paměti pL
přijal. Ač pak kolivěc vidělo mi se, prohlídajíce Je mým
Katei-ině Vodiekový, měštce Nov. M. PL, tetě mé milé,
malým a nezletilým dítkám, kteréž ještě, než k létuom
podle jiných pánuuv nápadníkuov spravedlivým rozsudl-em
dospělým přijdou, mnoho k vopatrování jich potl'ebovati
na mně připadl, řídím a ustanov~ji: Předně ustanovuji
budou, že by, což sem mu tak z lásky otcovské dal, na
za porueníky mé - p. Jana a p. Sebesliana bra!ří vlastní
tom přestati mohl, však na to se nic neohlédajíc k tomu
Kropáče z Krymlova, ujce své milé, a p. Havla Styrskýho
ke všemu, což sem mu tak prvotně učinil, z lásky otcovské
_ a jim se duověruji, že to vše tak říditi a opatrovati
duom muoj druhej od starodávna u Freseru řečenej, podle
Dudou, což se v tomto mém kšaftovním listu ode mne
domu Adlarovic při kostele sv. Linharla na rohu, jdouce
nížeji řídí a kšaftuje, jaki upřímným a křesťanským lidem
do Platnýřský ulice, ležící, kterejž mám a v kterémžto on
a poručníkuom pi'ísluší, Lidmily, manželky mé, a dítek
na tento čas bytem jest, jemu samému Janovi dědičně,
mých radou a pomocí, když by se k nim utekla, neopustí,

c.
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j:ště vša.k nav tento "zpuosob odkazuji a dávám, aby on
vsem meJm detem V~davovl, Danielovi, Zikmundovi, Si.
meonO~rJ, LIdmIle cen, bratřím svým a sestře . . vé kd Zv
by,v'lkohv kterýmu
';t'I d!t
.
. z nich let dospěly'cll P . B . d" OJI
a I
racI a om ncb Jeden z nich k místu poctivému by přišli
po ,sto k~pách míšenských vydati povinen bude a n~
t~r::z .?ome takové díly všeckny, toližto pět set kop míš
i'S~l:l ~ápadem též s umrlých na živé pozustávající:
c e -} ,y pak)an, syn muoj, týž duom před do'itím
let dospelycl~ dOlcených děti mejch prodati, tehdy dtlové
Jl,ch vbuď z vzavdavku aby poručníkuom odvedeni aneb na
temz dome dostatečně uJ'ištěni bvli A kde v
.. . .
I ' d'
.
J
•
Z
S JmeJml
spo.un~pa nlky J.ab:>zt? přátely krevními zde v městech
Prazskych osedle]llll pri právě Nového M Pr
b t t k
v' I
"..
. . so e s a e
S?: ,en ~ vse1
IJakeJ po dotcené paní Kateřině Vodičkové
mes~ee Nov: M. PL, tetě naší milý, přisonzenej mám'
kdyz by ~ohv k pořádnému na tři díly rozdělení přišel'
tehdy coz by se kohv z statku Vodičkovského na dr!
mno] dostalo, aby se Lidmila, manželka má jak s dětmi
~e mnou zplozenými, tak Janem, synem mej'm s dotčenou
nnou, éprvníd' manzelkou
mou ' zplozcneJ'm , b
l'
v
l' a povmna
na ;ovn vp~ dy téz s nápadem s umrlých na živé pozuostale ~. podehtl
v tom ve všem aby se s ra d ou panuův
'
' ka '
p~rucm uov omezl sebou věrně a upřímně zachovali. žádnych ob mysl Ul' a forteluv při tom nepožívajíce.
.

t

v

V

v

" ,A ~aposledy tímto Haftem mejm s dobrejm rozumem
uCl!l~~eJlll dítky .. mé let nemající obojího pohlaví mocí
O~COI ,k~U zaVaZU]I, a.b)' synové moji do dvadcíti čtyř let
veku sveho od LIdmIly, mallzelky mé a pánuov oručn'
kuov spravedlnosti své dědické což 'b";'
k IP
I
tečk
'I
'I .
'
J
JIm o IV z stav. u. me JO na eze1o,' k svému užívání a vládnutí od
za~n,e]m vymyš~enej.m. zpuosobem nežádali a Lid!ila
man,z?lka . s dot~eneJml pány poručníky aby žádnému
z .delt m';Jch ;ouzského pohlaví do pětmezcitma let a Lidm,Il';, dcen me, d,o ,v osmnácti .let žcdnejm dílem vykazo.
Vamm a 0vdvozovamm povmm neb)'li. Však se toho LidmIle, man zel ce mé, duověřuji a jí tímto kšaftem
..
aby s rad
'o
'o
zavaZUJ',
,
o~ panu porucníku dítky mý spolu s ní zplo~,~:;d bez uJm~. jich dědické spravedlnosti lak opatrovala.
l' JIm neclmla a Jako o svou vlastní krev se starala'
v tom P '. B . 1 me" auovern,osll
,
.d
b
'
o ré svědomí
[zachovajíc?].
kdo~} n~ tomto mem kšaftu a spravedlivém od.
a~u pvre,st~.tI. nechtě! a po mé smrti soudcuom zaneprazd,nem clml, tomu každému z statku mého toliko pět.
mezcltn;a kop gr, č. aby dáno bylo a více nÍe. - Stalo
se v stredu po ochtábu sv. Tří králuov I 1597 (St '
23. listopadu 1598.)
'.
vrzeno

t

*

162J.
Pavel Rameš z Rejnštejna, dříve
měšťan Novom. (Kdy a jak nabyl domu, není známo.)

Číslo pop. 122.
1. 145.i~ 18. června. Rulwp. č. 21411,280. Quem.
admodum dlVISIQ [acta est inter Margaretam, relictam
G~orgll 10:lficls et nunc contoralem Wenceslai Rubik si.
mIhter
lonucls, ex una et vVenceslauul et T omalll natos
'
. .
lpS1US .parte, .exaltera pretextu b0110rum - post :nortem
Georgll predlctt derehctorum talis videlicet quod 1\1
reta . Wenceslao [Sstucz?] et Thome per decem S. aJ;:~
dehUlt _. Acl. fer. III. post Trinitatis.
2. 1479, 27. dubna. Rukop. č. 2106 f. 36. Georgius ab aSlms et Barbara e. aream combustam pelles do-
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mu~ v~arthossii Fresser a tergo ct Gregorii. cingulatori<
apu .' enceslaum Stucz pro III! s. Act. fer III
,"t
Marc!'
.
. po.

3. 1482, 23. února. Tamtéž f. 103. Jacobus D
k
semtor
et Ursu Ia emerunt posteriorem partem douse
. .
aClalts .platee ~o:riucum cum curia et priveto inter db~~:
Geo;gll ab asmls et Anne, relicte Bartossii Freser erga
ean em Annam et vVenceslaum, filium eius pro XX'
Isto adlUncto, quod secretum debent habere ;imultaneu:; pro
Act. sabbato ante Mathie ap.
.
.v ,4,
1488, 8. května. Tamtéž f. 232. Johannes peří.
~,cmk et Dorothea e. d: e:ga Jacobum Dausek pro XXX
. pl. Act. dle S. Stamslal. (Kvitance nejsou trh tedy
neproveden.)
,

5. 1489, ~9. dubna. Tamtéž f. 254. Martinus ca.
nulat~r [Holubár] et Anna e. d. erga Jacobum Dau,ek pro
XXII /2 s. pr. Act. fer. lIlI. antePhilipi et Jacobi.
6. 1~93, 7. března. Rukop. č. 210?
35. Adal.
~e\tu~ fremfex et Katherina - e. d. a Martino canulatore
o\'~ arz dlCtO pro XLV s. gr. Ac!. fer. V. post Transl

t:

S.'\

enc.

M

7,

.

149!, 16. ledna. Tamtéž f. 54. Paulus faber et

anha e. d. ab Adalberto frenifice pro XLV s. pr. A t
ft:rl' ~1II. ante Anthonii. (Zrušeno ještě dne 28 dub~~
e JOZ roku.)
.

I dB. 1494, 26. dubna. Tamtéž f. 6i Johannes Hnat
g a lator et Dorothea e. d, - ab Adalberto freniuce pro
XLV S. pr. Act. sabbato post Marci.
9. 1504, 20. července. Tamtéž f. 251. Matheus
sartor ;t Anll~ emerunt d. in platea torrificum inter don:os \~ enceslal Fresser et Georgii dicti íVosel a Johanne
dlcto Hnat gladlatore pro XXXVII'/'
bato ante Marie Magd.
' S. gr. pr. Act. sab1.0' 1517, 9. května. Rt/kop. Č, 2108f. 203 "
M t ov K fl"
.
. "'lma,
'v 1 a l~s,e ,no reka manželka, a nyní již Vavřince
manzelka radna - vzdala všecken statek svuj _ m ' I
svému - . Act. sabbato post Stanislai.
anze II
neb

. ll.

1528, 27. května. Rllkop. č. 21101 265 Pa 'el

Veea-, a , K a t"
. '.
,
enna k . d . za domem Freserovým
a odle
nekdy Zd)'ny od Vavřince kramáře [Knofl[k PKno.
Icek .zvaný] za XXXIII/k, pro Act. fer HU'
t
Urbam p.
2
•
•
pos

~?!nu

, 12. ,1536, 25. ledna. Rt/1wp. č. 2111 f. 120. Jiřík
Skala ~ Zofka k. d. od Pavla Vecase za XL V I
v
Act. dle Convers. Pauli.
,. gr. c.
D 13. 1541, 6. května. Tamtéž f. 311. Petr Pechanec
a
orota k. d. - od Fříka Skály za XLV k v
A
[er. VI. post lnven!. crucis.
. C.
ct.
v.
14. }550, 25. línora. Rukop. Č. 211? f. 200 J' _
dnch
paslr a, Ann
1 d
v
•
•
!tl
I'
vaL
. mezI. d oml' nekdy
Freserovským
a \ aclava, plsare porybného, za LXII'j k Act fer III
post Mathiam.
2 '
•

I
15. 1556, 18. březua. Tamtéž/. 35? Linhart Perk.Iamer a Johanna k. - od Jindřicha pasíře a Elenv m
]. za LXIII/2 k '. gl.. C.
v
•
Act. fer. llII. post Longillum.J
16. l597, 17. listop. Rukop. č. 2113 f 86 P e I
Gloker hodinář a Lidmila k. d. mezi domv' T . NaVt
n ael e a V I ť . B
. Jana a a.
a e~ ma
eneše mei:íře od Johaony. pozůstalé
po Lm~artovl Perkhamerovi soustružníku vdo~y
a 27"
k. gr. C. Act. postridie Leonhardi.
,z
()
_ ,~7. 1607, 2. března. Rukop. č. li? 4 f. 232. (In.
v~nta: Jana Pavla Glokera hodináře.) Předně znostala
LIdmIla vdova s sirotky čtyřmi; nejmladěí Jan Pavel
J
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v sedmi letech, Marjána ve 13 letech, Dorota v 17 a
,
Katehna, nejstarší dcera, v 19 letech.
Duom, v němž bydlejí, oznámila vdol'a, žé jí náleží
po rodičích svých. Peněz hotových že jest též měla po
rodičích svých 450 k. m.
V almaře v koutě v světnici kněh in folio 7.
- . Nahoře v komoře v almaře našel se jeden duplkredenc veliký stříbrný pozlacený a jedna konvička též stří
brná pozlacená, a ty jest nebožtik ujal v 120 k. gr. ll.
stříbrnej pozlacenej hofpecher s phkrývadlem, duplkredenc
menší - za 22 k., hofpecher za 5 k - It. hodinkyukazujicÍ, jedny okrouhlý bijící hodinky, troje na hrdle
nosící, též bijící, dvoje hodinky vokrouhlý budící, hodinky
na hrdlo bijící, jedny ukazující vokrouhlý,jedn)' ukazující
na stěně. V verštatě verkcejk k řemeslu náležející na tři
tOl'aryše s kovadlem.
Druhý duom vedle Jana Nathaniele a Valentina Beneše v Platnéřské ulici za 550 k. m. koupený. Krám na
paláce na hradě Pražském koupený.
18. 1610. 7 ledna. R1l1wp. č. 2232 f. 452. Stalo
se poděl'ení statku po někdy Janovi Pavlovi Glokerovi,
hodináři a měštěnínll St. M. Pr., pozůstalého mezi Janem,
Pavlem, Marjánou, Dorotou, Kateřinou, vlastními dětmi,
a Lidmilou, vdovou, po dotceném Janovi Pavlovi pozůsta
lými u přítomnosti Jana Aiclllera h Ja!1a Natanaele, po·
rucn{1.:;:uy nad
nezletilými téhož pana Payla Gloknera nařízených,
Pavla Otty, mčštěnína Menš. M. Pr., a
Ambrože Neumastera, manželuv Doroty a Kateřiny, dcer
po témž Janovi Pavlovi pozu,talých, a to takto:
Předně, kdež podle inventáře se nachází, že jest
v handli na paláce hradu Prazského v krámě hodinek
zustalo za sumu 1970 zl. rýn., z kteréhozto handle třetina
656 zl. 20 kr. Zuzaně Soliusové, jakozto spolecnici do·
tčeného handle, a ostatní suma, 1313 zl. 40 kl'., což nll,
míšo 1148 k. 9 gr. 3 d. učiní, jim svrchudotceným sirotkům a dětem neboztíka Jana Pavla spolu s Lidmilou,
matkou jejich, náldÍ. Item dum vedle Ja a Natanae1e Idící
za 550 kop míšo koupenej, totižto 163 dukátu na šnurách
vohnutejch, což jakž nyní platí, uCiní 3~6 kop mÍš., pár
armpantův za patnácte kop mÍš., item že na klenoty v krabici zapečetěný,kteréž někdy paní Zapská zastavila, od
neboztíka půjčeno jest pUl druhýho sta kop míš, na šaty
a klenoty manželky Václava Kumpana jedno sto dvaceti
devět kop míš., za klenot! n. p. z :v!ichalovic, na něž
Glokner 600 kop mÍšo pujčil, poněvadž za to nestojí,
vedle šacování jich v pul šestým stu kopách míšo Item
šaty nebožtíka za dvaceti šest kop 30 gr. šacovány a k tomu
peněz hotovejch dvě stě kop míšo Víceji hodinek v domě
nalezenejch, vesměs šacovaných za 62 k. m.; a k tomu
na dluzích 800 k. m. se našlo. Což tak vše v hromadu
v jedné sumě učiní 3964 k. 9 gr. 3 d. Z kteréžto sumy
dluhové od nebožtíka lidem pOI'inní zaplacení jsou, Zustalo k rozdělení 3405 k. 9 gr. 3 p. m. A z té sumy
na pět díluv rozdělené přišlo na jednoho každého z nich
jmenol'Ítě šest set vosmdesále jedna kopa jeden groš šest
peněz míšo
Co se pak podílu v dvou mladších sirotku6v
Tana 'Pavla a Marjany, let nemajících, dotejče, v tom jest
se Lidmila, matka jejich, ohlásila, že takový podíly jejich,
toližto 1362 k. m, jednomu každému na statku svém do·
statečně ujistiti chce, za to Zádaje, ab)' jí toho jakožto
mateři dastni s městem trpící a usedlý dopříno bylo.
K čemuz s povolením pánuv radních od poručníkův při
stoupeno a povoleno jest. Dorotě, Palla Otty manželce,
kleráž se i s manželem svejm přiznala, že předešle od
Lidmily, mateře své, na svuj podíl jest z téhož statku
otcovského přijala sto kop míš., k kterýmžto ostatek po-
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dílu jejího na svrchudotčených klínotech' od nebožtíka
pána z Michalovic zastavených, za 5W k mf;'; šacovanejch
vykázán jest, pozustávajících 31 kop míšo Lidmila matka
na hotově jí dodati se jest uvolila. Co se pak Kateřiny,
Ambrože Nejmastera manželky, dotejče, ta přijavše pře
dešle od mateře své tři sta kop míšo ostatní sumu podílu
svého z statku otcovského, totižto tři sta vosmdesáte
jedna kopa míš, na domě od nebožtíka otce jejího za
550 kop míšo koupeném od mateře své jí vykázanou dobrovolně jest ujala a na tom přestala. Při tom přebíhající
sumu, totižto 169 k. na témž domě a gruntu mateři své
pojišťuje. Dáleji stříbrné nádobí všecko všudy na pět
díluv rozděleno jest, kdež jednomu každému přišlo a dostalo se po 3 hřivnách a 10 1/ 2 lotu. Podle toho také
Dorota a Kateřina, též i svrchupsaní poručníci k tomu
přistoupili, aby všecken werkceug v verštatě nebožtíkovi
otci jich náležitej na mateři až do její smrti zustal. Však
po smrti její Janovi Pavlovi zouplna (pokudž by se týž
Jan Pavel hodinářství učil) zanechán a dochován bejti má.
_ Co se pak krámu na paláce hradu Pražského dotejče,
ten v nedílnosti zustává. Naposledy kdež se také v inventáři zmínka činí o pěti stech zlatejch rejnských dluhu do
Augšpurku povinného, Zuzana Soliusová oznámila, že takovej dluh již zouplna zapraven a zaplacen jest. Actum
postridie Marci ev. 26. Aprilis auno MDCX.
19. 1610, 29. října. Rulwp. é. 2114 f. 25. Izaiáš
Elikost soustružník a Alžběta k. d. mezi domy Jana Na·
taniele a Jana Kerheyzera od Kateřiny, Ambrože Nejmistra
hodináře manželky, za 075 k. gr. č.
1625, 12. prosince. R1I1wp. c. 21'Z9 1. f. 222.
Jan Pavel Gloker pbznal se - že jest od Izaiáše Elikosta
spokojen.

*

Číslo pop. 120.
(U osl u.)

1. 1457, 19. března. Rulwp. č. 2105 f. 65. Gregorius lorifex et Makuše e. d. in platea torrificum inter
domos Wenceslai Rubik et Galii torrificis erga Henricum
torrificem pro XXVIII S. Act. sabbato ante OcuE.
2. 1458, 21. cervna. Tamtéž f. 8? Mathias calcariator et Anna e. d. inter domos GaIli dicti Kabele et
Wenceslai lorificis erga Gregorium lorificem pro XXXIII S.
Act. fer. lIlI. ante Joh. B.
3. 1471, 22. června. Tamtiž f. 305. Ca.par sartor
et Anna e. d. inter domos Johannis torificis dieti Komarowsky et Wenc. Raubik circa Annam, olim Johannis
Marny uxorem, pro XXVII S. Act. sabbato ante Joh. B.
4. 1472, 18. srpna. Tamtéž f. 323. Nicolaus calcarista el Katherina emerunt d. inter domos Wenceslai
Raubik loriucis et Johannis, generi Fresser, eirca Casparum
sartorem pro XXX S. gr. pr. Act. fer. III. post Assumpc.
M. V.
5. 1476, 14. května. Tamtéž.f 3?0. Johanne.
Sskoda et Jana e. d. inter domos Wenc. Raubik lorificis
et Petri dieti Oczasek seratoris aput Nicolaum calcaristam
pro XLV S. gr. Act. fer. III. ante Sophie.
6. 1476, 4. října. Tamtéž f. 3? 5. Gregorius cingu·
lator et Katherina e. d. aput Johannem Sskoda pro
XLVI! s. Act. die Francisci.
7. 1479, 27. dubna. Rukop. č. 2106 f. 36. Geor·
gius ab asinis et Barbara e. aream combustam inter do2
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mUI? Pet:-i WOCZM et aream rnernorati Georgii erga Gre·
gormm cmgulatorern pro lIlI s. Act. fer. III. post Marei.
8. 1482, 16. prosince. Tamtéž f. 117. Georgius ab
.
et Barbara e. part
em CUrIe
' sue domU!. contiguam
asmls
m plate a torrificum erga Jacobum Dausek pro UlIli
Act. fer. U. post Lucie.
2 s.
. . 9. 1~90, 2. prosince. Tamtéž f. 287. Georgius ab
a.'lms ~dmltlIt Zdenam, conthor,,-lem suam, ad dornurn
sltam ;nter domos Chocholoni. cultellatori. et Martini
holubár. Act. fer. V. post Andree.
10. 1498.
Rukop. Č. 2107 f. 146. Georgii ab
asinis.
11. Uíll.
Rukop. č. 2108 f. 82. Georgii Osel.
12. 1514
Tamtéž f. 135. Zdeny vdovy.
13. 1519.
Rt/kop. Č. 2109 J. 85. Bartoše
Vosla a Zdeny, matky jeho.
14. ~527, 4. listopadu. Rttkop. č. 2142 f. M. 5.
My purgmlstr a rada - známo činíme - 7 e J
P 1d
klobúčník
a Vavřinec
illuminator _ vysve,zd"lan
e ne
Br'
v d
CI I - otakto'
y I ]smy pozá áni ~d ne~: Bartoše Vosla z Platnéřské
ul. - . abychom k nemu pnšlí. Kterýžto - leže v těžké
n~mocl, vuoli sVú poslední před námi oznámil takovuto: ze ustanovuje poručníky Barbory m s''
Anny , dek
'
. noUře
\ e, a
c. r y sve' - B eneše z kuchyní, Petra
z Kunešov~c ul:, a Svatoše Hložka od klíčuov švagra svého
_ oznáml;, ze - domy dva - jeden u v~sluov v Platn
~. II druhy hned podle něho řečený Zachařovský VlnIC;
str., u Košíř, v vohbí pod Raušovou vinicí - 'poroučí
B"rbore m. sv~. Act. v pondělí před sv. Linhartem.
o

,
v 15~.
!v548. Rukop. č. 2117 f. 146. Václav
plsar pn uradu porybném, a Barbora m. j.
'
" 16',1556, 9. listopadu. Tamtéž f. 372. Anna platnyrka, nekdy Erharta a nyní Wolfa Černovic ma y lk
vzdala duom _ témuž manželu svému _. Act.
post Leonardum.
r.
.

~:e I~'

.
17. !5?7~.1: prosince. Rukop. č.l01 f. 171. Jakož
Jest·zmocnem UCl ml Václav Porybnej na duom neb E h ·t
platn yre
" pro,XX k . gr. c' peněz gruntovních, kdeir a!
paka
v
Mar~é~a, ma~zel~a po témz Erhartovi, s sirotky svými nemohuCl penez tech zaddalých ani kteréž potomně klásti
~e ~aií platiti, dožádala se jest Anny, tety týchž sirotk~ov
:oe },e~t suymu výšpsan ú položila a což ostatek za týž dUG~
~ešle pe,nez ne.dop:acených zuostává, ly že také doplatiti
]evmu Vaclavovl ma. A on Václav Porybný takového zmocnení - domu postupuje Anně, tetě týchž sirotkuov
Act. fer. lIU. post Andream.
1~. 15,59, 8. března. Rulwp. Č. 2117 f. 427
Zmoc;:.en Vaclav, starý porybný, domu někdy Erhart~
pla\t~7re pro sumu gruntovní. Act. fer. lIlI. post Translat.
s.
enc.
~
19. 1559, ll. srpna. Ruko}. č. 2117 f. 438 W lf
Sornogl
I tnyr
" a Anna k. d. mezi domy Jana hodináře
.
o
pa
.
a Lmharta soustruzníka od Vác1ava starého por b 't
za 1 ľ k v A
. .
'
y netlO,
.. y D . c. "ct. postndle Laurentii. (R. 1566 kvilu'e
JIZ Anna platnyrka vdova.)
J
Y

•

oj

..
20. 1571, 21. května. Ruko}. č. 2118 f. 280. M t
jln;K: Matouš I;ielvík
a Salomena k. duom v
n~r~~é ul. meZI domy Linharta soustružníka a Jana hodmare od Anny Wolfovy platnýřky za 170 k. gr A t
fer. II. post Sophiae.
.
c.

sífkář.

P~aet~

21. ~~77, 27. čer~na. Rt/llOp. Č. 2112 f. 8. Válentin
Beneš meClr k. d. meZI domy Linharta soustružníka a

C. p. 120.

Mari,ány hodinářky od Matesa Helvíka .ífkaře za 200 k.
gr. c. Act. fer. V. poslridie J oannis Pauli.
22. .1607, 27. června. Rukov. C. 2113 f d,38
Jan Kerhelser švec a Anna a Jan ,"yn J'eJ'ich I j' "
:
do
'kd J
"
<. (. mezI
B my, ne )' ana Pavla Klokera hodináře od Valentin a
enese za 240 k. gr. č.

ČislO pop. 118.
(Dům

Zachařovský.)

. 1. 1440, 9 :rpna. Rukop. c. 90 f. 50. Johanne"
dICtus Kawale thon.f~x emit domum in platea calcariatoru~
mtel domos HenncI thorificis et Mathei lorificis
Agbnezk.am Alde pro XVIII s. gr. _
Act.
III. erga
I urcll.
ante
T
.
2. 1,448, 31. pros. (?) Ruhop. č. 2119 f. A. 6. Ve
jmeno boZ!e amen. Já Anežka vdova, kramářka řečená
Ald':?,",a ~ kotcóv, oznamuji tiemto listem vše~ lidem
?y,nejslm I budúcím a na vědomie dávám že ačkoli věk
JSUC ;;e~?,;na na těle, vš.k proto s dobrÝm rozmyslem
a p~'ZIVa)ICI .svobodyyzdravého rozuomu, tudiež i paměti.
ze ,,~~ho s~re~1o ZbOZle - toto své porucenstvic - zp6~
sObuJ,1 obyceJem, tiemto dolepsaným: Najprve ustano~uji
por~censtv~e sveho pan~ Machnu platnéřku, kmotru svú
mIl~, pravu ~ocnú" a na]l'yšší poručnicí dále odkazu'i
pame Machne - vsecken mój statek, a z toho statku ab]
ona vydala za mú duši pro Buoh najprv k sv.
~a 1<O,stel k vopravě čtyři k. gr., item k sv. Mářie Ma'dalene
opravu kostela
k. gr., k sv. Mikuláši d10
~~oly zakuom na drva jednu kopu, k sv. Havlu do škol
na drva kopu gr. Item odkazuji
mlinarl z .Sluh, XV k. - . Item Barboře Havlové ost~ožnici
odkazu)1 sklep pod kotCI - . Act. - fer lIlI (I) .
Nativ. Chl'.
.
. !ll octava

fer~

Linhart~

,~a
z~~~om

dvě

Maříkovi

14ó2, 18. lislopadu. Rtilwp. Č. 2141 f ?69
- k žádosti Machny, někdy Janovy Kat/eio;y ~
JIZ Havlovy platnéřovy manželky - s Brožem b '
od M B l "
J' d'
ecvarem
. . z ,uze ~ m l:ichem platnérem, poručníky Janem ~abeh, ~ Jebo ksaftu přidanými - jsúce vysláni
k - p~sacovam statku - po témž Kabelovi - pro diel
Janka, SIrotka Kabelova - takze - polovice pravá toho
statku -:-- XX k. SIrotku dostati se má - . Act. sabb t
ante Ehsabeth.
a o
4. 1471, 29. ledna. Rulwp. č. 2105 f· 299. Johannes tornfex dlCtus Komarowsky el Katherine e. d. mter domos Johanms Marny el Simonis albus leo - a ut
Gallum Kabele - pro L s. Act. fer. III. ante
5. 1475,
února. Rukop. č. 2105 f. 359. Pel rus
de Glathov:a [vvoczasek] serator et Katherina e. d. aput commlssanos bonorum J ohannis Komarowský J h
Holub cl Toh. Dubek - pro XL minus II '- gr. ..:..
fer. Hll. ante Mathei.
.
.
6 .. 1477, 23. října. Rulwp. Č. 94 I J. f. 10. Kathenoa, ohm Johanni: Ko~arowsky et jam Mathie sartoris
uxor, fas~a est, qnla tuht porcionem suam post mortem
memoratl Johannis .. K. a Johanne Holub et Johanne
Daubek, commlssarI1S bonorum pretacti Johannis A t
. c.
fer. V. post XI m. Virg.
3.

~?nšelé

oV

2?

Pu~if.

::'cť

7. 1486: 26. července. Rulwp. Č. 2106 f. 184. Mathias
dl?tus Chochol et Margaretha e. d. erga Ka·
,hermam, rehctam Petri Woc.asek pro XV s A t f
Hll. post Jacobi.
, .
c. er.
~ultellator
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17. 1616, 9. dubna. Tamtéž f· 331. Stalo se přá
8. 1493, 28. března. Rukop. é. 2107 f. 37. Gallus
telské narovnání mezi Andresem Ostrmajerem cvočkářem
sutor et Martha e. domum penes domum Georgii ab asinis
na místě Rebeky Soiisové m. j. - z jedné a poručníky
ct Simonis thorificis a Mathia Chochol cultellatore pro
sirotkův po Lidmile Glokerové a to O handl hodinářský
lakový: Jakož jest nebožka Zuzana Solisová a nebo LidXXV s. Act fer. II. post Annunc. M. V.
9. 1498, 25. cervna. Tamt(ž f. 146. Procopius
mila Glokerova od' desíti let takovýz handl vedly, takže
sutor dietus Kautek et l\largaretha emerunt domum penes
Zuzana S. týž handl v rukou jměla, jej vedla a prodávala,
d. Georgii ab asinis et Mathei torrificis a Gallo sutore
Lidmila G. pak do téhož handle hodiny dodávala a jak
na náklad dva peníze dávala, tak potom zase dva peníze
pro XVIII s. Aet. fer. II. post Joh B.
10. 1511, 3. iáří. RlIhop. Č. 2108 f. 82. Andreas
užitku brala a Zuzana toliko jeden aneb třetí díl a třetí
sellator et Martha e. d. inter domos Jacobi calcariste el
peníz. I poněvadž pak obě dvě [z~mřely], o ty dluhy
Georgii Osel a Margaretha vidua dicta Koulková pro XXIII
takto se snesli: J ,kol. po smrti Zuzany všech dluhuv do
téhož handle 651 zl. se našlo, ty všecky - jest povinen
s. pr. Act. fer. lIlI. post Egidii.
ll. 1514, 21. února. Tallltéž f· 135. l'I1aSěj řečellý
Andres Ostrmajer - zvyupomínati a - sirotkum GlokeZachař a Markéta k. d. mezi Zdenú vdovú a Ríhy konrovským dva díly odvésti.
váře od Ondřeje sedláře za XXIIi k. gr. č. Act. fer. lIl.
7.'
1651, 10. května. Ruhop. č. 2115 f· 219. Úřed
anle Malhie. (1518 splácí Zachal-ova vdova Markéta.)
níci šesti panští prodávají dům, který obec dostala od12. 1519, lB. prosince. R1l1wp. č. 2109 f. 85.
úmrtím po Pavlovi Klokerovi (.U Klokeru«) cvočkáři
Bartoš Vos$'l a Zdyně, mateř jeho, k. d. mezi domy téhol.
Baltazarovi Strauberovi.
Barloše a Rehoře konváře od Markéty vdovy Zachal-ky
za XV1P/2 k.
Act. die Lucie. (R. 1528 splácí Bartošova vdova Barbora.)
Viz předešlý dum č. p. 120.
Číslo pop. 116.
v
13. 1548, 7. února. Rukop. Č. 21t? f. 126. Hanuš
Slaymaysl hodinář a Marjána k. d. mezi domy Václava,
*1. 1426.
Ruhop. é. 2099 f. 195. Nos mapísaře Ilad porybnim, a Strakovým od téhož Václava za
gister civium, consules et scabini Maioris Civ. Pro recogL k. Č. - Acl. fer. III. post Dorolheam.
noscimus universis, quod ex fidedignorum deposicione litteras
14. 1592, 27. května. Rukop. C. 2205 J. 139. Ve
in cista consilii cum scatula inventas, que erant quondam
jméno _. Já l\larjána, pozuostalá vdova po Janovi StaGeorgii oleatoris, que inferius continencia earum est nomejzlovi hodináři co se domu v Pli'-tnýřské ul.
tata, i\Iauricio lorificí, pro tempore nostro coniurato, demezi domy Valentina Beneše mečíře a Petra Simona zlatdimus et appropriavimus et presentibus damus et approníka ležícího do týče - poněvadž dcery mé tři, Mandapriamus:
lena, Jana Labera ručnikáře, Anna, Bartle mečíře, a LidPrimum videlicet litteram Duch koni s oleatoris super
mila, Jana Lukera hodináře manželky, dostavše se za
vinea sigillo maiori Antique Civ. munita, que sita est in
jmenované manžely své ode mne -' vejpravou sou opatřeny, a Jan, 'yn mnoj, žádného takového opatření jest monte Witkonis sub fruetura lapidum in acie. - lt.litteram
domini Wenceslai, plebani de Ratiworz, et Marssonis,
nevzal _ pro toL. jemu - dotčený duom, v něml. bydlím
palris eius, super domo et eius area, que sita est iuter
_ odkazuji _. K záduší sv. Linharta, kdež tělo mé oddomos Zdenconis et Marssonis hincinde sigi1lo maiori
počívati bude, X k. m. Jenž se stalo v středu pi'ed Božím
tělem 1592. (Stvrzeno v pátek po ochtábu Božího těla ;\ove Ci". subappenso. - lt. litteram Georgii predicti
oleatoris super domo sita inter domos Marssonis Sscamoléta 1595 )
waty et Simonis tulnerz hincinde maiori sigillo Nov. Civ.
Hí. 16l5, 27. září. Rulwp. Č. 2205 f· 371. Já Lidsubappenso. ll. litteram eum minori sigi110 Nove Civ.
mila, po Janovi Pavlovi Glogarovi hodináři, měštěnínu St.
appenso inter Sdenkonem de lacu et Ssilheríum pistorem
M. Pr. osiřalá a pozůstalá vdova, známo ciním tímto mým
pro muro et fonte inter domos ipsorum. H. litteram Nikšaftem __ že _ jsouc na ten cas nemocí tězkoll navštícolai dicti LUBcus super braseatorio, sito in lacu ipsius
vena _
činím kšaft a pořízení takové: Nejprvé dum
Sdenkonis et Zdenkonis Osmyk hincinde sub maiori sigil10
můj vlae tní v Platnýřské ulici leŽÍcí, kterej mně po panu
Nove Civ. appenso. H. litteram renovatam Duchconis
Janovi Slamajzlovi a Marjaně otci a maléi, rodičích mejch
oleatoris super vinea Welislai muratoris et Jesskonis sub
milejch, zustal, _ Janovi Pavlovi Klugarovi, synu mému
sigillo magistri vinearum et aliam resignacionis super
_ odkazuji _. Kateřině, Ambrože Neumastra hodináře
dicta vinea per eosdem facta sub eodem sigillo. It.
manzelce, dceři mé, 30 k., Dorotě, Pavla Otty, zlalníka a
měšlěnína Menš.. M. Pr., manl.elce, též dceři mé, tolikéž lilteram Jirziconis resignatoriam super vinea sita in monte
vVitkonis inler vineas Kussemphenik et Hanussii cingula30 k. m. _ Marjaně, dceři mé nevdaný, všecky svršky - .
tori. de foro equorum. Item ulimam super vinea sita. in
Psán v sobotu den sv. Michala arch.
monte Witconis pen es stratam usque fossatum Duchkonis
16. 1616, 4. března. R1l11Op. é. 2233 f. 318. Stalo
oleatoris sub sigil!o magistri vinearum .
se jisté rozvržení s Janem B. Karyesem hodinářem, co se
koli samých hodillek zlatých v handle dětem po někdy
"'2. 1432, 22. října. Rukop. č. 992 f. 147. Ve
Pavlovi' Klokerovi náležejících dolýče, na dva díly jsouc
jmeno božie amen. Já Mařík brnieř, měštěnín St. M. Pr.,
rozvrZeno přijde na bratra 639 zl. 42 kro 4 d. a na Maroznamuji tiemto listem všem, že ačkolivěk jsa nemocen a
janu též 639 zl. 42 kr. 4 d. TakOVý pak jeden i druhý
uedužív na těle, však proto s dobrým ro.myslem a požídíl on Jan Karyes, poja\'še sobě Marjanu. sestru Jana
vaje zdravého rozumu ze všeho zbozie svého - toto své
Pavla Klokera, na dvou domích, u sv. Jiří a druhý u bílé
poslednie poručenstvie zjednávám, činím a zpuosobuji:
labuti, v Platnýřské ul. ležících Valentina Karjese, otce
Najprve ustanovuji tohoto svébo poručenstvie i dětí svých
svého, pojišťuje, též i druhý díl Jana Pada Klokera,
múdrého a opatrného muže Kříže platnéře, přietele svého
švagra svého, poněvadž na učení hodinářském v městě
dobrého, pravého a mocného poručníka - prosě jeho,
2*
Aušpurce zustává, do tří let pojišťuje.

c.

12

Xlla. V Platnéhké ulici. -

Č. p. 116.

aby panie Dorotě, manželce mé, raden a pomocen byl
a manželka má s jeho radú činila, což by sě tohoto
mého poručenstvie dotýkalo. A dokudž táž manželka má
stavu svého vdovského nepromění, dotud aby s dietkami
mými, tudiež i s svými, přebývala a statku po mně zuostalého neutracujíci jim požívala a porucník napředpsaný
ab~ sta!kem siro,tčím vládl a~ do jich let rozumných,
A Jesthze by napredpsaná manzelka má stav svój vdovský
změnila, tehdy aby jí napředpsaný poručník vydal z~
všeho statku mého třidceti kop gr. a k tomu nícho ložnie a chodície, jakož toho řád a obyčej jest, a jednu
truhlu velikú, a poručník nadepsaný aby k sobě vzal
Vaňka, syna mého, s jeho statkem a jeho u sebe choval
a na dobré jej vedl, jakož já jemu toho nad jiné lidi
věřím a doufám. A jestliže by to dietě, jímž jest manželka
má napředpsaná nynie těžká, živo na svěl přišlo tehdy
aby mělo plný a pravý diel ve všem zbožie a staÚru mnú
zuostaveném s svrchupsaným Vaňkem, synem mým.
A kteréž by koIivěk dietě z těch mých dětí umřelo dříve
let svých rozumných, tehdy toho diel umrlého aby spadl
na živé zuostalé dietě plným právem. Pakli by obú dělí
mých P. B. neuchoval dřieve let rozumných, tehdy po jich
smrl! aby všeho zbožie a statku mého po nich zuostalého
připadla pravá třetina na manželku mlí svrchupsanú a dva
dlely aby obrátil poručník svrchupsaný na chudé a nuzné
lidi i také na přátely mé pl'íbuzné najbližšie tak jakož
sě jemu za podobné zdáti bude, a v tom ab;~ jemu nebylo překáženo žádnú mierú, ani od něho kterého poctu
žádáno. Tomu na svědomie pečeti slovutného Petra
z Chrastu !ychtáře a opatrných mužóv Janka od stl'iebrné
hvězdy a Simona Múdrého, konšelóv pi'ísežných jil. jme
novaného ~ěsta Pražského, k mé prosbě přivěšeny j"l!
k tomuto hstu. - Jenž dán léta tisícého čtyrstého
třidcátého druhého v středu den sv. Severa.
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Křtikovi bečvářovi od diela

1. 1436.
Rt/kop. Č. 2102 I- 392. Mattes 10rifex de Prusia et Barbara e. d. olim Mauricii lorificis
sitam in plathea calcariatorum inter domos Agnetis, reIicte
Ald~, et Wenceslai, venditoris fructuum, erga Crucem
thonficem, tutorem per diclurn Mauricium subordinatum,
pro XXII s. gr.

2.,

J442.

RlIllop. Č. 2099

I-

605.

Quemadmodum J\1athes lorifex cum Barbara, conthorali sua, emerunt domum a Cruce torrifice sitam in plathea calcariato~
rum inter domos Alde ex Ulla et \Vences!ai ovocnik parte
ex altera, quos Leva tubicena nomine Anne, uxoris sue,
tamquam vere heredis illius domus, impetivera!. Quiquidem
Lcva el Anna babita inler ipsos mutua ct amicabiIi com.
posicione renuncciaverunt iuri ipsorum.

,
3. 1454, 14. února. Rukop. Č. 2141 f. 132. Když
Rehor brnieř - připověděl sě jest sám od sebe k domu
Křížové platnéřky ke všemu statku jejiemu i k nádobí,
pravě, ze k tomu ke všemu lepšie právo má nežli ona.
Potom maje ode pánuov odložený rok·- tu svú přípověď
maje obnoviti, změnil jest, pravě, ze sě připoviedá k domu
i statku Křížové od Jíry, strýce svého - že jakoz nebožtfk
Kříž platnéř byv poručníkem nebo Maříka brnieře, strýce
jeho a bratra dotčeného
jměl jest podle kšaftu toho
statku diel na chudé
přátely téhol. Maříka i také
na jiné chudé a že loho nevědie, učinil-li jest to čili nic.
Chtiece dále věděti od panie Křížové, kterým přátelóm
anebo jiným. chudým co z toho jest dáno, aby to
ukázala. ProtI tomu paní KřízoV'l pravi1a jest. že muz její
nebo Kříž, podle rozkázánie všecko ueinil jest ~
táhnúc se - na kvitancí kniehami městskými zapsané-.
Páni purgmistr a konšelé ,- ortelem svým konečným
vynesli jsú přikazlljíce Rehořori a Jírovi, aby panie
Křížové i s statkem jejím v pokoji nechali
Act. die
Yalentini.

Tyto věci dolepsané popsány jsú a nalezeny po
smrti nebožce Maříka brnieře: Najprve sto'a devět zla.
tých uherských. Item pár koflíkóv střiebrných pozlacených o póldruhé hřivně a třech lotech, 7 lžic střiebrem
4. 1457, 26. července. Rukop. Č. 2105 f. 72.
okovaných, Jeden pancieř oceUvý za šest kop a za dvadcet I Gall':,s torrifex dictus Kabele et Margaretha e. d. in platea
lornilCum lnter domos dicti GalIi ex una el ad hircum
gr., druhý panciel- ocelivý u Riehy z -Hradce za šest kop
parte ex altera erg a Mathes lorificem pro XLIX - . Act.
gr., u Jakuba v Jindřichově Hradci pancieř a obojček za
puol ~estý kopy gr.,. jakož jest jemu dáno prodál'ati, ' fer. III. post Jacobi.
u ame Katr~še o~ žáby za víno devět kop a 1Ó gr.,
5. 1465, 7. záN. Tamltiž ;: 229. Margaretha olim
dve tr~hle velIké, r:et konví velikých a 8 menších, jeden
Bohuslai ab albo leone conthoralis, em;t d. _' erga
samostnel, dva mece a píšťala jedna a paveza. 7 mís cíGallum Kabele pro LVIII s. gr. Act. in vig. Nativ. M. V.
nových velikých, dvě malé, 10 taléřóv cínovÝch a dvě
6. 147+, ll. srpna. Tallltéž;: 346. Simon torrifex
měděnice, šerá sukně s liščím kožichem. a druhá šerá
dictus Albus leo et Margaretha e. d. inler domos Nicolai
s beránčím kožichem, sukně modrá dobrá s'liščím kozichem
Popel et lilie Barthossii Fresser aput Margaretam, matrem
a klok nové barvy, tesáček s střiebrnými pukli ce mi a
suam, pro XL s. Ac!. fer. V. post Laurencii.
~obolka . také ~ puklicemi střiebrnými, pečeť střiebrná
7. 149ó, 7. dubna. Rttlwp. č. 2101 f 81. Fenczlaw
Jeho, ,,~vlecen ,Vlsutý~ nádobie řemesl,~ brnieřského prodal
pannitonsor e. d. erga Margaretham, relictam Simon;s
p. Knz za dve kope a za 22 gr., pennka svrchnie a druhá
thorificis, et Jacobum, filium eius, pro XXXIII! S. pr. _
s~odnie, ,čelediné, dv~ prostěradle a dvě podušce, a jiné
IStO adlunclo, quod domus pretacta - post mortem eius~
rucho lozme vydáno Jest manželcc panie Maříkově vedle
dem Fenczlaw in JacobUIl1 pannitonsorem, fratrem eius,
rozkázánie kšaftem učiněného. Item duom a vinice.
el :\Iartham, fiIiam eiusdem ]acobi, derolvatur. _ Ac!.
Tyto všechny věci svrchupsané pobral jest k sobě
fer. III. post Ambrosii. (R. 1499 splácí :\Iartha, filia JaKříž platn?řja~ožto poručník, slibuje i s manželkú svú ty
cobi pannitonsoris.)
všechny vecl slrotkóm nahořepsaného Maříka, když kle8. I óOl, 19. cervcllce. Tam/cž;: 205. Martha,
tóm svým rozumným přijdú, v celosti zasě navrátiti. v tom
conthorali~ Mathei torrificis, resignat dom ,lm ,uam, quam
všechen statek svój, kterýž nynie mají neb v časi~ch bull1habltat, ll1ter domos Matllie cultellatoris dicti Chochol
dúCÍch mieti budú zavazujíce a zapisujíce. Actum fer. HII.
et Procopii sutori, - predicto marito suo. Act. fer. II.
do mini ce Invocavit anno <:>c XXXIII.
ante Magdalene.
Také vydal jest svrchupsaný Kříž poručník z těch
9. 1505, 27. května. Tamtéž I- 268. Swata reIrcta
věcí k sobě pl-ijatých najprve Mikulášovi Kněževeskému
Martini Ssarka, emit pro se, Malheo, filio suo, 'do inter
úroka II kopy. Item Vinařovi za snkno, ježto jest jemu
domos Mathie Chochol et Margarethe vidue a Martha,
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conthorali Martini, 8ublimatori~ vini, pro XXXV s. Ac!,
íer. III. post Urbani.
Rukop. Č. 2108 f. 22. Swata, olim
10. 1508.
Martini torrificis dicti Ssarka, nunc vero }:Ienrici conthoralis.
ll. 1510, 10. dubna. Tamtéž f. 56. Jacobus calcarista et Anna e. d. inter domos Mathie Chochol et vldue
Koutkové a Henrico torrifice pro XXXV S. Ac!. fer. lILI.
ante Valeriani.
12. 1514, 15. února. Tamtéž I- 133. Řehoř kon:ář
a Barbara k. d. mezi domy Matěje Chochola a Ondrácka
sedláře od Jakuba ostrožníka za XXXVIII
k. pr. Dálo
se v středu po sv. Valentinu.
13. 1520, 20. března. Ruko}. č. 2109 j. 103·
Martin Straka krajčí a Marta, k. d. mezi domy Zdyny
vdovy a, Chochola nožíře od Reh?ře konváře za XL k.
p. - Ac!. fer. III. ante Benedlctr.

/2

č. 2111 f. 280. JlHk
k. d. mezi domy Jiříka platnýře a
hodinářovým od Marty Strakové za L k.
Ac!, fer. II.
post Barbaram. (Kvitance splátek neJsou zapsány, trh
nebyl tedy uskutečněn.)

14.

1552 5. prosince. RullOp.

rukavičník a JuIiana

15.

1575, 15.

března.

RullOp.

Č.

21Í8 f. 39,z. Jiřík

Kmínhora rukavičník a Dorota k. d. mezi domy Stefana
Kocha a hodinářovým od Jana Straky, Jiříka Koltpeka a
Juliany m. jeho za 50 k. gr. č. Act. fer. III. post Lelare.

1577, 14. lÍnora. RullOp. Č. 21201-115.) Kšaft
Kmínhory rukavicníka.) [Odkázal vše manželce Dorotě a dítěti s kterým byla těhotná.] Stalo se ve ctvrtek
po sv. Škola'stice.
16

Jiříka

17.

1586, 4.

Gelfert tkaničkář
rukavičníka za 80

června.

Rukop.

č.

2112 f. 235.

Jiřík

a Zuzana k. d. - od Jana Ausswarda
k. gr. č. - Act. pridíe Corp. Chr.

18. 1591, 30. října. Tamtéž f. 367. Petr Širmon
zlatník a Markéta k. d. mezi domy Linharta Plage a hodinářovic od Jiříka Kelforta tkaničkář" za 130 k. c. Ac!. fer. lUl. post Simo et Judae.
19. 1594, 28. března. Tamtéž I- 415. Pavel War~
mayer platnýř a Anna k. d. mezi d011JY [\ ašpara Kocha
a hodinářčinejm za 250 k. gr. č. od Simona zlatníka - .
Act. fer. II. post Judica.
20. 1597, 11, srpna. RullOp, č. 21/3 f. 81. Bartholoměj Wisender flašnýř a Marjána k. d .. -:- od Pavla
iNarmayera za 225 k. gr. č. - Act. postndle LaurenclI.
21. 1604, 26. března. Tamtéž f. 313. Jan lIIuša,
cís. drabant, a Lidmila k. d. mezi domy Kašpara Kocha
a Pavla Glogera od Barto!. Wizendcra flašnýře za 250 k.
gr. č. - Act. postridie Annullc. M. V.
22. 1609, 19. února. Tamtéž f. 484. Abraham
Herfar, cís. harcíř, a Marjána k. d. - od Lidmily, po
někdy Janovi Mušovi vdovy, za 375 k. gr. Č.

23.

1610, 16. června. Rukop. č. 2114 f. 5. Tomáš
od Abrahama Herfera za 325

Hofner a Anyžka k. d. k. gr. č.

* 1626, 16. října. Tamtliž f. 355. St'tl se fre.tmark
o domy mezi Tomášem Hofnerem a Karlem Solem z Solbpachu a Zuzanou m. j. že Tomáš Hofn~r postoupIl
jest domu svého v Platnýřské ul. - Karlovi Solovi-.
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Číslo pop. 114.

(U z 1 a t é h o
1.

čáp

a.)

I-

Rl/kop.

č.

90

1457.

Rulwp.

č.

2099

1461.

Rukop.

č.

1444.

Olim Wen-

95.

ceslai ovocník.

2.

f. 1009.

Johannis

Kozel.

3.

2141 f. 315.

Johannis

Kozel torrificis.

4. 1462, 22. června. Rllkop. č. 2105 ).110. Serenissimus princeps - Georgius rex - attentls gratls obsequis per Mauricium, portulanum maiestatis, et Uln~um, por~
tulanum d. regine dedit - domum sltam ~n platea
torrificum inter domos Halli Cabele et Stasscollls - per
ipsos habendam - . Ac!. fer. III. ante Joh. B.
5. 1462, 30. června. Tamtéž. Brozek s~tor et J\-Iartha
e. d. - erga Mauricium, portulanum d. regls, et Ulncum,
portulanum d. regine, pro XXXII S. Ac!. fer. lIlI. post
Petri et Pauli.
6. 1468, 18. října. Tamtéž f. 212. Johannes torri~
fex Daubek et Nieta e. d. - circa Brozium sutorem pro
L s. Ac!. fer. III. post GalIi.
7. 1470,4. září. T,w,téžf. 295. Joh. Sskoda torrifex
et Jana e. d aput Joh. Daubek torrificem pro L
Act.
fer. III. post Egidii.
8. 1474,10. března. Tamtéž f.341. Nicolaus torrifex
dictus Popel et Katherina e. d. - aput Joh. Sskoda pro
L S. Ac!. fer. V. ante Gregorii.
9.

1476, 8.

května.

Rit/lOl-'. Č. 2105

I-

369.

Joha~

nes Kousal de Kralowecz cultillifaber et Barbara e. d. !ll
kurnik inter domos relicte Marssalkonis et Simonis lorrificis a tergo aput Nicolaum Popel. pr? XL S. cum .hoc
adiunctó, quod Nicolaus Popel relrqUlt pro se lI:-strtam
torrificum cum camera desuper cum tecto. Ac!. dle Sta~
nislai.
10. 1491, 24. března. Rukop. č. 2106 I- 296.
Mathias cultellatol' dietus Chochol et Margaretha e. d. mter
domus Simonis - et l\Iathei torrificum - e: ga Johannem
Kousal cultellatorem pro L s. gr. Ac!. fer. V. ante
Annunc. M. V.
11. 1548, 23. dubna. Rukop. č. 100 f. 169. Jakož
jest nebo Matěj Chochol duom odkázal kš~ft~n; J~novl .:
Vítovi, synům svým, a ten k sl'ém~ stvrzem pn~el.1 - t[Z
Jan a Vít oznámili, že jSLÍ se o týz duom ro~dehlr, :akze
on Jan polovici toho domu Ujal - a on ~lt dr~hu polovici - . Což se pak Markéty, nebo Mateje Chochola
manželky a macechy jich, dotýče, té podle kš~ftu Jan svrchky i jiné věci vydal a XL k. m. - ma datl - .
Ad. die Georgii.
12. 1548. 1. října. Ruko}'. č. 2111 I- 150. Vincenc
bradýř k. díl domu v kuchyních, jakž cedule díli:f na
tajž duom mezi Janem Chocholem a Vítem, bratrem Jeho,
učiněné ukazují a všechen duom IdÍ mezi domy Straky
krajčího a vačkářovým od Jana Chochola za LXXX
k. č. - Act. fer. II. post J\1ichaelem.
13. 1549. 16. čC1vence. Tamtéž f. 240. Mezi To~
mášem sklenář~m a Janem Chocholem nožířem, jakož jest
bylo na rozdíln o statek pozuo~talý. ~o někd! Víto v,'.;
bratru Jana Chochola, i smlúvu UCll1llr, ze Tomas skle~::r
Janovi Ch. dobrovolně propouští výhně a nádobí nOZlr~
ského do dne a do roka - . Ac!, v úterý po Rozesl. ap,
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14. 1551, ]5. dubna. Rttkop. č. 100 f. 304. Jakož
jest rozepře vznikla O duom po nebo Vítovi Chocholovi
mezi Janem Ch., bratrem jeho, a Lidmilou, manželkou
téhož Víta, i jSlí - smluveni, ze Lidmila - jemu Janovi
ClI. - vydala nádobí k řemeslu noZířskému ná!dející a
IX 1<. gr. č. - Act. fer. lUl. pllSt Valeriani.
15. 1552, 16. srpna. Tamtéi f. 269. Vincenc bra'
dýř vzdal duom Hanušovi Naypaurovi, zeti
Act. fer. III. post Assumpt.
svému, a Regině m. j.
M. V.
Viz níže dum č. p. 114b.
16. 1564, 15. prosince. Rt/kop. č. 2121 f. 114.
J alwž jest statek po Hanušod N ejpaurovi platnýři pozuosta! mimo domy dva na svršcích, zvláště na zbroji
některých pánuov nedoplacené za sumn 470 k. 15 gr.
m., kterážto suma na pět díJuov - a to čtyřem sirotkuom Janovi, Kašparovi, lVJelicharovi a Anně, pátý pak
Barb0Ťe, manzelce někdy jeho Hanuše, se dostati má kdež takové svrchky - Stefanovi Kochovi a Barboře, na
ten ča, manželce jeho, postupují takže povinni
jsou oni manželé - sirotkuom z toho vydati díly jejich
- . Act. fer. Vl. post Luciam. (R. 1578 platí Barbora,
někdy Stefana Kocha a již Linharta platnýře manželka.)
17. 1592, 9. listopadu. Rukop. č. 2230 f. 412.
Jakoz sou Marjána Kolpeková, Barbora Maynesova a Mandalena Kochova i na místě Pavla Kocha na tcn eas nephtomného, jakoZto bratra sl'ého. vlastní dcery a syn po
l)ě)'dy Barboře Kochové jinak Plagové, platnýřce, s někdy
Stefanem Kochem splozené, odpor kšaftu též Barbory
J'lagové, matky své, učinily i k témuž odporu Linharta
Plage, bratra svého, sirotka po jmenované Barboře s Linhartem Plagem platnýřem zplozeného, obeslati chtěly - i jsou
smluveny - že - strany druhého domu i s tím druhým dílem
téhož dumu, kterýž na drulnl stranu k kuchyním obecním
jde, po dotčené Barboře, matc~ jich všechněch, ta~y v l'latnýřské ul. mezi domy Petra Si[r]mona a Anny Slechtové
vdovy ležící, o kterémžto domu celým tál: Barbora v kšaftu
svém žádné duminky nečinila, jakožto nekšaftovaný mezi
ne všecky připadl, od toho dotcený Linhart Plag, bratr
jich - jest upustil
Stalo se v pondělí po sv. Linhartu.
18. 1593, 13. ledna. Rukop. Č. 2112 f. 391. Kašpar
Koch šmukýř a Mandalena k. d. priIchoditt k obecním ku«hyním v Platnýřské ul. mezi domy Petra Si[r]mona a Anny
Slecbtové od r-Iarjány Koltpekové a Barbory Maynusové,
vlastních sester, Barbory Kochový dcer, i na místě Pavla
Kocha, bratra jejich, o němž se, byl-li by živ, neví, za 250
k. gr. č. - Ac!. pridie Felicis.
I\). 1613, 17. července. RullOp. é. 2114 f. 115.
l'avel Aretyn a Regina k. d. mezi domy někdy Micha'a
Hekenštolera a Tomáše Hefnera, u zlatého čápa řečený,
od Kašpara Kocba a Mandaleny m. j. za 750 k. gr. c.
'" 1668, 16. srpna. RullOp. č. 2116 f. 222. Benigna Tagovská vdova, vlastní dcera a dědieka p. Pav Ja
Aretina a Rcjny, dum svuj u zlatého čápa prodala za
500 zl. rýn. i\lartinovi Belalkovi.

Číslo pop. ma.
1. 1444, ll. března. Rukop. č. 90 f. 95. Barthossius thorrifex et Affra emerunt domum in platea ca1cariatorum inter domos Hanussii Tutsmid et olim \Venceslai
owocznik erga Hanussium seratorem dictum Ssternpaytl
pro VIIIII/ 2 S. gr.
hiis condicionibus notabiliter
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exceptis, quod prefatus Hanussius pro se reservat habitaclllum integrum in eadem domo versus forum pullorum
consitum a fundo usque sursum, pro ut est in SilO limite
distinctum - . Ac!. fer. lllI. ante Gregorii.
2. 145i.
Rukop č. 2099 j. 1009. Barthoss
torrifex, Thossek dictus, fassu8 est se obligari V S. "eri
debiti Augustino ab albo leone, quam pecuniam pro ipso
dedit pro domo per ipsum Tosskonem a Hanussio
serratore empta.
3. 1458, 31. října. Rukop. č. 2141 f. 299. T08sek
torrifex et Affra fassi sunt se teneri VllII I /, S. debiti
1Ilatheo torrifici hanc summam - prescribentes in domo
sua propria penes domllm Johannis Kozel immediate. Act.
in vig. 00. SS.
4. 1464, 15. února. Rlllwp. Č 2105 f. 204. Beness
saltor et Elska e. d. - erga Tosslwnem torificem pro
XXX S. Act. fer. Y. post Valentini. (Kvituje Affra, con·
thoralis Bartosii dicti Tossek.)
5. 1466, 15. února. Ta11ltéZ j. 236. Joh. Doubek
el Nicta emerunt domum erga Benessium sartorem
pro XXXVIIlI S. - Act. sabbato post Valentini.
6. 1468, 15. Hjna. Ta/lltéi f. 212. Joh. Sskoda
torrifex et Jana e. d. - erga Joh. Doubek pro XXXVIII S.
- Act. sabbato ante GalIi.
i. 1469, 5. září. Ta1lltéž f. 284. Nieolaus Popel
et Kath~rina e. d. - apud Joh. Sskoua torrificem pro
XXXVIII s. gr. Act. fer. III. ante Nativ. M. V:
8. 1482, 13. srpna. Rllkop. č. 2106 f. 106. Nicolaus S2rrator et Dorothea e. d. - erga Nicolaum Popel
- pro XXX S. gr. Act. fer. III. post Tiburcii.
9. 1489, 8. října. Tallltéi f. 263. Matheus torrifex
et Martha e. d. erga Nicolaum serratorem pro XXXII S.
Act. fer. V. ante Dronisii. (R. 1492 platí peníze gruntovní
Bohuslav Legát.)
10. 1493, 6. února. Rulwp. č. 2101 f. 31. Sva·
tossius cultellator Trnka dietus et Dorothea e. d. in
pIa ten torrificum penes domum Mathie Chochol et Johannis Holub a Bohuslao Legat pro XXXVIII/, S. gr. pr.
Act. Die Dorothee.
ll. 1493, 18. května. Til111té.Z
4(J. I:,lathias pincerua et Barbara "e. d. inter domos Duchconis sellatori, el
J ohannis cultellatoris a Svatossio cultellatore Trnka dieto
pro XVIII S. gr. pr. Act. sabbato post Asc. d.
12. 1495, 24. Njna. Ta lil též f. 92. Mathias pincerna
résignat domum, quam a Syatossio Trnka cmerat, eidem
Svatossio. Act. sabbato po;t Severini.
11:. 1509, 21. lÍnora. Rukop. é. 2108 f. 32. Wenceslaus cultcllator dietus Czybularz cl Marta e. d. in
platea torrificum inter domos 1vlathic Chochol et \Venceslai
dicti Skala a Svatossio Trnka po XL S. Act. fer. lIlI. (2)
post Valentini.
14. ló27, 7. srpna. Rukop. č. 2110 f. 200. Jan
flašnéř a Elena k. d. v ulici Platnéřsl,é mezi domy Skálovým a Chochola nožíře od Yáclava Cibuláře za 27 k.
gr. č. Act. fer. lUl. ante Tiburcii.
15. 1533, 3. prosince. Ru/wp. č. 211lf. 62. Šimon
Hybšmon a Krystina k. d. mezi domy Chocholovým a
Urbana vostru/níka od Jana flašnéře za 27 Je gr. č. Act.
fer. IlII. ante Barbaram.
16. I ó3\), 30. června. Tamtei f. 261. Ondřej mě
šečník k d. v F:atnéřské ul. mezi domy Chochola nožíře
a Urbanem ostružníkem od Simona zedníka za XLIIII 1<.
č. Act. [er. II. post Petri et Pauli.
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3. 1445, 9. října. Tamtéž f 138. Gr~gori~s lorifex
et Margaretha e. d. in plathea tbonficum III aCle pene~
domull1 Thossconis thorificis el contra domum ReynhardI
lorificis plateolla mediantc erga Albertum Tawth lonficem
pro XXIII'!, S. Acl. sabbato ante GalII.
4. 145J..
Rt/llOp. č. 2103 f. 52: Petrus calcariator et Anna e. d. - erga Gregorium lonficem pro
XXX s.
5. 1455, 4. cenna. RullOp. č. 2105f· 3~. Nicolaus
torrifex, Litwin dietus, emit domum - ln aCIe - erga
Petrum calcariatorem pro XL S. gr.
Act. fer. III!.
ante Corp. Christi.
6. 1460, 11. března. Tamtéž f. 116. Joh. Holub
torrifex et Dorothea e. d. - erga Nicolaum Lilwio pro
L S. - Act. fcr. II. post Reminiscere.
7. 1496.
Rulwp. č. 94 lf (. 67. ~Iatheus
pincerna et Thomas Pl\vcze torllfex - fassl sunt, quia
tulerunt XXV s. a Bartholomeo, filio olim Joh. Holub
torrificis, per eundem Joh. Holub eis testamentaliter delegatas - .
8. 1496, 21. dubna. Rukop. č. 2101 f102. Martha
yidua, dieta Rzepkowa, e. d. in platea .tornficum penes
dOlllum Svatosii Trnka ex una et Georgu plllcerne parte
ex altera sitam erga Bartossil1m, fi1ium olim Johallms Holub
_ pro XLII'I. S. gr. Act. fer. V. ante GeorgII.
9. 1497, 20. června. TamtťŽ f. 125: Wence~laus
cultellator dictus Skala et Katherina e .. d .. !TI parochla S.
Leonardi in acie penes domum Svatossll dlCtI Trnka erga
Ylartham, dictam Rzepkowa, pro XLll'/, s. gr. Act. fer.
III. post Viti.
10. 1529. 19. listopadu. Rt/kop. č. 2110 J. 315.
Urban vostružnik a Magdalena k d. v kucl:yních, na ro!~u
vedle d. Jiříka zámeeníka od Doroty Prokupkvove, ;'o,íate]e
Řepky a Duchka, syna Skálové, za L k. C. Ac!. dle
Elisabeth.
11. 1 ó48, 4. května. Rulwp. č. 2111 f. 136. Ondi'ej
z Polný a Markéta k. d" na rOhl', ve~le domu .~ír~
zámeeníka v Kuchyních od Doroty zamecmce na, mIste
Jana, sirotka po Urbanovi vostružníkovl pozuostaleho, za
LIIIJ2 k. č. Act. dic Flonam.
12. 1567, 22. srpna. Ruko!'.. č ~120 (- .44. ~y
purkmistr _ známo činíme -, že .lest pred ~amI pol.oz~n
kšaft někdy Ondřeje z Polny, souseda n~seh~ - ' v \ e
jméno - . Já Vondřej z Polný, soused a sluzebmk ~uradu
šestipanského v Star. M. Pl'. - spravedlnost svou vsecku,
kterouž mám na domu ležícím v Kuchyních na rohu, Jdouc
z týchž Kuch)ní do Platnéřsk~ u!.. -:- tu ,- dávám Císlo pop. 111 b.
Kateřině Vocáskový, manželce v ondreJe Vocaska - . Tomu
na svědomí - v pátek den sv. Tymotbea před sv. Bar,~ 1427. Rukop. č. 992 f. 72. In causa inter
testamentarios vVenceslai, nati Nicolai thorificis, et K~
tolomějem.
therinam. relictam dicti Nicolai, nímc "ero conthorahs
13. 1568, 9. ledna. RullOp. č. 2118 f. 282. Jiřík
Blazkoni~ thorificis, domini mandaverunt, quate~us .KatheVotruba kovář a Dorota k. d. - od Ondřeje Vocáska a
Act. fer. Vl. post
rina vVenceslaum foyeat, eidem XXVI S. porClOl11S sue,
Kateřiny m. j. za 135 k. gr. č.
det, reliqua \'ero bona l<atht:rine adiudicantes.
~~.
v
14. 1571 19. listopadu. Tamtéi f. 293. Simon
1439, 7. ledna. Rukop. č. 90 f. 30. Ha~nns
Břekovec
nom'
a
J\'Iarkéta
k.
d.
od
Jiříka
Votruby
lorifex dictus TuchsclHnid ct Cl ara emerunt do.mum sItam
kováře za 130 k. gr. č. - Act. die Elisabethae.
in foro pullorum in acie penes domum Hanussll Storpelt~
seratoris ex una et ex opposito domus Johanl11s dlCtI
15. 1573, 9. února Tamtéž.J. 363. v Martin Vl~,~h
Hrdinka parte ab altera pro XXV'I, s. er~a. Cnstannum
zedník k. d. v Kuchyních - od Simona Brek?vce nOZlre
cirothecarium. - Act. fer. III. in octava Eplphame.
za 100 k. gr. č. - Act. fer. II. post InvocaVlt.
2. 1444, 13. srpna. Tallltéi J. 10~. Albertu, Taut.
16. 1576, 9. listopadu. Tamtéi J. 44~. Nli!ml~š
101'ifex et Aniczka e. d. in platea calcanatorum
erga
Smolík zlatník a Johanna k. d. mezi domy Vany z~mec
Hanussium Tukssmid lorificcm pro XXIIlI S. gr. - Act.
níka a Ovsovým od Doroty Rozsypalovic, [dcery Ctibora
fer. V. ante Assumpt. M. V.

1544, 4. srpna. Rulwp. č. 2117 f· 40. Ondřej
Andrle měšečník vzdává duom - J\íarkétě m. své. Act.
II. post Petrulll vinctul11.
18. 1578. 1. Hjna. Rukop. č. 2112 f· 37. Sigmund
Šlechta švec a 'Lidmila k. d. meú domy Linhart: ~lat
;ře a Mikuláše Smolíka od Markéty Andrlové vackárky,
J~na, téz Nykodema, . hratří a ~y~nov jí lI.Iarkéty, za 130 k.
gr. e. - Act. postndle J eromml.
19. 1605, 18. cervence. Rukop. é. 2113 f. 366.
Zvedeni cís. ryc!ltář a úředníci šestip~nští do domu po
někdy Ludmile Slechtové pro odoumrtI.
.
20. 1605, 18. listopadu. Tam/ti f. 315. ,v M;chal
Hekenštoler truhlář a Salomena k. d. v Platnyr,ske ul.
mezi domy Petra Bornlese a Kašpara Kocha o~ CIS. rychtáře a úředníkuv šestipanských za 125 k. gr. C. - .
21. 1611, 1.1istop. RlIllOp. č. 2205.1·v352. ,(Kšaft
Salomeny Hejklštarový.) Já SalOlllf!na .HeJklst~~I:ova, ~o
zustalá vdova po Michalovi Hejklšterov.1 truhlan - dum
mu' v němž bvdlím - dávám Jan,)vI, synu mému milén;~ _. Pakli by týž - syn můj ~~ed dojItím let s,vých
rozumných - z tohoto světa vykrocll, ,tehdy t~ko? odkaz jeho aby na děti Zuzany, sestry me vlastn:: n~ Fer:
dinanda a Alžbětu - připadl - . Dále od~azuJI kv:á~uŠl
M. B. nad louzi, jinak v lacu, kdei rod n;'~J odpOClvaX k. m. _
Stalo se - ,- oulercj den \ sech sv. 1611.
(Publikováno 22. listop. 1613.)
22. 1613, 6. prosince. Rukop. Č. 23 14 f. 139.
Zmocněna jest Zuzana Grynesová, "ma;ka F erdlll~nda a
Aľb v, dítek svy'ch domu v Platoyrske u!., druheho od
z e,y,
'
k' f
Vl d S 10
rohu, naproti Břeckovic domu, podle sa tu ne {y a meny Hejklštarovy.
"' 1621, 8. září. Tamtéž f. 288. Bartoloměj Keller
truhlá] a Marie k. d. mezi domy P~vla A~et~n~ a .l\lIkuláše Spindlera od Zuzany Kry>1esove n~ miste Ferdmanda
a Alžběty, dítek jejich, za 250 k. gr. C.
* 1649, 5. května. Rukop. č. 21{5 f. 192. Marky ta
Špindlerova zámečnice, po lI.Iikulá~od Sp!ndlerovl vdov~,
koupila zbořeniště v Platnýřské ul. p.o. ;,ekdy Bartolomv~
jovi Kellerovi truhláři vedle dO~lU J;'J!ho ~d !~"a SUSIckýho a Tomáše Dvorsk)'ho,. ouredndw~ ,zadusl kostela
P. liL na louži, jak to zápIsem oblIgacmm ze dne 23.
září 1621 sami měli. (Viz rukop. c. 2233 f. 327.)

17.

fer.

16

Xlla. V PZatnéhké ulici. -

Č. p. 11Ib.

Rozsypala], Martina Vlacha manželky, za 102 k. gr. č. Act. fer. VI. post Leonhardi.

1590, 10. dubna. Rukop. č. 2112 f. 331.
Auršwald sluhař a Eva k. d. v Kuchyních nárožní
proti domu Vovsovic od Mikuláše Smolíka zlatníka za
9:3 ' /, k. gr. Č. Act. fer. III. post Judica.
. 17.

Kaš~ar
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M. Pr. Act. die Convers. S. Pauli.
Thobias sellator
dictus Strajcz et Johanna e. d. acialem in platea torrifi:um - a Johanne dicto Piekny pro L S. pr. Act. eod.
dle. (R. 1513 splácí Johanna vdova.)

?:

v.l?~~, 9. července. RuTiOP· č. 2108

f.

126. Jan

Hlava~ sla]fer a Svata k. d., na rohu vedle domu Jana

18. 1601, 14. května. Rukop. č. 2113 f. 198. Jan
Pavel Klokher hodinář a Lidmila k. d. - od Evy Auršwvaldol'é za 375 k. gr. č. - . (Dobrovolně zrušeno 27.
brezna 160:!.)

panskeho posla, a domu VáClava Skály ob ulici od Johanny, vdovy Tobiáše sedláře, za L k. gr. č. Dálo se
v sobotu po sv. Kiliánu.

7il11Ltéž f. 249. Petr Bornleš

!flaváč šlaj.féř koupil sobě duom od Johanny Strajčkové

od Evy Auršvaldový za 425

\~emoh~ Jeho l,llátce býti tejž duom vzdal jest '\ aclavovl PlChon - . Act. sabbato ante Palmarum.

19.

1602, 27.

března.

a AlZb~ta k. d. nárožní k. gr. c.

\ . 20. 161~, 10. ledna. RullOp. Č. 2114 f. 54. Mikuláš
Spmdler zámecník a Markéta k. d. v j'latnéřské uL nárožní vedle domu někdy l'Ilichala Heknštolera od Petra
Bornleše za 600 k. gr. č. (Peníze gruntovní splácejí
oba manzelé do r. 1624.)

(L: bílého lva, u dvou bílých I dl.)
992 f. 105. In causa
inter M~rgaretham, relictam Thome thorificis, et Barbaram,
natam ems, ex una et Katherinam, rclictam AUexii thorificis, parte ex altera occasione domus site in acie
contra domum Blazconis thorificis, contigue domui Svatos,ii thorificis, domini prefatam domum Margarethe et
Barbare adiudicaverunt.

1.

1441.

Rt/kop.

Č.

RullOp.

č.

90 f,

66.

Reinharti

lorificis.

2.

1443.

Rulwp.

Č.

1518, 27.

března.

Tamtéž f, 223. Jakož jest Jan

11. 1519, 19. listop. Rukop. č. 2109 f. 80. Jiřík
z Vesce !cnap k. d. za Kuchyněmi na rohu a podle domu
někdy Beneše krajčího od Václava Picha nožieře a Barbory m. j. za XXVIII/2 k. gr. pr. - Act. die Elisabeth.
12. 1525,29. srpna. Rukop. č. 2110 f, 111. Arnošt
kožišník a Magd. k. d. v Platnéřské ul. na rohu podle
domu někdy Beneše krajčího od Jiříka Knapa za XXXII
k. pl'. - Act. fer. III. post Augustini.
'

] 3: 1530, 20. října. Tamtéž f.327. BUljan kotlář
a Marketa k. d. na rohu vedle domu Skálové od Arnošta
kožišníka za XL k. gr. č. Act. fer. V. Salus populi.

Císlo pop. 109.

1429.

10.

2102 f. 438. Reinhardi

lorifici,.

o
14. 1537, 3. dubn~. Rukop. č.2~11 f,l §8. Matěj
Truska .a Marta k. d. mezi domy Anny svícnice a Zeleznýho
od BurJána kotláře za L k. gr. č. -- Act. fer. III. post
Cond. paschae.

v 15. 1v562, ~5, února. Rt/kop. č. 2118 f. 19. Lidmila,
nekdy Mateje Trusky dcera - vZ,dává duom svuoj v němž
bydlí - Apoloně, dceři Matěje Suly noUře - . Act. postridie Mathiae.

:v6. 1565, 16. května. Tamtéž f, 106. Donat Horn
truhlar a Anna k. d. v Platnýřské ul. vedle domu Joachyma plat~ýře a Martina Vovsa od Appoleny Šulové za
110 k. gr. C. Act. fer. HlI. postridie Sophiae.

3. 1462, 26. ledna.' Rukop. č. 2105 f. 159. Duchek
de c;lathovla sellator et Katherina e. domum in platea
tornhcum eundo ad forum pullorum inter domos Naythard! et Jo~lanllls Holub plateolla mediante erga Reinhardum lonficem pro XX s. Act. die Policarpi.

~!. 1570". 6. dubna. Tamtéž f. 241. Ondřej ~ornogl
platnyr a Katenna k. d. meZI domy Joachyma Cížka a
Martllla Vovsa od Donáta Roha za 127 1/ 2 k. gr. č. Act.
fer. V. post Ambros.
.

4. 1480, 27 .. července. Rukop. Č. 2106 j. 62.
Ducheo seUator res!gnavlt domum suam - Margarethe
uxori sue. Act. feL V. post Jacobi ap.
'

~fof jilčár a Dorota. k. d. na rohu podle domu Martina

5. 1495.
sellator.

Rttkop.

Č.

2101 f. 92.

Duchco

6. .1498. - . Rukop .. č. 94 I. f, 144. Margaretha,
.conthorahs Duchcon.lS seHatons, cum Luea, filio suo, notificaverunt - quod lIlter se - fecerunl concordiam, quod
eadem Margaretha prefato Luce pro eius porcione heredltana el patern. debet dare XVI' 12 s. gr. pr. Act.
fer III. post Epiph.
7. 1499, 13. dubna. RullOP. é. 2101 f. 165 Margaretha, o1im Duchconis se!latoris, nunc vero \"1 ~ncesJai
~uJtel~atons. cont?orali.s, resignal domum propriarn, quam
lIlhabltat, sltam III aCle penes domum Wenceslai Skala
ex una cl do:num Procopii coquinarii a tergo parte ex
altera - manto suo - . Á.ct. sabbato post Reliquiarum.
. 8. 1507, 25. ledna. Tamtéž f, 294. Václav nožieř
řecený Picll učinil jest frejmarkdomem svým ležícím na
rohu vedle domu Matúše sviečníka z jedné a vedle Vác:ava Skály ob uličku na vinici Jana Piekného z Nov.

18.

1578, 15. října.

Rukop.

č. 2112

f.

38.

Jan

\-ovsa od Ondřeje Sornogla platnýře za 102 1/2 k. gr. č.
Act. pridie Galii.

v
19 .. 16~1, 15. července. Rttkop. č. 2205 f. 327.
(Koaft Mlkulase Pfofa.) Já Mikuláš Pfof, J. Mti C. řezbář
a komorní truhlář, měštěnín St. M. Pr. známo činím tímto
listem mým kšaftovním všem vuobec a zvláMě tu kdež
vlastně přísluší, kterak znamenavši nestálost a r~chlou
proměnu všech věcí lidských zde v tomto smrtedlném běhu
obzvláštně pak v těchto přetěžkých všech bíd a všelija:
kých strast~ plnýcl; č~sích postavenou býti, a rozvažujíce
to na mysl! své, ze clověku nad smrt zde nic jistčího a
~ad hodinu smrti nic omylnějšího býti nemůže, nyní pak
Jsa v nedostatku zdraví postaven a nemoCÍ od P. B. navštíven, však rozumu zdravého a paměti dobré z milosti
boží užívaje a maje o duši mou milou, krví předrahou
Krysta Pána a SpaSItele mého vykoupenou největší v tomto
bídném světě péči, tu v milostivé ruce Boha Otce všemohoucího, stvoritele mého, s vroucnou žádostí a osvíce:,!m Duc~a svatého mysli mé malé a nedostatečné porouclm"vv ;e celé. a nepochybné víře a naději, že ji při
vzknsem z mrtvych a posledním soudu v počet a los všech
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yolenÝch svých milých svatých z milosti a milosrdenství
svého~ nestíhlého v zásluhách Krysta Pána přijíti á k ní
dobrolivě přiznati ráCí. Tělo pak mé mrtvé aby pokřesťanským způsobem na náklad z statečku mého
pří kostele i\Iatky Boží nad Louží položeno bylo a tu
odpoCí\'aje blahoslaveného vzkříšení od mrtvých očeká
valo, o statku pak mém všem a všelijakém, kteréhož mi
věčný Pán Bůh z milosti a požehnání svého, z práce mé
věrné naděliti ráčil, toto mé jisté a dokonalé pořízení
z své líbezné a svobodné vůle s dobrým mým rozmyslem
činím. Předně dum muj u sv. Linharta v Kuchynkách
kterýž po neboltíkovi Frydrychovi Taubnrejterovi
T. J\lti C. panu rychtáh na místě a k ruce
)!ti C. a obci této právem odoumrtním přisouzen byl,
a ten mně zápisem kněh městských při právě tomto
svédčí, téz peníze gruntovní z druhého domu odprodaného
mně pozůstávající, tolikéž i spravedlivost. mou dědickou
všechnu po neboztíkovi dobré paměli p. Janovi Pfofovi,
otci mém milém, kteráž koliv na díl muj náleželi by
měla, a sumou jiný všecken a všelijaký statek můj mocně dávám a odkazuji (však leprva po mé smrti) Padovi Pfofovi, bralru mému milému, a to s níie položenou
vejminkQu a tolikéž na tento zpllsob: aby on z téhož
všeho a všelikého statku mého po smrti mé ihned ve
dvou nedělích povinen byl beze vší odpornosti vydati a
vyplniti odkazy tyto: Pi'edně p. Dorotě Pfofové, měštce
starol,itné města toholo, paní mateři mé milé, pro dokázání lásky a šetrnosti synovské jedno sto dukátuv a jedno
sto tolaruv širokých. Item jedno lože šatův se vším, co
k lomu náleZí. Item putničku chodící jednu, éechlík jeden,
rukávce jedny a bílej fěrtuch Dorotě, p. Jana Slanskýho
manželce, a padesáte tolaruv širokých. ll. Aničce, dcerce
též Duroty, jeden prslýnek zlatcj s jakýmkoliv kamínkem.
Item čepec zlatej, rouchu rozličnejmi barvami hedbávím
vyšitou. Item Anně, p. Davida bradýře, měštěnína Menš.
M. Pr. manželce, sestře mé milé, jedno sto tolaruv širokýcb. Davidovi a Tobiášovi, dvoum neboltíka Tomáše, bratra
mého dělem, když by k letum dospělým přišli a dobře
jse chovali, kazdému z nich po patnásoti k0pách míšo Valentinovi a druhému synu Vavřince Satnera, bratra paní
mateře mé dětem, každému PQ odvanácti kopách míšo a
mé staré šaty chodící. Item p. Stěpánovi Ticbému, panu
tch'ÚIU mému milému, na památku mou jedno sto kop m.,
k lomu jednu dlouhou ručnici a druhou malou a jeden
mušket. Item jeden groš zlati 1I0rnbe~ský a čubu mou
chodící. Paní Anně, manželce téhož p. Stěpána Tichého,
jakoZto tchýni mé milé, lIa dokázání mé k ní upřímné
náklonnosti, jedno sto šil okých tolaruv. Item jeden groš
zlatej, pět dukátuv vážlcí. Item jeden kotlík hladký
stříbrný pozlacený a šamlatovou sukni s živůtkem.
Item p. Janovi Slanskému, švagru mému, jeden prsten
úatý s rubínem a malouručničku korbinku. Item p. Davidovi Wajdenhej{erovi, též švagru mému, 40 kop m. Item
p. Hendrychovi Saferovi malíři třidceti kop míšo Item
k kostelu a záduší Matky Boží nad LouZí, kdež tělo mé
odpočívati má, 30 kop m. Item k kostelu sv. Mikuláše
zde v Star. M. Pr. deset kop m. A chudejm mendíčkum
od léž fary na spravení šátků v též 10 kop m. Do špitála
sv. Pavla ku pomoci a vystavení mlejnuv Helmovských
20 kop m. Item k stavení kostela německého zde v Star.
111. Pr. padesáte kop m. Item Anně, kuchařce mé, mimo
sluibu její dvě kopě m. a jeden čechlík a děvečkám paní
tchýně mé po jedné kopě m. A jakož také slovutné a
mllohovzáctné poctivosti pánum úředníkum úřadu šestipanského zde v Star. M. Pr. k odvedení za některé svršky
po vff; psaném Frydrychovi Taubnrejterovi mně v jisté
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sumě postoupené jedno sto sedmdesáte devět kop dlužen

pozustávám, ty on Pavel, bratr můj, Lvlikéž zaplatiti po"':
vinen bude - . Tuto pak znamenitou v tomto mém kšaftovním řízení vejminku činím, jestliže by s poéátku psaný
Payel, bratr můj, po vyplnění nadepsaných odkazův týž
statček můj pozustávající svéyolně mrhal, jeho zle užíval,
zahálčivě a rozpustile (čehož jse však do něho nenaději)
živ byl, a jsa z toho od přátel aneb od vrchnosti potrestán, aby napravil, a on by polepšiti nechtěl, teda Anna
a Dorota, nadepsané sestry mé a jeho, bndou moci téhož
domu i jiného pozůstávajícího a na čem koliv záležejícího
stalku i také spravedlivosti mé dědické právem jse ujíti
a jemu ze všeho pět set kop m. a to když by ten dům
v Kuchynkách od nich prodán byl, vydati a více nic, na
čemž on přestati má a povinen bude, na víceji žádným
způsobem jse nepotahujíc, povinny byly. Naposledy k změ
nění tohoto kšaftu mého moci sobě pozustavuji; pakli
bych ho nězměnil, tehdy za to Jich milostí p. purkmistra
pánův Star. M. Pl'. uctivě a šetrně prosím, aby nad
tímto r[zením mým ochranlivou ruku držeti ráčili. Na
potvrzení toho v témže kšaftu mém rukou mou vlastní
jsem se podepsal a jej sekrytem mým upečetiti dal. Stalo
se v pátek den památný Rozeslání sv. apoštoluv léta P.
tisícého šestistého jedenáctého. Mikuláš Pfaf, Jeho Milosti
císařské řezbáře a komorního truhláře, měštěnína Stať.

11. Pr., Ylastnf ruka.

20. 1618, 14. března. Rukop. č. 2233 f. 402. Stala
se smlouva mezi Pavlem Pfofem, cís. řezbářem, též
Kateřinou m. j. z jedné a Dorotou, po někdy Janovi
Sroubeném, měštěnínu Star. M. Pr., a Annou, po někdy
Davidovi Weidhoferovi, bradýři Menš. M. 1'1'., pozůstalou
vdovou, i na místě Davida a Tobiáše, vlastních synuv po
někdy Tomášovi Pfofovi, bratru jich, pozůstalých nepří
tomných z strany druhé, jakožto synem a dcerami vlastními i vnuky nebo Jana Pfofa a Doroty manželllv a to
taková, jakož jsou předdotčení Jan Pfof a Dorota m. j.
dům v Platnýřské ul. v rohu mezi domy Tana Vovsa a
Kristiána \Vekera o bostranně ležící, kteréhožto domu
jmenovaná Dorota, matka a baba jich, po smrti téhož
manžela svého až do smrti v pokojném držení a užívání
jest zi',stávala, po sobě zanechali, kterýžto dum právem
dědickým na neho Pavla, též Dorotu a Annu, bratra a
sestry a podle nich napřed jmenované Davida a Tobiáše,
jakožto syna a dcery a vnuky dotčených manželův, jest
připadl, že týž Pavel Pfof, jakožto dědic nejmladší, ten
takový dům sobě k ruce - v sumě 660 k. m. ujímá.
.. 1660, 20. září. Rukop. č. 2116 f. 8. Ouředlnici
záduší liL B. nad louží a Martin Maurer, jako nebo Pavla
Pfoffa věřitelé, prodali dům u bílého lva Janovi Jiřímu
Millerovi a Julianě m. j. za 400 zl. rýn.

Císlo pop. 107.
1. 1441, 4. kv0tna. Rulwp. č. 90 f. 66. Paulus
lorifex et Barbara e. d. inter domos Reinharti lorificis et
aream desertam erga Barthossium cultellatorem pro
II s. gr. pr. - Act. Cer. V. ante Ostens. reliq.
2. 1443.
Rllkop. č. 2102 f. 438. Simon 10rifex et Johanka emerunt d. in platea torificum inter domos
Reinhardi lorificis ex una et domum desertam olim Helmonisse erga Paulum lorificem pro VI s. gr. pro
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3.. 1447, 21. srpna. Rukop. č. 90 j. 151. Bartho-

~SlUS dlctus Naithart lorifex et Dorothea emerunt d. sitam

platca lorificum inter domos Reinhardi lorificis et
Pauli Obesslo sutoris erga Simonem lorificem pro VI s.
gr. - Act. fer. II. ante Bartholom.
In

.

4.

1486, ll. července.

Rukop. č. 2106

J.

182.

NlColaus cocus de Grecz Regine et Katherina e. d. in
pIatea torrificum inter domos Duchconis sellatoris ct Katha:-ine, .reIie.te Ambro~ii aurifabri, apud Ludmillam [filiam
NaltharlI lonficls I], NlColú Chytra conthoralem, pro X s.
gr. Act. fel'. III. ante Margarete.
Ó.
1487.
lamtéž J. 215. Nicolai pincerne.
6. 1488, 16. dubna. Tamtéž J. 219. Swatossius
cultellator dietu s Trnka et Dorothea e. d. penes domum
Thome. cultellatol'is et Andree cultellatoris dicti Przespole
erga Nlcolaum pmcernam dictum Smok pro XIX s. pr.
Act. fer. IIII. post Cond. pasce.

?

1495, 24. října. Rulwp. Č. 2101 J. 92. Martinus
DrastIerz cultellator e. d. inter domos Duchconis'
sellatoris et Mathei vazny a Swatossio Trnka pro XV S.
Act. sabbato post Severini.
8. 1502, 7. září. Tamtéž j. 221. Matheus candelator et Dorothea e. d. sue domui contiguam - a Martino
Drastierz pro XnII s. pl'. Act. in vig. Nativ. M. V.
.
9. 1519, 4. srpna. Rulwp. č. 2142 J. A. 12. Ve
Jméno - . Já Dorota svíčnice - že duom muoj v němž
bydlím, vinici na Letni - odkazuji Janovi, synu Vavřince
střelce s Koňské brány, kteréhož jsem u sebe vychovala
- . Jakož mám dvě ,svíce v kostele u M. B. na híži, že jest
ta ;uole rn,~' aby, na, ně sviece dělány byly vždy ku páJem od drzltele tehoz domu mého. Při tom i to oznamuji,
aby ,držit~lé té. vin}ce ~vrchupsané byli povinni každý rok
vydaval! ctvrtcl Vllla cerveného k předepsanému záduší
M. B. - Co se pak Jana, bratra nebožtíka i\fatú~e, manže~a rnél~o dotýče - že diel všeckcn, kterýž se jest
mel - Jemu -:;- dostati - dostal - . Dán - ve čtvrtek
po Nalez. sv. Stě pána.
,v
~O. 1580,/8. srpna. Rl/kop. č. 2110 f 34]. Anna
SVlcmce - vzdavá po smrti své duom svuoj - Simonovi
Tučkovi pekaři a Kateřině m. j.
Act. fer. II. ante
Laurentii.
ll. 1537.
Rukop. č. 2111 f 168. Anny sVÍčnice.
12. 1550, 28. února. Rukop. č. 2117 f 200. Adam
mlynář a Mandalena k. d. od Šimona Tučka. Jana a
Evy, dětí jeho, za XXXV k. Act. fer. VI. post Mathiam.
13. 1554. 7. května. Tamtéž J. 309. Sixt kniehař
a Markéta k. d. od Adama mlynáře a Mandaleny m.
j. za XLVII k. gr. Č. Act. fer. II. post Florianum.
'" 14. 1?59, 3. července. Tamtéž j. 436. Joachym
C~zek platnyr a Apolona k. d. mezi Jon;íšem platnýřem a
~IdmJ!ou Truskovou· od Sixta kniehaře za LXXH'/2 k. gr.
c. - Act. fer. II. post Processionis M. V.
15. 1574, 24. března. Rukop. č. 2118 f 365. Jiří
J,.orenc a Anna k. d. v Platnýřské ul. mezi domy Ondřeje
Sornogla a Frydrycha cvočkáře od Joachyma Czejse platnýře za 57 1/. k. gr. č. Act. pridie Incarn. Chr.
16. Ui76, po 6. listopada. Tamtéž f 431. Eliáš
Forberk [kruhař] a Wolpra k. d. od Anny někdy
Jiříka Lorence manželky, za 75 k. gr. č. Act. fe;. ? post
Protasii.
. 17. 1608, 14. listopadu. Rukop. č. 2232 f 315.
Jakož jest pozustal po Eliášovi Froberkovi dum v Plat-
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nýřs~{~ ul. mezi domy Kašpara Hofmana a Doroty jilčářky,
kteryz nemoha pro dluhy zdržán biti, jest puštěn lIIarkétě.
po témž Eliášovi vdově, 225 k. gr. č.
'

18. 1614, 10. října. Ruhop. č. 2114l161. Lambert
Brandolf zlatník a Sobina k. d. v Platllo'řské ul. meú
~omy poroty Jilčárky a Kašpara Hoffmana od Jana Krystofa Stekle a Markéty m. j. i na místě Krystín'- sirotka
někdy s Eliášem Forberkem, předešlým mallžel;n; jí Markéty, splozeného, za 250 k. gr. Č.

19. 1620, 14. února. Tamtéž f. 260. Matiáš Čer
nín k. sobě, Danielovi, Václavovi, Anně, synům a dceři
své, d. od sirotkllv po někdy Lambertovi Brandolfovi za
752 k. gr. č.
20. 1621, 12. srpna. Tamtéž J. 286. Jan Willeršperker a Marie k. d. mezi ,domy Pavla Pfofa řezbáře a
Jakuba, 'Webera
od Daniele Cernína a Annv.,. , sestr)' J'eho
v
\i
na r:,t,ste . ác1ava, bratra jich let nemajícího, za ~75 k.
gr. c.
j

Číslo pop. 105.
(Dum Svíénikovský.)
Viz následující dum č. p. 102.

1462, 1. dubna. Rl/kop. č. 2105 f. 163. Johannes Dubek et Nietha e. d. inter domos Bcnesskonis
sartoris et Naitharti lorificis erga Benessconem pretactum
pro XXV S. gr. - Act. fer. V. post Letare.
2. 1166, 20. února. Tamtéž f. 236. Benessi"s
sartor et Elsska e. d. - erga Joh. Daubek pro XX V s.
pl'. Act. fer. V. ante Katll. Petri.
1.

H. 1466. 3. července. Tamftiž f. 241. Anna virgo
e. d. mter domos Tomconis mercatoris et Clrici Hrach
erga Benessium sartorem pro XXVIII s. Act. fer. V.
ante Procopii.
4. 1479, 25. května. Rukop. č. 2106 f. 38. Nicolaus serator et Dorothea e. d. inter domos Najthart
et Valentini illuminatoris aput Anuam' virginem pro
XX s. Act. die Urbani.
Ó.
1481, 29. srpna. Tamtéž f. 83. Ambrosius aurifaber de Baworow et Kalherina e. d. - ap ut Nicolaum
seratorem pro XXV s. pl'. Act. dic Decol!. Joh. B.
6. 1487, 13. listopadu. TL/lIliii J. 215. Andreas
cultellator dictus Przespole et Dorothea e. d. inter domos
Marthe, olim Valentini illuminatoris, ct Nicolai pincerne
erga Kathennam, rehctam olim Ambrosii aurifabri, pro
XXV S. Act. dic S. Briccii.
7. 1488, 6. dubna. Tamtéž j.241. Gregorius lextor
tele et Anna e. d. inter domos Marthe, relicte Valentini
et Svatossii cultellatoris aput Andream cull.ellatorem diclU1l;
Przespole pro XXV S. Act. die Sixti.
8. 1489, 27. července. Tamtéi f. 259. Johannes
Halama cultellator et Anna e. d. erga Gregorium
textorem tele, pro XXIX s. Act. fer. II. post Jacobi.
'
9. 1493, 9. října. Rukop. č. 2107 f. 46. Wenceslaus bursifex Rechek dictus et Margaretha e.'d. - aJohanne
Halama - pro XVIII s. gr. pr. Act. die Dyonisii.
10. 1494, ló. února. Tamtéž f. 56. Matheus cnndelator et Dorothea e. d. - erga vVenceslaum Rechek
- pro XXIII. s. gr. pr. - Act. sabbato post Valentini.

ll. 1508, 28. srpna. Ruko}. č. 2108 j. 26. J 0hannes Celny et Dorothea e. d. penes d. Tobie sellatoris
dicti Straycz et Mathei candelatoris ab eodem Mathco
pro XXXI s. pr. Act. die s. Augustini. (R. 1512 platí
Jan nčkdy Celný, r. 1514 Dorothea, re1icla Johannis,
llllnccii dominorum,
12. 1514, 26. dubna. Tamtiž J. 140. Beneš kraj čí
a Anna k. d. mczi domy Matouše svícníka a Hlaváče
šlajféi'e od Jana, sluzebníka panského, za XXXI k. pro
_ Dálo se v středu po sv. Jiří.
13. j 519, 29. října. Rulwp. č. 2109 f. 15. Marta,
nčkdv Beneše krajčího a již Matlíše Nosale kožišníka
YZd,i~á duom manželu svému - . Act. sabbato post
Simo et Judac.
14. 1523, 29. října. Rulwp. č. 2110 f. 2. Anna
sdenice k. sobě a Jakubovi a Paylovi, bratranuom svým od poručnílmov - nebo Marty, někdy JlIatúše mladého
::'\08ale manželky, za XXII'/2 k. gr. Ad. fer. V. post Simo
cl ] udc. (R. 1530 splácí Anna svíčnice.)
15. 1542, 18. října. RlIhoj;. Č. 2111 f. 347. Jan
Koukol bakalář a Dorota k. d. mezi domy mistra Brikcího a Klusny pckaře od Anny sl'íčnice, Jana Moral')' bakalrii'c m., za XXIII k. gr. č. Act. [er. lIlI. post GaUium.
16. 1543, 17. února. Tamtéž f. 353. Dorota Klimentová [kozišnice] k. d. za XXXII'/, k. gr. Č. od
Jana Koukole. Act. sabbato post Valentinum.
17. 1549, 9. září. Rulwp. Č. 2117 f 156. Albrecht
Hallr cvockář a Kateřina k. d. mezi domy Staňka uzd are
fl l'ckafern od Doroty Klimcnto\'é za 75 k. gr. č.
Act.
fcr'. II. post ;\Jati\". d.
18. J 564, 12. prosince. R1l1wp.
2121 f 113.
Jakož jest po nebo Albrechtovi Haurovi cyočkáři pozuostal
sirotek jméncm lIIelichar Haur a Kateřina manzelka,
k tomu - duom v Platnýl'ské uL řečený Svícnikovskýod .1 onáše cl'očldře, druhého manžela jí Kateřiny -- doplaceni - kleri jakožto nepořízeno' - na sirotka a Kalci-inu - připadl a tcn na tři díly rozdělen, tak že dva
totiž 164 k. 18 gr. 1> d. m. Melicharovi a Kale82 k. 9 gr. 2 d. m. Jonášovi - dostati se mají. Luciae.
19. 1566, 9. května. Rukop. č. 2118 f. 129. Zmocněn jest Jonáš cvockář i na místě Melichara, pastorka
svého, na' duom, v němž Benedikt sítkař bydlí, jakožto
předešlý dditel, on Jonáš, toho domu, poněvadž Benedikt
,ítkai- nezjednal- sobě prál'a městského téhož domu knihami města toholO postoupeného neměl. Act. postridie
Stanislai.
20. lE,67, 27. cervna. Ta1lltéž f. 166. Fridrich Lorenc cl'ockář a Markéta, k. d. mezi domy Bartoloměje
rucnikái:e a Joachyn1a CÍzIza od Jonáše cvočháře i na
místě 1Ielichara, pastorka jeho. Act. fer. VI. post
Joan. B.
21. 1599, 7. května. Rl/hop. č. 2113 f. 132. Kašpar
Hoffman a Sybilla k. d. mezi domy Eliášc Froberka a
nekdy Jana Trestera ručnikái'e od poručníkuv Anny, sirotlta po Frydrychovi Laricol'i cvockah, za 200 k. gr. č.

c.

22. 1607, 19. zái'í. Rul1OP. č. 1141 f. 258. Jakož
jesl J. Mti C. pan rychtář na místě a k ruce J. Mti C., též
úi-edníci lířadu šestipanského na místě a k ruce obce uči
myse pi'ípověď na všeckCll a všclijaki statek po Zusirotku někdy Fridricha Larice cvockái'e, pozůstalý
nckšafioYan)~ a nepořízený a k provozo"ání jí Lu~
Tanzera, jmenovaného sirotka poručníka od p. purg-

mistra pánuv nařízeného, obeslati dali, když pak 4. Septembris v létu 1607 vedle odkladu na to uloženého stáli, p.
cÍs. rychtář a úředníéi na místě obce dali nejprve čísti
svou přípověď a k ní zápis prodaje domu Kašparovi Hofmannovi spolu s h-itancími, k tomu promluviti: Poněvadž
žádného přítele s městem trpícího se nenalézá a Tanzer
poručník do 300 kop míšo témuž sirotku náležitých za
sebou má a o těch penězích ani o jiném statku žádného
pořízení se nenachází, protož potahujíce se na sněmovní
snešení a privilegium na odoumrE městu tomuto dané
žádali takového statku za přisouzení. Proti tomu Tanzer
přístojící se ohlásil, že jest mnohá dobrodiní sirotku prokazoval, za příčinou jeho dvakráte do Oustí chodil a utrácel
a za to mu nic dáno není, že žádá, aby mu z té sumy
něco pasírováno bylo. Kdež p. purgmistr a rada - takto
o tom vypověděli: Poněvadž statek po Zuzaně, dceři a
sirotku někdy Fridricha Larice cvočkáře, nepořízený'a
nekšaftovaný zustává a přátel krevních s městem tímto
trpících žádných se nenalézá a tak podle sněmovního
snešení y létl1 1577 a privilegium městu tomuto na odoumrť daného na J. 11. C. a obec tuto jest připadl, protož takový všecken a všelijaký statek též úředníkuom
šestipanským od práva se přistupuje a připovídá podle
práva. Co se pak ohlášení Tanzera poručníka na onen
čas jí Zuzaně od práva nařízeného strany práce jeho, též
žádosti Anny Flachsové, báby dotčeného sirotka v městě
Ouslí žebrotou se živící, dotýče, pokudž b)' pan
rychtář a úředníci jim z téhož statku jakou lásku prokázati chtěli, to se při vuli jich zustavuje. Ac!. 19. Septembris 1607.
23. 1613, 26. listopadu.
Sybilla Weberová
vzdáyá dum -- Jakubovi Weberovi, manželu svému.
1651, 27. listopadu. RttllOp. č. 2115 j, 229.
Jménem a na místě J. Mti C. - rychtáři St. M.
se
poroučí, Jakož jest on z jistého od komory Ceské
k němu prošlého nařízení dum po někdy Jakubovi WeberoYÍ emigrantu do cís. fisku připadlý, z kteréhož 60 k.
k záduší lvI. B. na louži Je zaplacení phnáležejí, Kateřině
l'vlillichové, ,ousedě téhož města, za 200 k. m. na ten
způsob trhem propustil a prodal aby ona - peníze
skládala pročež aby on rychtář jí dům v knihy městské dal vložiti.

*

:t:r.

Číslo pop, 102 a.

1. 1455.
Rulwp. Č. 2103 f. 56. Benedictus
,artor emit domum minorem cum area deserta eidem
annexa, qne sita est in acie prope ecclesiam b. 11. V. in
lacu penes domum maiorem Samuelis \Velwar ex una et
Naithardi lorificis parte ex altera erga Samuelem pretactum
pro XXIIJI S. gr.
2. 1463, 18. května. Ru llOp , Č. 2105 f. 265. Petru~
dictus Patek carnifex et Dorothea, nata sua, et Thomko,
maritus eius, e. d. in acie penes domum olim Helmonis
et Dubkonis torificis erga Benesskonem sartorem pro
XLVI S. pro Acl. in vig. Ascens. d.
3. 147ó, 9. ledna. Tamtéž J. 249. Bartoss pellifex
e. d. in acie inter domos Johannis [Labutský] pellificis
et Anne begudis ap ut Tomkonem mercatorem pro XXIII.
Act. fer. II. post Epiph.
4. 1475, 11. ledna. Tamtéž f. 350. Andreas Rojsa
e. d. -- circa Barthossium pellificem pro XXV S. pr.
Act. fer. lIlI. post Epiph.
-
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5. 1477, 21. května. Tamtéž f. 387. Valentinus
illuminator et Martha e. d. acialem, in qua depicta est
imago s. Marie Magdalene - aput Andream Rojsam pro
LIII s. gr. Act. fer. lIlI. ante s. Spiritus.
6. 1492, 7. ledna. Rukop. č. 94 I.f. 100. Martha,
relicta Valentini illuminatoris, fassa est, se teneri in XXX
s. gr. pr. debiti Paulo illnminatori de Mielnik et has
scribit in domo sua in acie penes domum Martini Brada
et Johannis Halama cultellatoris - . Act. sabbato ante
Fabiani.

7. 1513.
Rt/kop. Č. 2103 f. 237. Pavel illuminator má duom, ktelýzto leží u M. B. na lúži vedle
stodoly na rohu od Marty, někdy Valentina illuminatora-.

8.

1529, 7. dubna. Rukop.

c.

2110 f. 299. l'vIichal

knihař a Salomena k. d. vedle domu Václava Pícha a bakaláře Morava od Pavla ilIuminatora za LXX k. gr. Act.

fer. Ull. post Ambrosii. (Neprovedeno.)

9. 1533, 1. srpna. Rutop. č. 2142 f. P. 8. (Kšaft
Pavla ilIuminatora.) Ve jméno boží amen. Já Pavel i1Iuminator, měštěnín města Starého Pro - znamenaje sešlost věku svého o statečku svém konečnú l,šaftovní
vuoli oznamuji a tak a jináč nic po mé smrti míli nechci,
poněvadž toto zřízení vuole své činím mým dobrým a zdravým rozmyšlením a s pamětí dobrú proto, dokud by na
mě větší obtížnosti a nepamět náhlá nepřišla, a potomně
chtěje v P. ll. v nedostatku v tom mysl svú složiti, abych
o tom upokojení měl a tím se zaneprazdňoval. Předkem
duom svůj, v klerémž bydlím, a ten nezaplacený, pokud
zpráva v knihách m~stských se najde, za Tajnem, zahradu
na Malé straně na Ujezdě, duom druhý v Plalnéřské ulici,
k tomu šatství své všeckno, svršky, nádobí, hotové peníze odkazuji a mocně po své smrti dávám Voršile, sestře
své, a to na jistý zpuosob níže popsaný, I' kterémž aby
tak se zachovala, jinak toho nečinieci, podle vuole mé
jí to poroučím. Jakož mám duom, v kterémz bydlím, nezaplacený, to najprv tak aby opatřeno bylo, ten aby sobě
doplatila prodadúc duom v ulici Platnéřské Voršila, sestra
má, a vostatek, což pře bude kali z toho domu sumy,
buď ze by prodán za živnosti mé nebo po mé smrti byl
a já ze bych toho kšaftu nezměnil, tehdy sestře své
duověřím z toho upřímě a to k svědomí duše její při
pouštím o ní nepochybuje, že ona z toho chudé opatrovati bude a podlé možnosli na skutky milosrdné z té
sumy, což by zbývalo, obrátí a nuzným dobře činiti bude,
aby chudí takové dobrodiní přijímajíc za mne hříšného
P. B. se modlili a za smilování i otpuštění hříchuov žádali. Item jakož jest Kateřina Suchmolka kšaftem
mocně poručila a dala mně a Voršile, sestře mé, šedesáte
kop m. na Janovi Fresserovi krajčím v ulici Platnéřské, i
vydal mi na to třimezdcítma kop m. a šest kop m. mu odpuštěno a zuostává na to třidceli jednu kopu m. a lěch já při
Voršile, sestře své, zanechávám. Item Lidmile, sestřenici své,
kteráž bydlí u sv. Jindřicha, odkazuji deset kop m. Item
biblí na pargameně psanú velihí, tu odkazuji Regině, podruhy ni své, a Melicharovi, jim spolu k společnému prodání a užitku. Item knihy své, tabulky, ban7, kunšty a
formy a jiné potřeby rozličné, jichž sem užíval, lm potřebě své, v tom Voršila, sestra má, aby vnoli měla buď
prodati ku potřebě své anebo učiniti s tím se vším, jakž
by se jí zdálo a líbilo. Item co se pak Michala maléře
dotýče, kdež mi jest dlužen podle smlouvy libro obligacionum ultimo folio LXIIIIo třidceti devět kop grošuov
vše č., na kterúžto smlúvu vyplnil jest mi šest kop,
mocně na něm dávám a odkazuji na srážku však, což by
sobě slušně poraziti chtěl, na tom Olivetu v kaple bra-
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trské Matky Boží před Týnem, tak aby tcn Olivet všecek
dobře na rozeznání mistruov řemesla maléřského obnovil
a což by mimo tu porážku zbivalo sumy, . ta všecka aby
obrácena byla na světlo k oltáři kapli bratrské JIL B.
před Týnem, než což se tabule dotýče, kterouž mi měl
tajl. Michal dávno udělati, za to dílo tabule té jest vuole
má a tak poroučím i míti chci, aby tcn obraz matky
Boží na škole Tajnské k rynku vešken zno\'u obnovil,
pokudž potřeba toho obrazu ukazuje s dostatkem, a to
také na porážku SUllly V}TŠ dotčené a to na rozeznání
mistruov starších maléřských, a to poroučím úředníkuom
záduší téhož k opatrování, tak aby se tomu všemu dosti
stalo podle vuole mé. Jakož mám také čtyři tabulc, na
jedné tvář císaře Karla a jiné tři tváři jsú těch Panicuov,
kleří na svůj náklad dali stavěti kostel na zámku Pražském, i byl sem žádán od kanoyníkuov hradu Pražského,
aby jim je prodal :oc, pro tož budou·ji chtíti je míti, af
za ně dadí tři kopy m. Uršile: sestře mé. Item vorloj
bicí s kronykami dávám a mocně odkazuji p. Jakubovi, písaři
radnímu, z milosti a z lásky po mé smrti. Tomu na svě
domí všemu tenlo kšaft svým sekretem jsem zapečetil.
Stalo se v pátek na den sv. Pelra ,. vokovách MDXXXIII.
(Potvrzeno 10. listopadu t. 1'.)
*, 1532, 1. hětna. Rulwp. C. 2134 f. 102. Jakož
jest pozdvižení a rozdíl za jednoty v městech PraZských
stal v útcr)' II vigilií SY, Yad'jnce léta etc. XXIIII, kterýžto rozdíl z vuole J. K. Mti s mnohimi již jest porovnán, i že mistr Brikcí z Licska, jsa na ten čas tu v mě
stech Pražských purgmistrem, z úřadu vedle jiných konšeluov jest vyzdvižen i do vazby byl dán tou příčinou,
ze jest před tím dnem k večeru obeslal konšely do rat.
lnízu a tudy mnohé těžkosti a škody jest nesl a vzal,
jako by to nějakým stranným lÍmyslem učinil, o ktenlžto
příhodu páni Pražané obojích měst Pražských i také on
mistr Brikcí p"estali sú mocně na ur. p. Jindřicho"i Ber.
kovi z Dubé a na Dřevenicích, ur. a stat. rytíři p. WolffJ~artovi Planknarovi z Kynšpergku, podkomořím království
Ccského krále J. Mti a téhož království haj tmanech i J.
Mtech pánícb a viadykách krále J. Mti radách, i tu J. Mt.
takovú "ěc a příhodu váživše, z té moci sobě od oblí
stran dané lakto o tom jSlÍ vypovčděli a to na místě postaviti ráčili: Poněvadž se jest to v nál,losti stalo a to se
vyhledalo, že jest on mistr Brikcí před tím večerem
k sobě poselství od ur. a stal. p. J a1)a Liloborského etc.,
ty časy najvyššíbo písaře království Ceského měl, kterýž
jest k němu mistra Václava Alba z Ourazu,v místopísaře a p.
Jana z Lungvic, místosudího království Ceského, poslal,
a ti že sú k témuž mislru Brikcímu mluvili, že by na
Malé Straně nějaká potržka a zbírání b)'lo, výstrahu dá.
vajíc i radíc z dobrého přátelství, kteréž k lěm měslóm
mají, poněvadž i v těch městech jSlí, aby taková věc
byla opatřena a konšelé aby o takovlÍ věc byli du rallnízu obesláni, aby se nějaká pozdvižení v noci mezi lidmi
nepřihodila, a on mistr Brikcí na jeho p. Litobors!Í:ého
a jiných posluov zprávu a radu to jest učinil a dobrým
úmyslem, [otižto pro bezpečenství města, konšely do rat.
húzu jest obeslal, a tu že nic jiného nebylo rozjímáno,
než toliko o té malostranské příhodě, i z těch a takových
pHčin taková věc) která se jemu phhodila} se zd\'ihá a
v nic obrací, tak že jemu mistru Brikcíma to saž· ní naň
a o něm domnění, jaké koli sou v tom čase byly od
koho koli, i mluvením neb psaním dotýkání k újmě a ke
škodě jebo a dobré poctivosti ncjslÍ a býti nemají
nyní i na casy budllcí. Co se pak škod dotýčc, poněvadž
i jiní smluvivše se od svich sú škod pustili, též i on
mistr Brikcí od svých pustiti má, a páni Pražané mají
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on mistr Brikcí při sobě míti má, a pam ~razane tou:
smlúvu v knihách městckých syých na rathuze vepsanll
pro pame'f míti maJ'í . Stalo se v středu den sv. PllllIpa a
Jakuba léta XVcXXXII.
,
1532.
Regislra soudu ~Om01'11t71O 5, F. f·
D 12. M. Brykcí z Licka, pán!l0v haJtmanuov. krale -:-:
Č~ského sekretář, obsílá Petra Skrovada ,z Vrblce, :lmtI
ho chce z toho, že jest jemu mistru ~rykclm,: - manzelku
jeho Kateřinu, dceru Hlavsovu, maje svou zenu Apolonu
oddávanú, unesl - .
"' 1533.
Ta11ltež f. ll. 16. Týžv~bsílá Jana
IYIičána Z Klinštejna kterak by lýž,P. Mlca,n, ~otkav
se s ním na Malé Straně, ztímysla putku n~n uClml a
štus jemu ramenem dal a potom strhši jemu biret s hlavy
do bláta jím udeřil.
"' J 533, 14. Zafl. Kopiá1' arch. 1!~is!održ. XI;
(. 72. Soudcím zemským. Urození, state~n.l a sl,ovu~m
;'ěrní naši milí. Bezpochyby, že máte v pametl psam ~ase,
které jsm e vám z lnšpruku v. středu př~d sv. Katennou
1. etc. XXXII. o slovutného mI~tra Bnkclho z LICk~, sekretái'e hajtmanuov našich kro Ceského, a o, Petra ~kro
fada, kterýz, maje ženu sVlÍ, témuz. m. Brykc:mu manzelku
jeho vlastní uloudil, i díí sta:ku J:.mu vza~s~, z kr~ ,~e:
ského jest ujíti a uStlÍpIl1 mel, uClmlI ráclh, ,pone, ad~
o to před vámi státi má, abyšte jemu Petr;}Vi S:,rofadovI
takového zlého a nekřesťanského skutku, ae, se Jeho ~o
pustil, nikoli lehce nevázili, nébrž tak~vú v;:ec. na mlstnem
konci postavili, tak jakz to p,s.:ní ~ase "Slre]l ukaz~val~,
í nerozumíme, kudy jest to pnslo, ze lyz m. Blykcl o
až posavad k žádnému kon~~ přijíti ~emohl a skrz takov,e
odtahy a odklady nemalú tezk.ost a, skod~. ,nese. Prot~z,
jakž prve, tak i nyní vám s p!lnostl poruclme; pnk,~ZU]lC,
abyšte obě strany před sebe obeslah a t.:LkoVll ~~kresťan
skú věc mezi nimi z obú stran g~untovne v:'YSIYS1C, spravedlivou vejpovědí konec - mezI mmI uClmh - .
V

,*

u;

y.

'"

1534 26. září. Kopiář arch. téhož XllI. f. 40.

Najv purkrabí Pražskému. Urozený yěrný lIiš milý. Sro·
zuměti jsme ráčili, že by Václav 7rčka Zv Vite:-,če, l?ísař
při úl'ada tvém purkrabském, umrel, 1 prosen~ Jsn-:e Jme·
nem m. Brikcího z Licka za přímluv~, ceh~z Jsn2~
jemu odepříti neráčili. A prolož se k tob,e z~ ~~ho pr;mlúyati ráčíme, jestli znáš, že by Jse k temuz uradu P'sařstvie ouřadu purkrabstvie najv. Pražského hodIl,. aby
jeho před jiným fedroval a přímluvy naší v tom Jcmu
di li dal.
,
~O. 1536, 6. května. Rukop. C. 2111 f. 132. Jan
Vyskočil, služebník soudu komorního, k. d. na rohu ,;edle
Jana, mdiče zemského, a domu Jana Morava bakalare za
LXXV k. g. od paní Vršily Freserky. Act. sabbato
ante Stanislai.
.
.
11. 1536, 8. května. Tamtéž. Mislr Bnkcí z Llcka,
soudu komorního na ten čas písař, k. d. na rohu -: O?
Jana Vyskočila za LXXX k. gr. č. A9t. dle Stal1lsla!.
* 1541 17. listopadu. Rulwp. C. 1130 f. 483.
Jakož jest vzn~šení psaním od Hieronyma Bo~ického z ,BOZIC,
potom také osobně i ouslne ku p. purgmIstru a panuom
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do rady o Marjanu, děvče .v půl páté~ létu stá~í, d;erlm
Doroty někdy kuchařky m'stra Bnkclllo, ,e ,ta!O, ze by
skutek ~ha\'l1ý a sodomský nau týmž dhčete~ provo.zo,:án
byl, a to děvče stoje v radě o tom n: mlstra Bnk;l?o
v
jest utejkalo kdež pak stranám osobne v rade stoJlclm
, 'povědí J'e'st z prá"a pro vyhledání tako"ého hanebného
\ eJ
.
dV"
t
ľ
skutku nalezeno poněvadž MarJ8na
evce Jes ma e a
rozumu dospělého nemá, aby z povinnosti a pr!v,a ma~ka
. " to k v
'obě přiJ'ala
, a od dítěte svého v te, zalobe
, .. , a
JeJ!
stížení za puovoda se postavila. I jest na mls,te J:Jun
skrze přítele Hieronyma Božického mlul'eno a zalova;lO,
že Dorota tato jakýmž pak kolí zpuosobem za kl:charku
k mistru Brikcímu jest se dostala, a tohko na te.1de~ s,:
zjednala, a včera že dvě neděle minuly, na rozkv~z t~l~oz
mistra, jakožto na ten čas pána svýh~, . necl:~vsl d;lete
svého v domu na řeku k praní šatuov ze Jest Jltl mUSIla a
navracujíce se zase domuov, uzřevši ~ěvče proti nív ze jes~
s pláčem běželo pravěcí, že by jev?et?? boletl mel?, coz
ona na ten čas nevelmi toho vSlmaJlc domuov sla, .~
maiíc za to, že by z hladu plak,alo, k~s chl~ba. l:st Jl
daia, a též dítě potom jest na loze polozlla. N.azeJtn pa~
ráno chtějíc dítě probuditi a s loze zdvlhn~utI, zna~e~;
nečistá, mrzká, šeredná na šatech jest UZfC~~, a. ze Jl
všecko lůnko voteklo, vopuchlo a zmodralo, ze am cho·
diti nemohla, to spatřivši, tomu jest v se vvel:ce uivila va
ptala Se, co by to dítěti bylo, kterézto ze Jest odpol'e.
dělo že by p. mistr Brikcí je vzítI tl na stuol s?be po:
sadit:, a v místo její, lderéž)í o,tel<1o, prsty sve strk~:,
měl. Nad kterúžto ohavml htOstl Jsa hnuta vmatka )eJI,
o tom jest na ten čas nic žádnér;11l Hci, nesmela, n:z nd
něho sama iinou zjednavše na mlsto sve, hned ode;,la, ~
déle u něl;o· bejti nechtěla, lleZ majíc zná~ost s celedl
v domu p. J eronyma Bozického, v. n.cdeh tu,. teprv
všicku věc jak se stala při témž dítětI, Jenlu Bozlckemu
jest oznámila. Ktc'rýžto to spatřiv~ ~n.~d o t~ d? .:a,dy
psaní jest učinil, a teď na míste JeJlm a tehoz. dltele
stoje, poněvadž by ten oučinek šeredn)', ohyzvdny a sodomský proti P. B. i lidem byl, ,odkud Jest ,pose}, ab~, to
předkem vyhledáno a polom ;ake spravedhve poule Pl,na
uváženo a k němu se zachovano bylo..
,
,
Proti tomu od mistra Brikcího z Llcska obzalovane,ho
skrze přítele jest mluveno, že tato obšírná žaloba a V1C~
v
rozprávka nežli co jistého, kteráž .se nan ve~e a pro;'
rozumu neprůvodná jest, a také v all! pod!c prava, pon;vadž všecko toliko z zprávy dítete se deJe, a o tom ze
dobře v.ědomo jest, jak a pokud zprávě dítěte vě~eno
býti má, nebo dítě z návodu i z nějakého !chk~ho darku
to i jiné mluviti by mohlo, a však povnevadz tak t~~
těžkou žalobou jemu na čest a na hrdlu sazellO Jest, pra"l,
že toho se nikoli. jakž od nich prožalováno Jest, by to
dítěti uCiniti měl,' nenejde a tOI?u ~e odpírá. Nebo ?soba
tato, matka dítěte, jsoucí na te]den. u ..neho zJedll,ana vI,ce
ze zlosti, (a s strany některé krádeže Jl u sebe m:" a dele
trpěti nechtěl,) tuto věc před se .vzala, ne,b vchtela·lI by
co pořádného ukázati, a uznala-ll J~~t n~ dltett co, v hned
to lidmi obvésti a, nedadouc prO]ltl casu, na nekoho
vznésti. jakž při té věci práva ukazují, jest měla, a neb~
při nej'menším tu příhodu jemu jakoZt0vpán,: a hospodán
oznámiti, a jistě kdyby to tak beJtI melo, ze"by na ko:
šilce, jakožto na nejblizším od těla rouch~, SplS~ znamelll
býti a najíti se mohlo, ndli na plachte,., Jah puov~d
i to místo na žádost Je]l s povoleOlm
pravl., Ac' pok
d
v
cl v •
pánuov od rychtáře jeM ohledáno, a tu pone"a ': 1
prostěradlo s toho 107,e vzato, bezpochyby n~lezeno:h Jvest
co a neb jaké znamení, že o tom v:práva, d~na a ~c~n~na
pánům bude. Jinému pak ze neven, nez ze z zavlstl a
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nepřízně od někoho tato věc, kteráž jest proti všemu 1'0~u~nu 1 proti. s\:~domí, skrze osobu tuto se puosobí a vede,
jezto, O;i neJYeJsc P. B. .a svého svědomí se dokládaje
pl a'i, ze o tom zhola mc neví, a tak kdybv mu se té

nešleclietnosti líbilo, snadno by se v to objít(iným zpuosobem a vuol! své za dosti uciniti mohl ale ze jes'
vždycky, jsa v městě t0111to a v oui::adech zdamenitých js~
po~taven, cho\'al a na sl'é poctivosti opatroval ctně jak?::to dobvré?,'u, a . ctnému muži náleží. A tato žaloba,' kteraz se na~ C;tll, Je~t. n~po~obná, zbyteční, nepruovodná
av ze dlzlosl!
z Jake pravd)' pošlá a 'a1
e' ze
v pravo
,
é . Vice nezl!
..
L
\:
zrele n. Jest de actlOl1lbus criminum et maleficiorum quod
Sit consl,deraJ~dum, qualis sit persona actoris et rei ž'e
:' ta.kovych vecech mají býti šed'eny osoby, kdo jest, 'jenž
zaluJe a n~ vkol;2' pon~vadž osoba lato jest svobodná a
leh~á, a/hle tez od, n\: kra.tochvíle pošlé, on pak vzdy:~'} ~oble zachovaly, zadal Jest, aby k tomu páni víry
zadnc přJkl!dati, ,nébrž jeho podle své nel'innosti zacho\. atI a opatnti ráCllJ.
'o
. Na.. to v od puov~d~ j~st mluveno,
ačkoli řeči jich a
zdloba Jmac sC,vy.ldada, Jako by rozprá"ka nějaká byla,
a ten skutek ze Jest hned na někoho "znešen a lidmi
?ř~v':den bejtÍ měl, ježto věc zřejmá jest, že žena tato
JSUCI v ,ncsvo~odě ~"v. povinnosti i sluzbě jeho, toho jest
proh vpanu s\~emu uClnltJ, a nebo komu se v tOll1 svčřiti
n~smela,a také jsouc nedomyslá při těch a tako"ých
ve:ccch, He:-ak podle prá\'a se zachoV'ati jinač lépe by
me!a, i,oho Jes~ neznala, a také nemohla. Při tom JeronY';i
Bozl:k~ kudy Jest on Je tomu pfišel a jak tu věc nejprv
vy,:ve,del, v zprávu o tom tuto jest ucinil, ze v neděli po
ob:,dlch z:~a tato s dítětem, majíce s hchařkou jeho
znam,ovst "nej3kOll,
ní jest do domu jeho přišla, a jí Lo
duovenvsi se ponekud oznámila, a ou sedě v komoře na
stOlICi, nedostatek na zdraví maje a choditi nemolia nětco
tomud od kuchařky
své srozumě" ' J'i že j'est za\'olal • 'cl',ce Je
' dv •
pr,av '\ vyzve ctI, "káza} jí to dítě odkrýti, a když ~dkryto
b) 10, ze Jest "ideI vec mrzkou, hanebnou a oteklou a
htost vehkú nad tím maje, optal se jest dítěte kde'b,
~c tak ~~azllo, kteréžto povědelo, že jest se neur~zilo ne~
ze Jest
Jl, to• il11str Brikcí udělal. Tu j'sa tou 11 i',0_['
J'lnUL,
/
l
..... I
psan;m ~e J?st lG pánuom oznámil, však že tak střídmě
to o,cro?,l, ze am v psaním tom osoba jeho dotčena a
J,menovana nebyla. J eZlo on mistr Brikcí dokládá toho
z~<' by ~,~ t~o~ Jemu z ne~ávisti a vnepří~ně díti rnělo, a že b);
tyz Bozic1,y ;,a statek Jeho trostovatJ měl, ježto tak praví .
~~oha na ,sl'edomí bera, že jest mu jak živ nic protimysl:
;,e:lO, p~oc by on tUlO a nebo j1llÚ Jakú věc proti němu
DralI mel, od mIstra Brikcího se neslalo a ne~řihodilo
) ot ' v
"d é
v F , a
J ~ oz ze z za n nepnzne, ale z pouhé lítosti tak hancbneho, sl~~l1C1l, ktcrý' při tom dítěti jest nalezl, to jest
psam nc~m} a tu při k sobě přijal, tím dokládaje, by
? t?m Y~d(:l a uznal! mohl,
br ta zena z návodu ně,
Jvakeho,,Jakz, ;trana praví, lu věc proti osobě jebo brala.
ze, br Ji z za~né pokuty vytahovati ani jcdním krokem
nechtěl.
Což sc. pak oděvu dote'"
tnapomocen, 'by"
v'
'v
jee, na
om ,zn amcl1l nCJake ze by se najíti mohlo etc., k tomu
v
prav~ .vze pl:V mrzko~t a oplzlost toho Zjevnějšího a gruntovneJSlho
Jest
IIlC Jcst se neukr)'lo ' a take' l'ycllt~'
"
, •
['
v.
ar P11cmu to. ~k?, ze j?st n~šel, o ~teréžto I:ezpochyby, co jest
na ni \ e,del, zJ?;3\'u UClllll, vsak prosteradla toho na kteremz leze10,. Jcst nenašel, ani tak zpozdilý j;st mistr
~ rozumu,' vid~ co se n~? valí, aby toho ukrýti a scho\ atl .;'emel~ ncz to, Herez od rychtáře přineseno a " radě
polozeno" ze ~ení to, na kteréž se potahOl ali, na tomto
ze J;st Sal:' libal, ono bylo našívaný a cbatrnější i zplaceny, nylll pak I místo i šaty ze by změněny byly; a
<: ,

!"

V·

v,

ze

pon~vadž by pak při témž děťátku oučinek sv'ětlý. zřete
dl~y od ctných, pocti"ých a k tomu volených os~b ženskycb ?al~zen a uznán byl a bezpochyby i zpráva ta od
nich uCID.ena, a on toho dne a na ten cas sán1 s dítěten1

domu jest ,byl, ŽC jest z práva poYÍnen to ukázati. co
se Je~t ten c~s dítěy stalo a přihodilo, že jest ta1~ hanehn,e a otekle 1:a tech oudecb nalezeno, neb i toho dítě
v
dokladalo~. kdyz Jesl! plakalo, ze teprva ji pustil. OmlouvaJe se pn tom, ze by rád v' té věci v slovích střídmost
zach2val~, ale příhoda ta že jinace vésti a mlu "iti se nc- ?1UOZe, zadaje, aby páni jemu v tom za zlé míti a na
Je}~o. holé ,~. pouhé řeči a syědomí, Heréhoz se d~kládá,
vent" neraCi~l. Také col. sc k lehkosti osobě její i dítěle
ml,uvi, pravi, ze žádné dítě, přiď jakým zpuosobem na
svet; pOddáno Je násilí a k sodomství a k hancbnosli
nClll, ,a protG}e zrušeno jest býti nemělo. Xebo č"stokrát
od, zlych ,10dICUOV děti dobří pocházejí, a zase od do!~~ych zh. On pak tím by to chtěl odvésti žc na
uradech býval a že se jest dobi'e zachovával 'jeilo to
'
a vz1á<tě v ťt
e o, pn za d ostalek ku prá "U není
a býti
nemu~,e, An"o i zena ordo\ i-ll ktel á a pohnala by l věna.
ne;Uaj'Ci svedkuov a průl'odu, přísaha podle úízení zem~
skcho. se nalíz~.; ~ad to nade všecko Hierol1ym Bozický
:oho Jest doloz!1, ze mistr Brikcí do jeho domu naboru
J:dnobo . dne Jsa: myšlení
třikrát přišel, a jeho na
~e stohcl v komore, kdei
to dítě k němu
seno bylo) sedícího
co
z; ~sle psaní o ?so~ě , do rady pánuom poslali, jdto
p tnu skutkem, J,mz narcen sem, skutkem ani pomyšlením
V111cn .neJ,:;em. Na to krátce jest promluvcno bylo, 'že kdož
to kol!. UCIlll;: P. B. ho bez pomsty nenechá I tu jest
h~ed ?iC, nenkal, než pod jak)fms podobenstvím, okolky
vzdl' C111?, po\pm i z dl~hu ze jest ho napomínal pro rukOJem~tv, za Skrovada, ze by mu tím povinen býti měl
a kdyz ln? I na to odrověď byla dána. ze jest s}{uro ní~
o~povídalI ne.uměl, nei řeci sem i tam' pletl. Ackoli před
n;;n k ~omu Je"st se nesezlIal, však zc jest jeho žádal, aby
taz povest O nem roz.illašoválla a v lidi vtrllšov'ána nebv1a
~él:, aby .i zcna ta přidržána k tomu byla, aby věci té ~
re,c~ o nem, zanechala .. 1 opét jest mu omi Il·eno. zc to
byb . nemuoz,
poněvadz. to J'ii do radv
na
" ,.
.
"
"v
.'
\ zncseno,
a nustl BlIkcI rekl: I mohlo
to lím
z toho. kd bv
ku p~ávu i~estála. J cžto on
slyše tak tězký lI~ek
na sebe, snili by měl po poctivosti své stáli. a to s sebe
podle práva odl'Ozovali. K tomu po ohledán'í toho dítěte
P?.. ~uto zenu, ž~ jest posílal několikrát, kter6ž k němu
pnjitl a111 YCC Jlllého s ním se dáli nechtěla.
Zase
o"beslaného '}{ tOU1U, ze jsou Y 1110ci mistrově,
ona toho z,adnemu
oznámiti aTli toho obvésti nesměla.
m;u\'eno, ze ona,
i y moci jeho byli'l.
tak \'eli~
kycl\ a Z<lamcnitých věcí dotJ'ka10, pronésti
hned na
ten cas měJa, nebo s stran)' duse zádný
druhému
~~v.'ázán; ~en~l ~ tal~.~ poně\:ad~ h~~led ten p<Ítek vyšla
c,u~b,a. J;J'; ~c Jest JI:: svobodna pred ním byla, a jsouc
z ,Q~zadalll.vaz do nedeJe u něho, tcprl' jest ty řeči o něm
knvye roznasela. A k tomu ještě prad, ze ta včc všccka
nan nastroJcn;, býti musí, a tato Zaloha že proti lidskému
rozumu i pravu a skutek tento Je vít:e nepodohný jest
~b7 on v LOtn místě mezi sousedy v to se dávati měl'
Jezto ono ten ouraz pn'e míti mohlo, nez Ee jest k nČln~
dostalo, a lomu ZC odpCrcí, aby v jeho domu skutek dítěti
teI~ se státi mel. Kuchařky talcé jiné že jest tato žena mu
~e~:dna:a: n);brz on
j~ká o~oba jcst 1 na dlúh)T čas
ji, Zjednat! ~echtcl, ,a
Ji pryc kázal, tehdy ona tu
y~c Frot~ nemu; so~e ~ ?ěm Slll)'slila. Lúzem pak a šaty
h) bano ze nem am llleneno co, a mistr lllledky že se jc~t
y
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toho niCehéhož nedotýkal, a tak ta yšecka pře z salllýho
pouhého domnění naň ze se děje a pruovodu žádného
nemajíc e , chtěli by k pNsaze, aby se ocislil, vésti, jcito
by to újma veliká lidem dobrým a zachovalým byla, kdyby
proti lehh}'m ztraceným osohám přísahou sc dobří, zacho"alf ocisfoV'ati měli, nýbd mnoho b)' toho v měsLech
těchto nastánlo, prosc, aby to nan dopouštěno nebylo.
A také kdd strana dokládá, ab)' on to ukazoval, kdo by
tím yinen býti měl, tím ze povinen není, a to že proti
"šemu práv'u jest, aby on odvozol'ati měL ježto naň nejmenší yěci uvedeno není, a pnlvo též na to zřetedlné
actore non probante reus absoll'itur in re criminali,
též, že blizší sou lidé svou dobrou pověst zachovali. neZlí od lidí zlých přemoženi býti, a také osoby
ženské, kteréž ohledávaly, to pověditi nemohou, aby mistr
Brikcí tím skutkem yinen býti měL K zřízení pak zell1sj;;:ému o "davách praví, že téz zřízení na ženy zachovalé
a poctiyé sc vztahuje, a ty když částečného pruovodu
nemají, že se z prá"a nalézá, ale věc fato od toho jest
daleko rozdílná a toho nikoli neukáží, žaluje-li kdo na
koho a toho neprovede, aby druhé straně přísaha nalezcna býti měla, ježto to proti všemu rozumu jest, aby na
dítěte a osoby lehké z práva měla nalezena býti.
kdyby podle domnění mluvcno bliti mělo, jakož strana
puovodní činí, též že by mohl mnoho přinésti, že jest
ono po ulicech těkalo, zabývalo se s dětmi, dřLví nosilo,
a někde jinde ten ouraz se jemu přihodili mohl. To pak
chození k Jcronymovi Božickému jemu mistru Brikcímu
na škodu není a býti ncmuoze, protože on věda, že o něm
list b)'l psán, pro vyrozumění té věci k němu šel, aby
o tom
míti mohl; poněvadž
pak i
se jest k Íličemémuž nepřiznal
ani zač jeho žádal. Tím zavíraje, poněvadz vysoce dotčen
jest na své poctivosti a naň nic dovedeno ani ukázáno
není a pn1vo jest, quod iudex secundum allegata probata
iudicare debet, žádal jest na poctivosti své za opatření
spravedlivé.
Zas.e na to od puo"Qda mluyeno, že lépe každej
clověka \'iného okrocÍti lnuže a řeči zastati nezli ten
sám sebe, který2 do sebe nětco čije, to k rozvážení pánuam připouští, jak jest onehdy on tomu odpíral a sám
od sebe touz při vedl a se luíjil, ježto hájil zpuosob a i'eč
v lastní jeho jest známa činila. Také zc na i\'ov ém Městě
Pražském nápodobná "ěc se jest sběhla, kdež osoba
ženská zachovalá též na jiného, že by jí nepořad učiniti
měl, ačkoli ten jistý odvozoval i mnohými svědky se Oči
sfoval, a skutek tcn na puol léta již vykonán byl, proto
to jest uznáno a nalezeno, žc ji za manželku pojíti musil,
alc tato jest tím neprodlévala a jinač toho na ten čas
opali'iti jéSt nemohla, nežli jest opatl-ila. Také, by měl
tčch prostěradl unášeti, místo se nedává sI0\'1\m jeho
prostejm, poněvadz za právo jest, kdol. by co klásti měl
a nepolozil, že se toho má přísahou odsvěčiti, že toho
nemčl a nemá. Tél. se jest stalo mezi Měčínem řezníkem
a Piramem Kapounem o list lllavní, když se jest listem
ods"ěčovaL nepostač;lo mu lo, l1ei přísaha jest mu z práva
nalezena. Tolikéž i Bernart Knobloch proti Razickému
mipodubně zpraviti přísahú musil, tento pak skutek tak
hanebný toliko tím, že se on Boha dokládá, ze odbyt
býti nemuože; a také že se nemluví k tomu, aby on to
pHsahou zpraviti měl, n)ibrž proti tomu; než při nejmenším
ze by mé10 nalezeno býti to, ačkoli oni neuCí a při tom
strana puoV'odní že toho zanechává, jakZ páni spravedliyě
podle práva rozeznati ráČÍ, - títn všecku SyQU řeč zavÍ-"
rajc, poněvadz rozepře není o človčka rozumného než
o dítě, ze jest jakZ pdya ukazují, křičeti nemohlo, a také,
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na to aby nal'edeno bylo, že podobné není, poněvadž na
syém stojí, ano rozumní lidé, cillÍ-li co z llávuuu, často se
v něčcm poklesnou, při tom žádaje podle velikého toho a
sodomského skutku a účinku, kterýž při dítěti nalczen a
pi'ed rukama jest, aby páni to díLě podle prál'a spravedlil'ě ochrániti rácili.
Opět na to od mistra Brikcího mluveno, kdci: by
puovod pravil, ze by jemu v tom \ ěřeno býti nemělo,
praví, že jemu hodněji a lépe yěřeno býti má, nežli jim,
a právo na to, poněvadž dobrý a zachovalý jest, a tak
dobře odvod podle svědomí vlastního svého cínL Col, se
nekladení prostěradl dotýče a odsl'ědčení, poněvadž tak,
jakž za právo jest, z toho pohnán nebyl, že tu více ničímz
povinen ani žádmÍ přísahú není - té, tím při svou zavírajíc, by proti rozumnému člověku bylo, že by se věděl,
jak domlúv'ati, poněvadZ práv'o jest, kdo!: by koho nařekl
a toho nan nedovedl, že touž pokutou povinen jest, kteníž to by byl nésti měl obžalovany', kdyby naň provedeno
bylo, a tak poněvadž nic naň ukázáno není a on ton1\!
skutku vždycky odpíral a ještě odpírá a praví se jím nevinen býti, že žádá, aby páni jeho při nevině jeho a poctivosti spravedlivě podle práva zachovati ráčili.
Tu pan jJurgmistr a rada vázivše předkem psaní Jeronyma BOLického o tom skutku při děvčeti Marjaně,
dceři Doroty, kuchařky někdy mistra Brikcího, a potom
i zalobní yznešení Doroty, 11lateře téhož dě"čete} proti
tomu odpor mistra Brikcího i jich stran pře vedení a
měštek, žen starých a zachovalých, zprávu, Katei-iny Sylvestrové, Markéty Rechkové, Kateřiny Plzenské a Kateřiny Brdečkové, kteréž sou to děvče spatřil)', i v prál'o
města tohoto nahlédše a toho všeho pilně a bedlivě pováživše, takto o tom nalézají a svým ortelem vypovídají:
Poněvadi. ph 1'l'Iarjaně, děvčeti v letech dětinsky'ch a nedošlých, dceři Doroty, kuchařky ty časy mistra Brikcího,
skutku hanebného a sodomského shledáno jest bylo, a téZ
děvče nad bolcstí s,·ou mající tčZkost i mcítě nad dítětem
svým lítost, před lidmi takovou hanebnost jsou vohlásil)' i
k spatření daly, až potomně i k právnímu oznámení při
šlo a za opatření zádáno, a dítě v radě i jinde tou IČcí
na mistra Brikcího, jakožto na tell čas hospodáře toho
domu, jest ntklo a mluvilo, kdež pro vyhledání takového
hanebného skutku podle práva páni poctivým starým a
zachovalým ženám a měštkám téz děvce Mmjanu k ohlcdání a k opatření té příhody jsou podaly, které z vočitě,
jakž dítě před lidmi i v radě o své obtíZnosti pravilo, ze
jest jí v luonku vohyzdné ublízení a zhanobení se slalo,
to jsou nalezly; i poněvadž právu takoyých hanebností
proti P. B. i přirození lidskému vyhledáním a mlčením
pominouti není nálezité a nevinnost i neuošlost věku díYčete v zprávě toho skutku a obtížení rozdílné a sobě lla
odpor před lidmi i při právě jest nebylo, neZ na něho
na mistra Brikcího osobu a na duom jeho, v kterémi.
obydlí mělo, vždy tou těžkostí jest vztahovalo, a tak, jakz
nevinnost dítěte a skulek před rukama byl, v domnění a
podezření osobu jeho i duom jest dalo, čehož jest on
mistr Brikcí proti tomu skutku spravedlivými příčinami
ani žádným průvodem osoby své, ani v domu jeho, aby
obytem to dítě" té příhodě nebylo a toho aby se témuž,
dítěti neslalo, neočistil, a protoz on mistr Brikcí osobu
svou do dvou neděl má podle práva, tak jakž mu z prá\'a
nalezeno bude, přísahou vočistiti a svou nevinu právě \'y"ésti, zpraYÍ,[j \' tom času sobě od práva vyměřenéll1
podle odporu syého, osobu svou "očistí. Pakli by nezpravil,
páni podle práva a uvážení svého y tom se k něll1u spravedlivě zachovati chtí. Actum fer. V. post Briccium
a!lno 1541,
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JeronY,m, Boži.cký . z Božic na místě Dury, matky
l\~arJ:n!, devcete, J.akozto mocný poručník od ní k právu
~cmeny, propustIl Jcst mistra Brikcího z přísahy. a tomu
Jest od práva místo dáno a hned také toho dne' on mistr
Brikcí z závazku propuštěn. Actum fer. V. post Luciam
(15. prosince) anno J 541. 12. 1544, 16. ledna. Rltlwp. č. 2117 f. 14. Někdy
mistra Bnkcího.
,13. 1ó44, 10; kv,ětna. Tamtéžj.30. Jan DomaZlický
z .Rl zcngru.n5u a h.atenna k. d. na rohu mezi domy p.
\\' o~fa KraJíre a Klimentové kozišnice od Petra Capka
z LI?ka a Kateřiny m. j. i na místě Prokopa. bratra též
Katenny, za LVll'/, k. gr. Č. Act. sabbato posťStanislaum.
l~.. 1515, 26. záH. Tamtéž f. 74. Stanislav uzdař
~ Katenna ,k. d. od Jana Domazlického z Ryzengruntu za
15 k. gr. c. - .Act. fer. VI. ante \'Venc.
,.l~; 1550, 20. ledna. 7a11ltéž f. 180. Hanuš Exler
ruc~lk~~r a Manda~ena k. d. na rohu mezi domy Ulrycha
cvockare a Stamslava uzdaře od tébož Stanislava za
107 1 / , k. gr. č. Act. fer. II. post Antonium.
,16. ló9~,. 14. října. RII/wp, é. 2205 f. 256. (Kšaft
Mandaleny rucmkářky.) Ve jméno - . Já Mandalena ruč·
mkářka, měštk~ ~taroZitná Stal'. M. Pr., jsoucí v veliké
nemo,cl drahncJ cas postavcna - činím svou vuoli po·
sledm takovou: Predně duši mou milou - . Dále muoj
?uom vlastní, v němz bydlím, nárožní v Platnýřské ulici
Jdouce k J\Iatce Boží na louži po levé straně ležící s~
vším všudy. ,což v něm jest od šatstva, nádobí jakého
kohv, poroucím a po mé smrti dávám Aleně dceři mé
;last2í, s dět:ni )ejí,mi a v~ú.~aty mými čtyřmi: však tak,
pkoz se:n. tymz dlt~ár:r JeJIm obojího pohlaVÍ napřed
ujIstila ,,:,aplsem na .temz d~mu do vzrostu jejich padesáte
kop :nlS" k tomu JIm Ješte tímto kšaftem mým přidávám
d~uhych pa~esáte. kop míš., aby bylo sto kop, jedno kaž·
demu po ~etmecltma.. kopách. Potomně aby ve všem rov·
nO,st s to;,z matkou JIch v témž domě mém vejš psaném
m~lr s napade~ s umrlých na živé pozuostalé.
A ta ic
ma ,vuole koneení. Item majíc Líž Alena, dcéra má ta·
kovy.. du?m s dítkami svými ouhrnkem sobě odkáza~ý a
poruceny,. tomu chci a tímto kšaftem mým ji za vazuji aby
byla povmna vydali Marky tě, jinak Maruši. sestře' mé
vlastní, kteráž u mně do čtyřiceti sloužila let věrně a bez
zmatku, za Její věrné služby z téhož domu dvě stě kop'
m. beze VSI odpornostI. Item oznamuji že sem dlužna
k ,záduší ..~1. B. nad louži deset kop m.
pokudi tu tělo
me ~dpo~lvatI .~1á, k .. té~lU!. záduší odkazuji dvadceti kop
m., cehoz oboJlbo UCllll tndceti kop m. Potom Barboře
která sloulí u Jiříka Kurfiršta, na ten čas pana úředník~
nad dvory pánuov Pražan, někdejší kuchařce mé, 20
ko~. m. Stalo se v přítomnosti EIiáše Forbergka a
K~sp,ara ~~v:ršvaldta}, žádosti mé ke mně s písařem pří.
seznym pnšlych v stredu po sv. Diviši 1. devadesátého
osmébo. (Potvrzeno na žádost Aleny Prajserový, poněvadž
sama od odporu svého tomuto Maftu učiněného jest do·
brovolně upustila 23, května 1601.)
Rllkop. Č. 2231 f. 514. Alena
17. 1601.
Preyserová.
'. 18.' 1606, 10. dubna. Rukop. č. 2113 f. 401. Da·
mele Posa a Aleny smlouva manželská.
: 1622. - . RlIlwp. č. 2114 j, 300. Daniela Bosa.
. .' 1684, 3. lr~topadu Rukop. Č. 2256 f. 4. Johann
Cbnstof Hertel bat SI ch bekennet, demnach seine Ehewirtin
Johann.a Hertlin, vom Vater Bossin, schon lang in Gott
entsclneden und das in der Plattneruassen am Eck bei
dem Kirchenspiel liegendes Haus hint~rh!ossen
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Číslo pop. 102 b.
(Dum Helmovský.)

. 1. ~403.
Rukop. č. 2100 f. 382. D. Clara,
relrcta Wenceslai Masskowecz, nunc vero conthoralis
Ondraczkollls Helm vendidit duas s. gr. pr. census
a~nnUl m domo. Duchconis pistoris in Porziecz - d.
Elyzabeth, relrcte Fridlini Klanger peliificis, civis Mai.
CIV. Pr. - Prefata d. Clara vendidit unam s. gr. census
III molendino Krzyzconis in Porziecz eidem d.
Elyzabeth - . Act. fer. lIII. ante s. Laurenc.
2. 1408.
Rulwp. č. 2099 j. 21. Andreas
Helm - resignat omnia bona sua - Clare conthorali
sue.
'
3. 1418, 18. října. Ru/wp. č. 992 j. 26, D. Clara
Andree Helm conthoralis dimisit Henslinum carnifice~
ab omnibus impeticionibus, quas ad ipsum Henslinum
raclOne bo?orum olim Iessconis Masko, cognati dicte d.
Clare, babUJt - liberum. Act. fer. III. post s. GalIi.
. 4. 1419, 6. července. Tamtéž J. 44. Michael de
Mlza - dúnisit - d. Claram - ab omnibus impeticioni·
bus -:- raclOne omlllum bonorum Lidmilam, ipsius LvIi·
cbaehs conthoralem, post mortem Bernbardi Kotkonis,
pat~ls SUl, concernen~ium - .
Act. fer. V. post s. Pro·
copu.

.. 5: .1423, 31.

července.

Ruhop.

č.

2099 j. 125.

AI bltn IIlter Andream Helm et Johannem Hrach - ra·
c;one domuncule, que sita est iuxta cimiterium b. M.
\ . III laeu et domus prefati Andree, in qua nunc HanusS!US serrator inhabitat - fecerunt pronuncciacionem, quod
Job. Hrach debet Andree H. de dieta domuncula - con·
descenderc - omnes eciam res, videlicet hostia fenestralia
seras - restituere - . Act. sabbato post s. Jacobi.
'
6. 1.429, 15. prosince. Rltlwp. č. 992 f. 104. D.
Clara; relrcta Andree Helm - resignat suam post mor·
tem domum suarn sitmn circa D. V. in lacu molendinurl1
Helmonis in Porziecz - Jankoni, nato suo: - Act. fer.
V. post Lucie.

7:

1430,

1:,

,února: J?'ukop. é. 992

f. 116.

My

purgmlstr~ a konsele Velrkeho M. Pro všem i každým
tl~mto zapl:em na ~ědomie dáváme, že vstúpivše před

nas do pine rady naSle opatrní lIdé paní Klara Helmová
a Anděl bratřic, synové dobré paměti Lojsovi apo:
te~,~rovl, .. vy~n,alI Slí dobrovolně bez přinucenie všelikte·
r~~ebo, ze JSu mezI sebLÍ učinili svolenie dobrotivé a
pr:vte},~é o t~n jistý, kšeft nebožce Jan6v Maskuov, spolu·
mesteJ1lna mesta naseho, a O to právo, kteréž jsú měli
na t~:n kšeftu k jedenácti kopám gr. platu ročníeho a
a vec~ého, o kterýžto plat byl jest nápad mezi nimi
J.edn;,.~h ?a druhé z VOb,í stranú, jakož to týž kšeft lépe
a Jasn~JI~ Je~t . ?kazoval, tak že oni sě všiGhni obapolně
I s svyml dedlcl a budLÍcími z již jmenoya:ného kšeftu a
z 'prá~a jeho mocně propustili a tiemto zapsáním sě sku·
tecneJle propúštějí, slibujíce sebe nikdy viec z toho ne·
upomínati obyčejem izádným kterakkoli vymyšleným ale
od napomenube takového přestanLÍce u věC.ném mlč~ní a
pokoji býti, ten jistý kšeft i se vším právem kteréž sú
?a něm měli, jestli že by kdy na světlo ~yšel a Ido
~eh? dos!,~l, um~tvujíee a k tomu také všechny zápisy
Jlr;,e~ ktem. br se dotýk~ly pl~tuov, ježto by je na sobě
mell a zvlašte ten Jisty ZáPIS, kterýž jest učinila na
šest kop gr .. , platu .svrehupsaná paní Klára na svuoj
,zka~~Jlc7, a]lm moc a právo všelikteraké ku
duo
obdrzem odJlmaJlce. Aet. f. 6. post Valentini.
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8. 1430, 25. února. Rukop. č. 2099 f. 293. V té
pn, kteráž jest byla mezi paní Klarú Helmoyú a Vaňkem
a Andělem, bratry, syny nebozee Lojsovými apotekářo.
výllli, o deset k. gr. dluhu, kterýž jesti měla nadepsaná
paní KlaTa na domu Frydlové, a k tomu o kuoň, o sedlo,
~ saulostřiel, o pavezu a o dluh od vařenie piva, jimž
jSLÍ byli dlužni svrchupsaní bratříe paní Klaře, takovúto
jsú ulezi nimi ubrmané v)~porěcI učinili: aby
bratřie paní Klaře dali za to za všechno dyanáet k. gr.
_ Act. sabbato post S. Mathie ap.
9. 1431, 3. října. Tamtě.ž f. 319. My purgmistr a·
a konšelé Velikého Města I'razskélw oznamujem tiemto
zápisem obecně všem lidem nynějším i budúcím, kterai{
poctivá paní Klara, někdy Ondráčkod, rečeného Helm,
manzdka, někdy měštka naše, znamenajíci tyto časy nynějšic vrilečné a bdřivé, v nichžto clověk životem ani
statkem bezpečen nenie a také nechtěci Janka, syna svého
milého, na zmatciech zuostaviti, i s dohrým rozmyslem a
s přátelskú radri svobodně a dobrovolně před námi v plné
radě našie vzdala jest a dala a mocí tohoto zápisu dává
a vzdá\'á duom Syuoj, kterýžto leží yedle školy u Matky
božie na lLÍži, také právo, kteréž má k mlýnu lla Pořieči,
jenž slove Helmóv mlýn, šest set kop gr. věna svého
spravedlivého, kteréžto po muži svém sl'rchupsaném na
,"šem zbOŽl jeho má zapsáno~ Jankovj, synu svén1u - .
Actum fer. lIlI. post festum s. Wenceslai.
10. 1434, 13. července. RuTwp. č. 992 f. 159.
(Kšaft K1ary Helmové.) Ve jméno božie antcn. Já Klara,
dobré paměti někdy Ondráško"a Helmová manželka,
měštka Velikého i\Iěsta Pr., vyznávám tiemto listem obecně
před každým, ktoi jej uzd nebo čtlÍce slyšeli bude, že
ačkoli"ěk jslÍc na těle neduživa, však proto s dobrým
rozmyslem a pra\'ým rozomem, tudiež i pamětí, svobodně
a dobrovolně, nejsLÍci nižádným k tomu připuzena, poru·
čenstvie syé poslednie ze všeho, zbožie a statku mého
movitého i nemovitého mně od všemolnícieho P. B. daného
a puojcenéhci, aby mezi přátely a příl.'uznými mými o mé
zbožie žádní sě svárové po mé smrtí nedáli ani které
ruoznice, ciním, zjednává'll a zpuosobuji obyčejem tiemto:
Najprve ustanovuji a činím tohoto s\'ého porucenstvie
opatrného Jana Velvara pravého a mocného poručníka,
přietele svého věrného, jcmu mimo jiné přátely své dou·
fajíc. Polom odkazuji a poníčiem šest set k. gr. věna
mého na mě po mém muzi svrchupsaném pHslušejícího,
kteréž mám na všen1 zbozi muže mého již jmenovaného,
movitém i nemovitém v městě svrchu psaném neboli kde koli
jinde položeném a optalém, listem po zemském právu za·
psáno a objištěno, svrchupsanému Janoyj Vel\'alovi takovlÍ.
mierri, aby on vším tiem statkem vládl, jej mocně zpra·
voval a jeho pozÍva1, dokavadž by jemu těch ~est set k.
~r. věna od Janka, syna mHo, nebylo splněno a zapla·
ceno. Než v té mieře aby téhož Janka, syna mého, u sebe
choval a jeho k dobrému vedl, jakožto syna svého. Pakli
by u něho býti nechtěl, tehda aby jemu z toho statku
vydáv~l, čím by poctivě mohl žil' býti. A jest·li že týi.
Janek, syn mój, bude s jeho radú činiti a poshíchaje jeho
ožení sě, tehda aby svrehupsaný Jan Velvar s ním ucinil,
jakožto otec s svým synem milým a poslušn)'m, jakož já
jernu toho věřím.
A umřel li by prve nadepsaný Janek, syn m6j, neZlí
by sě oženil, tehda aby polovice toho všeho zbažie
mého připadla na svrchupsanébo Jana Velvara a druhLÍ
polovici téhož zbožie aby rozdal a rozdělil za mLÍ a mých
přiešiech duše mezi chudé a nuzné lidi; jakož já jebo
svědomí to porúčiem.
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Také jakož mám list na Jana Bechyni na ten dluh,
kterýmž mi Jlužen a yinovat a v t0li.i. lniw. od něho
král6v Václavóv majestát v základě, ten odkazuji Jankovi,
synu svému. A 1,dyž bude jemu splněn od Bechyně ten
dluh, jakožto list, kterýž mi jest na to udělal, svědčí,
tehda aby jemu jeho majestát byl vrácen zasě. A jiné
všechny dluhy, kteréž mám na listech a v kniehácb měs·
ckých zapsány a jimiž jSlí mi které kolivěk osoby vinovat
zuostaly, ty také předepsanému Jankovi, synu mému, od·,
kazuji a mocně porLÍčiemkromě deseti le, kterýchž mám
na Nosovi Ťezl1íkovi v Novém lvIěstě, jenž těch deset k.
i s tiem dluhem, kterýmž mi jest Klara, Janka Ottíkova
syna manželka, vinovata, paní Elšce Ettlové odkazuji. A
ty všechny listy na ty dluhy, i také na Bechynóv dluh
aby castopsaný Jan Velvar II sebe choval a jich mocen
byl. A jestli že by předepsaný Janek, syn mój, chtěl těmi
listy upomínati a dluhóv dobývati, tehdy aby od dříve·
jmenovaného Jana Velvara je vyrucil, tak aby doupomí·
naje sě dluh6v bez jeho vědomie a vuole jich neutracoval
ani rozmrhával.
Dále odkazuji též paní Elšce Ettlové všechno syé
rLÍcho chodície a ložnie i se všemi nábytky domovitými,
tak aby ona tiem vším vládla a k sobě pobrala. A oženil·li
by sě v té mieře syn m6j svrchupsaný, aby jemu vydala
d"č peřině barchanové najlepší, jednu duchnu najlepší,
cive kolti-c, jednu pOSlaVCOYÚ a druhLÍ modrLÍ nebo čeřmí,
prostěradla kmentová čtyři a domátciebo plátna šest, po·
dušek šest. jemu čtyři a celedi dvě, polštáře čtyři, jemu
dva a čelednie dva, a posteli jednu čelední, a jeho viee
jinými věcmi tak opatřila, jakož já jí toho svěřuji a z úst
drile sem poručila. A ostatkem aby dluhy splatila a, což
mimo to zuostane, aby s tiem učinila, jakož sě jí bude
za podobné zdáti.
Toto také zvláště přidávám: Jestli že by svrchupsa·
ného Jana Velvara pán Buoh neuchoval s s\'ěta sníti, aby
mohl miesto sebe učiniti a ustanoviti jiného poručníka ua
'
též mies\o, "ohož mu sě zdáti bude, tak vždy aby toto
mé poručcnslvie jednáno a r.řiezeno bylo, jakož já jemu
toho nad jiné lidi dověřím.
Toho na svědectvie prosila sem mLÍdl'ých a opatrných
:\Ialhěje řeecného Drdák, rychtáře, Mathčje od mdřenínóv
, a Vavřince Babky, krájčieho, konšelóv přísdných sVl'cl!U'
. psaného měsla PraZského, že jstí pečeti své vlastnie s do·
brým vědomím přivěsili k tomuto listu. Jenž dán léta od
narozenie pána našeho Ježiše Krysta tisícého čtyřstébo
i tridcátého čtvrtého v títerý na den sv. Margrety.
ll. 1438, 2. září. Tamtéž f. ťZ9. My purgmistr a
.
konšelé Velikého města Pr. oznamujcm tiemto zápisem
I
obecně všem, ze vstúpiv před nás do plué rady našie
Janek, syn Ondráčkuov, řeceného Helm, i zpravil jest nás,
kterak paní Klara Helmová, matka jeho, učinila jest jemu
mocné dání a vzdání všeho zbožie svého movitého i ne·
movitého v městě Pražském nebo kromě města Pražského,
!<terd kdekoli\'ěk má, nic nevymieňujíci. A to jisté
vzdání zádala jest, aby bylo v knieby městské zapsáno.
Mimo kteréz.to vzdání svrchu psaná paní Klara učinila jest
poručenstvie a Jana Velvara toho poručenstvie a Janka,
syna jejieho, ku správě ustanovila jest poručníka, od kle
réhožto že by trpěl nedostatky nemalé, žádajie a prosie,
abychom jeho věc opatřili, jakožto najvyšie poručníci si·
rotkuov, a vedle městského práva zuostavili, poněvadž léta
má dospělá a řádné vzdání od matky své učiněné a knie·
hami městskými zapsané. Protož my svrchupsaní páni vi·
děvše a spatřivše takové řádné vzdání a kniehami našimi
městskými zapsané, kteréž jest paní Klara již jmenovaná
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Jank;::v.i, ~ynu svému, učinila a také nedostatky jeho chtiece
~patnt~. I s do~vrý~ ro~myslen~ ~ nás yšech jednostajným
,ed?mlm pova,:lvse vsech yeCI svrchupsaných ortelem
našJm vypoddaj :ce všecko zboZie snchupsaného Ondráčka
H~!ma a paní Klary,. manželky jeho, jakozto duom kterýz
lezlce. u lVIatky Božie na lMi, mlýn na Poříčie, , řečem'
r::elmov, s. y.ch ~e vším příslušenstvím i také listy a zápIsy} klerez jestr pan Velvar v S\'é moci mel a jemu od
pam Klary Helmové svěřené, přiřkli sme svrchu psanému
JaJ:~o;l. a mocí tohoto zápisu přiřiekáme k mění, k držení.
pO~IVal1l, \"Zdání a s tiem k učinění, jakož by sě jem~
zdalo za podobné a v tom jemu od nižádného a zvláště
0Td Vell'ara nemá ,překáženo vbýli. Neb my téhož Jana
\ elvara toho porucenstne I vseho práva, kteréž jesti paní
K~ara HeblOvá zp6sobila a jej porucníkem učinila, odřie
kamej kaZlenle, rušínle, mořírne a odvo1áváme" ve všech
věcech po vše časy budúcí. Act. [er. tercia post s. E~idii
a. ]\1°CCCCoXXXVIIIo.
12. 1439, v20; ledna; Rukop. č. 2099 f. 475. My
pur.gmlstr ~ konsele Vehkeho M. Pro tiemto zápisem oznamUJcm - ze
Janek, syn panic Klary Helmové, zpravil
Jest nás, kterak Jsa pod správú Velvarovú trpěl jest ne·
?ostatkyv. nemalé, žá~aje, abychom jeho věc opatřili a
Jej zbozle po maten Jeho zuostalého zmocnili heréhozto žádosti nechtiece neoslyšeti, opatřivše práv; jellO JankovI, svrclrupsaIlému - všecko zbozie po mateři jeho
~u?st~le, ml)'n na Poriečí, řečený Helm6v, všecky dluhY
I J1l1e všecky věci jsme pi'ivlastni'li --o Act. ler. V. po;t
Convers. s. PauU.

13. 1439, 12. února. Rt/kop. č. 992 f.192. Janek.
syn O~dráckóv, Ťeeeného H elm, měštěnín St. M.
nejsa pnnucen ani připuzen, ale svobodně a dobrovolně
s . dobrtl~ rozmys;em vzdal jesti a dal a mocí tohoto zápISU davu po sve smrtI duom SVUO], kter)'žto leží blíž
kostel~,!:1' ~., na .lúži se všiem jeho příslušenstvím, mlýn
na Poncl, reccny Helmovic, všechny listy, kteréž Jan
Vel~ar od paní Klary Helmové, dobré paměti mateře
SV;cllUpsaneho Janka, a od něho má, jen2 svědU na krále
Vacl~va slavné paměti, na mlýn na ředpsaný na dluhv i
~a Jl!1é ~ěci: ~. t~ké v~.echna práva, kteréž' by na tČch
IIst~c~ m~l, I j1l1a zbozle movit," i nemovitá na kterýchkohvek. vecech a kterým by koli jmenem taková zbozie
mo};la Jmenov~~a b~ti, ~ic nepoo,stavuje, opatrnému p.
PeoIlwv; od stnebrne hvezdy, Jakozto naJvysš'emu porucI:íl~u :~7mu a nl0cnému, kterémužto mimo všechny jiné
!JdI vv,;n. ~ doufá,. v~v t~ k jmění, k dd.ení a spravování,
~ pozlVam a k dve:OI::nemu vládn~ltí - . Kterémuzto p. Pe~íto, I ta~é pO:'uCII Jest . - Anm::.ku, dcerku svú milú, aby
JI k ,sobe po. J,eh~ ,~rtl vzal, Jle choval a spravoval laskave a p~ctrve, jakoz Jemu toho úplně doufá. A když
b! dc?:'a jeho svrch~!?,saná k let6m svým rozumu dospě
lym pnšla, tehda coz Jl svrchupsaný p. Pešík z toho statku
~lm !emu vzdaného dá a vydá, to od něh0 má přijieti,
Jakozto od otce svého a na tom má dosti mieti. Dále a
na posléze žádá, aby po jeho smrti ze všeho zbožie jeho
deset kop gr. D?rotě, manželce jeho - dal - . A to sě
Jest se stalo ve ctutek pred sv. Valentinem.

Pr.;

~450, 2, února.

Tamtéž.f. 226. Já Jan z KunIh"azicích, vyznávárn tíemto listem
lidmi, že jakož podle výpovědi panem
Mat,eJem r;>ubcem, jak žto mocným ubrmanem mezi pány
Prazany Star. ?II. Pr. z Jedné a mezi panem Pešíkem
z KU1ll'al~u, .~trýcem ~tm, i mn~: z st:a y druhé vyrčené
a .apsane tyz pan Peslk nebo ]a na jeho miestě máme
a povinni jsme každému z Stal'. M. Pr., jenž by nám
_ 14.
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z čeh~l{oli vinu .dal, právi býti po přátele ch nebo právem
pod ~akladem, Jakož táž výpověd svědcC Tak já nadeps~ny Javn. z KUllYaldu maje moc plnú i vuoli od strýce
",cho, JI.Z Jmeno"aného a tvrdě tu výpověď páně Matějovu
l1le~ Jest svrchu zmicnka, přišel sem jmenem páně Pe:
Sl k o",'ry lU, strýce mého, i mým s opatrným Janelll Velvarem
o ~seckr ty věci, viny a pře, z nichzto by týž Velvar
stry~e mé!lO a tak i mě vinil, nic nepozuostavuje, na urozeneho pána pana JiNka z Kunštatu a z Poděbrad i mocí
tO~lOt? l~stu konecně a mocně přicháziem. slibuje dobní
mu ~~eru beze lstI pod základem tisíce kop gr. pr. a pod
tu pn od pana Pešíka, strýce mého, i od sebe cožkoli
n;ezl .námi, pan Jiřík ,výš jmenovaný vypovie a' vyřkne,
pn)1etI, zdrzetJ I skutecně naplniti bez ujmy v celosti a
úplně i bez zrušenie všelikého. Pakli bychom jeho v kterém, kol! kusu v ne:drželi a sku~ečně nenaplnili, neboli tak
neucl1l11I, _jakoz. nam bude "yrceno a kázáno, tehdy já Jan
z Kunyaldu Jmenem strýce mého i mÝm znám to sv 0b,odně tiemto lis.lem, že jsme napřed t~ při všicku proti
\1 elv~~ovl. ztr~t~lt v tom položení ve všem, nic nepoznoSt~VUJIC, Jakoz Jest strýci mému neboli jcště bude vina
dana, va .k tomu I~ základ ten penězitý tisíce kop gr. spra·
vedlrve Jsme. našIm takovým nezdržením k"témuž VelvarOl'I propadlr, kterýžto základ tak propadený já Jau
g Kunvaldu za strýce svého i za se samého slibuji dob ni
op.ě! Yěr:l,. beze lsti, zádnýnl obycejenJ z toho nevycházc~e, pln~l;. a zaplati:i napředpravenému Janovi Velvarovi,
Il1~m~ venteh,. pen::,zl hotový~i, listovým právem pud
lezcl1lm v zemI obycejným, v Zidech nebo v křesťanech
na naši škodu dobytím a to lcženie aby v Praze byl;
n,;bo ~~, čtyřech ~;ílech ~d Prahy vzdálí a blíže, kdd by
na~1 ,yentelem naslm 1'0 Jeho lIslu a poslu, neboli zúslně
ukazono bylo, v Jednom měsieci ote dne našeho nezdrzenie porad čtlÍc, nic j inale než jako by list náš ;něl
s ~ukoJměmJ a visutými pecetmi, zmatku jemu ddle v tom
all! odporu ~ecillicc izád~ého. A ktož by koli tento list
me~ nebo mlelI bude s castopsaného Jana Velvara dobní
vol, a svobodnú, ten má i mieti bude tú, moc i též
právo. ke všemu jako on sám. Na potvrzenie i zdrže;lie
toho Ja lan nadepsaný pecef mú yla-tní pl'i\'ěsil sem k listu
tomu~o dobrovolně.
A pro lepší jistotu prosil sem slo-'
vutnych .~a?oš! Bořka Uščíka. z Hrádku, Viléma Pětipes
kého z l~rasneho Dvora, MIloty z Hrlišova a Pelra Zálabského z Kasalic, že jsú podle mue pečeti své také
d.aII na syědolllie přivěsiti k témužto listu. Jenž jest dán
leta - padesátého y pondělí na hod Matky bozie, Jenž
slove Hromnic.
15:" 1450, 6. zárL Tamtéž f. 226. Jiřík z Kunštátu
~ z POdébra~. v)'Zn:l:'ám tiemto listem zjevně přede všemi
hdml: )akoz 2;,st pre a nesnáze byla mezi statecnými a
opatn~yll11 Peslkem z Kunvaldu a jeho bratranem Jancm
odtud z z Kunvaldu a z Dražic z jedné a Janem Velvarem
z Prahy z strany druhé o mlýny řečené H~lmoyské a
o domy,. tak ~'; je.~~ již jmenovmlý Jan Velvar pravil, kte·
rak by Jej PesIic jlZ Jmenovaný k veliký'm škodám při
pravIl pro ty mlýny a že by k těm mlýn6m a k dom6m
mě~ právo lepšie neZli Pešík ani kto jiný a to Ul'učiti
~htel a právem provésti.
V tom přcdepsaný Pešík ušel
J~~t ven z • P:-ahy, l?~á~~. nedoshv, a Veh-ar vzdy proto
pred se svu jest pn hCIl a oznamoval, mně i jiným do~rým lrdem nva ,práv~ v?laje. Až potom k tomu pdšlo,
ze Jan z Drazlc napred]meno\'aný zastával jest i konečně
zast~l. y tom Peš!ka, strýce svého, vedle výpovědi páně
MateJo\7 z Dubce a Veh-ar mluvil jest proto téZ k svrchu·
psan,ému Janovi z Drazic, Zádaje a chtě s ním ku právu
zarucltI anebo s Pešíkem, strýcem jeho, když by ho je-
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přišla sla se pány purgmistrem a konšely i se vší obcí
diné ku právu postavil. A mezi tiem sě řečmi nesnadnými
St. M. Pro mocne na pány Matěje z Dubče o všecka
oněmi i oněmi přede mmí potýkayše, i prosili sú mne
'záštie a nechuti DC. slíbivše jeho
J. smldvu zdrz oblÍ stranú,. abych se v to vlozil a je 5mluvil pi-átelsky
zeti pod ztracením cti a yiery své a vskutku zachovati
a na to jsú se zapsali pod tú pří a pod tisícem kop gr.
v celosti. Takže týž ;,latěj Dubec tázav sě, s kýmž mu
základu ztraceuic, jakož listové jich na to učinění šíře
sě zdálo, mezi jinými věcmi výpovědí svú osáhlými, ktesyědčie a ukazují. A já k jich žádosti a prosbě i taKé
réž sč tulo pro krátkost opúštějí, takto jest vypověděl a
proto, aby nesnáze takoyé mezi nimi pominuly a utuchly,
v své výpovědi polo lil : Také vypoviedám, jestli že by která
aneb potom z f oho většie nevynikly a nevyvstaly, vzem
osoba neb osoby panu Pešíkovi z čeho \,inu dali, ježto
to na se, ptal sem "ě, což jsem nejviece mohl a uměl,
by to k súdu městskému příslušalo, bude mieti a má sprana lidech svědc1mých a hodnověrných, i práva Velvarova
yedlivost od sebe učiniti buďto před pány vedle práva měst
a vedle těch práv i vedle seznávánie a paměti lidského neb po přátelech DC. j'dálo pak níže opět v též
tak sem shledal, ze svrchupsaný Jan Velvar měl a má
výpovědi takto stojí psáno; A jestliže by pana Pešíka
k tem mlýn6m i k dom6m lepšie právo než nahoře jmepán Buoh smrtí neuchoval, tehdy pan Jan po jeho smrti
Pešík, ani kto po Pešíkoyi jiný. Pročež z moci
též uciniti má a to zastúpiti oc. To pak vše skrze výpo·
jsem vypověďal a mocí listu tohoto vypoviedám
yěd páně Matějovú, při niežto pečeti Pešíkova a Janova
tú pří i pod základem svrchupsaným propadenie, aby
napřed a podle toho nbrmanova i také jiných dobrých
psaný Jan z KUI1valdu a z Dražic těch mlýnov i
lidí od nebo k radě přijatých pečeti jsú přivěšeny, v sobě
domóy častopsaného Jana Velvara zmocnil a jemu jich
drží. podle kteréJto výpovědi i také podle zápisu knih
postúpil konecně a miestně celých a nezkažených ve čty
městských, o něl11žto svrchu zmienka jest, páni purgmistr
rech neděle ch od dánie tohoto lislu v plně pořad sběh
a rada výšpravení, jakož pl'ed tú výpovědí též i potom,
lých. Pakli by se již psanému Janovi z Dražic ještě přes
obsielali listy svými násobně k žádosti Jana Velvara i jito zdálo, že by on nch Pešík, neboli kto jiný k tOlllU
ných spoluměšťan a bydlitelóv svých Pešíka i Jana Dražického
právo lepšie měl nežli Velvar, tehda jelllu tuto cestu svosvrchupsané, napomínajíce je slibem jich i zápisem i také
bodnou pozuostavuji, aby ve dvú nedělí po'ád sběhlú od
výpovědí r-Ialějovú z Dubče, aby stáli ku právu a byli
dánie tohoto listu stál sám osobně životem svým miesto
právi, ktož
z čeho vinu dá, a nikdyz jsú nestáli ani
Pešíka, strýce s\,ého, ku právu v Praze na rathúze v Stal.
co ucini:i,
uciniti byli sú poyinni) ac Jan Velvar
ll!. a col' tu právem která strana provede nebo ztratí, to
oznamoval to široce netoliko před pány purgmistrem a
aby vykli a trpěli vedle řádu a práva svrchupsaného bez
konšely svrchupsanými jedné i druhé rady, ale před
dalších odmlúvání i jinačejších na se mimo právo potýmnohými pány, rytíeři, zemany i lidmi obecnými, (akže
kání. Pakli by i toho častopsaný Jan z Drazic neučinil,
pOlOlU Jan Dražický svým i Pešíkovým, str")Tce svého)
tehda seznávárn naň tiemto listem, že jest tu při svrchu·
jmenem i mocí přišel s týmž Janem Veh'arem o všecko
psamí i základ tisíce kop grošó\' propadl a ztratil spra'to, z čehož by Pešíkovi vinu dal, mocně na urozeného
vedlivě k svrchujmenovanému Janovi Velyarovi i k tomu
pána pana Jiříka z Kunštátu a z Poděbrad, le sč jim
každému, ktožby ten list, jímž sě jest Jan z Kunvaldu již
snad lépe zdálo přáteloky o to býti súzenu nežli právem.
psaný na zdrienie mé výpm·ědi zapsal, měl s Janoní VelA na to sě k zdržení i skutečnému naplnění' jeho výpovarovcÍ dobrú a svobodnú volí. A ten jemu základ má
vědi zapsal jest i listem s visutými svtl i jiných dobrých
Jan z Kunvaldu již psaný plniti a hotovými dobrými pelidí pecetmi pod těmi a takovými závazky základy i ponezi střiebrnými zaplatiti od propadenie ve ctyrech nekutami, jakož ten jeho list od slova k slovu vykazuje,
dělecll l)ol"ad sběhlých ročítajíc. Fakli. by toho Jan z Kunjenž zní takto.
"aldu neučinil. tehda Jan Velvar neb ten, ktož by svrchuJá Jan z Kunvaldu seděním na Dražicích vyznavmll
psaný hlavní list Januo\' z Kunvaldu měl s jeho dobrú a
tiemto listem zjevně přede všemi lidmi, ze jakož podle
svobodnú ,"olí, bude jej moci upomínati ležením i jinými
výpovědi panem r-Iatějell1 Dubcem, jakožto mocným ubrpokutami tak, jakož hlavní nadepsaný list svědčí a v sobě
manem mezi pány Pražany St. M. z jedné a mezi panem
zavicrá. Těch všech yěcí na Dotvrzenie a svědomie já
Pešíkem z Kunva!du, strýcem mým, i mnú z strany druhé
svrchu psaný Jiřík pečeť svú v·las·tní vedomě a dobrovolně
:JC. Tak pan Jiřík svrchupsaný, k téhož Jana Dražického
kázal sem phtisknúli k tomuto listu. Jenž jest dán letai také Velvarově snažné prosbě, na se to Yzav, ucinil výpadesátého tu neděli po sv. Jiljí.
pověd konečnú o tu při mezi nimi, dav ji každé straně
lG, 1450, 31. října. Tamtéž f. 227. Když Pešík
psanú s při tištěním své pečeti vlastnie. Dav podle toho
z Kunyaldn po změnění svého purkmistrstvie prosil se
také Janovi Velvarovi i ten list, jímžto sě jest Jan Drajest od pánov purgmislra a konšel6v St. M. Pr. na Dražický na téhož pana Jiříka zapsal, pro upomínánie k zdr·
žice a tíž páni odpustiti jej nechtěli. jelč jest slíbil on
žení té výpovědi, která?: vyšla jest v položení takovémto:
sám napřed a , ním i zaň Jan Dražický, bratran jeho,
Já Jil'ík z Kunštatu a z poděbrad vyznávám tiemto listem
pode ctí a pod vierú i pod ztracením a propade ním všeho
zjevně přede všemi, jakož jest 8C.: Pro tož páni purgstatku a zbožie svého, kteréž v městě i na zemi neb
misti i všecka rada St. M. Pr. často?saní, chtiece z pokdel.koli jinde mají, k obeslání pánóv purgmistra a kon·
vinnosti úřadu svého v tom obě straně, coz na nich jest,
šelóv svrchu psaných zase do Prahy přijeti a jim i obci,
tak opatřiti, aby potom žádných nesnází, tak jakž ta pře
viec f'leddjiežděje, počet řádný uciniti i každému, Hdby
již konec a miesto má, mezi nimi viee n·ebylo ani mezi
jemu Pešíkovi z čeho "inu dal, před týmiž pány práv
jich dědici a budúcími, všecky ty zápisy Pešíkovy, kteříž
býti on nebo Jan DraZický na jeho miestě podle práva
jemu neb komuzkoli podle neho a od něho knihami a
téhož města. A to sě stalo v plné radě na rathúze ,téhož
listy města jich neb klerakkoli jinak svědčie, ježto sě
města před urozeným vpánem panem Zdenkem z Sternmlýn6v a dom6Y Helmovských i jiných věcí dotýče,
berga, panem Janem Cabelickým z Sútic, panem Zdenkem
o niežto pře tehdáž byla jest mezi ním a Velvarem
z Postnpic a Janem řeceným Sádlo z Kostelce, seděním
vznikla, zrušili BÚ, zkazili, odvolali i umrtvili podle výpona Leštně. jakož knihy téhol. Města StaL Pr. všecko to
vědi páne Jiříkovy svrchupsané, na něhožto obě straně
s\'ě,lčie. 11ezi tiem pak týž Pešík jsa již na Dražicích i
mocně přišlesta, jakož sě svrchu píše, a mocí tohoto tá·
s bratranem svým Janem, oba společně a jednostajně ,
4*
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piSll rUS1e, kazíe, odvolávají, mrtvie i umořují, moc jim
všieku i právo konečně a věčně odjímajíce. A proli tomu
zápisóv i práv Jana Velvara, což sě té pře dotýče, jakžto
řádně provedených podle kšaftu panie Helmové dobré
paměti k osobě a ruce Velvarově i-ádně vedle práva ,.ádu
měsla jich vyšlého, i jiných zápisóv knih nebo listóv tébož
města, potvrdili sri a tiemto zápisem ortelně potvrzují,
moc jim plnri k obdržení práva i spravedlnosti všeliké
beze všie překážky věčně a dědicky k jeho i dědicóv a
budúcích jeho osobám dánjíce. Aetum pleno ex eonsilio
sabbato in vigilia Omnium sanctorum anno oe L.
17. 1450, 18. prosinee. Tamléž J. 228. Nobilis
dominus Petrus de Sstermberg pleno in consilio perso·
naliter conslitus sponte ac libere tam sua, qúam patris
sui, nobilis domini Alssonis de Sstermberg, dicti Holicky,
nominibus, auctoritate quoque et voluntate amborum
unisonis, molendina quondam Helmovské nunccup'ata, nec
non domos sitas contigue prope ecc1esiarn b. Virg. Marie
in lacu, que et quas Pessiko de Cunwald omni eo iure,
prout solus ipsasque habuit, eisdem domino Alssoni et
filio suo - prescripserat, pro quibus quidem molendinis
et domibus Johannes Welwar vigore testamenti domine
Clare, olim relicte Helmonis - cum Pessikone causam
habebat, sponte et libere ipsi Johanni VVelwar resignavit.
Ac\. - 1450 fer. VI. post Lucie.
18. 1451, 25. září. Rukop, č. 992 .f. 230 a č.
2119 f. E. 4. Ve jmeno bozie amen. Já Jan Velvar, mě
štěnín Star. M. Pro poručenstvie posleduie ze všeho statku
mého mně od Pána Boha pójčeného, kter)imz by kolivěk
jmenem mohl jmenován býti, činím obyčejem tiemto.
Najprve oakazuji a mocně dávám 'duom mój, v němž pře
bývám, duom na lúzi u Matky Bozie Helmovský, duom
u vrše v Caletné ulici, kterýž mám řádně odkázán kšaf·
tem nebozce Mikuláše z Miléna i v knihy městské zapsán,
mlýn mój na Poříčí, ježto slove Helmovský, i všecko
zbožie své movité i nemovité i k čemuž bych kolivi'k a
kdež lwlivěk právo měl, Samuelovi, synu mému milému,
k pravélllu dědictví a rnocnénlu pozíváni, a s tíenl, jakz
by se iemu kolivěk líbilo, k učinění bez překážky všech
lidí. Než aby týž Samuel, syn mój, paní Barboru, manželku mú mihí a matku sní, u sebe poctivě choval a
všemi potřebami slušně podle dostatečnosti své opatroval,
žádné tesknosti a protivenstvie jie nečině, jakož já jen\u
toho riplně věřím. Pakli by se jí z kterýchkoli příčin
s ním býti nezdálo, tehdy aby jí dvadceti grošóv na týden
vydával, jestliže bnde mlýnóv svrchupsanýdl bez záhuby
a překážky lidské znamenité požíval(!). Item aby týž Sao
muel, syn mój, ze všeho statku mnú jemu tuto daného
vydal kop padesát panu Vítovi, zeti a synu mému milému,
kteréž sem jemu měl a mám dáti po Martě, dcerce mé
milé a poslušné, jakož zápis y knihách městských káze a
mimo ten čas aby jich dále proti jeho vuoli nedrhl, by
se pak měl těžce a s svú, škodú v ně objíti, neb bych nechtěl, by kdy pro kterú příčinu mezi nimi zlá vuole byla
a za to jich prosím. Item aby dal Samuel Duoře, Jankově
Helmově ženě, deset kop grošóv podle rozkázá!lie téhož
Janka, jakož zápis Pešíkovi týmž Jankem učiněný v knihách městských okazuje. Pakli by na něm toho z milosti
žádala, ne z práva, aby jie pod časy vydal třidceti kop
groMv. Na potvrzenie toho my Jan z By,lavic rychtář,
Barthoš súkenník a Jan Trefan, přísezní konšelé Star. lVI.
Pr., tak jakž páni purgmistr a konšelé téhož města kšaft
poslední Janóv Velvaróv jeho vlastní rukú napsaný yiděvše i písmo ruky jeho poznavš~, a tak jej od slova
k slovu všecka rada tuto napsati kázavše toho kšaftu jsú
potvrdili a moc jemu dali podle práv téhož města i řáduóv
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pečeti naše vlastnie k rozkázánie týchž pánóvpurgmistra

a lwnšelóv z plné rady dali sme přivěsiti k tomuto listu.
Jenž jest dán 1. tisícieho ctyrstého padesátého prvého
v sobotu před sv. Václavem.
Potom pak, když tento kšaft panem purgmislrem a
pány konšely z plné rady v knihy vepsati jest rozkázán,
Vít krajčí opět se druhé jest ke všemu statku po smrti
Jana Velvara zuostanému připovědel od 7.eny své, panie
Marthy, paměti panské k tomu žádaje, i také aby to,
v knihy bylo vepsáno řka, ze jeho zena tak dobře jest
dcera Velvarova jako Samuel syn, a že když toho čas
bude, mluviti k tomu miení. Act. fer. 3. post Cruce a.
oc Llo.
TudieZ Samuel, také syn Velvara svrchupsaného, po·
dčkovav pánám z dobré vuole, a odpuštěnie od pana purgmistra i jiných pánóv sobě uprosiv k povědění, což jemu
polřebie, mluvil jest a řka: Milí páni, Vaše milost dob;'e
vie, žc jste kšaftu a poslednieho poručen,tvie otce mého
dobré paměti řádně potvrdili a zapečetiti i mně jej dokonati a řádně došlý vydati kázali; poněvadž se pan Vít
pak připoviedá k statku otce mého, jak pravil sem dřév,
i ještět teď pravfm, že sem hotov jemu hned, z čehoť mi
vinu dá před Vaší milostí, práv býti. A prosímť, ať mi
také v knihy toto mé podávrinie jest zapsáno pro všecky
zmatky budúcie. K jehozto řeči Vít
odpoyěděl, že
jemu viny z ničehoz nedává, aniž viece v tom statku má
ne:?: 50 kop gr., kteréž jemu od pana Velvara jsú po
sestře Samuelově jmenovány a knihami zapsány.
Než
o zenuť sYtí mluvím. Samuel vece: i toť prosím, ať zapsáno
jest, že lni viny nedává. Na to pak oběn1a stranoma vystúpiti jest kázáno. A když zase povoláni, Samuel tyto
řeci mluvil jest a ;'ka: Páni, jakož sem před Vaší milostí
mludL kterak Zádost pana otce mého a Vašie milosti
byla jest, aby mezi panem Vítem a mmí dobrá vuole
byla zachována, a též pan otec máj i v kšaftu svém polozil jest, totoE se páni, colf chci VašÍe milosti praviti,
k jménu chýlí (?) a snadt se již i jiných to dotkne, neb
račte věděti, ze když Vaše milost kázala nám teď vystripiti ven z rady, poteklť jest pan Vít na mě túto řečí a
řka: DobroE se jest nynie tobě súditi, že máš na ruku;
ale by ly sobě to I"etězy ocelivými sk oval, shledáš, zeť já
to roztrhnu. Milí páni, jáf na ruku jiného nemám, ne:': P. B.,
spravedlnost, právo a Vaši milost, aniZE sobě to jinými
řetězy kuji néž spravedlností, Vaší milostí a právem; i vě
římť já Vašie milosti, milí páni, ze Vaše milost pi'es potvrzenie Vaše j'ádné bohdá té poslednie yuole otce mého
a pees toto mé k rovnému podávánie ráčíte mě, chudého
sirotka, poĎavadž jest P. B. na mě to přepustil, tak opa·
třiti, ať bych já v tom zmatkóv budúcích neměl. Za toE
Vašie milosti prosím,
K tomu pan purgmistr a konšelé oběma stranoma
řekli, což sobě zapsáno mieli žádáte, tol se má státi.
A hned Sumucle z rady pustivše tázali pana Víta, koho
by mienil tiem když pravil, že Samuel na ruku má, řkúce,
že by se to jich mi'ostí všech dotýkalo, ježto nehledie
v tom jiného, ncž spra,'edlnosti, a cesta jemu nebyla aniž
jest k ničemul zavřiena. Odpověděl Vít a l'ka: aniž za·
vierajte, čehož nemuožete. Řečeno mu: Odpovčz pánóm
k tomu, cožs tázán. Řekl: kdyžť na jiné budú odpovie·
dati, takéť na to odpověď dám, a hudeliť se koho dotýkali, tenl odpovie; pakli nebude, ale nechá tak. Actum,
ut supra.
Potom pak skrze přícinu urozeného pána pana Jiříka
z Kunštátu a z Poděbrad dáno jest Vítovi ,,'rchupsanému
vstúpenie do rady přede pány, kdeito i pan Jiřík svrchupsaný také byl jest. A tu Vít prosil pánóv a ;'ka: Jakoll'"
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před Yaší milostí měl činiti s Samuele;:t,. colf s~m
v tom proti Vašie milost1 mluv II neb ucmll, pros1m
Vašie milosti, abyšte mu ráciIi to pro pán~ B??a ?dpu.
stiti. A páni jemu to k přímluvě také p~ne )mkove od:
a pominuli všecko, tak aby se tehoz potom a?l
tomu podobného nedopúštěl, Act. mane f. 4. 1pSO dle
COllceptionis b. V. 1\loCCCCoLlo.
Hl. 1451.
Rulwp. č. 2103 f. 34. Johannes
\Yelwar publicavit pro se molendina in Porziecz sita,
Helmowske nunccupata, nec non et domos prope eccle·
-iam b. M. V. in lacu penes scolam situatas per Claram,
~elictam quondam Helmonis, eidem Johanni testa.mentaliter delegata - ad que - Pcssiko de KUD\vald l11S habere se pretendens nobili d. Alssoni de Sternberg et d.
Petro, filio ipsius, ius ipsum, quod se habere dlCebat, r.esignavit, et demum idem d. Petrus suo et d. Alssoms,
predicli genitoris sui, 110 minibus molendma Ipsa et domos - sepefato Johanni Welwar - reslgnav1t.

20. 1462, 16. června. Rukop. č. 2105 f. 149. Johannes Pipa et Machna e. d. Helmowsky dictam. penes
scolam 1\1. V. in lacu et domum Benesskollls sarlons erga
d. Samuelem de Hradek pro LXXXV s. gr. - Act. fer.
lIlI. ante Corp. Clu.
21, 1468, 4, ledna. Tamtéž f. 262, Johannes pelJifex dictus Stodola et Anna e. d. pencs scolam immediatc
circa Johannem dictum Pipa pro nonaginta novem s. gr.
_ Act. fer. II. ante Epiph. d.
22. 1485. 2. července. Rukop. č. 2106 f. 159.
Barbara virgo' Kowarzowska dicta c. d. penes scolam
immediate aput Annam, relictam olim Johannis Stodola,
pro quinquaginta s. gr. pr. -'- Quequidem Barbara prescriptam dom~m reslgnat post morten~. ~uam B~rbare,
yirgim Kerunkollls - . Act. sabbato 111 \ lSlt. liL \.
23. 1487, 1"1. února. Tamtéž f. 193. l\{artinus diclus Brada et Katherina e. d. penes scolam b. M. V. et
JOlllum ~1arthe, relicte Valentini illuminatoris, erg.a Barbaram Kowarzowska diclam et Barbaram Kerunkoms, V1rgiries, pro LXV s. gr. pro -- Act. sabbato post Valentini.
24. 150i. 2. května. Rulwp. Č. 2107 f. 247. Johannes filius olim' Martini Brada resignavit ius "ad medieta·
tem' domus - Anne, conlhorali sue - . Acl. fer. V. ante
Stanislai.
25. 1505, 20. října. Tamtéž f. 273. Wenceslaus
cultellator dictus Picll el Anna e. d. in plebe b. :II. V.
in lacu penes domnm Manhe vidue ex una et scolam
dietc parochie parte ex a!tera sitam erga Wenceslaum ct
Tobannem fratres, filios olim l\'Iartini Brada, pro CXV s.
-gr. pro - Act. fer. II. ante XI m. V.
26. 1532, 5. cervence. Ruhop. č. 2111 f. 26. VolMich Vosečanský z Voseean k. d. od Václava Pícha za
CL k. gr. č. - Act. fer. VI. ante ]oan. Husium.
27. 1533 27. února. Tamtéž f. 45. Jan b<dcalář
nekd\' od hřeb~nuov k. d, mezi domy Michala lmiehúe
a šk~ly M. B. na !úži od uroz. p. Vol dři cha Vosečanského
z Voseean za CL k. gr. č. Act. fer. V. post :\Jatlllam ap.
28.

1534, 4. srpna.

Ta1/ltéž

f.

79.

Jan z Jelče,

měřič zemský, a Anna k. d. vedle školy M. B. od Jana
bakaláře někdy od hřebenu ov za CL k. - Act.
III.

Jer.

post lnvent. Stephani.
29. 1546, 13. ledna. Ru/wp, č. 2112 .f: 14. V'io:f
ml. Krajíř z Krajku a na Točníku k. d. meZ1 dom! ~e
kdy mistra Brikcího a krchovem 1\1. B. od Jana zJelce,
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mence zemského, a Anny m. j. za CL k. gr. č. fer. Ull. ante Antonium.

29
Act.

30. 1549, 27, listopadu. Tamtéž f. 195. Uroz. p.
od p. \Volfa Krajíře z Kr.,
Yác1av Krajíř z Krajku k. d,
bratra svého, za CL k. gr. č. Act. rer. lIlI. post Katherinam.
31. 1519, 2. prosince. Tamtlž f. 196. Stanislav
uzdař a Kateřina k. d. \"cdle domu 1éhoz Stanisla"a a
krchova M. B. na louži od uroz. p. Václava Krajíře
z Krajku za CL k. gr. č. - Act. fer. ll. post. Andream.

3'). 1562. R1l1wp. Č. 2121 f. 25. Hanuš ŠYáb
sedlář -phznal se, ze)est dluže,: 100 k. gr. č. Sta~~slavo.vi
uzdaři. (R. 1564, 3. cervence kV1tU}e dluh Pavel Stnbrsky,)
33

156., 21. února. RIt/lOl'. é. 2118

f. 67.

Pavel

Stříbrský uzda!' vzd:ívá statek svtli [(alei'ině. n: .. své a tato

manželu sl"'ému dtlm SVtlj u 1\"1. B. na lúži. vm1Cl na Letm.
_ Ad. pridie Petri Cathedn:ti. (R. 1568 zrušeno.)
3 '. 1595, 26. února. Ru/wp. č. 2205 f. 169.
([(šaft Pavla Stříbrského radní:lo) Ve i,méno :-:; J~ :~vel
Stříbrský duom muo}, v ueniZ bydlnn, lezl Cl pn stole
u kostela 1\1. B. nad louží a z druhé strany "edle domu
nárožního Jana rucnikái'e - se I"'~ím ' •. odl~azuji ~ :\!aj:
daleně, manželce mé milé, a Anne, dcen me tez take
tomu dítěti, kterými. tnž Majdalena, manZell~a má; Jest
těllOtna - . Dorotě, dceři mé vdané, s prvm manzelkou
mou Kateřinou zplozené, 100 k. m .. a PadOl"'l, sJ'.~u
jejímu a vnuku mému, 20 k. m. (Martma L,;se kovare
jmenuje sVý~l1 š.vagrem) Stalo, se v) nedelJ, c:.cuh J.
I 95. (Publllwvano ve ctvrtek po Nal. 1. lil. 1 D91.).
35. 1600, 11. srpna. Rukop. é. 2231 f. 416.)akož
jest někdy Pavel Stříbrský uzdai' kšaft ncltlll a
\' týž kšaft po smrti jeho za prícinou odporu ,o~. Dor~ty.
Simona Brázdy manželky a dcery nebo Pavla,S(~!brskeh?,
j emu vloženého soud vznikl a dosti prodlouzena rozepre
mezi dotčenou Dorotou Brázdovou a Mandalenou vdovou,
též - poručníky nad Annou a Kateřino~, s.irotky by;a,
který7.to soud potomně takový konec vzal, ze Jak domac;n;
ortelem tak dále po reformací práva vrchního "ysle
skrze r'evisi dotčený kšaft jest vyzdvižen a tak všecken statek - na čtyry rovné díly: Dorotě Brázdové,
Mandaleně Stříbrské vdově, Anně, též Kalehně, dcerám
jí lI[andalenv přisouzen jest. Tu - poděleny jsou takto:
Pi'edně kd;ž' ua dluzích - vyhledalo se - :<587 k.
30 ar. všecken vorkauf k i<emeslu uzdařskému ~ za
670 '\.' - po porázce - přišlo s11my cisté na !~aždý ~íl
719 k. 15 gr. Druhé co se domu s krámem pn kotc}ch
soukenných dotejče ten s krámen; - \polozen
v 1600 k. m. a od ní Doroty Brázdove s Simonem
Brázdou, manželem jejím - jest ujat. Act. postndle
s. Laurentii.
,
36. 1619, 18. rinom, Rltkop. č. 2234.1. 16. )~n
Jungmajer i na místě B,artoloměje Nasala,. jakoz~o p~rucnlk
sirotka Tobiáše po Simonovi Brázdov1 p'(.zustaleho od
pánuv nařízený. pfiznal se, jakož jest někdy Simon Brázda
byl dlužen úře'dníkum záduší P l\1. nad louží ~27 ~. míš.,
že ta suma uplacena býti má, když by kohvek dum po
témž Šimonovi k prodaji přišeL

* 1622. 2. cervna. Rukop. č. 2114 f. 300. Samuel
Khvncl a An;!a k. d. Vt dle fa,'y M. B. nad louži, a domu
Da~iele Bosa od poručníkuv Tobiáše, sirotka po Simono\'l
Brázdovi za 1300 k. gr. č.

30
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Kostel Matky Boží na louži.

ordinata populo publice ostendere - . Ideoque mi sacerdotes, qui ad hoc deputati fuerant, altis vocibus eeperunt
exlinctis luminibus, pulsatis eampanis eosdem fratres men-

plate a ac de censu, quem super. gaza seu hutta p,~nnorum
habeo, disponatur, quodque predlctl frutns mel NlColal et
meus et olim uxoris mee Agnetis et sororum mearum
C\latl1se et Clare aoniversarii - annis singulis peragantur
_, prout hec in litera me:. testame~tali luTcidius continetur. Denioue fateor, quod predlctum X s. gr. censum - eonCero - d.Ulrico diacono, quolldam Conradi
de Kircz nato - . Dalum in die s. Urbani p. m. a. d.

*1. 1268.
Emler. Reg'esta Balt. et Mor. II.
str. 242. Saehaeus plebanus - de Luto (de laeu ?).
*'2. 1330.
Regesta III. str. 673. (Soupis
ostatkll svatých v Praze.) - A d. Conrado, vieario eeelesie
s. M. in laeu, habuit partieulam dentis s. Joh. B., Elisabelh, Marlini, Benedicti et mulla alia paria.
*'3. 1333, 22. září. Orig. Vid. stdt. archivu. Johannes, dei gracia Boemie et Polonie rex ac LucembUJ:'gensis comes, tenore presenciurn ad universorurn dedu-

cimus noticiam, qúod lícet venerabilis princeps noster
dilectus d. J ohannes, Pragensis episcopus, in noslra el
baronum regni nostri presencia eonstitulus dudum publice
recognovit, quod bona sua, videlieel in Maiori Palcz, in
Slapanicz viUas et in Wirbiczan, quicquid habet, in Slaneusi, et Oczihow ac Lnboricz viUas in Sacensi provinciis,
cnm agris cultis et incultis, pratis. pascuis, vineis, silvis,
venaeionibus, libertatibus et eius pertinenciis universis
ecelesie s. Marie in laeu in civitate Pragensi sponle et
libere contulerit et donavit, volens predletam ecelesiam
in monasterium el cenobium pro canonieis regularibus
erigere ac fundare supplícaveritque nobis, ut super hoc
nostrum deberemus pium cl benivolum prebere assensum.
Cuius tam pio ac laudabili proposito nos tunc annuimus,
donacionem ipsam de dictis bonis eidem ecelesie factam
ratam et gratam habuimus et admisimus atque roboravimus, orpne ius, si quod nobis in eisdem bonis competerel,
in 'eeclesiam ipsam liberaliter lransferentes. Tamen quia
prefatus d. Johannes episcopus, prince ps noster, nec ins
patronatus ab hiis, qui nunc sunt patroni ecelesie s. Marie
antedicte, nec aream pro habitacione canonicorum preparanda a civibus nostris Pragensibus yaluit obtinere, ideo
propositum suutn, quantum ad ecelesiam supradictam et
donacioncln sibi fa.ctam, re jntegra, revocavit, donacioneln
ipsam de ho,ds predictis aIteri loeo, "idelicet monasterio
s. Marie in Rudnicz, quod ipse iam fundavit, ad 10canduIl1
ibidem canotlicos regulares, predic1.as vilIas in Maiori
Palcz, Slapanicz et in Wirbiczan, quicquid habet, in 51anensi, item Oczihow el Luboricz villas in Sacensi provinciis eidem iam fundato monasterio liberaliter contulit et
donavit omni iure, quo dicle ecelesie s. Marie donaverat
el contulerat et quod sibi in eisdem bon;s competeba't,
supplicans nostre maieslati, qualenus illam graciam, quam
ecclesie s. Marie pro fiendo monaslerio fecerimus, suo
prefato monasterio, quod ipse in Rndnicz, ut predicilur,
iam fundavit, facere dignaremur, assensum nostrnm vide·
licet eidem donacioni cl collacioni prebendo et prestando.
Nos igilur tam pio cl laudabili proposito annuentes proxime dietam donacionem de dictis bonis eidem iam fundalo monasterio s. !llarie factam in Rudnicz ratam et gratam habemus ipsamque presenlibus admittimus ac eciam
roboramu:-,
cťssoribus

omne ius, si quod nobis, heredibus vel suc~

nostri, in eisdem locís competil vel competere
possit quovis inre, in. idem monasterium in Rudnicz '110luntarie et liberaliter transferentes harum nostrarl1m tesli·
monio litlerarum. Datum Parme a. d. m. trecentesimo
tricesimo lereio iu crastin~ i\Iathei ap. et ev.
*4. 1834, 24. června. Prameny dějilt Č. IV. sir.
320. In vigilia b. Jaeobi ap. omnes unanimiter plebani
et rectores ecelesiarum parochiaiium convocatis omnibus
suis plebezanis, ut ad ecelesiam s. Marie in lneu el s.
Nycolai in foro pullorum convenirent in ullum, ipsi adversus Praedicatores, Minores el Augushnenscs ceperunt
litteras papales de quarta porcione per BonifacÍum

dicantes

-

excomrnunÍcare - .

Ex huiusmodi conviciů

iniquo se hii religiosi et c1eriei eonfundebant; mutuo fit
tumultus magnus ill populo - quidam percuciunt pungno
impie, alii tulerunt lapides, ut iacerent in eos, alii eulteUos
evaginant, alii cum gladiis et fustibus occurrunt tamquam
ad latrones.

*5.

1357, 7.

července.

Lib. c011jivm. I, 1. str. 1

a 21. Ad presentacionem proYÍdorum virorUlll vVilkmanlli,
na ti Petri de Sluh, Busconis, Perhardi, Cztiborii et Przybeonís, fratrulll quondam Vitmari de Sluh, in eeelesia s. rd.
in lacu ex causa permutacionis cum Scziezcone, olim
plebano ibidem, facte vacante, Hinconem, plebanum quondam in Curis, plebanum instituimus - Strzyco, plebanus
ecelesie s. 1\1. in lacu, ad ecclesiam in Curia fuit translatus.
6. 1357, 7. července. Lib. erect. U XIII. f. 125.
Nos Johanlles dictus Paduanus, decanus \Vyssegradensis,
decretorum doctor, et \Vrativogius prepositus Tynensis
ecclesiarum, viearii reverendi in Christo patris d. Arnosti
s. Prag. ecclesie arehiepiscopi in spiritualibus gubernale-,
notum facimus universis presentes litteras inspecturis,
quod nos ad presentaciollem et peticionem
vir0rum Wilkmanni, nati Petri de Sluh,
Cztiborii el Przybconis, fratrum germanorum quondam
Vitmari de Sluh, in ecelesia s. Marie in laeu Maioris Civitatis Prag. ex causa perrnutacionis cum Scziezcone, olin1
plebano ibidcm, in manibus nostris facle vaeante, in qua
ipsi ius patronatus seu presentaeionem rector'em de facto
possidere dinoscuntur, discretum virurn Hinconem, plebanum
quondam in Curis exhibitorem patronatus rcclorem legitlimum inslituimus et plebanum, ipsum ad eandem ecclesiam cum omnibus iuribus et pertinenciis SUl S cOlnmÍssa

1359.
"'8.

1361, 2. dubna. Lib. cOl1firlll. l, 1. str. 150.
Hinco ad eeelesiam in Verona - et vVenceslaus ad eceleper commutaeionem inter ipsos fadam
siam b. M. fnerunt lranslati.
;;'9. 136~, 14. října. Tamtéž str. 184. Wenceslaus
de Sluh presbyter ad prcsentacionem Vvílkmani, Busconis,
Stiboríi, Przibislai et Zavissii, elientum de Sluh, ad ecelesiam vacantem per mortem vVenceslai, ipsius reetoris,
fuit institus.
*10. 1363, 9. ledna. Tamtéž I, 2. str. 2. Iurzico,
plebanus in lacu in Praga.
;;'11. 1368, ll. srpna. Tamtéž str. 108. Ad a!tare
III. V. in ecclesia in laeu per resign. Ulrici vacans
de consensu Frane Johannem - rectorem instituimus.
*12. 1370, 28. ledna. 1amtéž f, 3. str. 24. Ad
ccclesiam vacantenl per resignacionenl \Yenccslai de con-

sensu - elientum patronorum de Sluh Florianum - instiluimus plebanum.
;;'13. 1370, 26. listopadu. Tamtéž str. 40. Ad allare
:\1. V. ad present. Hincziconis, civis Mai. Civ. PL, per
morlem Henrici vacans Theodricum presb. de Togesnicz
reclorem in st.
*14. 1371, 20. října. Tamtéž str. 61. Post resignacionem Floriani d. Nicolaus instit. plebanus.

*15.

1373.

síbi inibi eura animarum auctoritale, qua fllnguntur, COll-

Otto a!taris!:a.

firmantes salva tamen et eciam reservala d. archiepiscopo
eius succéssorihus contencione (?) proprietatís super
collaeione seu iure palrollatus eeelesie antedicte, si forte
super bos contendere voluerimus seu voluerinl adversus
laycos prenolatos. In cuius rei testimonium presentes literas fieri et sigillo vicariatus Ilostri appensionc iussimus
roborari. Datum Prage a. D. J\loCCCL\'llo die VII. mensis
Tulii. Decanus s. Aegidii in Praga eum induxit.

;;'16.
"'17.

cl

*7. 13f9, 25. května. Libri erect. vyd. Bovouy 1.
7. (Lilera approbacionis misse b. Virginis in lacu.)
In nomine domin; amen - . Ego Frana, olim Johannis
ad s. Leonhardum f11ius. Maioris Civ. Pr. civis. - recognosco, quod - duas '"iUas meas, videlicet Babicz el
Babicz cl lolum cen sum, quem in dictis viIlis habere
dinoscor, pnta XVIII/, S., pro parentum meorum et fratris mei olim Nicolai - animarum etema requie - legavi
omni anno X s.
ita videlicct, quod debent dari - uni capellano idoneo, qui per me el heredes - meos
- presentatus exhlil, quique missam de b. V. Maria
quotidie - in ecelesia eiusdem b. Marie in lacu - decantare debeat - tresCpIe sexagenas. - el "ciam I s. census
cum duabus perdicibus, quam super domo quondam
Sluzconis, nunc vero Franconis pannicide, dicli Geyger,
in Maiori Civ. Pr. prope ecclesiam s. Egidii si ta
habeo, debenl dari omni anno pauperibus cIericis, qui
abinde dictum capellanum iuvabunt - dictam missam decantare. --- 1'010, quod - de residua parle dicli census
- et de II graYÍbus marcis census cum quatuor perdicibus, quas super domo quondam Havliconis in Longa
Č.

1374.
1374.

Tadm, Soudní akta 1. sll'. 68.
7:'1 111 též str. 78. Johannes viearius.
Tamtéž s/I'. 96. (Václav z Budě-

jovic kazatel vyslýchán.) D. \Venceslaus de Budwaiss,
predicator in ecelesi" s. Harie in lacu, irilerrogatus, utrum
predícaret in die s. Marie Magd., rcspandit, quod prediea"it. Interrogatus, utrum recilasset articulos, respondit,
Cjuod rccitavit populo exceplo arhculo de crinali. Interrogalus, quod ipse, cum recilasset arliculos el ad quartum
articulum venisset, clausit articulos di6ens, cos falsos esse,
respondit, quod non.
;;'18. 1374.
Tamléž sll'. 105. Theodricus altarista.
;;'19. 1375, 29. l'íjna. Tamtéž str. 139. Theodricus
altarista interrogatus, ulrum induerat heri albam et humerale pro divino omcio faciendo, respondit, quod non, sed
ad manus receperat. lbidem vicarius - mandavit sib;,
quod solvat X libras cere - el - fructus altaris - reponi
in curia archiep.
;;'20. 1376.
Tamléž str. 112. Tbeodricus a!lari.,ta.
;;'21. 1377, 12. června. Tamtéž str. 203. Fancza
Donati in causa - quam sibi movet plebanus - PetrurÍ1
Loderii et Slephanun~, maritum Adliczcc, constituit cum
polestale substituendi.
"22. 1377, 19. června. Tamléž sll'. 206. (Výpověď
rozhodčí ve při o úrok.) Friezco plebanus ex una et
Frenczlinus Donati parte ex a!tera - compromiserunt - . Arbiter pronuncciavil, mandans Fretlczlino Do-
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nali, quod ipse XXX

S.

ecclesie et aliis parochianis, vide-

licet Jentess et Cunczoni, dieto Glazer -

;;'23.

1377.
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s0h;-at.

Tamtéž sir. 207. Vicarius monuit

Theodricum, ministrum misse quod ipse reponat
librum missalem el calícem in sacl istia ecelesie.
;;':24. 1377, 31. července. Tamlež sir. 216. In causa
Hanconis, altariste a!taris Apostolorum, cum Henslino
Czeislmeister, Cunssone Reiskitel et cum Philippo terminus ad probandum laicis, quod' ealix sit a!taris et quod
missa in codem officiari debet.
*'25. 1377.
Tamtéž str. 231. l\'icolaus altarista.
*'26. 1378, v únoru. Tamtéž str. 255 a 218.
Henslinus Herolt et Negcl - tutores orphanorum Frencz!ini Donalh, promiserunl, quod ipsi quam primum qu!dquam de bonis dictorum orphanorum yenderent, - XV S.
ecelesie solvent.
;*27. 1378, v červnu. Tamtéž sir. 283 a 318. In
causa plebani eum Mathia Pokrutka carnifice super solucione census - .

*'28. 1380. 29. února. Borovy, Libri erec/io1llltll
ll!. č. 290. (Littera donacionis census ecelesie S. Marie
quod - WJefiinus Clementerii, civis lVIai.
in Iacu) Civ. Prag. ac testamentarius Pesconis Zdonlacz, volens dicti Pesconis u!timam volunlatem cxplere
LXX gr. - census annui - super domo Dle seratoris,
civis Nov. Civ. Pr., - sita in vico cingulatorum - d. Friczkoni, plebano el eecIesie S. Marie in lacu - assignavit
_. Datum Prage a. d. 1380 die u!tima Februarii.
*:29. 1380, 5. září. Tadm, SOUdl1i a7lta ll. str.35.
ln causa super altari seu perpetua missa - pro parte cl.
Nicolai predicaloris presenlati sunt quinque testes, videlieet Petrus Meeler, Martinus rimer, Peseo Drobnicz,
1Iika Radeczky, Johannes doleator, pro parte vero Steph ani quatuor teste s - .
;*30. 1380, 8. listopadu, Ta11ltéž str. 161. Viearius
_ Stephanum, clericum de Usk, ad a!tare in ecelesia in
laeu instituit et Nicolaus, ex adverso presenlalus, ad sedem
aposlolicam appeilavit - .
"'31. 1380. Liber visitaciouis f. 14. Ecclesia
s. lVIaťie in lacu haben; VI altaria et VIII pallas feriales
el Vnl festivales, calices quinque, tres deaurati et duo
argentei, tria missalia el unum de specialibus missis,
unum matulinale notatum, unum sine nola, unum antifonarium, duo gradualia, duo psaIteria, unam agendam et
unU1l1 vlatlcum, oroatus festi\'ales VIII et V feriales, llI!
cappas corales et unam monstranciam argenteam deauralam et una crux circa aurifabrum, que preparatnl" de novo,
et quod circa Clemenlerum sunt quedam res ecelesie, videlícel ornatus et calices, sed nesciat, quod sil pro certo.
D. Friczko, plebanus ecelesie S. Marie predietc a
VI annis, -- dicit, quod vYelflinus elementeri deberet
procurare lampadem in dicta ecclcsia, que cootinue deberet ardere in choro dicte ecelesie, que sem per ab
antecessoribus suis est habita et iam duobus annis non
habel. Item dieit, quod capellanus ipsins deberet coltidie
maturam missam legere, que a vn annis non legitur, sed
quod interdum legit ad suum beneplacitum. ll. di cit, quod
audivit dici, quod idem VVelfiinus teneatur XX sexag. pro
ecclesia anledicta el ipse fatetur eciam se teneri et dicil
ipse Welfiinus se obligasse ad aeta iudiciaria domini officiaIis. Item dicit, quod audivit ex relalu plebesanorum,
quod quidam civis Iudenfaint teneatur dare et censuare
duas sexag. gross. census annui pro ipsa ecclesia et solvit
solum unam. Item dicit, quod Gentes, qui nuper obiit,
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debuit fiirmare duas sexag. census pro dicta ecelesia, quas , vlcmlS domibus diete domui in Podskalo et pro X residuis
legaverat qnidalll miles de ,Vart, quas duas sexag. ipse ! plebanus - emit unam s. Jt. dicit, quod plebanus - ab
Gcntes tempore vile sue sohit ex testamento dicti Illi!itis,
antiqno tempore habuit et tenuit unum saeristallum ct
sed nunc post obitum dicti Gentes non solvuntur. Item
duo s presbyteros, sed nunc tenet unum sacristanum et
quod quedam domina Agnes pi" memorie, glos Johannis
unum vicarium et solus raro solet missas officiare. Item
de Aqllis, legaverat et mandaverat procurari unam lamdicit, quod d. Hanco, plebanus ecelesie in Orziecb, debepadem in ecclesia predicta perpetue ardentem dicto Jo.
ret officiare missam in ecclesia s. Marie in a!tari XII
hanni, executori sue ultime voluntatis, quem ipse fieri
Apostolorum, ad quod a!tare sunl Vln s. census perpetui,
non procuravit hucusque, et quocl deberct dare mediam
quod facere non vult et dicit, quod contra ipsum pie basexagenam census perpetui pro anima ipsius Agnetis, quod
num - est sentencia lata, cui parere non vult ct quod
non facit, ct ut ipse testis audit, quod deberet ipse J 0nune per a!ium dictum a!tare de consensu magistri Cnnhannes prerlictns tenere unum capellanum perpetue, qui
ssonis, dearii d. archiepiscopi, offiCiatur, et dicit, quod
officiaret lIIlor mis,", infra septimanam, quem non tene\.
aher eeiam est circa dictum altare, d. Nieolaus de Bechina,
Item dicit, quod audivit, q"od d. Nicolaus Czaislmeistr
cui sol vi tur census ipsius, qui solet nu ne ofticiare in altari.
capellanus interdum suffunditur et ludit t'lxillos, qlli d.
Item dicit, quod pater ipsius testis donavit ipsi test i seNieolaus est vicarius magistri Drusonis in ecelesia s.
xaginta S., 'luas habuit a Conrado Clementeri, pelens
Apollinaris. Et non habet statula synodalia neque provin.
eum, ut pro eisdem teneretur missa cottidie de sex s.
cialia.
annui census in ecclesia s. Egidii, dicens, qllod si plebaJohannes Jaroslai de Tochowiez, presbyter a VI annis,
nus nollet habere illam missam, quod lunc eadem missa
altarista altaris s. Nicolai et Trium regum in predicta
alibi fieri deberet, ubi michi placeret, et dicit, quod
ecclesia non confirmalus, habens in censu quattuo,'
hucusque fuit eadem missa tenta et quod ultimo per dosexag. et expensas a d. V'elfl.ino Clementeri, parrochiano
minum Vitum, - semper fuit tenta, sed nunc non tene·
diete ecclesie, et stelit circa dictam ecclesiam a llIlor
tur et di cit, quod ipsam missam adlmc libepter vellet
annis - , dicit, quod ante lllIor annos audiverit magistrum
tenere, sed 'luia fratres H ertlini denegant ipsum esse paJohannem Pecznik habere concubinam.
tronum, pro eo ipse amplius non vult soh-ere ipsum cenSllm. Item dicit, quod pro maiori parte sunt homines
Nicolaus Johannis de Bech)'na, altarista altaris ss. XII
parrochiani dicte eccleise Teotonici et si plebesanus teApostolorum a XIII annis, habens de censu a dielo
neret ipsis predieatorcm theolunicum, multnm allicerentur
a!tario suo Vln 8exag. gr., qui census sibi solvitur de
ad ipsam ecclesiam, sed ex quo non facit, tunc eeiam
camera per Henzlinum dictum Czeilslmeister, parrochinon curant et intrant alienas ecelesias.
anum dicte ecelesie, et cst non confirmatus, di cit,
quod Han co, plebanus in Orziech, tenet a!tare in dicta
D. Laurencius Conradi de Cad ano presbyter, vicarius
ecelesia in lacu in honore XII Apostolorum, quod nunc
eeclesie S. Marie in lacu ab uno anno et est predicator
stat inofficiatum per plebanum iam dietum in Orzieeh,
ecclesie antedict p , dicit, quod parrochiani ecc1esie
quia patroni dieti altari;, videlicet Henzlinus Czaslmeister,
multum eausantur pro eo, quod cimiterium stal hucusque
Johannes Rayskyltl et Philippus plalner, cives Mai. Civ.
exacratum, dicit, quod d. Procopius, plebanus ecclesie s.
Pr., alium loco sui substitucrunt, Nícolaum dictum Mucha,
Leonardi, sepius solet habere com'ivia cum mulieriblls
super quo altari litigatur COram ,'icariis in spiritualibus
publicis meretricibus in domo sua, ut ipse testis audivit.
d. archiepiscopi Prag. Item dicit, quod circa plebanum s.
D. Petrus Jordani de Hosly",icz, sacrislanus dicte
Leonardi d. Proeopium solent convenire plUl'es presbyteri
ecelesie a festo s. Georgii' nunc presentis, - dicit, quod
cum mulieribus suspectis, nbi sua solent solacia exercere
quidam Pes co dietus Myelniczky cu!tellifaber, parrochianlls,
interdum et taxillos ludunt et in alea. Item dicit, quod
matrimoninm contraxit clandestine cum quadam muliere,
Johanne. de Aquis, plcbesanus s. Marie in Leta curia,
qualll tenet circa se et in cura sua et quod supplicavit
habuit unum capelianum nomine Otiiconem pro dicta
ipsi tcsti, ut ipsum in ecclesia sua proclamarct, quod ipse
ecclesia s. Marie in lacu in capella sub companili, 'qui
testis facerc noluÍl propter sentenciam excommunicacionis,
VIII sexag. annuatim perpetue deberet habere, qui a duoqua a longo tempore stat innodatus et propter contractum,
bus "nnis non eompan,it in ecclesia antedicta et 11011 offiquem ipse l'esko perpetravit.
ciavit, sed nunc per quendam d. Petrum offl.eiatur.
1;'32. 1381. 1. února. Tadl'a. Souditi akta I J. str.
\Velflinus Clementcri, J ohannes dictus Albus, panni83. Friczco pleb~lllls confessus est, quod pro debito olim
cide, et eunez aurifaber ct vitrisla, parrochiani ceclesie
\Velfl.ini Clementerii racione testamenti facti per bone
s. Marie in lacu anledicte, - dicunt, quod plebesani
memorie Stonarzs, puta XX S. gr., persolute sunt X s.
dicte ecclesie et ipsi testes causanlur pro eo ut plurimu111,
*33. 1381. 8. února. Tamtéz str. 84. In causa
quod cirniterium ecelesie s. Marie predicte stat hucusque
plebani eum Me~tlicone, ci"e Prag., terminus datus e,l.
exsacratum. !tem dieunt. quod d. Hanco, plebanus in
*'34. 1381, ll. lÍnora. 7hllliéž str. 85. Friczko pleOrziceh, deberet tenere unam missam maturam per se el
banus - ct Sdenko, dictus Lala, cliens de Libiss, fraler
tenet per alium. Item dicunt, quod habet XX s. gr. diete
ipsius - .
ecclesie, quarum X debent pro fabrica ecclesie et pro
aljis X vult d.are plebano unam sexag. census annui
*35. 1382.
Tamtéž sll', 18? Johannes viceperpetui.
plebanu,.
Henzlinus dictus Czeyslmeyster, parrochianus ecelesie
1;'36. 1382, ó. listopadu. Borov;;, Líbri el'ect. 111.
s. Marie a duobus annis, dieit, quod causantur de
č. 340. A. d. 1382 die 5. Nov.
Cum igitur - ho·
execracione cimiterii. Item quod dicit Frenczlinus Donati
nesta matrona d. Dorothea. relieta olim vVenceslai Miltenebatur ecclesie XXX s., quas finaliter plebesiani cum
dorferi cultellifabri - ex ..:.. mandato bone ll1emorie viri
plebano dicte ecelesie emerunt ab eo, pro quarum XXii s.
sui 'Wences!ai :\íildorferi eeelesie parochi"li in lacu b.
ipse deponens cum plebano et plebesanis emerunt duas
Marie Y. in MaL Civ. Prag. in libris et aliis ornamentis
s. census perpetui super domo Hasconis et lIlIor aliis
- dotayerit - et pridell1 unam sexag, annui census in
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1383.

-

*47.

1391, 14. července. Lib. eOHfir11l. III .. st~. 82,

Post resign. Stiborii plebani ex .causa permuta?lOl1lS d~
consensu d. Bussconis de Cogieticz, d. vVenceslal, pleban;
in Nemecziewes, Zawissii de Hudlicz et Hasskol1ls, filll
eiusdem, Zawissii de Sluh, dicte ecclesle S. M. patr~nut~'
d. Johannem, olim plebanum in Prczicz plebanum ms.!...
*48. 1391, 1. září. Tamtéž str. 90. Ad altare bb.
Apostolorum per resign. d. Hane --: e~ causa p~rmut,a
cionis - de consensu Katherme, filIe Nlcolal dlCtI ----: 0,
oiim civis Prag., Pbilippi platner, Nwolal ~zeyslmeyster
et Laurencii l-Terklini institoris - diell a!tans pal~onorum
_ d. Benessium, olím decanum capelle regahs lil Karl·
stain - instit.
*49. 1392, 8. března. Tadt'a, Soud.ní ~kta ll!.
str. 20. Constituti personaliter Cztlbonus 11l Pr?ZICZ
et J ohannes S. Marie in laeu - ~ccleslarum pleballl supereausa, que inter ipsos occaSlOne dua:um S. gr. census annui et perpetui vertitur - eompromlserunt - .

Tadra, SoudHi alda ll. str. 233.

Anthonius sacristanus.
*38. 1386. 9. května 1 amtez str 370. Fr. Franco,
canonicus regula'ns monastern s. K~roli in Nova CIV. Pr.,
'xesentatus ad ecelesiam b. 1\1. V. lil lacu.
J
*39. 1386, 8. června. Tamtéz stl'. 380. Iesco dietus Herdule, civis Nove Civ. Pr., asserens se patronum,
d. Stephanum, presbyterum de Praga - presentavlt.
*40. 1086, 22. června. Tamtéž sll'. 384. Vicarius
_ pronuncciavit, mag. Stiborium es.se confirmandum ad
ecclesiam, quia invenit patrono.' Shb?num prese~tan;~8
in possessione iuds presentandl, et lpsum eOnfilma\lt,
sal1:a que.tione super proprietate iuris patronatus.
"'41. 1386, 22. června. Lib. eOl1firm. ll. str. 186.
Post mortem Friczkonis Stiborium de Libess, maglstrum
in artibus, plebanum insti\.
"'42. 1386, j. Hjna. Tamtéž sll'. 401. Cztiborius
plebanus protestatus e.t, quod .paratus fuisset recIpere sac.
subdiaconatus ol'dinem, sed qUla ordm€s non celebrantur,
protestalur de excusaeione huiusmodi.
"'43. 1387, 16. listopadu. Lib. ene!. XII f. B. 4.
(Donacio trium s. ad ecclesiam M. Y. in lacu) Con~tItutr:S
_ coram - Nicolao PUChlllk Andrea, TreusII aunfaber recognovit, se dedisse tres s. gr. pl'. 111
tribus domibus infrascriptis, in qualibet domo unam s. gr.,
videhcet - Henslini \Vaczense si ta in aci~ Circa 1nona·
sterium s. Clementis - , in domo Stephalll sutons s~ta
in vico cultellifabrorum - et - in domo ohm Henslrlll
Hertl sita in angulo contigue cimiterio s. Leonardl magislro Stiborio, l'lebano eeclesie :V1. 'I'. in lae~
Pro
quo qllidem censu prefatus d: plebanus promlSlt
8111guli. Quatuor temporibus vlglhas de sero et 111 crastmo
missam defunctorum - decantare.
*44. 1388.
Lib. ereci. III. Č. 430. Ego Laureocius. fihus quondam l\lartini, civis de Praga, lutor. et
cllratOl.'orphanorum Nicolai et Elisabeth, heredum Henslllll
dicti Czeysmaystel\ similiter ~ivi.s ~rag.:
recognosco,
quod iuxla tenorem pronuncclaclOllls. d. --: fhome, rec·
toris seu plebani ecelesie s. 1'I'hchaelrs l\hl. Cll'. Prag., et
- honesti viri, dicti Ort1inus, civís antedlcte Clvltat1s, arbitrorum - eleclorum inter mc ex una, lamquam tutorem predictorum orphanorum, et d. - . Hanam, rectorem
ecelesie parochialis in Orziech Prag. dlOec., altans,tam. s.
Marie in Lacu - parte ex altera - super cuna SlOlll~Z
.- lres s. census d. Hane in supradicta ecclesla III
lacu erigendo - censuandas - assigno.
"45. 1390, 6. července. Lib. conjirm. lll. str. 55.
Ad. present. d. Dorothee, consortis d. Johanllls de Okorz,
d. Anne, consortis Jarossollls de Opoezna, et Procopn
Bohuslai ad alt are :lol. V. in ecclesia s. M. m laeu vacan.s
ex eo, quod d. Stephanus, ultimus rector elUsd~m, relIgionem fratrum Carthusiensium est professus, d. Mlchaelem,
•. '
natum Petri de Ponte, presb. mstIl.
*46. 1390, 19. listopadu. He111l1ing a Horc/cha,
Registl'um Slavo1'ulII str. 210. Johannes Pomuk . ' ..
notum facimus, quod - d. Cztiborius, plebanus eccleSle
s. M. in lacu exposuit, quomodo Ipse censum

sS

louži.

duarum s. gr. pr. - ecelesie sue, quas habuit - super
domo Hasskonis de Podskalo, civís ~Toye (:,v Pr:, - ne.c
non super quattuor parvis domibus pre~icte domU! anne:ns
_ in Poclskalo - recognovil se vendldlsse ----: d. ;aul~
abbati et com'entui monastern Slavorum - plO X'IIIJ".
gr. PL - .

domo Hrazaconis - sita in Nova Civ. P.rag. eidem éccl.~'e obtulerit - ipsaque rogat, quod obseqUla - lil \lS
lin,missis fiant, "iliis el
ego vero F'
nez ko '. plebanus
:.- ecclesie in lacu b. Marie V. - n:e d eec1eslam mea~
\Venceslao
Mll·
· o - I quod pie recordaelOllls
- ass t nng
. .
.
dorferi et dicte d. Dorothee -: serV1ClUm exeqmarum debet adimpleri ethoc quater lil anno - .
'~'37.

l1a

"50. 1392, 22. dubna. Tamtéž str .. 29 a .40. In
causa plebani cum d. MidIaele a!tanst.. lbIdem
super consvetudine misse in dlcta eeeles,a deeantandepromiserunt stare - .
*51. 1392, 20. května. Tamtéž sir. 4~. Rzehaco
carnifex et Swatha, uxor ipsius, relicta l-~athle dicti Pokrutka confessi sunt - se teneri - lil una S. gr. Johanni plebano racione census retenti.
.
*52, 1392. 24. května. Tamtéž str. 44.
Jllldra
sacristanus - cO;1fessus est, se'percusisse duos clenc~. accolitos, videlicet J acobum et Martinum, et hoc feclt, .qUla
d. plebanus dedit sibi auctoritatem corngendl clencos.
lbidem eciam confe,sus egt, se post dIctam pereusslOnem
officiasse missas. Ibidem eciam d. J ohannes plebanus fassus est, se dedisse auctoritatem eorrigendI clen co.
illsolenles d. Jindre.
*53. 1396, 26. Njna. Tamtéž sl1'. 211. J ohannes,
plebanus S. Marie in lacu, d Stiborius - plebanus - in
Prczicz eadem sua beneficla ex causa permulacionis resiguaverunt - ,
"'54. 1396, 31. flJna. Lib. confil'J/l· lIJ. str .. 272.
Post resign. J ohannis plebani ex causa pcrll1utaelOllls .magistrum Stiboriull1, olim plebanum ecelesle 111 Prczlcz
- plebanum instit.

?

--o

-c-

1396, 21. iistopadu. Tadl'a, Sotld~i akta llI,
Johannes \Vietrussie ciiens de Wletru~slCz 111
presencia mag. Stiborii, plebani e.celesie S. M~ne III l~cu,
proposuit suo et Marssonis, fratns SUl, nom111e, qualrte:
dudum Przibico cliens de PrzesletlCz unam s'. gr. c~nslk
annui et perpetui pro ecclesia s. Mane - 111 boms ln
Prziesleticz, que nune predictus Johannes ~t Marsso tenet,
deputavil, que bona predictus Johannes lrbertare a dlCtO
censu cupiens, X S. gr. se obtultt daturum.
*55.
str. 215.

I

*56. 1397, 17. března. Tamtéž str. 240. Cztibo·
rius, plebanus ecclesie S. Marie in lacu, et \Ven.eeslan.,
eceleslas ad 111Yl.ce r:'
Plebanus in Luzecz , volcntes easdem b'
permutare protestali sunt, in casu u I al'lquem ex lpSIS
aliquis pr~ ecelesiis predictis impeteret, diee11s. se haber~
pingvius ius, quam aliquis ex dictis permutantlbus, quo

5

Xlfa. Kostel lviatky Boží

lW

louži.

35

Xlla. Kostel Matky Boží Ha louži.
Xlla. Kostel

11

Matky Boží na louži.

Xlla. Kostel Matky Boži na lOlEži.

salute anime sue nec non animarum 'v'{oltlini Clementer,
pat:-is sui, nee non aliorum progenitorum suorum - presenptam sexagenam gr. census de et super bonis dicti
V\Tenkonis de Lessan prenominato domino 'vVenceslao,
plebano ecclesie s. J\Iarie in lacu, et ipsius eeclesie pro
certis anniversariis faciendum et expediendum dominio
supremo pro se. heredibus et suecessoribus suis reservato
dedit - . Acta sunt hec a. d. m. quadringentesimo quart~
dle sedecim m. Aprilis.
*64. 1404, ll. července. Orig. listina arch. měst
ského. 1-39. Wenceslaus, dei gracia Romanorum rex
semper augustus et Boemie rex, notum facimus tenore
presencium universis, quod cum dudum honorabilis ma·
gister Albicus, doetor in medieinis, leetor ordinarius fa·
cultatis medicine nec non licenciatus in deeretis studii
Pragensi., regalis aule nostre phisicus supremus, fidelis
noster dilectus, zelo devocionis aceensus novum altare in
ecelesia b. Marie virginis in lacu Maioris Civitatis Pragen.
ln honore s. Anne et ss. Cosme et Damiani erexit certosque redditu, pro usibus altariste dieti altaris divinum
obsequium ministrantis pro tunc eidem altari applicuit
nost1'18 consensu et confirmaeione accedentibus ad premissa, prout alie nostre maiestatis littere date desuper
manifeste deelarant. Cumque dictus Albicus, tamquam
testamentarius quondam Laureneii, subiudicis Maiori, Civitatis Pragen., pro usibus seeundi altariste ad predíctum
altare pertinemis decem sexagenas census annui el perpetuI, quas decem sexagenas in et super curiis et bonis
ac pertinenciis ipsorum Jaeobi et Johannis, fratrum Bucziczer, civium Czaslaviensium, habet et possidet, iteratis vieibus dederit, deputaverit ac donaverit per ipsum altaristam paeifice possidendas, nos suum laudabile propositum et fervorem intimum attendentes, non per errorem
aut improvide, .ed animo deliberato ad donacionem predictam decem s. gr. pragen. census annui et perpetui in
prefatis bonis predictorum eivium Czaslaviensium pro usibus secundi a1tariste eidem a!tari cl pro usibus ministri
ipsius incorporavimus, invisceravimus anneximus et confirmavimus 1 incorporamus) invisceran1us, annectimus regia
auctoritate Boemie et de certa nostra sciencia graciosius
confirmamu. per ipsllm a!taristam secundum predicti altaris
lrabendas, tenendas et annis singuiis perpetui s temporibus
ad instar aliorum bonorum ecc1esiasticorum tollendas paclfice et levandas, impedimentis quorumlibet penitus pro·
culmotis. Decernentes expresse ius patronatus seeundi
a!tariste prefati a!taris in predicta ecclesia b. Marie "irginis in laeu Maioris, ut premittitur, Civitatis Pragen. ad
predictum Albicum, heredes et successores suos perpetuis
ternporibus rite et legittime pertinere. Requirentes eciam
venerabilem Sbinconem, arehiepiscopum Pragensem, sedis
apostolrce legatum, principem, consiliarium, eiusque in
spiritualibus viearios gellerales, devoto. nostros dilectos,
*62. 1404.
Tadra, Soudní akta IV. č.322.
presentlbus seriose, quatenus ipsi ad prefatum a!tare preMathias de Rabstein sacristanus et Nicolaus sartoris, predictum altaristam seeundum, prout ad ipsorum spectat
dicator Theutunieorum.
officlUm, tocies quocies oportunum fuerit, investiant aut
*63. 1404, 16. dubna. Lib. erect. XIII. f, 123.
inducant et confirment. Committentes eciam beneficiariis
(Pro ecclesia b. Virginis in lacu in Antiqua Civ. Prag.
Pragensibus et tabularum reglli nostri Boemie notarii ••
una sexag.) Constitutus personaliter eoram magistro
fid~libu8 .nostris dilectis, firmiter et districte, quatenu~
Adam de Nezeticz - famosus Wenco de Lossall armiger
IpSI predIctas decem s. gr. prag. per prefatum Albicum
in preseneia Sigismundi dicti Clementer, civis Mai. Civ.
in bonis predictorum civium Czaslaviensium et ipsorum
Prag. et domini Wenceslai, plebani ecclesie s. Marie in
pertinenciis pro usibus secundi a!tariste prefati a!taris in
laeu, - recognovit, qualiter ipse dudum tenebatur el te·
ecclesia b. Marie virginis in lacu Maioris civitatis Pranetur dare et solvere unam sexag. gr. den. prag. census
gensis tabulis terre annotent realiter et inseribant, p rout
__ de et super universis et singuiis bonis suis que ibiindignacionem nostram gravissimam voluerint arcius evidem in Lessan tenel - prefato Sigismundo Cle~enter
tare. Preseneium sub regie nostre maie.tatis sigillo testiprout in tabulis terre regni Boemie pleníus eontinetur:
monio litterarum. Datum Wratislavie anno domini milleQuo facto dietus Sigismundus Clementer pro remedio el

tune salvum esset síbí ius habere regressum ad ecclesiam,
quam permutavit - .
*57. 1397.
Tamtéž str. 409. Michael altarista.
*58. 1398, 12. rlJna. Tamtéž str. 405. Vicarius
_ inter Iaxonem, tumbarium in ecciesia Prag., et Johannem, plebanum ecclesie s. Marie in lacu - mandavit
prefato Johanni plebano, predicto Iaxoni racione expen·
sarum per ipsum oecast<me non deduecionis permutacionis
dare - LXXX gr. den.
*59. 1402, 28. dubna. Tadra, SOUd1Ú akta 1 V.
sll'. 120. Nicolaus, plebanus in Czrnyesycz, promisit solvere unam s. gr. pro quodam antifonario eidem per d.
Johannem, sacnstanum eeclesie s. M. in lacu, concesso,
qm est consumptus et crematus per ignis voraginem.
*60. 1402, 19. května. Tamtéž str. 128. (Výslech
kazatele.) NlColaus, natus Michaelis sellatoris interrogatus
an in ecc1esia s. J\'larie in lacu feria tercia 'nunc preterit~
lil predICaclOne per ipsum facta predicaverit et dixerit hec
vel hii, consimilia verba; Boni pucri! Sciatis, quod talis
et talIs, eosdem digito suo demonstrando, hoc anno decaplt~buntur et c.apita ipsorum de sanguine natabunt, aut
per lpsorum famlhares aut satalites interficientur, respon·
dlt negando omnia premissa. lnterrogatus, an ipse dixerit
ln eadem predicacione; Oretis deum pro anima d. Wol·
frami, archiepiscopi nunc mortui. sed iDse multa debita
reliquit,"depaupertavit multos, respondit, "quod non dixerit
ahqua verba, sed libenter pro anima ipsius vult orare.
Interrogatus, utrum manu vel digito notasset i1las ma·
gistrum scabinorum eum suis, q ui tunc erant in ec~lesia
volentes exire de eeclesia: Ecee, diaboli iam dueunt eo~
de eeclesia,. respondit negando premissa. Interrogatus,
utrum lil pnma sua mlssa, quam cantavit, volentíbus commenda,ri .oracionibus suis proiecit crinalia de eapitibus
lpsorum .lil terram cum intencione, respondit, quod non,
sed volmt manus ponere super crinalia non intencione
deiiciendí in tenam, sed solum ut pos,it ponen~ manum
super caput. lnterrogatus, utrum ex intencione perfuderit
dominas pulcris vestibus omata, aspergendo in festo
Penth., vestcs destruendo an noo, respondit, quod non ex
liltenclOne, sed ex inadvertencia quadam.
Item díe II. m. J unii d. Nicolaus eoram correctore
_ promisit, sermones de capite proprio non facere ad
duos annos - - o
•
*61. 1402, 25. Hjn... Krofta, Acta Urbmú VI.
Č. 1969. Auditori apostolico mandatur, quatenus Weneeslaum Zidek, reetorem parroeh. ecelesie •. M. in lacu,
surroget ad omne ius, si quod Nicolao Puehnikonis tempore eius obitus in ecelesia s. Georgii in- castro Prag.
competebat.

j

Datum Prage a. d. m. quadringentesimo decimo, die quarta
simo quadringentesimo quarto, die undecima Julii, regnorum nostrorum anno Boemie quadragesimo secundo, Romano
vel'O vicesimo nono. Per d. 'vV. patriarcham
rum
Ánth. cancell. Franciscus prepositus Boleslaviensis. (Na
ohbu) R. Paulus de Tost.
Na druhé straně: Ad lacum testatur. Presens
littera intabulata est de mandato serenissimi principis et
domin i d. Wladyslay, dci gracia Bohemie regis etc. Johanne de Janowicz et de Petrspurg, supremo purgravio
prag en . de dominis referente anno d. MCCCCLXXXVlI
fer. VI. ante Egidii.
*'65. 1405, 23. 1'1Jna. Lib. eOllfinu. 1 V. sir. 159.
Vacante altari ss. Apost. per mortem Bene,sii procurator
d. Nicolai dieti Czeysmeyster de Praga, decI'. doetoris,
cl Franciscus, alias Frenczlinus, de Cubito, altarista altaris
__ in Grecz Regine, d. Hanam, rectorem ecclesie paroch.
s. Benedicti in Hradczano, et Laurencius Czeyslmeyster,
civís Prag., suo et prefati 11. Nicolai, decr. doctoris, nomine d. Johannem de Wodnyano - ad dictum altare presentaverunt. Intel' quos presentatos postquam lis fuisset
exorta _ prefatum d. Hanam reetorem instituimus.

mensis Maii.
~ 1410. - Ru7wp. Č. 2079 f. H. 23. D. Slawata
l'lebanus _ vendidit domum [in Nova Civ. Pr.] pro Ull. s. gr.
*71. 1412, 20. února. Lib. co"jirm. V. str. 44.
Ad present. Otlini aurifabri - ad a!tare s. Wenceslai de
novO dotatum et ereetum Thomam de Benessow rcctorem instituimus, decernentes, ut dictus Thomas et
omnes ipsius successores aput dictum altare residenciam
faciant personalem, alioquin dieto a!tari iuxta tenorem
littere ereccionis sint privati.
*72. 1412, 24. února. Rllkop. Č. 2/01 f· 327. D.
Thomas de Budweys, altarista altaris s. Wenceslai in
ecclesie b. M. Virg. in lacu, emit pro se I s. gr. e. erg a
Margaretham Gredle, relictam Mathie braseatoris, pro
VIII s. gr. super domo ipsius Margarethe. Act. in vigilia
J\lathei ap.

*73.

1412, 5. září.

Lib. treet. VIII. f. R. 1.

Famosus vir Johannes, natus Bawari de Czietow militis,
armiger _ duas s. gr. census - super curia unius arature agro rum - quam ibidem in Czietow tenet - Thome
etJohanni, altaristis altaris s. Wenceslai - et ipsorulll su.ecessoribtrs _ vendidit. Act. dic quinta m. Septembns.
Tam/li str. 182. Wenc. Zydek
"74. 1412, 30. října. Lib. eonfirm. V. sir. 68. Ad
*66. 1406.
present. Nicolai Czeyslmeister, a~~hidiac. Horsso~ien~is,
plebanus.
Hane, plebani s. Benedicti, Laurenell .. ahas Laurencz, mdlcls
"67. 1406, 16. ledna. Rt/kop. č. 2101 f· 68. Ancurie. ad a1tare ss. Apost. per reslgn. Hane vacans dreas Helm resignavit d. plebano eeelesie S. M. V. in
Mathiam Rosst, canonicum ecclesie Prag., reelorem in.tit.
Jacu et successoribl1s ipsius I S., quam habuit super domo
*75. 1413, 8. prosince. Liber erect. X. f· B. 1.
oíim Mare!he Czeska, nunc Johannis RuJandi. Ad. sabb.
(Empcio unius sexag. gr. census pro ecclesia s. Marie in
ante Anthonii.
lacu.) Coram nobis Wenceslao Gurein - Petrus, dictus
'i'68. 1409, 17. ledna. Rulwp. č. 2101 f. 176. Jo·
Pdruss, armiger de Mssen, confessus est deliberacione hannes RuJant exsolvit pro se unam s. gr. erga ple_ prehabita cum - h. viris d. Slavata, plebaIlo ecclesie
banum ecclesie b. M. V. in lacu pro Vnl s. super domo
s. liIarie in lacu et testamentario bone memorie d. \Venpropria. Acl. die s. Anthonii.
ceslai Zidek, olim Johannis de Duba, canonico ecclegie
*'69. 1409, 28. dubna. Liber treel. IX. f. D. 6·
s. Georgii in castro Pragensi, Johanne, plebano ecclesie
tEreccio a!taris ss. Marie Magd. et Barbare virg. in eein Biczkowicz, unam s. gr. census in villa Mssen
~lesia s. Marie in Iacu.) Joh. Kbel - .universis - . Sane
_ super Petro Choboth, laico ibidem, el ipsius he_ íamosus vir ~Tarsso, dietus Marssik, de Tunyechod
reditatibus _
pro dieta ecc'esia s. Marie in lac\! et
armiger _ X S. - - census annui - super silvi" quas
ipsius eeclesie plebano - vendidisse - et pecuniam !label propc vil1am Kobielehlawa ct quas terlllit Radslans
undecim s. gr. _ de pecuniis per dictum Wene. Zidek
__ soh-endas _ Dro altari dudum in honore ss. Mane
legatis _ reeepisse
Ac!a sunt hec a. d. J\1CCCCXllI
Magd. et Barbare i~ ecclesia S. 1\1arie in lacu - eonstructo
clie
Vln
Dccembris.
ct consccrato el pro domino Thoma, pIebano ecclesie in
*76. 14l4, 22. zár·í, Lib. cOltftrm. V. str. 149.
Dymokur, ipsiusque suceessoribus, dicli a!taris rectoribu~,
Ad present. Jobannis Marssiconis de Tunychod armigeri
_ de consensu - d. WencesJai de Usst, plebani ccclesle
ad altare s. Marie Magd., per mortem Thome ,acans,
S. Marie predicte dedit
Datum Prage a. d. m.
Marssiconem, natum ]\Iarssiconis de Tunieehod, clericum
CCCCIX dic XXVIlI. mensis Aprilis.
_ rectorem instit.
"70. 1410, 4. května. Liber el'ect. IX. f. M. 11.
*77. 1415, 10. ledna. Liber erecl. XllI. f. 208.
(Ereceio altari; ss. Cosmc ct Damiani in ccelesia s. Marie
(Pro ecc1esia in laeu una sexagena census.) Coramin lacu.) Joh. Kbel Sane - vcnerabilis et circum·
Wenc. Gureyn _ 'vVenceslaus de \Vraten alias de Sedlecz,
spectus vir magister Albicus, in medicinis et utriusque
censualis famosi viri Petri ibidem de Sedlecz armigeri - ,
iuris doctor eximius, proposuit, qualiter ipse zelo de·
proposuit, qualiter ipse - unam sexag. gr. den. census
vocionis accensns X s. gr. den. census annuí annui _ cum duobus puUis - super curia unius ara ture
'luas _ super curia arature Pelri armigeri in viHa Tuchoibidem in Sedlecz - dom. Slawalhe, plebano ecclesie S.
raz _ habet el ab eodem Petro cum suhsidio dis·
Marie in lacu Mai. Civ. Pl'. (spacium) pro decem s. d.
ereti viri domini J ohannis, plebani ecelesie in Wlkoss,
prag. _ vendidit. Acta sunt hec a. d. m. quadringente.
Olomue. dioe .. cmit cl comparavit pro erigendo de novo
simo quidecimo die decima mensis Januarii.
a!tari in eccl~sia' S. Marie ín lacu - in honore ss. Cosme
*78.- 1415, 30. říjria. Lib. e011}ir1ll. V sir.180. Ad
el Damí'ani m. et ipsius rectoribus ct primo pro prefato
present. magistri Arnesti de Metelsko, canonici ecclesie
d. Johanne Wlkoss et ipsius successoribus, dicti altaris
S. Apollinaris Nove Civ. Pr., ad, alt are s. Kathenne rectoribus, dedit _. Ad quod [a1tare] patroni pro temde novo dotatum et erectum - d. Blasskonem de Lo·
pore existentes - debebunt personam idoneam - precussicz (C) presb. -- rectorem instit.
sentare et signanter idoneam personam de linea consan*79. 1415, 30. října. Lib. met. X. a Xl. f· 114.
guinitatis eiusdem magistri Albici de Nova Civitate alias
Honorabilis vir magister Arnestus de Metelsko, canomcus
de Unyczow _. lus patronatus autem ad m.
c. Apollinaris _ littcras presentavit - sub hiis verbis;
ó~'
Albicum. heredes et successores eiusdem - pertinebit-.
--o

--o
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\'1' enceslau3 - Boemie rex, notum fac;mus - quod cum
honorabilis vir Arnestus de Metelsko, magister in artibus _
quaoraginta s, census - comparare disponat ad pia opera
- [consensum praebet]. Datum Prage a. etc. septimo.
d.ie septima Maii. Post prescriptarum litterarum presenta:
clOnem - de consenS\l - Slavate, plebani ecclesie •. M.
in lacu - decem s. gr. census annui et perpetui quas
super medietale opidi Nyrzan et in medietate l'ilIe B;strzicz
- et aliis bonis lIIarssikonis de Hradek, residen tis in Lopata, et Johannis ac Tohannis ibidem oe Hradek ab eisdem J\farssikone, Johanne et Johanne emit _ pro
altari s. Katherine in ecclesia s. :M, in lacu de novo
erigendo - pro ipsius altaris rectoribus et signantcr pro
d, Blasskone de Lotussicz presbytero dedit _ ius
autem patronatus - pro se reservavit - et [post obitum
suum] ad d, Johannem de Metelsko, archidiaconum ,Vil·a.
riensem in ecclesia Agriensi, fratrem ipsius _ devol\'etur.
Datum Prage a, d, decimo quinlo die penultima m,
Octobris,

*80,

1417, 26, listopadu, Lib. co l1jirm , V, str. 247.

Ad present. d, Albici, archiepiscopi Cesariensis ac pre.
positi \Vissegr" ad altare ss. Cosme et Damiani per resign.
Johannis Wlkoss vac. - d. Procopium, natum Johannis
Crancz, clericum de Praga - rect. instit.

"'81. 1418, 1. března. Rl/kop. Č, 992 f. 12, Dorothea, relicta \Vaczkonis Donati, et \Vaczko, filius ipsi\ls
- liberi facti sunt ab impeticione, qua ipsos impetivit
d. Slawata, plebanus - racione unius s. gr. census super
domo ipsorum sita ex opposi(o ecclesie s, Martini minoris
- , Act. fer. III. dominice Ocnli mei.

*82, 1419, 18. srpna. Prameny dějin Č, V. sir, 347.
Vavřinec z Březové: Ecclesiam b. Virg. in lacu intrantes
sepulcrum magistr; Albici, prepositi Wyssegradensis ac
ardliepiscopi Cesariensis, in capella ibidem per ipsum
edlficata constructum ac eciam ymagines comminm::nt et
destruunt. (V staročeském překladu: Potom do kostela
u M, B, na ]úži všedše, hrob m. Albíka, probošta Vyšehradského a biskupa Cezaryenského, v kaple v témž kos~ele o~, něh? ustavený, i také obrazy zkazili, zrušili, zctreh, ztnskah,
"'83, 1421,20. října. Lib, conjirf1l. 'Vl. stl', 5, Data
est confirmacio Jacobo Jacobi de Praga clerico ad altare
ss. Apost. ad present. Nicolai Czeyslmeystr, prepositi
ecel. Tynensis, vacans per mortem magistri Johannis
Pustmyr,
*84,

1424, 27, záři.

"'85.

1424,

Tamtéž str, 86.

Data est
crida Johanni de Siczina, vicario in Michalowicz, ad
altare prime misse s. M, V, per liberam resign. Pauli
ultimi rectoris, vacans ad present. d. Wilhelmi de Okor~
residentis in Dyelenycz, patroni,

-

Tadra, Soudní akta VII, sir. 143.

Arena nunccius recepit litteram confirma,cionis d, Johanni,
plebano s. Marie in lacu,

"'86,

1425, BO. května. Lib. conjirJ/t. Vl str, 101.

Data est crida d, Duchconi presb. de Letnan ad ecclesiam
- ad present Busconis, armigeri de Sluh. residentis in
Tuhanecz,
'
*87. 1425.
Tamtéž sty, 196, Littere confir.
macionis d, J ohanni ad a1tare s. M.

*88. 1431, 19, března. Rukop. Č, 2099 f. 312.
Nos magister civium, consuJes et scabini Mai. Civ. Prag.
recognoscimus universis, qnod quemadmodum lis et controversia vertebatur inter plebesianos s. M. - ex una et
Barbaram, relictam Czenkonis, sororem Lexoui. torrificis,
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occasione calicis argentei a .prefata ecclesia per dictum
Lexonem asportati, ex tunc -- pronuncciaverunt mandantes, quatenus prefata Barbara - calicem - restituet _,
Ac!. fer. II. dominice Judica.
~'89, 1433, 19. března. Tamtéž I 349, Domini
consules Mai, Cil'. Pr. concesserunt monstranciam eneam
cum cimboriis deauratam ad ecclesiam M, V., quam
debenl viceversa reponere dum et quando pro eadem per
dominos fuerint moniti, pro quo ndeiussores sunt Sdenco
de Stezow, Petrus cullellifaber, vitrici Cunz et Petrzico
aurifabri. Ac!. fer. y, ante Letare.

1.

1444,.

Rukop. Č. 2102 f. 445.

Martinus

braseator et Procopius piscator, vitrici,

2,

1461.

RIIlwl'. Č. 2141 f

318.

Johannes

saponista et Cristophorus breseator, vitrici,

3. 1463, 26, března, Lib. erect, U, XII f. f. 47.
(Conventio de iure patronatus in Lacu,) Hilarills etc, notum facimus tenore presencium, quod constituti coram
nobis famosi armigeri d, Czienek de Barchow et de
'Nyssiehniewicz et Bohussius de Sluh el de Huboged eum
[ratre suo germano Felice, patroni ct collatores parochie
ct ecele,sie beate Marie V, in lacu, exposuerunt, quod
cum 'PSI raclOne domus cl generis sui dc Sluh patrimonio
prout hec anliquitus tenuemnt nec umquam impediti fue:
runt aut inquietati, prout eciam in actis superioribus hec
pleni us dicebant contineri, habent ius patronatus in
ecc1esia prefata, ita eos dominus in numero feIiciter
auxerit, ut plures sint et rebus ct sessione distincti
facileque inter eos diferencia in presentando sacerdotem
parochialem ad ecclesiam eorum posset racione pluralitate
vocum suborire et excrescere, uude eciam forte posset
dispcndium cis et ecclesie obvenire, volentes litibus Occasionem amputare ita statuenmt, decreverunt et unanimi
consensu inter se eonsedcrunt et composuerunt, quod
cum pnmum "acare continget parochiam prefatam, senior
de domo el familia, que cst de Barchow el de \Vyssiehniewicz, cum seniore de domo el familia, que est de
Sluh et de Huboged, habeant vice cl nomine vmn;um
familie sue ius presentandi usque ad tempora vite sne, quo.
clcnscumque prefalam ecclesiam vacare contigerit. Quibus
decedentiblls ilerum seniores unus de Barchow et de
vVysslehniewicz, "lius de Sluh et de Huboged presentabunt
usque ad tempora vite sue el sic diebus et temporibus
futuris perpetuo observari decreverunt de patroni s suis
posteris hoc expresso, quod si casu aliquo dietos duos
seniores discrepare aut discordare in vocibus contigerit,
ex tunc omnes patroni eorundem armorum de utraque
domo tenebuntur eis unum ex se nominare, qui erit tercius et ad cuius vocem ille accesserit, ille ex pluralitate
,'Dcum obtinebit. Volueruntque el in effectu iam nominaverunt, ut primum strenuus et famosus d. Czeniek de
Barchowa et de \Vyssiehniewicz, qui est senior, cum Bohussio, eciam seniore de Sluh ct de Huboged, quam primum vacare contigerit iIlam prefatam ecclesiam parochialem
in lacn, habeant ius presentanoi, quibus morientibus et
decedentibus succedere debcnt in iure presentandi d.
Czeniek de Barchowa et de Dassicz el Felix de Sluh et
de Huboged, quibllS morientibus seniores secuntur secundum ordinem suum et senium, quod si unum ex his senioribu8 premori(rj) (!) continget, lune aáus de eadem
fami1ia senior eidem in presentaeione et iure patronatus
succedat. Supplicaverunl igitur nobi5, ut super hac amicabili composicionc el tractatu, eciam iure recepto et sacris
canonibus non obvio nostrum decretum ct auctoritatem
interponeremus. Nos eorum visis iustis votis et racioni
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. d' tam composicionem et voluntatem ratificamus,
con'oms lC
d'
.
b
t
- t amus co-·firmamus
et auctoritate . Ol' mana rof ťur e
accep
II
f
firmitatem perpetuam damus ,hoc provlso, ut pre a 1 pa. t d nt de taIi presbltero ad prefatam p.cc1eslam
trom s u ea
.' ,
.
'11'
'dere \emporibus eviterms, qm nte et can011lce 1 10
provl
.,
1"
t
Prag
ossit per officium administr~clOlllS arc neplscopa us
.
~cceptari et investiri et actls cancellane lOscnbl, decerl1entes et hoc decreto sanctientes prefata robur perp~tue
nrmitatis obtinere. Acta sunt hec anno etc. ~exageslmo
tercio die vicesima sexta mensis Marcn pres~nhbus hon~
rabili domino Sigismundo, decano BOleslawlen,sl, ~amos13
domin;s Johanne de Cozoged e,t J?hanne LastlOwlcze de
Perkowa et aliis testibus nde dlg11lS.
4, 1464, 4. ledna. Rukop, Č, 2105 j. 217, Par~
chiales ecc1esie b, liL V. in lacu emerunt aream pro Cl'
miterio eiusdem ccclesie dilatando, que s,lta e~t penes domum
Helmowsky ac muro cimiterii. prefatl eXlstens contlgua,
cuius longitudo directe protendltur ab angul? equme, ~~e
est penes magnum hostium domus 'prenommate a telc,a
trabe, alias trámu, versus nnem mClplendo, usque murum
cimit~rii, qui est penes parvam plateollam l11cluslVe, erga
Johannem Pipam pro IIlI s. gr. Act. fer. lIlI. post
Nov, annum,
5, 1476. Rulwp, č. 94 ll. f. 4, Lau:encius
Roubik, Machek cultellifaber vitrici fassi sunt, 9Ula tul~
runt X 5, gr., quas Johannes saponista pro anllphonano
ccclesie legaverat.
Tamté.:: f. 13. lVlathias Ssula faber
6. 1478,

16. 1514.
Rukop. č. 2108 f, 233: ,Jiř,ík o~
,vv
V' lav Pi ch nozieř kostelnícI - kouplll JSU k léz
\eze v a ac
' _ ,\ "l_~f~~,., l~t .,-,v t
"'''J.C",
MCI,IZB o
osa d e XLIII ILm. od Jana Hlavacc
T'"
\'"
sumu on Jan Hlaváč má na domu \ aclava nozlere v e'
V

rúně.

17.
18.

1520.
1521-

Tamtéž,
Rulw!, ,

Jiřík Dřel, úředník kostela,

Č,

534 III, J. 43,

Pavel

illuminator úředník.

19. 1525,
Prallleny dějin Českých Vl. str.
321, Starokališník kněz Mikuláš, doclor bullatus, poddal

se papeZ:i,

_

20.

1526.

Rulwp, Č, 534 111. ~. ,90,

23,

1536.

Ru7wp, Č, 534 lll. f. 160. Úředníci

Matúš
Ludvík z Zeletavy úředník, Václav tobolec11lk a Václav
koyář od ll10StU, kostelníci.
21. 1526.
Borov)í, Jedndllí lWllsístol'e 1. s/I',
25. Plebanus s. M. V. in lacu sacerdos Nicolaus,
22. 1534,
Tamtéž str, 99, TýŽ,
Matouš zlatník a Jan soukenník,

24.
25,

1539,
Borový, JedlldNí str, 127. Tíi,
1541, 18. Cervna. Rulwl" Č. 1130)~ 4?!. Jakož

, t eYkd)' kněz Mikuláš farář Jes n

bez ksaftu z tohoto
..
J Z 1 'dl

světa sešel a páni viceadministratoro"é nl~str ,an -fa na {~

k " J n farář od sv. Mikuláše, s konSlStonany a osad11l
nez a,
1."""
v,
v d Íci
dotceného záduší 1L B., tudíž práte e I JI11l pnpo\'e II .
na statek po témž knězi Mikulášovi z~ostalý se potah ov ah,
předkem viceadministratorové, pravlce se Spl avedlnost
míti, že jest: byl člověk duchovní a :~něz, ~ tO!?U k konvitricus.
sistoři se všÍtU zavázán a práva ve VSI clrkvl l:anz;ná uka7. 1487, RlIkop, Č. 2004 .f., L., 16" Vitric
zují, umřel-li by kněz který bez pořízení, ze ~II statk~
ecclesie
emerunt censum annuum here(hta~lUm 111 vl11~a
. 1 b' k
d'l k kostelu díl chudým a rodlcuom dll
;
v
,
'I""
Je 10 .1S Upu, 1
sita in monle Bynkonis -' erga Annam, rehc:am .Matlne
náleží. Dokládajíc i sneše11l snemov11l1;0, vs~c 1 tn, ~tal ~ov
ac sororinam sacerdotis Petri de Poczatek,. capellalll quonzemě této. Žádajíc, poněvadž oni osau11l y mllUO taz p~ava
dam dicte ecclesie in laeu, pro XXII s.
a vyměření statek takový nenálditě k sobe brah, to coz o~
8. 1488,
Rulwp. Č, 94 Ii. f. 43. Martinus
nich vzato jest, aby jim v moc jich v!?án,O bylo a ,011l,t~ho, ?OZ
Cristoph et Broz pincerna vitrici,
sou předkové jich ulívali, aby tez UZll! po~,e JIZ uykaza:
9, 1490,
Tamtéž f 52. Laurencius Kavalec
ného vyměření a svplení zen;sk~ho m?:,lt, Neb pO~,evadz
.. y . d
o tom J'e't svole11l vsech tn slavllov nanzeno,
ct Machek cultellator vitrici.
J1Z Je nou
o
'd " kd v bl'
že konsistoři díl má býti, přátelu díl a ~ za ~Sl"
ez ,
10, 1495.
Tamtéž f. 65. Michael faber et
týž
kněz
ležel,
díl,
že
o
to
již
více
;tem
potrebl
se S~'::
Johannes pincerna vitrici,
diti a toho že žádají, při tom svolem stavuov aby Je kneZl
11. 1497,
Tamtéž f. 71. Jacobus cultellator
i konsistoř zuostaviti ráčili.
v
.'
vitricus.
Proti tomu od osadních lvI. B. mluve~~: Ackoh v,lce:
12, 1498, 20. prosince. Rukop, c' 2005 f. B. 17,
administralorol'é na nějaký dekret ukaZUJI, do kterehol.
My Bartoš od červeného kříže a Petr Stelllla, lcla t?ho
jim nic není, nebo mohlo jest snad to někdy v let~ch
kostelníci kostela l\L B, na lúži, a my Václav Hrdma,
, d Vl 'ch dokudž arcibiskup v zemI byl, zachovan?
pre es y ,
VYv ,
'"
lbl
Martin Brada, Ondřej nožieř, Bárta blíž špitála, Duchek
beiti. že sou takoví statkové knezstl nef-0nze11l na arc YOtava, Dnehek rukavičník a jiní os:dní osa~y' ~ kostela
Sk;lp~ a jinam vedle téhož vyměř~ní pnpadall" ale ~on;
M, B, na lúZi kúpili jsú platu a uroka, roc11leh? 8 k,
'adž na tento cas žádného arclblskupa v zen:l nem" z~
XLII gr. na horách Idících na~ Dehmcl a na hdech a
: toho dekrelu již také sešlo. Než oni že mají od t,eh~z
na držitelech těel, hor, JmenoVlte na Havlo;l, III str~, na
nebožtíka kněze Miknláše pl-iřčení řádné a to takove, ze
Kokovském 111 str., Vlk III, Kodras II, frešonky II,
on sa u nich farářem a mnohá dobrodiní i pomocl, od
éernaj I, Jiřík Veliký IF, Jiřík Ruohle !II, IHazuka
nich přijímaje jim jest připověděl,
všeh~ s,tate:k~
Hokinka II, Nosek II, Stěpán P/9, ~(ralo.zka!, 12' Ondre{
svého, buď málo nebo mnoho, po smf:l sv,: pn ten;:
II, Martin II, Topolovský HI/2 , Papez II, Jehlarka ~I, ;tol)
záduší zanechati chce. Kdd pak potom týz knez M!l~ulas
II, Šťepán od rokle l, Jeptiška I str, od Machka nOZlere 'ádného jiného pořízení mimo to odevzdání neucmylv
z St. liL Pr. za C a XIIl I/ 2 k,
Act. fer. V. ante
~ tohoto světa sešel a tak oni ze nic nepořá~néh~ n:uc::
Thome ap,
nili, ze sou tcjž state~ o~ neboyík~, k tem~z zad~Sl
Rulwp, Č, 94 ll. f. 78, Joh. Hnat
vzdanej po jeho smrti, )Hkozto oUred11lCl, opatrlll chtyel!.
13, 1499,
A na to odevzdání dali Usti svědomí, žádajíc podle neho
gladiator et lVlatheus candelalor.
zachováni býti.
Tamtéž f. 95. Johannes Hnat ct
14, 1507.
Zase od viceadministratoruov mluveno, že svědkové
Gregorius Slama vitrici,
vedení od týchž osadních neseznávají, aby co měl jim
15. 1510.
Rulwp, Č, 1046 f. 53. Knez Jan
nebožtík kněz Mikuláš dáti, než toliko že jest jim něco
a

'V

y

p,

farář.

ze
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připovídal.

Ale poněvaď
.
k místu a k konci sob v z s~u O~'. takového přiřikání
na škodu jim jich
. v~ za, Zlvn~stt Jeho nepřivedli, že
kteříž svědčí jso
sv~ ?ml ~em. Neb také ti všickni,
K
'
u osa ll! z te osady a sobě nasvědčují
, ji'tomu
, svedkove
v
, ti ně-.
l<terí
.. Iod osadních po'\ evd'mo, ze
z z jlC 1 osady sou ~e v'l ťl'
"
a tak neznaJ'I' V".
I
~
) lOS I I a mezI mmi nej'sou
pncmy s uš ne
'b" h
pl-ijato býti nemělo Z j'šl v' proc y jlC takové svědomí
věc nyní ale o
a e padk poněvadž oni ne o svou
,
usm se sou í a tak dobY
,
za svědky býti mohou.
re v telo při

)

J

Ol~::ilitakpérvePdřkátelé ne~ožtíka kněze Mikuláše k tomu
em J aros a Eh 'š

,

d'

mi

v

diště hory Tábor sk
"t 1 a,' souse e mesta Hravadž ty I v 1\1" brze pn e e .sveho dali mluviti: Poně-

i,; mez

.
ez Haftu e t
'1
tohoto zřetedlně ukazuje j ll] ~ umre a právo města
bez pohzení um v I v ' es I y kdo Haftu neuoiniv
rc, ze slatek po něm
t I'
,
. .
neJbhiší
přátel)' připadnout'I a On!. ,souc zuos
a y . ma
na
b "
"t I'
I
oztlka krevní a nejb!''''''
' v pra e e Je 10 nedotčeného ráva le "IZSI, ze ~ temuz statku podle již
kdo jiný. Ja1,ub pak pSI B sed .?vravI spravedlnost míli nežli
.. 11
~
Z ra aCOva na místě Kat v,
ze 'Y s,ve, pnbuzenství ukazuje ozná '1 v
e:lnY, manpo meci jest bližš' "t lk v
v ml, ze manzelka Jeho
Naposledy od ku~1 ~.;~ e [n,e kneze. M. nežli kdo jiný - .
neze
est
ona jSlíci služebni~: }eho
I M;/k
povědíno, že té,
mzdy za službu svú od VI n.e 10Z I a dráhně let žádné
ty, kteréž jest ona k n~e lO j:~t nevzala, nýbrž i peníze
jiného statl;u nebožt'k
mUL pnnesla, ty že sou jí podle
I a vza y - .
Tu p. purgmislr a rada _
,
'd"
,
místa držící úřadu d . .
V} pOl'I aJl: Ponevadž na místě vší lwns~st~~~lStratorst~í ar~ibisku.pství Pražského
o slatku svém nic n-e ldo smrl! kneze Mikuláše, kterýž
.
zn IV z tohoto světa b
v,
Jest sšel, uziti sou žádali a tál r
ez ponzení
pod obojí království Česl 'I I I se - nv~ svolení stavuov
kněžských dokládajíc kd ~: 1~ o ~eponzených statcích
řízení umfel v d '1 . e ,
) z y lwlt který kn.ěz bez po, 7e
, Je llO má dán b 'ť
ál'
Pražské, druhý přát~lu
<
v i,
Y I a n ezí konsi,toři ,
~,dež by týž kněz polož~~ ~ etJ tom~ kO,stel~, a záduší, :
zádného po"
,
} , I ponevadz teJz kněz M
llzem o statku svém j'est
v"1
.
mistr a páni ť! V l '
neUC1ll1 a p. purk. .. ,
e 10z svo em také pn
'
I Jma města podle st .
. I omm a relatoro,'é i
,.
a,uov sou bvII z té ,,"
pn tom syolení ".;,:tavuo\' n a t en t ocas
v.',
zuo t pnclny
.
k' tohov se
hm v statku nebožtíka kněz M
~ aV~J?, ta ze preda Jim se při povídá. Co
~ " ~,konslstor jeden díl má
poněvadž té" svolen' t se p~ pratel nebo kněze dotejče
"t 1
I S avuo, nevztahuje se ne v t n
'
pra e y, nerozdílně bližší nebo d I"
.
z o I {Q na
slví sou ukázali oodl t l "
a SI, a 0111 vSlCkni přátel'
"
e o 10 Jim všem spole v v
po d II druhý díl statku t l "
"
cne a na rovný
záduší _ třetí ďl [ ,0.10 s: pnpovlda. Osadní pak téhož ,
.
.
.
I
mill
mají].
Act
bb
Chnsl! a. ] 541.
. sa at o post Corp. ,
v/

:r

I

V'

26. 1.541 27 srpn
ť
I V-3824
SI~Yl1ln'é á a. L'
. rs ma archivu městského
u Matky B~zí nad hí';z cnSosttl pánóm starším a osadním
Zl V
ar M Pr
"t I'
v 1Johu
milým
ModrU
"
.
., pra e ,. om,..mým
__
l)U svu moudří a opat
sa dv~ll :rám vzkazuji, kteroužto
rtU P:llI vo"aSlm I všemu domu'
\ am, pamm manzelkám
'I .
vasemu s strany vniť ']
"] ,
ml osll boLí, hHchul' odp Vt v í "
r~110 c oveka
v nevinné smrti Krystově uS en a uc~stnostl v práci a
zdraví k prospě]
, s ,s t rany vpak cIověka zevnitřního
c lU, v pracl pozehn' , . .. éh
dobrého na pánu Bohu žádá
Z
~m ~ jm . o všeho
drnhého nepoznávám
. ~. v~ psam vaseho jednoho i
",
mc jlsteJšího ne'"
r
upnmnú lásku ke mně b
'
vZ ,ze ve Ikou a
e'I
velmi žádostivi jste b'Ii eZ n:: ;0, z.aslouzení majíce, z té
a
vašich bedlivým správ~ímb ;t~t: Jst~ to~~:v ~bych duší
docela postaveno bylo. Bv! \ : '
a ,cemz jlZ 1 místně a
nás trojné přípravy' byl 't 't t~m ,~abel sk~~e své k tomu
, e o prekazky neucmil, ale dou·
...1..

T"

,.

fám pánu Bohu, že pán Bůh tud" .
b
IZ 1 tu zeď, kteráž lásku
ale po vóli b<'z'l: I z or;" ad} nebylo po vóli ďáblově
v.
poneva z ~e
k vk
'
ným knězem by't,' zda'm b"" p~ ne omu tak nehod,
a o)' se aD' h ť I
'
obce nezbúři], a těžko b ť.j'
c e. s avne Pražské
mají.liť vás darmo pro m y Yb o.na mn; Je~~ hleděti, a
poníženě i
,. T
,ne o OJI v nenavlsll jmíti. žádám
..
d
pam ,.novšl! se vší ~vou ch ď
~
JIm o vůle Boží ponecháte A ." '-' r
II l~OU, ze mne
pomoc takovým sv'm s' . '
JR \ ezmuc pa.na Boha na
král J. Ml. v zem/ b d vko~ dV cest.u brz,o Vyjdu, ajediné
svú dobrú pověst oc~,r:~í~e T~:ml sobe pok.oj uciním a
budu-li moci při sv VácI ;
ez ,proto, dá-Ir pán Bůh,
Mtí ukáži, že se
v tOl~v: u ;oa: budu'. před pány J.
A vám věřím ' t l '
eprave a nekreslansky děJ'e
, ze a {ove omyln'
místa nedáte neb se b Id'" :' zp;-ave o mne u sebe
shledám. P;otož pr"t 0 ,' avJlIJ~c n.ejde, když se s vámi
a e1e verne mIlí p v d'
podle
upřímé žádosti vašI' s b']
".
e lnoutl.' se oneva
nem°\'z to nyní
v
cmy svrchu položené aby I f"v
"uze pro prík vám jiné ne'se
' ,
I alarem vaslIn byl, naděje
vobrátíle a lásfu ~~ nkeť .~; .mi to ke všemu dobrému
nehodnému knězi jrr:'ti el :lZj' js!e .ke mně neznámému a
jmíti budete j'akož I.' 'áPloc~ I, ze jl ke mně až do ko.nce
'
j ' vam s pomoc' B "A
.
"
,I OZl.
po case,
b u cl e.li pán Bůh ráčit"
dosti nelehkomr
I, t~to up2 mé lasky vaší a z ní žá·
abych ji skuteč~ě bru se e Ivazlcl' budu pamatovati na to,
,
za vy {Ona
A na
"
, ,
nym nejvy'borněj'šímu
' .. K .
svem mIste vás
spra\'Cl ry 'tu Je"'"
.]
ZISl a Je 10 všemoIlOucímu slovu be' v v k
i věřím že ho p;~ecnle t~ sbPrdave poroučím a žádám tudíž
.'
ouc la! u ete Dán
v
novlCÍch v sobotu před Stvl'
. < n.~. pospech v Jav
XLI. Nehodný kněz Řel : l~ sá ,; JJana KrtJtele, léta etc.
27
'" lOr, mr r anovský.
v.
'. 1541, 9. zarL Rt/lwp. č. 1130 f
V te'
pn mezI Pavlem, reklorem od M B
oV: f .
a Damianem tovar 'šem v
•
:" na luz!'
puovodcm
tu kdd te]"'P
I)
remesla krcJcovského, obeslany'm
'
D
.
'
z ave dav ku pravu
že jest on v městě tomt v'd
:mlana vinil z toho,
I .. b
o ra u a prava pominuv
s ne ez všelijakých příčin s b v
•v
. zoumyných s tejmiž tovar)
O e a tovarysuom jeho da- ~
Vlkem a bratrem j' ]'SI a s KPol:,ocníky, zejména Janem
elO a s oClanem ,. k'
Karpíškova když
.
k"
nCJa ym do dom, u
.
'
,om po Ojne ven z d ' "
vskocil a tu je bili
k l'
' , o m u Jih chteli.
P
, se a I. mordovalI tal' . d l '
avla rektora brat~ od t 'I o.,.'
,~e je en, to lOtO
tak hanebně sseká~ a tI 0;0 15 1 jcs.t umrel a tento Pavel
již naděje b)'la _
P s ucen, ze o Jeho zdraví malá jest
.
.
rotl tomu od Dan'
I
Jest on 5 t()v~r ši s ".
.
11ana n1 uveno, že
dali SOI1 sc -h~~~ v V:a~1 ~I~o d~o.m K~rpíšk~ov šel a oni
však že on D '
o
,~, jej blb, dusIli a škrtili
amlaI1 o tom nIC neví . k
..
'
. .
, ] a se ]esll ta věc
d ála a oněch ' ktei'Í snad t'lm vlllm
'ou nezast' , A t
~ ,
" ava.
s ranv
t o IlO mordu pral'Í Ž b t . h
neb jest potom ~dr~v r~ ~l je ~ z;mordován nevbyl a není,
neškodí _.
}, C o II a pravll, ze mu nic

křesťanskol! dělí ro b"

zád :1',

se
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?

V

V

?

lně

J

V

:,

r8

V'

Tu p. purkmistr

' '

zalobě své Pavel. re]~ paDl '1 vypovídají: Poněvadž
.
'
,or o d l l . B .. kterouz u' '1
'v
. Clnl na
D almana krejčího, rozdílne .
stou pil, jedno na místě b. jcst k, temuz D~;manovJ pnv

zbItí umříti v té ůt
la:r~ sveho, kteryz by měl od
Vlk s bratrem aP K ce. a nesnalJ, [v] kteréž sou Damian, Jan
\' domu Varpl's']' voclan,. tovaryši řemesla kreÍ'~ovského
',ove prol! něn P l '
'
společníky byli a d l '
IU , av OVl a bratru jeho za
zranění a zhan~bení rUrle z ~amde!lo vlas.tního jeho Pavla
.
poneva z zdvoj' , . " 1 b
právu se nepřipoušt'.,
. I veCl za o y ku
v
.
eJl. v tom artvkuh t, t
vI b
tento cas jeho Pavlova' n
' t' b'
. a o za o a na
Což se pak zranění
a r;'!S ~ r~tra jeho se zdvíhá.
z svědku ov to se nachá~~zv!astmho Je~1O Pavla dotýče,
í'k
.. , .
"I, ze on Damlan v d
v
P s Ovu s jlllyml pomo '].,' I
omu ,,,ar·
ježto on Pavel z domuc~~ ,) !:]wPav:a sou zranili a zbili,
avšak Damian svévolně d a~pL.,ova te nevol! ujíti chtěL
vere Jest zastoupil. I z té příčiný

•

1ta

louži.

proti němu Damianovi dává se témuz Pavlovi za právo,
takte jest jemu tím zbitím a zraněním podle jiných po,
yinen. A pro takový nepořádný yej,tupek páni jeho Da.
miana \' svou kázen berou. Acl. fcr. VL post l"ativ. M. V.
28. H42.
Rukop. č. 2136J 27. Aleš nožíř
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mají zvésti jej kupujícího na dědiny zprávcí, kdež má
neb míti bude, do sumy 1000 kop gr. bez třetiny výš
beze všeho pllllonu jakožto v,právě staném, Stalo se léta
Božího 1452 v pátek po sv. Simoniši Judovi.
31. 1545. - Borový, Jedl1allí lwnsisloře sll'. 19?,
Kněz Rehoř farář.

32, 1552, 23. RlI/wp Č. 2142 f ce. 13. Ve jmeno
_. Já Jan Sylvanus, nebo Matěje syn z Tábora, na ten
čas kantor při faře vosadní i\1. B. na lúii, leže v kázni
boží umínil jsem kšaft a pořízení učiniti o podílu svém,
klerěhož mi P. B. popříti ráčil po rodičích mých, kterýžto podíl mně spravedlivě náležitě klade se mi v slavném městě Hradišti hoře Tábor při slovutných a múdrých
páních J. Mti Ké p. rychtái'j a purkmistru i ,'ší radě
města nahoře psaného na rathúze a to s vědomím poruc.
níkuov mých p. Jana soukeníka a p. Jana Kazdy, slovut·
ných měšťanech téhož měsla. I takto o tom poroučím:
Najprv slovutným a opatrným pánuom vosadním k záduší
kostela 1\1. B. na luoii v St. il.I, Pro odkazuji a porouCfm
z podílu mého na opravu božího domu X k. m. a Pavlovi
Sedlčanskému, bratru Jana Yoza, písaře St. M. Pr., lllI
k. m. A ostatek toho dílu všeho, což mimo lu sumu
XlIII le, poroučím bratru svémll 1Iartinovi ostatek
a všecko, buď málo nebo mnoho, mimo sumu nahoře
odkázanú _. Jenž jest psán v pondělí po sv. Tomáši ap.
v škole M. na 10u7-i L elc. LV. (Publikováno v pondělí
po sv. Brykcí 1. 1556.)
33. 1555.
Rukop. č. 1652. L. 1555 tato re·
gistra sou zpusobena k záduší a kostelu k :\1. B. na lúži
skrze Jana Vodičku nožíře a Jana Konstantina truhláře.
V nichžto se najprve pokládá zpráva o duchodích téhož
kostela a záduší, druhé platové komorní i také běžní,
k tomu také půjčky i jiné dluhy případní. Dále také zpráva,
Georgii.
co se p. faráři dává do roka, též i žákům i zvoníkovi.
30. )542, 3. listopadu. Rukop, č. 1649 f. 2. MiA tak páni ouřcdníci budou se věděti čím spravovati. Po
kuláš ze Skvorce, syn někdy Jana, přiznal se před úřed
druhé straně také se pokládá příjem ouředníkův, také i
níl~y Pražskými menšími desk zemských, že dědictví své
vydání. Kdež pak ouředníci mají míti registra svá malá a
v Skvorci, zámek, dvůr poplužní s poplužími, ves celou,
když budou míti počet dělati, tehdy mají do těchto ve·
dvory kmetcí s platem v Křimíně, ves, dvory kmetcí
psati a z těchto počet dělati a těchto, jakožto hlavních
s poplužím, cóž tu má, v Horkách ves celou, dvory kmetd
register, na kaple nechati fl to pro budoucí pamět. A toto
s popluHm, v Křivane (r) ves celou, dvory kmetcí s po·
jest vepsáno ve čtvrtek po Třech králích L 1556.
plužím, v Úvale dvory kmetcí s poplužím což tu má,
s dědin.mi, lukami, lesy, potoky, rybníky, horami, doly,
84. 1555.
1 "mtéž f. 56. Tuto se pozname·
robotami, kurmi, vejci, s podaCÍm kostelním celým v Ranává příjem ouředníkuv od pánuv osadních a zvláště Jana
dešíně a s podacím kostelním v Horkách, což tu má, i
Vodičky nožíre a Jana Konstantina truhláře,zvolených
se vším panstvím, se všemi důchody" užitky, kterým by
ouředníkův, a kostelníkův Ondřeje zlatníka a Ondřeje to·
kolí jménem jmenovány byly, žádného práva, panství, ani
boláre I. 1555 zvolených tu neděli po Hromicích.
které zvláštnosti sobě tu k nadepsaným dědinám dále nePi'ijali sme 17,19 k., však i na dluzích, a z té sumy
pozůstavujíce, kromě 20 kop gr. platu ročního holého
přijali sme peněz hotových 81 k. 26 gr. a na dluzích
věčného, kterýž na svrchupsaných dědinách mají jeptišky
1667 k 34 gr. m. Příjem v městě svatojiřský 35 k, ze
k s\'. Pannč Kateřině na Novém Městě Pražském, a kromě
vsi vSedlce 4 k. II gr. 6 d., platu komorního svatojiř.
pul jedenáctý kopy gr. plalu komorního, kterýchž Popel
ze Skvorce a od paní Dubecký 9 k. 5'1 gr., ze vsi Tře·
na týchž dědinách má, a kromě 16 kop gr. téhož platu
boratic J k. 30 gr., úrok svatohavel. ze Sedlce 2 k. 8 gr.,
komorního, kterýž' Habart z Chval na svrchupsaných dě
z Třeboradic od Machánka 50 gr., od Linharta 1 k. 40
dinách má, a kromě 10 kop gr. téhož platu komomího,
gr., plat komorní svutohav. 9 k. 52 gr., v městě o sv.
kterýž kaplan k J\latce BoZi vV laku v Starém Městě na
Havle 40 k., příjem dluhův 17 k., příjem žebro ly od
týchž dědinách má, prodal Ceňkovi z Klinštejna a jeho
kostelníkův 4 k. 6 gr. 4 d. - Sum ma summarum 277 k.
dědicům 'za tři tisíce kop gr., a přiznal se, že jest od
38 gr. 3 d.
něho ty peníze úplně pl-ijal a jemu nadepsaného dědictví
Tuto se znamenává vydání pánllm faráHnn i také jiné
dědicky postoupil. Zpraviti má on sám prodávající toliko
obecní I. 1555: p. faráři od sv. Jiljí 5 k. a 5 k., den
před každým clověkem, právem zemským, a zvláště před
sv. Jiří při ouvodu p. faráře do chrámu i také na faru
věny a sirotky, jakož země za právo má, a má toliko zpravynaloženo na oběd 9 k. 53 gr. m., domácímu p. faráři
viti do sumy 1000 kop gr. bez třetiny výš, a to od toho
12'/2 k. gr., p. faráři našemu před sv. Máří Magd. 12"',
času nynějšího až do 3 let a 18 nedělí pořád zběhlých
le, témuž k posvícení ve čtvrtek před Nar. P. M. 1 k.,
a dále nic. A té nezprávy bude moci penězi odbýti, což
v pátek pI-ed sv.)vlatoušem témuž na máslo 1 le, na lún
se jiných záv"d dotýce kromě těch nahoře výmíněných a
10 k., den sv, Simo a Judy tému:!. 10 le, kleréz páni
vylíčených; pakli by nezpravil, tehdy Pražští ouředníci

úředník.

29.

1542, 25. dubna. Rulwp. č. 1130

f.

528. V té
při, kteráž jest mezi Kateřinou, kuchařkou od s\'. Jiljí, pů'
vodem a osadními M. B. z lúže obeslanými, kdež jest
táž Kateřina, někdy kuchařka kněze I11ikuláše, faráře M.
B., obeslavši Přemysla z Jilmanic, Alše, Chlivce, Matouše
Bílka, Jana Hranického, Michala Zvoníčka, Václava zámečníka, vosadní M. B., vinila je, ze by po smrti kněze
Mikuláše od nich jí Kateřině stala se škoda znamenitá,
takže by jí v komoře její peněz vzato a pobráno bylo
CL k. _. Proti tomu od strany obeslané mluveno, což sou
kalí oni osadní vzali, vzali sou jako své a té vosadě ná·
ležité, jako vokolo XXX k. - Pak jest nepodobné, kde
by takovou, z kterél viní, sumu (jna vzíti měla, nebo
i od jiných pánuov toho času byla jest na ní Kateřinu
otázka učiněna, mnoho-li by peněz měla, pověděla, ze
nemá než okolo XXX k. - .
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž oni
osadní _ sou se před právem phznali, že peníze z ko·
mory Kateriny kuchařky sou přijali - a ona Kateřina
hned tehdáz _ ohlášení jest u:inila ti ze ty peníze její
sou a jí spravedlivě náležejí, od sebe mluviti dala - klerémužto jejímu obvinění oni obeslaní odpor učinivše toho
BÚ podle p:ráva ničímž neukázali, aby ty peníze z komory
její viaté jim anebo osadě jich náležeti měly, i z těch
příčin dává se jí Katehně za právo - . Act. fer. III. post
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Xlla. Kostel Matk"
B' OZt na louži.
:y
v,

.

osadní poručili dáli
v • d V" , ..
témuz 2 k na ku I' ,Pl one, a z zadne ]mé fary nedrŽÍ'
.,
c lar cu za 1/ I t l 'b
1/
'
za světlo: paní Ma tV
,v. 2 .e a s uz y 1 2 k. Vydání
2"
3
r e SV1ClllCl za svíce za
1" 5
o gr.
d. m Suma 74 k. 48 gr. 3 d.
r. o 4 4 k.
Vydání rektorovi na ex en,i k v
měli [v desíti sobot' l P I v, dyz .sme p. faráře ne·
Suma 2 k. 27 r V ~c; ,P~, v4 gr., v ]edenácte 7 gr.].
tách po 10. je~;o!l )5~am z)ukum na expensi (v 41 sobo·
k služb v , ' "
,
gr. sumou 6 k. 55!!T. Vyda'nl'
e OOZl na ymo 1 k.
~

Vydani na opravu kostela a ~

mcchu 37 gr. lišláh od í'Vt "Ja:y: za 13. břemen
m 'l'š
" '
lS ovam svetmce 4'/ 1 k '
uz 1 tovum za hřeb'll • 18
. ' L,
te·
5 d .. dvoum tesařům <) 3 gdr., za volej mastiti hřebíky
k"
za
m 1 k m
12
podlaze na faru 1 k., za hřebík. . ,., :-a
prken
latJ 16 gr. a od C. f)
)
k temuz 5 gr. za 10o
6 gr. za 3 k V' lld1Ylv~ gr., za 300 šindelných l:řebíku
,
v ' Sln
e Ul' 13 gr 3 1/ d
Nalez. sv. Stě ána
. ' o·
2
cn., y sobotu den
školy 13 k. S~ma 2p4°1krY'2'acllU1 vod pokrývání kostela a
1
,
c.
gl 0 / d V ď '
yapno, cihly a kámen kost I . f ) .
y am za písek,
.
e u a are' V pond T
.J anOV1 z Husince za 3 korb"
e 1 po m.
Jeptišek 48 gr od )'i I ,Y \áp;l" 48 gr., za 300 cihel
,
..
Cl pnvezem 2 gr 4 d
d v
zem písku za 6 vozu 48
. ' v" o priye.
a 200 jeptišek) a za 2 kor~~" ,:a 700 c1hel (000 hákovajch
který nasajpá vápno 6 d o; I ;tP?a v 2 k. 24 gr., pacholku,
za vůz kamene 14 . " .
e lOZ ~nvezení formanu 3 gr ..
I '
gl .. za 2 korbe vúp
39
'
la"ený vápno 6 gr. z~ d • •
' na ~ gr., za nevápna 32 gr za 1 "b I ~ \ ozy kamene 28 gr., 2 korbě
4 d.
.,
COl u vapna 16 gr. Suma 7 k. 5 gr,

XIIa. Kostel Matky Boží Ha louži.

Xlfa. Kostel Matky Boží #a louži.

dáno od praní komŽÍ a ubru'u v 16
a křtitedlnice 36 gr
d ,v
,gr." od vytření svícnův
1 d., na kadidlo 1 g"r o zal' Ybme}em blata v kostele 6 gr.
•
.,
erance p fará" J" ké
gr. H d., za cvočky 1 o']' 5 d
'.
n 11S mu 25
Vlá '
'" .
" za lejstra 48 gr h V,V'
od d e m kamen 53 gr. 1 d z .
v.
., rncm
a druhá k nošení 15 g 1 d" a 2 ~~tne, Jedna k vodě
. 3 d
.
r.
., za stnzek pod ú ' dl
1 gl.
., dVOJe necieky k l ' 1
myva o
k
' I
so em
gr 5 d
k
pram 2 gr., 2 konve -'odn' 2
.
., za nec y
malých 2 gr., za lžíce dlonh' 1 dl
gr. 1 d., 18 talířku
24 gr
. 'd b"
e . , za štoudev a za ško pe k
~., za na o 1 cmové a f '
2 konvičky 2 mískv- šál nv ;-a]mark za 12 talířův, koney
,
J
ecn y a za flaše 2 k 12
'
provazy k zvonům 12
, . '
gr., za
stěhování p. faráře 30 gr;, v patek pr,ed sv. Duchem od
skel zvoníkovi 4 gr
g b" od metem kostela a vytření
d
v
., za u rusy dya a 2 r
• 'I
a va cele di 1 k. 34 gr 5 d od'"
UC~l 'y p. faráři
~ gr. 6 d., sklenáři od ~pra~~ní ~'~1 ubrusvuv a ručníku v
cerný vosk 4 d za štu] I
s ce na [are 12 gr., za
'1'
.,
(li
<mentu 3 k 20
2 d
m COV1 od obeslání osady 2
..'
gr. v
., zvo·
1
za vosk červen' 1 r
gr., z,a ~tnbro na pece! 1 / 2 k.,
réZ dal mistr ~ud g3" od ~a~em stukoví do kostela, kte·
251 k. 20 gr. F/; d, gr.
.
Summa summarum
35. 1556.
Rt/kop
165?
zvoleni sou z vůle vší os' . c.
, ~ ~. 61. L. 1556
Jan Vodieka nožíř a Jan ~(dy
,~u1edmky, a kostelníky
sou k nim přidáni: Tan K ~~s andn }l~lhlár a kostelníci
_. Stalo se v ponďěli de~a~: \ ostr~z11lk a Jaku~ šrotýř
za starší pi-idáni p Jiřík
H d' B1lana. Ku pomoc1 a radě
J
•
Z
r mova domu T
'š R
mun". Jan apatekář O n d V . K
'
oma
otflašnýf, Stanislav u;dař {1e~t ~r~~I, Pavel sanýtrník, Wolf
~lav flašníř, Viktorin' Vo r~u: ~ravec, Jan krajčí, Vá·
svee etc.
p sa, vlt ChmeL Jan Bílek
v

;a

L

Vydání zedník o
,'"'o
M. B. 2 zedníkům u~ ag~"~wa~um: V sob,:lu před Naroz.
sv. kříže za provazy k I~Š ,ze · 20 g:., pred Povýšením
šení 2 gr. 2 d 4. d- 'koem 3 gr., hrebíky k témuž le·
,
o
.,
ze m um za 4 dn' "I 16
v
PHjem ouředníkův - od osad ' h
zedlllkum a 2 přid"
1 '" L
gr., dvema
Na ten příjem sme dlužni 2v n
mc 26 k. 18 gr. 2 d.
a,acum za 2 dm 1 k ')
, k 00 k. 3 gr. 2 d. Příjem dlu·
po sv. Frant. dáno zvoníkovi od v
,'.~ gr., v sobotu hůl' 278 k , zadrž aI'y uro
v
Sedlci
3 k 43
a z krchovu , te'z' " na f a"e
•
z kostela
ourok y městě 39'/ k
T'
.
.
gr. 6 d.
Id' ykllzem
, v , . rumu
'.
2
.,
z reboralic 2'/ k
S dl !
podlahu dělali 30
S ' c ez ,vetmc1 hstovali, též i
gr. 4 d platu I
'I
2
., v "e Cl
4 I(,
,
,,o
gr.
4- k 34 gr
1 d
, H 30
l"
.,
comorm 10 11 k 36 .
ovo uma d
zamecmkum a truhl arum
'
.'
.
a
.
Vydání
i
av e z Treboratic 2'/ k
S
.
gr., o sv.
a o hodm' O ď' .
" v
2
.,
z edice 2 k 50
3 d
za zámek za . . . anty- _.
I
v
•
n re]OVI Korábovi . .., n,este
o sv. Bavie 29 Je
. .'
gr.
.,
}
tl
za ru covet v 1
vokenici
1
k
4
.
,
,
mncelan
a
za
pant
2:1 gr. 31/ d
pvo'
" 30 gr., z YJ01C ouroku 1 k
k'
.
gr., zamecmku za zeld
, .
nJem zebroty od k t l ' o
'
".. da O vokna na
Ó k. 20 gr. 3 d S v
_v,
os e mktlv (8 krát)
f are do komory faráře 13 r
. ut.la \seno pnJmu 431 k 42
g., truhlan od tátlovánÍ maz
hauzu I k vO ~
,.
. o gr., za vokenice tři
2
,Vydání dluhUv 1. 1556 280 k
.
g~". 2 d.
m1Va)Í kostelníci když se d " v ba za
stolce, které"
50 k" kuchařce 2 I
1.
, , ' m" p. faran lún
dverÍ na faře '1 j. .'
rZ1 ze roty, a od opral'enÍ
L,
\. pO"-Vlcenl a II
-' I
a mas o p. faráři
\.., za arm aru k šat o
f "v
'
2 lc, suma 56 k . Ž'k"
a um na expenS1 71 2'
od kanceláří p farář'
um p. arare 1 k.
2'
L
o gL, na "íno
7 1c, za. světlo lOk ' .1 gr.
platí při sv. E-Iavle 145 ] k., od spravování hodin, jenž s~
3 d za dř'" 10 ]
o d hodlll spravO\-a.' ní 5 k . za fil4 I' eta,
1\ 1
L 15 gr.,
sklenáři od opra ' , k Oj"~ za. pouzdro k flaším 24 g-r.
•
vem s e v skole 24
'
Vydání rozlicná (zde ve 'b
zamku a za 2 klíče do vk I 8
gr., od opravení
Iwmže 2 gr. 3 d
]_"
V), eru):
od praní alby a
Vydání za d" ,
.
s oy
gr. Suma 15 k 13 gr
., za ,nulU paplru 2 g 4 d
v
'
,
rlVi: za 7 voru dříví 5 k
.
.
1 d. od praní b _ v
.
r.
., za spen·
d l 1ky
vení 14 gr., formanu od vytazení dt'ív'í 26 gr., o~ sp}av
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vého vtažení 3 k. 6 gr. za sud pi,," 1 k. 12 gr. canus, Pragae suis in aedibus pie placideque ex hac vita
suma 6 k. 4 gr. 1 d. Vydání na rozličné potřeby: v nedecessit. Honorifico frequentique funere elatus ad d.
děli před Hromn. dáno za nového p. faráře a kněze Jana,
Ilíariae ad Lacum fanum lumulatus ibidem quiescit. Mathe·
kterýž potom nám posluhoval za yoběd li p. Jiříka 10 gr.,
maticus excellens, philosophus praestans, nec Ebreae lin·
ve čtvrtek před sv. Jiřím formanům, kteří přistěhovali
guae rudis eoque illustre gymnasii Pragensis nostraeque
statek kněze Marka [z KlatovJ, p. faráře našeho, 2 ' 12 k.,
patriae lumen.
na papír Janovi Hranickému a Vítovi kožišníkovi. aby
37. 1557.
Ru7wp. é, 1652 f. 77. L. 1557
s Mikulášem koupili na ty knihy, které píše a ;otuj~,
zvoleni sou za ouředníky Jan Vodička nožíř a Jan Kon1'12 k" ve čtvrtek po Nanebevzetí P. M. utraceno při lovu
stantin truhlář. K nim sou phdáni za kostelníky Jakub
rybách 37 gr. a skuro sme nic nepopadli - . Summa
1
šrotýř, Václav Zmrzlík švec. Ouředníci přijali sou k sobě
summarum vydání 241 k. 18 gr. 2 12 d. m.
1
peněz hotových i na dluzích 2024 k. 16 gr. 4 I~ d. m.,
40. 1560.
Rt/kop. Č. 1652 f. 99. V neděli
ale na dluzích jest 2003 k. 24 gr. m. a peněz hotových
po Třech králích zvoleni sou za ouředníky Stanislav uzdař
20 k. 52 gr. 4 1/. d. Stalo se v den sv. Antonína. Suma
a Ondřej Orel tobolář a k nim sou přidáni za kostelníky
příjmu 196 k. 56 gr. 6 d. Vydání faráři, na školu atd.
Burjan Litomyšlský a Jan Syrovec. Přijali k sobě na dlu·
133 k. 25 gr. 4 d. Na opravu kostela, fary a školy: od
zích 1768 k. 42 gr., na hotových penězích 21 k. 7 gr. m.
cízení záchodu za 2 noci na faře a v škole 5 k. 33 gr.,
Příjem 246 k. 42 gr. 5 d. Vydání: Mikulášovi na
za zámek a za 3 klíče k záchodu do školy 24 gr., 2 te·
papír na kancional 30 gr., na den sv. Jiljí knihaři od
sarcm za 4 dni 1 k. 12 gr., 24 lesanic 1 k. 28 gr., 3
kancionalu 50 gr., od vymetení komínu 4 gr., outrata a
latě 3 gr., za kopu hřebíkuv latovních 4 gr. 4 d., 1/2tisíce
náklad při soudu o statek panny Eufroziny k tomu zá·
šindelných hřebíku 12 gr., za 8 k, šindelu 40 gr., do kantoduší oddaný 2 k. 10 gr.
rovy komory 2 stoličky, stolček, polici 24 gr., do veliké
41. 1561.
Rulwp. Č. 1652 f. 106. V neděli
světnice stul 32 gr., 2 stolice 16 gr., opravení komůrky
po Velikonoci zvoleni jsou za ouředníky Jan Konstantin
Had světničkou 10 gr., za 2 panty ke dveřum do kaple,
které;: jsou od fary, 20 gr., dlážiclllu od dlážení pH kotruhlář a Vít kožišník, za kostelníky Brykcí švec a Von·
stele 3 k. 2 gr. 4 d., tesař-um, ze spustili zvon a zase
dřej šenkýř. Přijali na dluzích 1632 k. 50 gL, lla hotovytáhli 38 gr., poslel kantorovi 32 gr. Suma 26 k. 38 I vých penězích 35 k. 45 gr.
gr. 2'2 d.
Příjem 168 k. 33 gr. 2 d. Vydání: za korbu vápna,
\' ydánf rozličná (též ve výběru): za sklenici do
když k kazatelně stupně dělali, 14 gr., za volovo, kdy,
monstranci 5 gr. 1 d., dáno právo na zvoníka a na mel]stupně sazoval, za 5 liber 13 gr. Suma vydání 67 k.
díka, když jest zvon rozražen, 4 gr., byvše u p. Brykcfho
29 gr. 'l d.
a radíce se s ním vo ten zvon, utraceno 5 gr, 5 d., na
42. 1562.
Rtt7wp. Č. 1652 f. 113. V neděli
den Naroz. 1'1. B. pp. literalum za snídaní, kteříž se
po Třech králích zvoleni jsou za ouředníky Vondřej Korbel,
k nám scházejí na český zpívání 49 gr. Suma 25 k. 21 gr.
! Vít kožišník, za kostelníky Vondřej šenkýř a Václay ko·
1 d. Summa summarum vydání 189 k. 25 gr. '12 d.
vář, kteří přijali na dluzích 1638 k, 8 gr., na hotových
38, 1558,
Ru7wp, C. 1652 f. 84. Titéž ouředpenězích 74 k. 7 gr. 4 d.
1
níci přijali peněz hotových 7 k. 31 gr. 5 1, d. m. a na
Příjem (i s dluhy) 1898 k. 22 gr. 6 d. Vydání: za
'1
dluzích a kruntích 1930 1;. 58 gr. 5 2 d.
dvéi'e k krchovu, za jedny nový a druhý nastavoval, 48
Příjem: 149 k. 21 gr. 2 11 2 d. Vydání: za spuštění
gr. Dali sme p. Thomasovi na pomoc na ten sklep pod
cim1:Jálu 4 gr., knihaři od vázání písní a za papír a za
věží a že vycl'ikovati dal, 2 k., když se kostel vobmítal
pukly 50 gr., Johanesovi od dopsání písní 50 gr., za
21!2 k. 8 gr, za vápno, zedníkům II k., k tomu sklepu,
knihu papíru 2 gr. 4 d., utratili sme v Sedlci 1 gr.,
který se dělal na faře, 7 for kamene 1 ' /, k. 6 gr., za
když sme tam chodili z rozkazu p. purkmistra, aby se
cihly 12 k., pokrývači, který pokrýval na kaple a na
strojili k tomu turnaji na vodě k císařskému příjezdu,
škole 2 k., když sme chodili vo ten vorloj, utratili sme
4 gr. poslu, ze tam chodil, aby sedláci pomáhali sudů
12 gr. 6 d., starším zámečnickým vod vodhádání yorloje
nositi a zámku stavěti na \'odě, a aby byli zde mezi ry10 gr. Suma 32 k. 2 gr. 2 d.
bál-i _, Summa summarum ~ydání činí 128 k. 3 gr. 5 d.
43. 1563.
RullOP· Č. 1652 f. 117. V nede1i
39. 1559.
Ru/wp. Č. 1652 f. 91. Zvoleni za
den sv. Antonína zvoleni sou za oyi'edníky Jan Vodicka
ouředníky pánu osadních Jan Vodička nožíř, Ondřej Kornožíř, Brykcí švec, za kostelníky Simon švec a Mikuláš
bel bečvář - 'kteří přijali k sobě peněz hotových 21 k.
bečvář, kteří pi'ijali 108 k. 20 gr. 4 d. a na dluzích
17 gr. 4 112 d. m. a na dluzích 1851 k.
1578 k. 20 gr. 2 d.
Příjem - 262 k. 25 gr. 3 d. Vydání p. bakaláři na
Příjem 297 k. 30 gr. 5 ' 12 d. (v tom příjem berně
expensí, když sme p. faráře neměli, za 26 neděl 4 k. 20
císařské o sv. Jiří 9 k. 38 gr. 2 d., berně královské po
gr. Na oprav)' kostela, fary a školy: za 63 k. šindelu po
pul ouroku 3 1!2 k.). Vydání: (faráři Jilskému), ve středu
3 gr.,4o d. ueiní 3 k. 45 gr., zvoníkovi od nošení toho
před Božím tělem od máje přivezení, 2 gr. 4 d. - . Vyšindelu pod krov na faru 6 gr., 2 tesařům za 5 dní po
dání berně J. Mti královské a královně 33 k. 50 gr. 3 d.
9 gr., za 3000 hřebíkuv šindelních po 24 gr. učiní 1 1<.
Suma vydání 188 k. 8 gr. 3 d.
12 gr. - Suma 13 k. 46 gr. 4 d. Jakož sme koupili ZV011 od
44. 1563, 29. dubna. LísiilM a1'Ch. m. I V.-lb780.
p. Brykcíilo zvonaře 17 centnýřií a 8 liber a dvoje pán·
Já Jakub Kočka z Kocnštejna, J. Mti Římského a Českého
vice pod voba ZVOlly, i vyrazivši sobě, co náš starý vážil,
krále Maximiliána, páp.a mého nejmilostivějšího nejvyšší
měli sme mu dáti 139 k. 45 gr. m. a kováři 12 k. 26
vejběreí v království Ceském, známo činím tímto listem,
gr. a tovaryš um 2 k. na pivo, Dáno na to 94 k. 26 gr.
kterýž kvitancí slove, přede všemi, že jsem podle svolení
m. Náklad při témž zvonu: V pondělí na den sv. Enocha
sněmovního, kteréž se stalo na sněmu obecním, kterýž
od p"ivezení rumpálu z Králova dvoru 4 gr. 4 6.., od
drZán byl na hradě Pražským léta etc. šedesátého druhého
pří vezení provazů\' od zvonařuv 2 gr. 4 d., y pond. před
y středu po Naroz. P. M, od slovutných pánuov ouřed·
sv. Bonif. tesaři od spuštění zvonu starého a nahoru no·
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níkuov vosady kostela Matky Buoží nad Louží v Star. M.
Pr. z téhož záduší berně J. Mti Kr., z lidí a poddaných
jednu kopu ctyřidceti šest grošuov puol šesta peníze,
z platu komorního dvě kopě ctyřidceti pět grošův, a
z peněz na ourocích, kteréž mají, šest kop čtyřidceti pět
grošův vše českých. I ueiní J. J\Iti Královský jmenovitě
jedenácte kop šestnácte grošuov puol ,šesta peníze. A J.
Mti králový puol šestý kopy vosm grošuov tři peníze.
Tak vobojího učiní puol sedmnáctý kopy dvadceti pět
grošnov puol druhého peníze vše ceských. Podle znění
listu přiznávacího přijal. Z toho já dotčené pány ouřed·
niky na místě J. Mti Kr. i též J. Mti králové kvittuji a
prázdna činím. Tomu na svědomí sekryt svuj vlastní
k této kvitanci sem přitiskl. J enz jest dána ve čtvrtek
před sv. Filipem Jakubem léta šedesátého třetího. Jakub
Kočka.

45. 1564, 28. dubna. Pažout, Jednaní Č. 91. Kon·
pod obojí povoluje osadním, kteří pro nedostatek
jsou bez faráře, aby sobě některého faráře ob·
jednali.
sistoř
knězí

46. 1564, 12. července. Tamtéž Č. 138. Osadní
žádají konsistoř pod obojí za povolení k vyjednávání
s knězem Janem u sv. Vojtěcha, aby byl u nich správcem
duchovním.
47. 1564, 19. července. Tamtéž Č. 146. Konsistor
oznámila osadním, žc kněz Jan u sv. Vojtěcha k nim ne·
pujde, poněvadz ho vlastní osadníci žádali, aby u nich
zustal.
48. 1564, 13. prosince. Tamtéž č. 224. Osadní
chtí za faráře kněze Jiříka, na ten čas děkana Benešo\"
ského.
49. 1564.
RukoJ'. Č. 1652 f. 124. V neděli
po 8V. Antonínu zvoleni za o~ředníky a kostelníky Jan
Vodička nožíř, Vít kožišník, Simon švec z Moravcova
domu a Pavel, náměstek nebo Stanislava uzdaře, kteří
přijali sumy hotový 109 lL 23 gr. 2 1/2 d.
Příjem 267 k. 2 gr. 3 d. Vydání: faráři Jilskému poslu, ze chodil k knězi JiNkovi do Benešova 18 gr. suma 118 k. 1 gr. 2 d.
50. 1565.
Rttkop. č. 1562 f. 130. V neděli
před sv. Valent. zvoleni za ouředníky a kostelníky Vít
kožišník Vondřej Korbel, Pavel uzdař a Wolf koboučník,
kteří přijali k sobě sumy hotové 149 k. 6 d. m. a na
dluzích 1527 k.
Příjem 327 k. 50 gr. 4 d. Vydání našemu faráři
knězi Zikmundovi kYartál 16 k. 30 gr. vod skel pře·
dělávání v kostele 35 k, dali sme vod sbírání cihel
u školy nad schodem, ncb se bylo vobořilo, 5 gr. 1 d.,
vod spuštění zvonu na věži a zase zavěšení a vod toho
díla nad schodem tesání 52 gr., dali sme vod pánvic
předělávání k malýmu zvonu p. Brykcímu zvonaři, neb
pl-idáno zvonoviny, 70 gr. ; utraceno jest, když sme cho·
dili k p. administratorovi, oznamujíc mu 1'0 faráři, že by
nechtěl býti, 5 gr.; pokrývacum dáno vod díla na kostele,
na škole a na kostnici 5 k. 13 gr.; dáno jest Korábovi
zámečníku vode dveří, když farář "ylomil hák a kus
štukoví, 8 gr.; za dva zámky do kapli, aby se zamýkaly
knihy a druhou almaru, kde svícc mívá, 5 gr.; za pytel
uhlí do kostela 2 gr. 2 d.; za pánev, aby uhlí v kostele
na oltáři měl, 2 gr. 4 d.; truhláři za dvě stolice do kostela literátuom u pulpituo 1 k. 41 gr.; - Vydání 212 k.
4 gr. 2 d.
51. 1565, 19. ledna. Pažout, Jednaní Č. 233.
Kon,istoŤ pod obojí chce podati kněze Mikuláše na zdejší
faru.

Xlra. Nostel Ma/hy Boží 11a touži.
52. 1565,' 30. března. Tamtéž č. 262. Páni osadní
LákovšlÍ: Jakož sú toho hledali, aby farářem byli opatřeni,
a toho hledají, pak že to učiniti rádi chtějí, ale ze jim
to také jest za těžkost a k srdci přislupuje, že stí kněze
Mikuláše nepl'ijali, když jim byl podán. Ze z té příčiny
sešlo, ze p. faráře Jilského meli zajednaného; a jestli tu
jaký nerozum jejich, aby jim to bylo prominuto.
.
Zavolán kněz Zikmund. Dictum: Ze předsttípili tito
páni osadní a žádají opatřeni býti farářem. A poněvadz
jest on tu předešle byl a jména dobrého neztratil a oni
jej pt-ijíli chtějí, že jeho tu za faráře podávají, však tak,
aby tu poctivě, střídmě a Slřízli\"ě se choval a přiein
k d'tznicím mezi kněžstvem aby nedávalj a strally řádu\'
církevních aby křesťansky spolu s jinými preláty Praž·
skými se srovnal. A tak bude·li se choyati, že opatřen
bude moci býti od osadních laskavě a přívěliyě. Od
něho: že tak se chce chovati.
53. 1565, 2. listopadu. Tamtéž č. 409. Kněz Ziko
mund Jehňátko, farář u ]\1. B. na ltíii, s knězem Fadem,
kaplanem u S". Jiljí. Dictum: Poněvadž jest se dopustil
okn'avení na faře kněze a bratra svého - pro tož jeho
~erú [v konsistoři] do svého trestání. Od kněze Pavla:
Ze ho viní, že ho s svú kuchařlní zbil a pět ran mu
učinil a kdyby lidí lu nebylo, le by snad byl zabil. A
k němu že se dal najíti s nějakým děvcátkem, chtěje je
u lidí zjednati. A když mu ulozil čas a přišel a pravil, ze
>potvor« nadal jeho děvceti a sedl vedle p. opata Stra·
hovského; že zelezem ho pral a kuchařka ho za vrch
vzala a potom ho sekal a kus prstu mu uťal a za uchem
v hla"ě rány mu učinil. Proti tomu, že chce .posluš·
nost zacho"ati, poněvadz mu trestání nalezeno a ze děv·
čátku jeho dal polícek, kdy, přišla od mistryně, a v kan·
celári když byl, že dal jemu pohla\'ek, když se o děvče
k němu domhíval a nohú ho bil, a tak ze se brániti
musel. A p. opatu také ze dal pohlavek.
Dictum: Ze mordování, jaké se slalo na faře, jest
patrné, ale že zpráva, že by manželku mel knez Zikmund.
Na to on, ze nemá~. Proti tomu: Že sví dítky, také!
musí býti. Kněz Zikmund, že on sám má manželku.
- Na to: Ze nemá a viděl·li jest ji. Na to on, že ji
neviděl a ne"í. A (u jest mu domluveno, má·li manželku,
aby se opatřil, ze by ho chovati nemohli, ale aby odešel,
jak přišel. Po"ěděl, ze nemá, a to děvče že jest pocti·
vých rodičllV.
54. 1565, 9. listopadu. Tamléi é. 41'Z. Konsistor
pod obojí domlouvá faráři Zikmundovi Jehňátkovi, že
zkrvavil preláta. On i kněz Pavel upírají, že by měli
mallzelky.
55. 1566.
Rukop. č. 1652 f. 139. V neděli
ochtab Tří král~ov zvoleni jsou za ouředníky a k9stelníky
Vít kožišník a Simon š"ec a \Volf kloboučník, Sebestian
uzdař, kteří přijali k sobě sumy hotový 114 k. 30 gr.
3 d. Vydání: Sadila se zeď u krchova i dali sme ji ru·
mo"ati, dáno [) gr. a když se měla zase stavěti, dali smG
přivézti kamene 8 vozuo, za \'UZ kamene 2 gr., zedníkuom
3 k. Ó gr.; když se vobořilo u školy nad schodem, tu
sme dali tesaři, pokrývači, za cihly a vápno I'I. k.; svá·
řili se farář s kantorem, při míření za víno 6 gr. 5 d.,
v Zelený čtvrtek na cvočky a za špendlíky, když hrob
strojili, i na pi"o 10 gr.; outraty, když jezdili pro faráře
8 k., zustali byli v Kostelci 4 k., ty sme museli odeslati,
a když přistěhovali faráře 4 ' 12 k. 20 gr. Dali sme dlážiti
dvur i decku síň na faře, dali sme přivézti 7 "ozli ka·
melle dlážicího, za vuz 6 gr., za 4 dni dvěma pacholkuom,
za den po 6 gr. Dali sme stupně a prkna u voltáře, kde
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nemohl, žádal jest, aby jemu bylo při~áno, i v:,~mohli
jeho žádosti oslyšeti a - nám ouředníkum poruclh, aby·
chom témuž Pavlovi přidali 20 k. m. Stalo se v sobolu
po sv. Lukáši.
l k.
Vydání na rozliené potřeby: Vod sklizení v kostele
v6. 1567. Tallltéžf.148. V neděli p~vochtabu
rumu a aby mohlo se slouziti na VelIkou noc
gr.,
.' T?' králuov zvoleni Vít koZišník, Wolf flašnyr, Wolf
truhláři vod táflování a za dvéi'e k almaře na kr~chte 1 k.,
S\.
fl
v v
r
k so bě 145 k 5 gr
Hoboučník a Jan becvár, kten pn]" I v.
,,'
.
literatům den sv. Ducha, ze se nešpor zpíva:. ce~ky, na
~ d Vvdání: p. fará;'i Jilskému od pns!I:hovam. 28 ~.,
. t .'
6 gr Dali sme vl'prati "šecky kOSlle I ubrusy
pll1 u 'Ina
.
dl'" l I d
Zák~m 'téZ k sv. Jiljí 1 k. 26 gr., od privezem orloje
a komže, cozkoliv bylo na kaple i v o e]~, {ap e, vo
z Nov. M. Pr. 4 gr.
. .
vodpárávánÍ a zase přišívání a bylo 7t kusu 1 k, za ldí,
fl .
gr a 4 d. za hrnec
.
57. 1568. ta1/itéž f. .156. Z,\olem JSou v ne·
aby barVIly
se d "ere a s t o l'IC e,
. '
děli p. sv. Třech králích Vít kozišník, Si~~?n. švec, Jan
pokrývači že zase přikryl na kostele 3 k. a .za 200 CIhel
SVfo vec bečvář a Josef Bílý Kříž, kten pnJa1t su~y ho·
" d malování malíři svíc vod 14 dal! ,me 47 gI.
36 gr., 'o
v
,o
1 k
l~\'é 263 k. 47 gr. m. Přijato v?d pánuov ~sadmc21 ua
5 d., za cívky a za plechy k tem SVlcum
.
ktertí učinili na to stavem kostela, 20 k. 1 { gr.
58. 1569. Tamtéž f. 169. Zvoleni jso~ \. ne·
děli po sv. Třech králích Vít kožišn9:' ~~ve.l uzdar, Jose~
Ddo ktelé se začalo dělati, jakozto kruchta a vo·
Bílaj Kříž a Jaroš Vodička nozíř, kten pn]ahsumy ?~t.ovy
křidlí " lwstece našem - stálo 351 k. 42 gr. 1 d. 111.
112 k. 4 gr. m. Příjem 247 k. 31 gr. 5 d. Vydam, p.
faráři knězi Štěpánovi svatojilskému 36 k. 15 gr., za pr~ona
Naklad a vydaní k stat'e11i v kostele kruchty : Jest
na veliký voItá,' a za stupně k pulpitu 56 gr., ,4 tesarun;
dáno Pavlovi kameníku vod kruchty dělání i ~a káme~
za 2 dni, že vtáhli žlab a stvrdili střechu na fa:e a dru!le]
tesání 65 k. m., témuž za štukový kámen k te, kruch:,e
žlab tím starejm nastavovali 1 k. 15 gr., na htkup dano
• 0'1 To se slalo v sobotu před sv. Pavla na VIru obra·
1
L
vď f"
vod těch peněz vod orloje n gr., za prová~k! ,k vOk;1U
cení. Vod fůry šrolýřum toho kamene" kaz a ur~ po
činí 4 k. 12 gr., Pavlovi skalmkovl za kamen
velikýmu na kruchtu 1 gr., d'áno vode zd\r delam na fare:
která se voboma tam k sv. Linhartu, 3,2 k., Jakub~v;
na prampouch i s forou, že jej svezl sám, 7 k.
kantoro"i aby u nás kantum spravoval 1 k. Suma vydam
38 gr.) za 1 k. hřebu,' když lešení dělali na luchov~~ kde
mŘli kámen tesati, 4 gr. 4 d., za 31 prken (po O gr)
107 k. 25 gr.
\' Danském mlejně 2 k. 35 gr., za 26 tesamc v ~odskalI
-9
1 "~IO
Tamté.ž f. 1'Z6. ZvoleLÍ v neděli
O.H).
vV
2 k. 8 gr., za provazy líčená ~ uvazování l:~em
gr.
po sv. Třech králích Vít kožešník, Sirr:~n ~::c: Jaros o·
4 d .. za cihly 16 k., za 9 vozu pís~u šrotyrun: 112 ~.,
dlcka nožíř a Jindřich kloboučník, kten pr:]alt sumy ho·
k.' hi'ebíku 18 gr. 2 d., na llIlejne Sevennovlc za 20 tOVl'.' 140 k . 4 gr.. "v
d. ,
Vvdání: Utraceno Jest,
v kdyz
l ' sme
prken (po 6 gr.) 2 k., za kruh železnej pod krudltu ko·
chodili k p. administratorovi, když nám chtel p. leJt~an
~áři 3 gr. 3 d, za 2 k. hřebu 9 gr. 1 d.,_ za CIhly 4 k.,
Turl'a za faráře dáti, 18 gr. - Janovi VlachoVl kameOlku
1
mistru Jakubovi na lázni v Bílou sobotu ~ gr: 1 ~., za
vod \lenulí sklepu na faře, vykleněnív~.ličky 16 1. k. Suma
tuky
volovo, když sázeli štuky, 10 gr. 2 d., skall1lkOVI za sv
· , 126 k . 35 gr . 5 d ., suma pn]mu 313 k. 17 gr.
vy d al11
5 k" kameníku na mejdlo, aby provazy namazaJ, ~ gr.
5 d., zustává 186 k. 42 gr. m.
J d., mistru Jakubovi, který lesal kámen, v nemocI na
60. 1571. Tamtéž f. 184. Zvoleni: Vít k~.
víl'O 4 gr. 4 d., když se táhlo );~mení na l~rucl:tu za 4
Zišník Šimon švec, Jindřich kloboučník a Hav~l kovár~
libry volova 10 gr. 2 d, za Slaf zelezav~ restu 1 k' l za
kteří ~hjali 186 k 42 gr. m. Vydání: za ry~. p,aplru, totlZ
vo\~vo k zalívání štuk a skob i u voltáru za 30 lIber, po
za desatery knihy, každý knihy za 36 g.r., ,:clm, 6 k; 6 ?!.,
českým groši, činí 1 k. 17 gr. 10 d. m., za barvy, z~ la·
Janovi kantorovi k sv. Valentinu za kml;Y c~sky, kceryzt~
zurovou a zlutou, za 28 krejcaru a. na smetanu 6 kl'.
slovou Rorat~, 4 k., dáno kantorovI ce~kYrr:u J aku?ovI
v pátek po sv. Jiljí. Dáno p. MatoušovI za barvu 1 k. 6,gr.
1 k., p. faráři k pouli za štiku, neb praVl:~ ze nem; co
Náklad na klenutí vokřídlí po .vobouch, ~tranacl;
jísti, domlouvajíce, 30 gr., na zvonec ve vlzce ..n~d, kurem
\' kostele: V outerý svatodušní smluvIli se pam osadm
40 D'r. Janovi kantorovi, který jest nám psal ]Itrm a ne·
s mistrem Pavlem Vopatovským i dáno mu 66 k. 111" za
Špo;y 'vode 30 kvaternu, kvatern po 32 gr. 12 k.
4000 cihel. tisíc za 2 k. 20 gr., Cíní 9 k. 20 gr., 2 k.
io gl:., za svícny dřevený na kruchtu po l~,d. 14 gr.
hřcbtl 9 g~. 1 d., za 6 vozů písku 1 k., za 25 pr:,en:
2 d. Suma vydání 263 k. 31 gr. 5 d., suma pnJmu 373 k.
kazdý za 2 české, činí 2 k. 8 gr. 4 d., za 4. k. hrebu
58 g1'. 4 d .. zůstává 110 lL 30 gr. 6 d.
18 gr., za 8 vozu písku III, k, mistru JakubovI na pIntu
dna aby jedny pilněji to bmení tesal, 10 gr. 2 d., za
61. 1572.
Tamtéž f. 191. Zvoleni: Pavel
31!. 'tisíce cihel sklepových a zdících 8 k. 20 gr:, z~ 3
uzdař, Vít kožišník, Bartoloměj 'švec a Salomun zámečník,
korby vápna nehašeného 5 k. 36 gr., za 8 v~:u 'pls,ku
kteří přijali k sobě
k. 30 gr. 6 d . "
vv ,
1 k. 20 gr .. za 1300 cihel 3 k. 40 gr. p. Lukasov1 No·
Vydání na náklad věze, kdd z bozlho dopustem
zičkovi za ľ4 prken 54 gr., 6 vozu písku 1 k., 3 korby
skrze zlý povětří, kdež potřískal a roztrhl krov velmI
vápna nehašeného 5 k. 36 gr., za 2000 cihel 4 ,k ~l gr.,
škodně. Stalo se v outerý před sv. FIlIpem a Jakubem
za 6 ;·ozu písku 1 k., za 6 tisíc cihel v pan:ky, vapemcI
1572: Tesaři na zpropití, že jest nám tam slezl ~ v~pa:
14 k .. za 2 korby vápna 3 k. 44 gr., 6 vozu plslm 1 k.,
třil a některá prkna přirazil a uvázal, 15 g:., ~~ dve dreve
11
') ko;by vápna 1 k. 52 gr., 1'2 tisíce cihel 3 2 k.,. 1wrba
111 k za dřevo na řeřáb 40 gr., za 3 rebnky 42 gr.,
~ápna a druhou 3 k. 44 gr., 6 vozu písku 1 k., třl kO,rby
za'2 32" prken po 6 gr., za kopu hřebu p~. 6 d. činí .52 gr.,
.'
• k. 36 gr '1 za 4 lisíce cihel 56 gr.,. • 2 "ozy plsku
\aplla
O
za 5 1 12 k. hřebu podlažních 33 gr., tesan ~onso~l Lem:
20 gr., na vápno k bílení 8 gr., aby barVIlI, za smetanu
lov; vod toho díla smltívou 12 k. 15 gr., mIstru ]'y1JcI~~lovI
a 11a hrnice (?) 3 gr.
,
v
pokrývači vod toho díla, co něco votevřel a zase pnkryl
Tolikéž páni osadní slyšíc zádost Pavla kameny,a, :e
skřidlami 40 k. Suma 60 k. 49 gr. 1· d.
o
'
o
v
to
1 d1'le že by prav b)'lJ
pn tom zustatl nemuzc a na ,n
. ,. .
6*

, I a'za'111' beJ'yá novy' udělati 58 gr.; kováři, že dělal
ranlll <
'.
v.,
d v d t . v)'
kurem kde se svíčky lepe]l, 15 gr.; k yz os ave I
.
t I
;éž
sme
dali
dymníky
zdělat
na
kostele po·
\" KOS e e,
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Na rozličné pO~~by: za pás k prostřednímu zvonu
12 gr. - . Suma pnJmu 282 k. 20 gr. 4 d. - . vydání
149 k. 34 gr. a tak pozůstává peněz 132 k. 41
4 d.

Pavlovi 8 gr., na vopravu kostela 21 k Suma příjmu
3?5 k. 25 gr. 4- d., vydání 99 k. 38 gr·. 3 d., zustává
205 k. 97 gr. 1 d. m .
• n
62. v,15T.~· .
Tamtéž j. 199. Zvoleni ouředníci
69. 1580. Tamtež j. 252. Zvoleni sou úredtltez, kten pnJah k sobě 132'12 k II gr m Sum v,·
318 k
.
"
a pnJmu
~íci a kostelníci v neděli po Třech králích Havel kovář
" ~ 1 gr. 4 d. Vydání: p. faráři do Tejna vod řiSlm?n švec a Jiřík Korbel, Jeremiáš jirchář. Příjem: od
sluhovam den sv. Jiří 10 k. k pouti 1 k té
v. d P
I h "
'
.,
muz 'o popam Ann~ od ,toulu od hrobu JO k. - . Vydání: knězi
s u"ovam 1O k., vod komže nový šití 30 gr., truhláři '
ťavlov, P,seckymu od přisluhování třetí neděle a každého
dv~:re vopravoval.na maIej krchova schůdky' dělal k ~:l~ clvrtku
do plll leta 10 k., témuz kvartál sv. havelský
tán, ~9. gr., za třI rámy nový na faru do setnice 24 r
lOk., J akubusoVl kantorovi dva kvartály 2 I
V 'd' ,
sklenan vod vsazování skla do těch rámu 55
' g ,:'
vy<talen'
c.
) am
n'k
t k v
,
gr., zamec• . 1 f ~:y 115 k 4 8 gr. m., na stavení studnice
22 k
1 U za pru.~
:em skium 15 gr., Jakubu kantorovi 1 k.
Sun;a
pr~mu
483
k.
54
gr.
6
d.,
vydání
199
k. 14.gr·
- . Suma V) dám 102 k. 37 gr. 3 d. zůstál'á 215 k
.
44 gr. 4 d.
, . 3 d., zustáva 284 k. 40 gr. 3 d.
70. 1580, ll. března. Missivy l107tsistoře pod obojí
" .6~:v ,1574.
,7~1IItéŽ f. 206. Zvoleni Pavel uzdař. ~ 2;1. ,v, arch;vlt arcib. ,~u]'gmistru a radě Star. M. Pro !
\ ,t l,ozlsmk, Adam, BJ!kuv s)'n a Kašpal' sVvec J t " v.'
. r k bv
" , ,err pnNemuzeme í. Mtl t~~na Cllllb, kterak jsme pánů osadních
~a 1 ,so ,e ,215 k ~4 gr. 4 d. Příjem 385 k 47 gr.
kostela JH. B. ,.na I?UZ1, P,ovo,lavši, ouředníkul' jejich, nao d. 'i ydam: p. faran Janovi do Tejna vod přisluhování
pomvenul!, pOI.l,:',"adz vod davneho casu faráře nemají, aby
23 k. Jakubusovi dáno na Velkú noc 10 g
v d' I
k t
b'
'
r., ze
rze
od casu...~". Jm faráre, na kterého hy jim od nás ukázán~
an um, ne t?ho pul Jeta nebejval, než tu na Velikú noc
bylo, p:'jah a chovali. K teřížto našemu napomenutí
- . Suma vydaní 136 k 4 gr. 6 d.
Olcovskem:,- a spravedlil'ému zprosta, ze toho neučiní
, 64. 1575." - .v 1 allltéž f. 212. Zvoleni Vít kozišJ.S?U, o.depreh; poně:-adž bl: jednoho kněze na přisluho:
mk~, H:.,:el kovar, Jlrík Slovák švec a Václav od toulii
V am ~~ednanellO meh, a zákovsh'a, ktecí jsou prve od
kt~n PTlJah k sobě 249 k. 7 gr. m. Vydání: p. faráři d~
starodavna
tu vždycky
by'vali
v
"V
I
"
.
, od da'l'n'l
1 JO casu J1Z neTeJna 21 k., na vížku za dříví, hřebíky. za makovici _
~"ovaJl. I za t~ náležitě zádáme, ze 10 casně opatřiti rá!07 k. -:-- Suma opr!i~u 4~4 k. 17 gr. '3 d., vydání 306
c,:e ~ ~b): pam osadní M. B. podle oznámení iim od
. 12 gI. 2 d., zustava 18~ k 5 gr. 1 d.
na~ ucmene,ho se zachovali a, jakž předeiile, šk~lu svú
v rád dobry starobylý uvedli - . Dán v Praze v pátek
,. 65;. 1576. Tamtéi j. 220. Zvoleni jsou titéž
ouredmcl 1 kostelníci. Phjem: Vod paní Anny T l '
po památce sv. Crhy a Stracholy 1580.
át k ,. 1 N
ou ovy
vP', e l?r~.G I a;-. P. M. vod pohrbuo nebo mistra Jiříka
71. v 1580, 15. dubna. Sněmy Česke V. str. 701
[Konslstor]
purkmistru a radě St . _.
M Pr- . C o se pa k'
m~n;,ela I;Jlho, ze ho v kostele pochovali 10 k. _ V :
,. .
odpovedl
pánu.
osadních M. TI. nad IOUZ1' dotycc,
,v
t'
.
dam: knez, Janovi, p. farál-i do Tejna za posluhová~í
,
'
I ne1od JS:~' H~v~a do s\'. Jiří, 10 k., knězi A'damovi faráři od
~,ce tl',? sev ~ymlo~:~JÍ! ze se obávají, kdyby faráře podÍe
rádu predesleho pnJah a chol'ali, aby se fara na něho
sv. ll'! az o sv. Ha,.vla 18 k., témuž na zimní kvartál
nesbonla. Ale YHlí se, poněvadz se na tl' ktel')im" t "
od s~:v!favla,. 12 k. Zákuom na expensí dáno po očtuo
f - . k v • š
",
Z
Ul,
prvn~Js1ll1, a7 sme faráře měli, 42 gr. Pujčeno Jano;i kan ..
mu Ja o~ 1 kolu pronajímají, nesbořila a nesboří že
tO"?,"1 Jebavymu 2 k.; utraceno jest, když sme uvedli p
by se. am na ,ra~áře nesbořila. A bylo· li jest co potřebí
farare kněze Adama ve čtvrtek po Velikonocí 7 k"8
.
opra".'tJ, moh" JSou to v tom case, kdyby chtěli, dobře
akubu
.,.
,
. o gr.
J
spravlt!.
Strany
pak škol"
nemaJ','ce zV~d'Je'
'1 v ' , 1
s~v" ze nam, nap.sal nešpor, který se zpívá na BoZí
. v
~ ~
./ ;
.. ~
~ usne vym uvy
n~roz:m, 1 k. Dano J:.~t Jakubusovi kantoru na jeho
P'?,C ,by :-, m rektora. ex, universitate Pragensis kanloren~
a Jmym zakovstvem, Jakz od slarodávna bvlo nechovali
h artal 2 k. - . Suma pnJmu 348 k. 20 gr. vydáni 181 k
6 gr. 1 d., zustává 167 k. 13 gr. 6. d. m'.
.
zprosta m:cí. ~ A protož V. Mt iádád1e _ že t~
spravedhve a casně opatřiti ráčíte _.
Tamtéi f. 229. Zvoleni sou tířed
. 66. ,] ~77. 72. ló81;,. -;: Rttlwp, č. 1652 f. 258. Zvoleni
níc, od panu vosadních a starších i vší osady Havel ko ,"
sou Havel kovar, SImon Moravec švec a Jiřík Korbel J· ... k
a Pavel Stříbrský uzdař a kostelníci Vondřej Slovák š~:~
uzdaŤ Př')·
,..,.
f
' Ir!
,. ,', 1 em: ,~lllze z ary od Matesa koZišníka 5 k. _
II Hans Mana Vlach, kteří přijali k sobě sumy hoto Ý
í}
dam:
p.
faran
Mlchalskýmu
2
kvartálv
20
k
t
167 k;,.13 gr. 6 d. Příjem: - . Vydání: knězi Adamo:i
ven i fa
140 k
S
. . , na s a, "ry
. -.
uma příjmu 480 k 36 gr. 1 d.,
p~ faran 2 kvartále 12 k., p. faráři knězi Pavlovi Písec,yda~, 340 "k. 30 gr., 4 d., .~ustává 140 k. 5 gr. 4 d. m.
kemu, na 3 v~:artály 52'12 k., Jakubusovi na kvartál 2 k.
73. ,. 1082.
Tamtez t. 265. Zvoleni v neděli
SU~Ja pnJmu 272 k. 21 gr. ód., vydání 181 k. 7 gr.
po sv. Trech králích ode, vší osady jJavel
k ovar,
ov
S~'lmon
2 d., zustává 91 k. 14 gr. 3 d. m.
.1
111 oravec a Marek Glecl vačkář Jan stoliXkář
p v ,.
Od
67. ~?78. Tamtéž f. 240. Zvoleni úředníci
I b
k
I
".
~.
rlJem:
lro u v 'oste e: ocl p. N. z Sonova od Abr"l' .
Havel kovar, a Wolf flašnýř, kostelníci Jiřík Slon švec a
Toulov
d J' d I R '
a lama, syna
a, o
III nc IR
otrmunda, Jana Fibicha truhlóře
Martlll Manusek kožišník. Příjem: činže z fary 1 Je 45
od pp . osa d'
r:rence šmukýř:,. Wolfa flašnýře, Václava truhláře. '~š~
mc 11 na pomoc kostnice stavení 11 k. 53 gr.,.
V~~ání: knězi Pavlovi Píseckému poslední kvartál s~. Jirs~,' : p,.J 0 k. m. PnJato od zvonění i od světla kom'u co
pUJcováno
bylo času morního,
20 .
k 20 gr' ....:. "'d' '.
1, /2 k. Jakuhusovi na kvartál 1 k' utraceno kd'
Y
f ". T"
. ) am.
choď!' k
~ á" B
.,
, y z sme
p. aran. eJnskemu knězi Bartolomějovi kvartálu 12 k"
II
p. lar TI
etlemskýmu vo přisluhování 12
kantorovI Jakubusovi kvartálu 1 k., témuž od psaní h)'mn;
na ~ta,vení kostnice 40 k. Suma příjmu 279 k. 23
do k~nclOnalu, 19 gr., Jebavýmu kantorovi pujčeno peněz
vydalu 112.k. 11 gr. 6 d., zustává 167 k. 11 gr. 3 dg,
osad~,ch . na zaponu a na písně Boleslavské 4 k .. JiCíkovi
,,68. 1079.
Tamtiž f. 248. Zvoleni sou H~v~i
Slovakov, na blryt ~k~amítový 2 k. - . Suma přÍjmu 336
kovar ap., Zlvkmund Kapr ml., Martin Manousek a Jiřík
k. 23 gr. 6 d., vy dam 127 k. 41 gr. 2 d., zustává 208 k
KOlbel becvár. Vydání: Jakubusovi kantorovi na kvartál
36 gr. m.
30, gr.; bedelovi, když nám chtěli dáti děkana LitomyšlTamtéž f. 273. Zvoleni sou Jero74. 1583.
skeho 6 gr.; když sme nosili kvartál svatojirský knězi
nym Vodicka nožíř, Marek KlecI vačkář a Jan stoličkář,

gr.

.
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utraceno na faře sv. Petra Zádajíce
faráře, aby nám
Jan Yorel od tobolal-ii. Příjem: činže při sv. Jiří z fary
namlouval za faráře kněze Tomáše
s\'. KyEan3, 23 gr.
od Yác1ava krejčího 50 gr., při sv. Havle od Valentina
50 gr. - . Vydání: Dáno na faře SI'. Mikuláše, '
80. 1589. Tamtli f. 311 *). L. P. 1589 v neděli
Lylo mluveno s p. farářem, aby u nás přisluhoval,
po sv. Tří králuov .druhou páni starší i všiclwi osadní
6 gr., dáno u Pavla uzdaře, když nám dohazoval kněze
kostela ]1,1. B. nad 10uU v Star. M. .l,'r. zvolili jsou za
Jana Ledeckého, předešle děkana Velvarského, a s ním
ouředníky téhož záduší osob)' tyto: Simona Moravce a
Matěje Pechance, k nimžto jsou přidáni za kostelníky
bylo tu mluveno, chtěl-Ii by u nás za p. faráře bejti, což i
',fipověděl, je,tliže tomu dovolí p. administrator, 24 gr.,
Jiřík Řepík, kloboučník, a Adam Podolanský, beč, ál'.
~traceno na faře sv. jl,Iikuláše, když bylo jednáno s p.
K teřízto výšpsaní ouředlníci přijali jsou k sohě hotové
farářem, aby u nás na zimu přisluhoval, 12 gr., za čtvery I sumy po poctu y pondělí po sv. Vincenci léž léta tohoto
etc. osmdesátého devátého učiněném 188 kol' 1 gr. d. m.
knihy papíru na lejstra 20 gr.
Pl'íjcm dluhův zadržalých gruntovních i jiných: V so·
75. 1584.
Tamtéž j. 280. Zvoleni titéz úředbotu po pTVní neděli postní přijali jsme od :v.lartina Choníci i kostelníci, kteří přijali k sobě 264 k. 21 gr. 2 d.
cllOla ze vsi Sedlce grunt Jifíi:kol'ský, jemu prodaný,
Příjem: od hrobu, že sme dovolili kopati v,. kostele něja·
držící na pozustalý dluh, což mu léta etc. 88 na koně
kému zemanu od toulll 10 k., od hrobu Sonova 10 k.,
připujčeno bylo 5 k. Zllstává na lýž dluh on Martin ještě
od hrobu po p. Václavovi Vostrol'ským 10 k. - Vydání:
puol třetí kopy. V outerý po ll'elí neděli poslní od p.
dáno knězi Mikulášovi, p. faráři sv. Mikuláše, dva kvartály
Symeona Redlfestera přijalo peněz gruntovních zadr2.alých
20 k., Jakubusovi od psaní písně Otče náš a Přikázání
na domě jeho skoupených za léto etc. 88 20 k. Ve čtvrtek
boží 10 gr., dáno podvakrát vstoupení před p. adminipo Druzebné neděli z vinice někdy Vavřince rybáře a již
stratora, žádost na něj vzkládajíce, aby nám dOl'olil při·
Kašpara Trojana ze Zderazu, z níž platu rocně k záduš(
sluhování od faráře Havelského a kněze Adama aby nám
tomuto pinta vína (a předešle o lémz platu se nevědélo)
nedával, 4 gr.
přijalo 50 gr. Téhož dne phjato od Matouše Ondrckého
76. 1585.
Tamtéž f. 285. Příjem z fary činže
od Klimenta Papouška od sklepu I k. - . Vydání: za dva : z Sedlce platu z vinice za rok elc. 88 zadržalého 1 k.
klíče kaple dolejší 20 gr.; Danielovi, že spravuje místo i Týž den Jan Kadeřávek, tkadlec v Dlouhé sti-ídě, položil
peněz gruntovních na domě jeho koupených, pi'ijalo za
]akubusa kur, 1 k. - .
rok etc. 87 10 k.; a za rok etc. 88 zustává dlužen
L. 1586, 16. Januarii stal se počet a p0Zustává za
zouplna. V sobotu den sv. Marty od V,íclava Charbuzi·
tíředníky Jeronymem Vodičkou a Hanibalem Kornhaufem
ckého z Sedlce přijato ouroku za rok etc. 87 a 88 za217 k. 38 gr. m.
ddalý, totiž za dvě létě 3 k" 30 gr. 2 d. V outerý před
77. 1586.
Tamtéž { 291. Zvoleni sou J erosv. Vavrincem od Vavřince Reřába z :\'1alé Strany peněz
nym Vodička, Hanibal Kornhauf a NykoJym Andrle a Filip
gruntol'llÍch na domě jeho koupených za rok etc. 87 a 88
švec - . Vydání: knězi Václavovi, p. faráři II sv. Mikuláše
zadl'Žalých přijato 50 k, Téhoz dne od Mikuláše Terciá,~a
20 k., Danielovi ex pensí týdně po 8 gr, za šliku p. adpod malými domy na příkopích přijaté dvoje peníze grunministratorovi, když sme na něj žádost vložili, aby nám
tovní a již poslední na domě jeho koupené za rok etc.
byl dán kněz Jan Opický (?) za faráře, 30 gr., na faře sv.
88 i za elc. 89 12 k. Item z domu někdy Adama Bílka
]\Iikuláše, když p. administrator nám okázal na kněze
v Nožířské ulici peněz k záduší odkázaných a již posledVáclava, aby nám předse přisluhoval, lb gr.; na faře sv.
ních 5 k. V pátek po sv. Vavřinci za kabát a ks a,; , jehož
Mikuláše, když nám vypověděl přisluhování 3') gr., za
v zástavě nechali od hrobu p. Želinského, přijato 9 k.
30 gr. V pátek den sv. Klimenta urozený pán p. Václav
sněm R gr.
z Smiřic platu komorního léta etc. 87 za termiil sv. Havla
L. 1587 den sv. Pryšky stal se pocet, pozůstává
zadrčalého a léta etc. 88 zouplna dal 30 k .
258 k. 58 gr. m.
Příjem platu komorního o sv. Jiří: Urozený pán pan
78. 1587.
Tamtéž J. 296. Zvoleni Jeronym
Vácslav z Smiric etc. léta tohoto cIc. 89 sv. Jii'ského plalu
Vodička, Petr Opicius apatykář a Filip Petřík, Jan Pekomorního dal 10 k. Páni Z'pští etc. od léta etc. 8'3 aZ
chanec. Příjem: činže z fary .z dvou sklepu 5 k. 20 gr.
do lohoto etc. 89 léla zaddalý platu za sedm let, kteri z
(celoroční) - . Vydání: p. faráři ]Hikulášskýmu na kvartál
se platí každého palou letí po 1 kopě míšo
5 k., za 9 čtvrtků faráfi Marlinskýmu po 12 gr., 1 k.
Příjem z peněz na ourocích sv. Jiřský: Od p. Vác48 gr., Danielovi expensí 3 k. 30 gr., za štiku p. faráh
slava sl. Krocína z Drahobejle, prymasa města, na místě
sv. Stěpánskýmu, když nám podával p. administralor fa·
p. purkmistra pánuo přijato ouroku polouletního sv. Jiřského
ráře a nechtěl oznámiti, koho nám chce dáti, aby nám
27 k. Od Mikuláše Kautského, bečvái'e, oUI~oku sv. Jiřského
sám farář oznámil, 36 gr.; za štiku p. administratorovi,
ze dvou set kop mÍšo přijato 6 k., Václav Sobr, pozaunár,
aby nám toho dovolil, aby nám p. farář Tejnský přislu
ze sta kop míšo ourok polouletní sv. Jii'ský léta tohoto
hoval, 30 gr.; na faře sv. Mikulášský, když nám bylo
etc. 89, kterýz mčl dáti, vyplnil jej předešlým ouřední·
ukázáno k sv. Mikuláši, II gr.
kuom v létu etc. 88, jakž se v příjmu nacházÍ.
79. 1588.
Tamtéž f 302. Lvoleni sou JeroPříjem v městě případlý: V pátek po Sl'. Tří králuo\'
'3ym 'Vodička, Šimon Moravec a Matěj Pechanec, i\Jatouš
přijali jsme podle kšaftu dobré paměti p. Wolffa Behema,
Skoda, kteří přijali k sobě 240 k. 30 gr. Pfíjem: z sklepu
flašnýře, odkázaných k záduší óO k. Téhož dne přijato
malého u dveří na I'aře 1 k. 20 gr., z velikého 2 k. 20 gr.,
od hrobu téhož p. Wolfa, flašnýře, klerýž pochován jest
od Václava krejčího 2 k. 32 gr. - . Vydání 1'. faráři sv.
v kostele 10 k. Item od hrobu v kostele, že pochovali
Martina kvartál 10 k, p. faráři sv. Mikuláše kvartál 12 k.,
Viktory na Hendrycha, jinak Holiána 10 k.
na expensi Danielovi 7 k., na pomoc k munstruňku 1112 k.,
Příjem cinže S\'. Jiřský z fary: Václav krejčí z far)
dáno na fare sv. Jiljí když bylo jednáno s p. farár-em,
činže sv. Jiřské dalI k. 30 gr. Od Václava drvoštěpa ze
aby u nás přisluhování drhl, 20 gr., kuchařce p. administratora na lázni, aby se přimluvila, aby s toho kněze
*) Jako příklad otištěno nezkráceně.
mohlo sjíti, kterého nám podával za faráře, 1 k. 36 gr.;
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Xlla. Kostel Mathy Boží

l1a

louži.

Xlla. Koslel Matky Boží 11a louži.
Xlla. Kostel Matky Boží ua lOllži.

sklepu cinze 1 k. 20 gr. Od Anny pradlí z druhe'llo
sklepu činže 1 k 36 r
O
.
Poláka v. v 2'
g .
ci Bartolollleje Paprodskeho
Clllze ,k., za rok od kanceláře v SI ětnicl.
v
Z domu v Nožířské ulic'. C . ,
·v,
v NoZíř k' 1"
I.
lllze sv. Jlrske z domu
s e u ICI od Urbana l' k . 'I
, ..
sv, Havelské léta jminul'l ' u aVlCfil m: pnJato, i také
18 k.
e 10 etc. 88, to Jest za celej rok
v
Příjem pon
.
V středu
~ ez na gl untech skoupených sv. Jiřsky;:
na domě p~ S,'" Filipu a Jal~úbu pi'ijato peněz gruntovních
T"
I)drzcha trubace koupených 12 k, Mikuláš
P e1'cI~n dal, Jakz prve napřed položeno a již osle dní
" v~) meon Redlfester tohoto roku nedal
A
V·
.
Rerab z Malé Strany též nedal.
.
avrmec
Příjem v Sedlci případlý' V e d V],
jato od Martina Chochola z Sedlc: z~ I ~o Devítn~~~ přint
p~ni osoadní prodali, peně. ročních po!t: ; l~teryz Jemu
nalu duchoduov učiněného za rok
. l.zapI"u v OrlglA desátá kopa, ta podle odkazu I ml<nu! etc. 88 9 k.
obrácena. Tohoto léta etc 8 n nen" ~addu:I do Bohemic
•
<J
I nIC
ano
v, P~íjem peněz sirotčích z Sedlce: V so~otu d
'
Trdl vkraluov Saloména Macková z Sedlce slolila siro~: s,.
a etem Macka Velkého s r '
v
uom
spravcdlivosti . ..
P, V fil manzelkou zplozeným
I
,.
.
. jeJI?h podle zaplsu v registl'ích v zl t'
'UOZ! svazanych uciněného 5 k.
ue

nice
." z,a, šest
. let. Marť!ll š meJ'd<V
Ir na mostku dal 45 .
M dl'
h
v g1.,
J mk Staušnaydr na stupních 1 k
dvou "inic z . d ' 3
.,
an a ena okyne ze
obě t" J'~'l .t;e nve O gr., a z druhé vinice, kterézto již
' .. yz \ll' ::-itausoayder koupil, dáno 7 gr. 4 d. Kaš ar
;t~oJao, P: Symeon Redlfester zuostál'á z dnice ' od l~ta
. 82 az do tohoto etc. 89 sedm 'l'eJ'n k; ]
veného.
s ) C I vína čer-

v

Petici roku loholo etc. 89 l)ři kostele' V
dVl'
první
t -'
v··..
•
ne e 1
v..
pos lil pnjaw petICi 32 gr. V neděli Družebnou
pnJato 38 gr. V n. Jubilate 32 gr 3 d V
v d
Duchem 36 g V
d
'.
n. pre sv.
v
,1'.
ll. se mou po sv, Trojici 42 g . V
pred poub: ta jest p. faráři darována. V n. před :v. H~:
vlem peticI 34 gr. V XXV
T '"
rO]IC1 54 gr
V d l ' n. po sv
1'11 lOu neděli adventní 50 g r . '
.
Suma všeho příjmu v roce tomto 158" ,., v
šcdesát J
["'d
.
" UCln1 pet set
.l v •
e .~op l'l cell vosm grošuov vše míšenských šest

\r

Příjem ouroku z Sedlce sv Jiv'k
rs '1
ouroku sv. Jiřského dal 49 gr ~ d l\~ ItO: }Oan d Ry~htář
J' k
o
W." . "a ous II rckv 9')
~:., Ir ~ ackuv 30 g;., Martin krčmář 26 gr., l\Íac~k
<lC1av Charbuzlcký 52 gr 3 d M ť CI h
1 ok.gl.,20 gr.
.
., " ar ln
loe ol

!\1

Ze "si Třeboradic sv, Jiří: Jan Čecl' . TV b
d'
dal 1 k 40
N '['
' z re ora IC
.
gr., 'OV'H z Treboradic 50 0'1'
komorního o sv. Hade'. Uro zeny pán p. Václ. Platu
S'"
a" z • lIlJrlC elc. dal platu kOlllorního sv. Havelského
10 k. Pálil Zapští nedali.
Z
' peněz
Dna
I 'úrocích sv . Havelslcy"
-. Pa l l ,'" <lC1av st
roeln z ra IObeJle, prymas mesta, na místě
urk'
~lls::'a a pánuo; d~l ourok poloulelní' Sv. Have1skrz ~um~
,~VI I set k. ~llŠ. 27 k. Mikuláš Kautský ze dvou set I:
d;l ~'~ tCI:lO urok ,P0louletní sv. Havelský toliko 24 r'
zusta,'a pet kop tndceti šest gr
Vá"lav Šo'
g,'l
ze sta k. sv. Havelského nedal"
•
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K
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l'j k

~nln~
O

z fary o
V' I

.,

<lC

a,i se vystehova!.

OJ

Z,domu v Nožířské ulici činže
p
rukavlcníka není dáno.
o sv. ,avlc od Urbana
,
Ouro~ z Sedlce sv. Havelský: Jan rychtář sv. Ha\ elského uroku dal 42 gr. 3 d., Matouš Oudrcký 22 gr.,
Jirka l\:!ackuov 30 gr. Martin krč " 26 gr, Macek
O"
'"
:
2 "v ",1.,
,ac1av C
harbuzICky'
52 0'1' 3 mar
d Martin' Chochol
1 k. 20 gr.
b
•
"

:r

,

t
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. Ourok z Třeboradic sv. Havelský: Novák z TV b
radlC sv. Havelského dal 50 gr., Jan' Čech nedal. re oZ vinic u Sedl
v ,
dl
. . ce: •Št epan,
syn Jana rychtáře z Se-

M~~tinOl~loi~~ ,: ~18l1lce 1 k., Jan, starej rychtář, dal 48 gr.,

Od'
ar
gr., Martin Chochol 48 gr
Mato s
u l rlcl~Y481 k., Macek 40 gr., Jirka 48 gr., Vá~lav Chaur
bu zle'Y
gr.
v

,

Na Babě z yinic: Štěpán rybář 1 I
c, pan Vít Flavín
1 k. 50 gr.
Z vinic na Bílých Horách: Josef Bílý Kříž dal za
tento rok 30 gr., a zuostává zadržalého ouroku z téi vi-

v

1

SI'. Havle" Václa _ k
'V.,. v
. " reJcI Cin ze z fary
av drvoštěp ze sklepu malého
d a1
ze sklepu druhého většího 1 k. 2Q gr. Barto7;lII ;,:
2

1
v

v
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v
b Y'
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a .
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V· poclu
v
v 1C ne
8 11 v pon eh po sv. Fab '
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1 gr. tl d. Item ke. třem čtvrtkuom a I
d'l' tO' ano
Tře I I 'I' I
. l'
' ne e I
relí [Jo
?
1 <Ta IC 1 za 2 ,2 žejdlíku vína k sluzbě Bo"
v
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6
3 d
Zl, ze] I
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,1'.,
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del\ prvl11 postllí za lb zejdlíky vína do lw,tcla ,v 'dl:k
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,ze],
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l
v
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.
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Té v )
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" e I:: ~OCI. dáno 8 gr. Item od praní
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.
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' ,
k V l' ,
.
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.
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I
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,
. tem za
erance p f ' " . D
k Veliké noci d
, ' ,
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Vel"
,arol ane dano 1 k. 40 g". Item v sobutu řed
Peť kou Sno c1 z dovol.ení pánuov vosadních dáno neboftíka
ra z e d lce dcch Barboře d
~. I'
.
nosti její 5 k Ite 1 • 'l' d
O. VSI • ~amejka spravcdlráři Tejnsk 'm~ vn _' s re u po \ e}'ke noci dáno p. faneděli a na eld. ze l,aplan Jeho u nas v koslele na K větmí
Provodní za l','o~ ~~I\slou:J!, 3 k. H. ke čtvrtku a k neděli
v
,
12 zej
l u vlna do koslela d'ino "g
It
k c dvema ctvrtkuom a k n d V]' J b'l
<
o r. em
vína do kostela dáno 5 gr e le ~ u ate :a ~va žejdlíky
p. farái-i sv Mikulá"
"
"
v. em pn casu sv. Tiří
dáno 12 k .
v. se, ze u :Ja~ pnsluhoval za puo! léta
Item v o~dě~ pn tom Jednam utraceno na faře 30 gr.
v Sedlct
/ v den sv. FIL a Jak. při ohno,'ení ouřadu
Jiří d'
'J,y~<~koze~o 1 k. 34 gr. Item v p:Jndě1í po sv
40 an~ mc ovy do Sedlce na její spravedlnost 1 k'
. ~r. tem od vstoupení do rady o položení en!'z r :
tav mch od Frydrycha trubace
l'
p . g un
kubu dáno 4
.
v ou ery po sv. FIL a Ja,
'.
,gr.; a od kVitancí nazejtří dáno 4 gr lte
m
( nan D
uc la l
sv. ' berně
z'edoctutek / pred slavností Scsl;i'
muo panuo osadních za rok etc 88 zad,' I' ') J
Item k neděli E· ď
k d v
"
Iza e ~ c
xau I a e vema ctvrtkuom za 2 žejdlíky

j

dna do kostela dáno 5 gr. 1 d. Téhož času na korbele
z domu p. osadních dáno 8 gr, Item v pátek př~d sv.
Duchem dáno od klízení zadního pokoje na faře, za svíčky
a pacholkuom na pivo, toho všeho S Je. 30 gr. Item ke
1
třem ctvrtkuom a k neděli první po sv. rrojici za 2 /2
zejdlíku yÍna do kostela dáno 6 gr. 3 d. Item v pátek
po sv. Trojici na zejtří Těla Božího za prkna na žlab na
velký krchov dáno 16 gr. A od pr-;nešenÍ těch prken
pacholkuom dáno 4 gr. Item téhož dne od kopání i zase
zahrabání téhoz zlábku dáno 16 gr. Item y středu po
BoZím Těle J;říkovi pokrývači od snětí makovice s vížky
plechOl'é a zase opravení i vslavení jí zase nahoru, též
pl'ibíjení plechu, že odcvstával, dáno 6 kop. Za voprátl,)'
k tomu dílu 4 gr. Item za podlažní hřeby k lešení strojení 4 gr. Item za cvočky pocínované k přibíjení plechu
dáno 8 gr. Item od nastavení škorně pozlacené pod touž
makol'icí p. Tomášovi kotláh dáno 24 gr. A od pul érování jí hodináfi v Platnýi'ské ulici dáno 16 gr. ltem Valenlinovi zámečníku od přidělání vřetena k kříži nad touž
makovicí a nové tři zděří k tomu, dáno 45 gr. Item za
I'OS111 Iotuo\' bar"y zelený k vobarvení hrotu na též vížce,
10th za ceský groš, dáno 20 gr. 4 d. Item za fermež a
volej k tomu 14 gr. Item za pivo týmz pokrývačuom 10
gr. :J d. Za veslo k té potřebě na lešení 2 gr. 4 d. Item
v pondělí po sv. Vílu poslu, že chodil do Třeboradic po
Cecha poddaného, aby yyvezl bláta okolo kostela, dáno
5 gr. Item od vytažení a sházení téhoz bláta na hromadu
pacholku za den dáno 8 gr. Item na pivo t/mž pacholkuom, kteří bláto vozili, dáno II gr. Item k šesti čtvrt·
kuom a Je neděli sedmé po sv. Trojici za lIlI žejdlíky
VÍna do kostela, iejdlík po X velkých, učiní II gr. 3 d.
Item v středu po sv. Prokopu s dovolením p, osadních
:lIikulášovi Kautskému, bečváři, půjčeno peněz zádušních,
jakž na týž dluoh cedule dvě řezané uciněny sou, a ly
měl zase oplatiti o sv. Martině již minulým 20 k. Téhož
dne Danyelovi dáno druhý díl za rok etc. 89 3 k. 30 gr.
Y pondělí před sv. Vavřincem dáno od ystoupení do rady
~1a :'Ialé Straně o peníze gruntovní na dOlllě Vavřince
lZeřába 4 gr. Item od vstoupení do rady v Staré Praze
o peníze gruntovní dvoje a již poslední na domě Mikuláše Terciána na příkopích 2 gr. Item \' pondělí po památce SI". Mistra Jana z Husince od vstoupení do rady
y Staré Praze o pcníze odkázané na domě někdy Adama
Bílka v Nožířské ulici 2 gr. A od kvitancí týchž peněz
4 gr. llem ke ti'em čtvrtkuom a k ncděli X. po sv. Trojici za 2 1'2 žejdlíku vína po X d. velkých, 7 gr. 1 d,
Item ve čtvrtek po Nanebevzelí P. M. při lovení ryb
v Sedlci vynaloženo jest 2 kopy 5 gr. Item ke lIlI čtyrt
kuom a k neděli Xlm po sv. Trojici za tři žejdlíky vína
do kostela 8 gr. 4 d. Item k jednomu čtvrtku a k pouti
Narození P. M. za )112 žejdlíku vína do kostela 4 gr. 2 d.
Item od metení kostela ku pouti dáno 8 gr. Na kadidlo
dáno 2 gr. Item p. faráři sv. Mikuláše k pouti dáno 1 k.
A na hus mu přidáno 30 gr. Item žákuom od zpívání vo
pouti dáno 30 gr. Item v pátek den Narození p, M. při
pouti -pánuom lilcrátuom na voběd vynaloženo 7 k. 16 gr.
V pondělí před Narození P. M. od poddělání kamen
y škole, aby neupadly, dáno 12 gr. Item v pondělí po
Povýšcní sv. Kříže od pohlubení krchova a prsti nošení
pacholku dáno 7 gr. A Juliáně hrobnici téhož dne dáno
těl od ~oho dlla 7 gr. Item po sv. Kříži jednomu pacholku za dcn od nošení té, prsti dáno v outerý 7 gr.
ltem v střcdu též jednomu pacholku 7 gr. Item v pátek
také jednomu pacholku dáno 7 gr. Item v sobotu též
jednomu pacholku od ty prsti 7 gr. Item ke třem čtvrt
kllom a k posl'íccní za 2 1'2 žejdlíku vína po X d. do ko·
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stela 7 gr. Item v pondělí po sv. IIIatouši opět jednomu
pacholka od nošení prsti z krchova ciállú 'i gr. Item
y outerý po témž sv. ~ratouši pacholku dáno 7 gr. ll. v středu
tolikéž jednomu pacholku 7 gr. Item ve čtntek den sv.
Václava pacholku 7 gr. Item v sobotu po sv, Michalu
pacholku 7 gr. Item v pondělí po sv. jl,iichalu též pa
chol ku 7 gr. Item v středu tolikéž jednomu pacholku 7
gr. Item ve čtvrtek též jednomu pacholku 7 gr. Item ve
ctvrtek po sv. Diviši za menší korbu vápna k vobvržení
a vycvikování zdi kostelní dáno 1 kopu 4 gr. Pacholku,
kterýž měří vápno, na pivo 2 gr. Pacholku od svezení
toho vápna na krchov 2 gr. Item v pálek po sv. Diviši
p. faráři sv. Miklllášskému za puol.léta termin sv. Havla
od posluhování dáno 12 k. Item "íce mu phdáno na víno
30 gr. Item ke třem čtvrtkuom a k neděli před sv,
Havlem za 2'12 žejdlíku vína do kostela 6 gr. 6 d. ltem
za nOl'ej klíč ke dvei:uom nad mříZí na krchoyě dáno
v sobotu po sv. Diyiši 6 gr. A téhož dne od klízení
bláta pacholku dáno 8 gr. Item v sobotu po sv. Diviši
dáno za druhou korbu malou vápna l Je 4 gr. Pacholku
od měření 2 gr. A druhému pacholku, kter);ž vápno při
vezl, dáno na šňůr)' od vobouch korb 4 gr. Téhož dne
za XX ,cihel krytcích dáno 6 gr. 6 d. Též toho dne za
sedm vozuov písku, jeden každý vUOz po X gr. míš 1 k,
10 gr. A za~ kámen pískový na práh ke dveřuom krchovním při skole dáno JakubO\'i zedníku 44 gr. Od přinešení
téhož kamene k kostelu 4 gr. Item v outerý po sv. Havle
začali dělali dva zedníci při kostele, dáno jednomu každému za den po XV gr. míšo 30 gr. A přidavači téhoz
dne dáno 7 gr. Item ve středu po sv. Havle tél dvěma
zedníkuom Mno za den 30 gr. Přidavaci téhož dne dáno
7 gr. Item \'e čtvrtek po sv. Havle dvěma zedníkuom za
den dáno 30 gr. Téhož dne přidavači 7 gr. Item v pátek
po sv. Havle dvoum zedníkuom za den dáno 30 gr. Téhoz dne přidavači dáno 7 gr. Item v sobotu po témz sv'.
dvěma zedníkuom za den dáno 30 gr. Téhož dne přida
"ači 7 gr. V pondělí po sv. Lukáši, evangelistu Páně,
opět dvoum zedníkuom za den 30 gr. Téhoz dne přida
vači 7 gr. Item v outerý po sv. Lukáši E. též dvoum
zedníkuom za den dáno 30 gr. Item v středu též dvoum
zedníkuom za den dáno 30 gr. A ve čtvrtek lolikéž dvěma
,edníkuom dáno 30 gr. Itep.l přidavači za ty tři dni dáno
21 gr. V pondělí po sv. Simo a Jud. od vyklízení smetí
z mHze na krchově dáno hrobnici 18 gr. Též pacholku
jednomu nazejtří, že sklidil rum a kamení na krchově po
vobvržení a vycvikování zdi, dáno 8 gr. Item pacholku,
který z písek vozil, dáno na pivo 2 gr. Item vv sobotu po
Všech Svatých poslu, ze chodil s listem na Skvorec ku
p. Václavovi z Smiřic, o zadrhl)' plat komorní polouletní
paterý, dáno mu 10 gr. 2 d. Item ke třem člvltkuom a
k neděli XXIIlI po sv. Trojici dáno za 2 1i2 žejdlíku vína
k službě Bozí, lIlI krejc. žejdlík, 8 gr. 4 d. Item v pátek
den sv. Klimenta při dskách zemských dáno od peněz
paterých polouletních platu komorního přijatých od pana
Václava z Smiřic písařuom od kvitancí 40 gr. Item hospodáři pána z Smiřic, že vo týž plat připomínal pánu,
dáno a při tom vynaloženo 40 gr. Item v sobotu před
Adventem na rorátky lojový dáno 30 gr. Item ke dvěma
ctvrtkuom a k neděli druhé adventní za 2 zejdlíky vína
do kostela 6 gr. 6 d. Item ke dvěma čtvrtkuom a k sv.
Janu o Vánocích za 2 zejdlíky vína do kostela 8 gr. Item
p. faráh, když měl světiti víno, dáno na piH pinty vína
6 gr. 6 d. Item od metení kostela k Vánocím 8 gr. Item
k hoduom Vánočním dáno za ryb)', kteréž jsme dali p.
faráři a Danyelovi 1 k. 30 gr. Item k neděli před Novým
létem za žejdiík vína k sluzbě boží 3 gr. 3 d. Item
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v pátek po lYeci> králích dáno berně z domu pállUOV
osadllích za rok etc. 89 zouplna 2 kopy. Téh~z dne
vstoupení do rady s strany peněz odkázaných od pana
Wolfa flašnýře, k záduši dáno 2 gr. Téhol. dne obsílky
sluzebníku p. purkmistra, když měli ouředníci voleni býti,
dáno 8 gr. Item od p,'edělávání nálepkuov v'oskov)'ch léta
etc. 89 dáno 12 gr. Item téhož dne Danyelovi prvního
dílu na tento rok etc. 90 dáno 3 k. 30 gr. Item kc tľem
ctvrtkuom a k neděli III. po nech králích za 2 ' i2 zejdlíku
I'Ína do kostela dáno 8 gr. 4 d.
Suma všeho vydání v roce tomto 1589 učiní 123 k.
[5 gr. 3 p. m.
L. P. etc. devadesátého v pondělr po sv. Fab. Šeb.
stal se pocet mezi pány staršími a osadními záduší kostela P. M. nad louH z jedné a Simonem jvloravcem a
~Iatějem Pechancem, jakoZto ouředníky' jmenovaného záduši, z strany druhé, ze jsou počet pořádný ze všebo
příjmu tl vydání v roce nahoře polozeném učinili, a po
poctu zustál'á za týmiž úředníky zase zvolenými sumy
hotový 442 k. 43 gr. 3 d. m.

12 gr., Kryštofovi knihah v Platnýřské ulici za svázání
těchto register 40 gr.
Před Květnou nedělí, když sme
mluvili s p. administratorem, aby u nás kněz Blazej na
KI'ětnou neděli i v body Velikonoční slouzil, COl jest
uciniti přip0l'ěděl, na pintu vína rejnského 24 gr., p. administratoru polouletí svatojiřského od přisluhování 12 k.,
Danielovi, kantoru našemu, za totéž pololetí 3 1!. k. Suma
všeho příjmu 804 k. 27 gr. 1 d., vydání 344 k. 28 gr.
2 d., zustává 459 k. 58 gr. 6 d. m.
83. Asi r. 1591. - Listina arch. m.lV-ľZ 400. Vaše
i'vlilost páni starší, ouředníci a osadní kostela Matky Bozí
nad louzí v Stal'. :\1. Pr., páni přátelé a sousedé moji
milí! Od všemolloucí!Jo P. B. dobrého zdraví a v něm
požehnání božského V. Mtem vinšujíc Vašim JIHem ku paměti pi"ivozují: Jakož jsem pominulého času do kostela
Vašich Milostí na oltář archu pěknou, kteráž mně velikou
sumu stojí, dal na takový zpusob, abych tu před oltářem
v kostele pohřeb svuj s manželkou a s dítkami svými pod
tím kamenem, kterýz jest Je tomu položen, měl, kterýžto
oltář pallou i také ubrusem ode mně a dcery mé okrášlen
jest, nic méně dvě svíce válený velký na tejž oltář,
abych (1) při službách bozích tu vždycky hořely, na svuj
náklad dávám a podle té mozn,?sti své jej opatrovati chci,
což jest mčlo podle přípovědí Simona Moravce a p. Matěje Pechance, téhoz času ouředníkuv záduší pro budoucí
parnět do rejster poznamenáno býti. Ze pak když Anně,
dceři mé a sousedě v této osadě, děťátko umřelo, aby tu
pod týmž kamenem mým v kostele pochováno býti mělo,
tornu na odpor se stavěti chtělo, nevím proč, Vašich Milostí zádám, poněvadi mně předešle k takovému pohřbu
dovoleno bylo a málo rodiny mám, toliko jedno vnouče,
ze mně též místko skrovné v kostele zápisem ujistiti ráCíte, aby v budoucích časích o to nějaké nevole nebylo.
Toho se Yašim Milostem vším dobrým odměniti nepominu.
Za laskavou odpověď V. Mtí zádám. Jan Frycz stoličář,
měštěnín StaL lil. Pr.
84. 1592.
Rulwp. Č. 1653 j. 15. Ve čtvrtek
po nedeli Iv1isericordia~ Litéž ouředníci v nově nal"izeni.
l'říjem v městě: V neděli před sv. Majd. pochována
jest v kostele manželka p. Jana Nerhofa. Pochována paní
J udyt, manželka Bernarda
ernera v kostele - . Vydání:
vo pouti literatlun latinským a českým na voběd 11 k.
21 gr., administratoru za přisluhování toho puol leta
12 k,
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81. 1590.
Ta11llež f. 322. Y neděli po sv.
králích osadní nařídili sou úředníky zádušní zase
Simona lvloravce }evce a l\Iatěje Pechance kozišilÍka, za
kostelníky Jiřík Repík a Adam Podolanský, kteří přijali
k sobě 442 k. 43 gt·. 3 d. Phjcm \' městě: od zvonění
drabantu zamordovanýmu, kterýz ležel u JakuJ)a jircháře,
30 gr., v pátek po sv. Yalentinu od zvonční Sebestianovi
Pecovi z vosady sv. Valentin a 30 gr., v pálek po sv.
i\latěji od zvonění p. Karykovi 30 gr, V' středu u vigilii
Všech vSv'. pochována jest v kostcle paní Anna Hylsová,
jinak Sudová z Semanína, od hrobu lOk. Václav krejcí
dal z fary o sv. Jih 1 112 k., o sv. Havle toliko 1 k ..
Alzběta hokyně o sv. Ji,'í ze sklepu pod zemí, kdd jabk~
měla, 1 k.
Vydání Janovi Špalíkovi truhláři za dvéře k krchovu
p,'i škole 1 k. 20 gr., Valelltinovi zámečníku od týchž
dveří zavěšení, za zámek a dva klíče 4 112 k .. o sv. Havle
p. faráři ko;tela sv. Mikuláše za puol lcta' dáno od posluhování 12 k., Danielovi na expensí 3 " • k., od vejchozi
k spatření zdi farní na dvoře, na klerd p. Matyáš Rormastr stavěti dal, 16 gr., od vobstavení díla druhého pod
volmy na rnazhauze a světnicními 4 gr. Suma všeho
p,'íjmu 695 k. 27 gr. 4 d., vyslání 297 k. 57 gr. 4 d.,·
zustává 397 k. 30 gr. m.
85. 1593.
Tamtéž f. 27. Od p. purgmistra a
82. 1691.
Rt/kop. Č. 1653 f. 1. Tato registra
pánuo\' zvoleni jsou ouředníci Zikmund Kapr, Jetřich od
pnjmu a vydání peněz k záduší kostela M. B. nad 10uU
touluov, kteN přijali k sobě 425 k. 47 gr. 5 d. K žádosti
v Star: M. Pr. náležejících i jiných na gruntech skoupepánuom Sthbrským prodali jsme Jeden hltár starý potrných sprave~la jsou k 1. P. i\L DLXXXXl od ouředníkuov
hanej za 8 ' /2 k. Vydání: Pokudž kněz Fabian od sv.
téhoz casu Simona Moravce a Nykodema vackáře, jakž se
Mikuláše a kaplan jeho přisluhoval od neděle po Hromv nich tu vše nížeji pořádně zapsané vyhledá a najde.
nicích až do neděle Smrtné dáno za 6 žejdlíku vína po
L. P. 1591 v pondělí den sv. Anežky, pocet ddán byl
6 gr. 25 gr. 5 d. Ke čtvrtku po sv. Duše, když kněz
osadní. V nově zvolení ouředníci jsou tito: Simou Moravec a
Tomáš Soběslavský zacal přisluhovati a malvazí kázal kuNykodem vackář, k nimžto přidáni jsou kostelllíci Adam
povati, dáno za piilku 5 gr. 1 d., od konfirmací, aby
l'odolanský bečvář a Jan Slovák. Kteřízlo nadepsani
oui'edníci phjali jsou k sobě sumy hotového reštu k bu- , kněz Jan,někdy farář v městě Kadaňi na Velikou noc a
přes ty Boží hody v kostele posluhoval 40 gr., Danielovi
do lIcímu počtu 397 k. 30 gr. m.
Lounskému za polouletí 3 ' /2 k., na vopravení krovu na
Příjem [mezi tím: od hrobu v kostele, kdež pochován
kostele - 39 k., od vopral'ení skla v kostele, jímz ten
jest jeden zeman od toulů, přijato 12 1<.] činže z fary
zloděj, kterýž se tam dal zavříti, ven vylezl a ubrusy
Vácia'lova drvoštěpáka činže o sv. Havle 1 k. 20 gr., Anna
s Oltártl pokradl, 52 gr., podruhům z fary, 'ktet-íž jsou
pradla ze sklepu na faře cinze sV'atojiřské 1 k. 20 gr. a
téhol. zloděje na krchově chytili 12 gr. Suma pl-íjmu
svatohav tolikéž - . Vydání: do kostela na víno 3 k.
664 k. 51 gr. 6 d., vydání 290 k. 2 d., zustává 374 k.
37 gr. 1 d., truhláři od vopravenídveří na krchov vejdouc
do Kuchyní 30 gr., k almaře v kaple, kdež vornáty jsou, . 51 gr. 4 d.
86. 1594.
Ta1lztež f. 41. Z jisté vůle p. purgod opravení zámku a za klíč 5 gr., za 12 kněh papíru, I
mistra a pánu" zvoleni jsou za ouředníky J eronym Vojedna kniha po 6 gr. m. na tato nová registra činí 1 k.
Třech
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dicka, nozíř, Simon šl'ec, k nimž přidáni za kostelníky I
Tan Skréta švec a Mikuláš Resl beevář, kleN přijali
Ok sobě 374 k. 51 gr, 4 d. Od hrobu p. Jiříka Anděl
ského přijato 10 k. Vydání: ~. ~arfři od s\'. l\IIch~la
knezi Tomášovi 26 k. 48 gr. \ ydal11 za veJpr3\'u vOjaka
do ChcI' od poddaných našich, též Svatovalentinských:
štnnnhaub 22 gr., nejtLy a spravení téhož šturmhaubu
1 d. sukno na kabát a kaliot)' 4 k. 24 gr., 1'0télJOz sukna 5 gr., pacholku, který měl jíti na
11'2 k .. za pintu 28 gr., prach 48 gr, dva toulce
sukn~ na prýmy 30 gr., od šití šatcl tO gr., tona piv'o 2 gr. 4 d., od podšití šlurmbaubu 15
rucnice 6 k., kmd 2 '1 2 k., laduňky 8 gr. 4 d., za
hotek 36 gr., za klicku a vyčistění rucnice 28,gr.,. za
libn' volova 6 gr., za cink 12 gr., za pás k ruemCl a
relUen' k laduilklll11 JO gr., na soldáta p. colmejstra za 3
měsíce 12 k. Ó1 gr. 3 d. Suma 34 k. 36 gr. 6 d.
87. 1595, 22. května. Listina arch. m.lV-167 80.
já Zvkmund Sluzský z Chlumu a na TuchoměricícL, berník
iraj~ Slánského sněmem naUzený, \'yznávárn tímto listelTI ,
i Lnz kl'itaneí slo\'e, pl'ede všemi, že sem podle snešení
'a svolení ,němovníbo pi-ijal na lid válecný proli Turku
svolenou ,bírkn a defel1sí, co jest se toho termínu tohoto
pl'\'llíLo, jellz jest v pondělí po neděli Prol'odní, a téz
ciefeneí termínu prvníbo po svatém Jiří, "še léta tohoto
de\'adesátébo pátého, a to od slovutných a moudrých pá11th oUl'cdllÍkllv kostela Matky Bolí nad louzí z lidí jejich
oscdlýcb k témnz záduší pl-ináldejících sedmi sešlo a dáti
dostalo. jmenovitě Oblij,bo ctyři kopy tl-idceti tri groše
\'se mí~. Z kteréZto sumy pi-ijaté za dotcený termín)' já
s pocátku psaný herník krajský i na místěp. MIkoláše
Srnov'c," z Yarvazo\'a, J. :'lIli C. p, rychtáře v mčste Sla,
ném, j menov'ané pány osadní kvituji, propouštím, prázdna
a s\·obedna ciníitl na časy nynější i ouuoucí. Pro lepŠÍ
tobo jistotu a dokonalejší dUl'ěrení sekretb SVllj vlastní a
přirozený pI-itiskl sem k této kvitancí: jíz datun~ v pon·
dělí po sl'. Trojici léta devadesátébo pátého. (Na rubu:
K vitancí od lJcrnfktl.)
88. 1ó05.
l~lllio!).
:50. Zvoleni
jsou Jeronym Vodicka, Simon
Slovák a Jan
Osllovský. [PHjem ani vydání, I'
se čtou položky
o kladení nového kamene pod křtitelnici a o dlažbě nové
Y kostele, nejsou zapsány 1 pocei konán byl teprve na pocáUm r. ló96 za dvě leta.] I:'l'íjem 1. 1094 621 k. 24 gr.
:2 d., ndání 275 k. 4') gr. 1 d., zustalo 345 k. 38 gr.
I d. P1-íjem 1. 1(,95 717 k. 56 gr. 3 d. a vydání 36J k.
1 gr. 5 d,. z"stalo 355 k. (\4 gr. 5 d. [Záduší dluhovali :
obec Star. j\j 900. \'áclav Sober pozaunar 200, Y!llenta
ISlampcrna 200 1 Jiřík Řepík, Kašpar Benne, Sir;"0n
Svesti<a kuchal', Johanna Korbelka po 100, Jan Patock~;
Petr Opici us apatckář po 60, Jiřík švec 33, l\Iatras
lZormistr 20 k. gr. m., celkem 1853 k.]
89. 1596.
Tallllťž f 65. \'e ctvrtek první
\' pastě konán počet
PříjeIll pomoci na ll?vý zvon
88 k. 15 gr. 4 d. Vydání: za nové plech)' ua hrot k makovici' nad sínci, vopravení krovu skřidličného nad kaploll,
\"opravení krovu na kostele. Nový zvon váží 9 cent... a
17 liber. Zvonah Brikcímu a dělníkům dáno 174 k.
43 gr.
90. 1597.
Ti/lIllei: I 72. Příjem: Od pohi'bu
jednoho cloveka p,'espoluího z domu Toulová 10 k., • od
pohřbu v kostele I1'1arka vackáre zetě 5 k., od po hrbu
v kostele Alen)", VV Jiříka Andelského a potom i\Iartma
ru!cavičníka manželky, 20 k. Vydállí: Voprávka na kostele
a při krchově: za dříví na schody dělání na "Hi pod
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krov, an jich prve nebylo, a pro spouštění a vytažení
zvonuoV' 3 k. 52 gr., za prkna k tým: srhoo\lom ': na
podlahy pod lvony a okolo hralllce 3 1<.,10 gr." ~~ hreby
a nározníky k týmž schoduom a podlaham na "eZl 30 gr.
3 d., Joštovi tesúi od týcl;" dvojích scho~uo a podlah,?a
vězi 6 k. 29 gr., pokryivaci od vopravelll velkeho sknd1
licného krovu na věži i také nad kaplou 3 !. k., 30 plechuO\' nových, panty a řetězy k vokenicím v' ~r~v? lla,;
zvony 1 k. 23 gr. 3 d., za 1600 cihel k udelaIl1 jme
strouhy na krchově ti k. 24 gr., dvě korby vápna 2 k.
8 gr.,' za písek 1 k. 14 gr., zedníkuom dl·ěma za 5 dní,
na den po 12 gr. činí 2 k., přidávacuorn dvoum za ti dní,
na den po 6 gr. ciní 1 k., mistrll za pět dní, na den po
ortu, 1 k. 15 gr.
91. 1ó98,
Tamtiž f. 91. Příjem: - Od pohřbuJana Vostrovského v kostele 10 k., od p. Faltí~a Kirc\tmeiera dítěte kteréZ pochováno v kostele v hrobe p.Jana
Nerhofa, 2 k: Vydání: Jakubovi jJokrýl'aci od snětí makovice velké pozlacené na věži při kostele, kteráz b1 1a ?askrze z ručnice od nevážného II lehkomyslného clo veka
škodně prostřelena, a že ji zase postavil a krov pod ní
zase opravil U'!. k., na žádost Daniele ~ounskél~o, .sluzebníka kostela našeho, k veselí svadeb11lmu dcen jeho
10 k., po té velké vodě okolo kostela od bláta l~lfzení
1 k. 25 gr., od nošení prsti na hroby v kostele, ze kaIncnÍ po té porodni do země
38 gr. Suma vydání 65 k. n gr.
92. 1598, 21. dubna. Listina arch. m. IV.-6908.
Léta od narození pána a spasitele našeho J czu Krysta
tisícého pětistého deyadesátého osmého v outerý po neděli Cantate za panovágí nejjasnějšího knízete a p§na
pana Rudolfa druhého, Rímského císaře, Uherského, Ceského etc. krále 1 a za spravo\'ání pana Václava, staršího
Krodna z Drahobejle, primasa Star. }L Pr., té" dustoj,
ného a ctihodného kněze Václava Dacického, administratora kn~zstva pod obojí zpuosobou přijímajících, správ'ce
tohoto kostela Zygmunda Kapra z Kaprštejna, a Matěje
Pcchance koiišníka, ouředníkuol', A.dama Podolanského,
becváře Adama Šl'c;ld)', nožfi'e, kostelníkuov téhol. záduší,
J eronyn;a \' odicky, noiíře, Šimona Moravce, Jetficha od
touluov, J alla Yorla. Bartoloměje Bárty, . Kašpara I-:enne,
Jana ~erhoffa od zlaté O\'ce, Petra Oppltl~;, apatekare, ,FIlipa Petříka, Nykodéma vackáře, Václava Sobra pozaunara,
Šimona Svestky kuchal-e od červeného lva, a Jana Slováka_ ševce. so~scduov a starších osadních, děkujíce pánu
Buh~, spra;ena a zase postavena jest tato makovice, kteráz od nějakého lehkomyslného ClO\'ěka na dvé na skrze
prostřelena byla. KteréhoZt~ cbrám~ Páně s,to~z makov~c~
i jiných \'6ecllněch chrámu 1 s \'ernyml kre:-;ťany, kterlZ
s~ kolí do nich k sluzbám a chválám BoZfm a Iw poslouehání sl,,\'a BOWlO scházívají, všelilOhoucí a \'ěčný
pán Buoh nás rac ode všeho zlého ostříhati a zachovatI
ul, na yěky věkíh~ amen.
93. 1590. Rukop. č. 1653 f. 101. Za úředníku Zikmunda Kapra z Kapršťejna ,a Matěje PeC~lance" příjem:
Od p. Jana ~ erhofa od zlate ovce od pohrbu dlcete pam
] udyt, dcery jeho, 3 k 20 gr., od pO:'t-bu v kost~le Melichara Kaiblera uzdaře 10 k., od po hrbu v kosteie syna
a dcerY Ant. Taxa kramáře 7 k., od pohřbu v kostele
p. Pet;'a Opiciusa apatekáře dcerky jeho 2 k., od, pohřb~
v kostele dcery p. "Volfa tkaničkáře 5 k., od pohrbu pam
AlZběty Škorlerov'v z domu Holiallovic lOk Yydání na
vydlázení kostela po té veliké I. 1 ó98 ph casu na Ne~e
v'zetí P. M. povodni, v němi. se 37 kame;r.uov vel:'Y,ch
na hrobích do země pohnulo a pospadlo, lez 1 na udelam
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nových stolic od Pavla Greifa truhláře v Dlouhé střídě
(jedné stolice v kuoru zelené, druhé pod kruchtou zluté
a třetích, též zelených stolic, pospolu v dveřích kostelních
jdouc k faře za 38 k) 78 k. 44 gr. Od vycídění
a crikm'ání studnice na placu proti kostelu 3 k., za mech
k též studnici 12 gr., od žlábkuo tesání k téz studllici
10 gr., za cihly k léz studnici 36 gr., bečváři za nový
vokovy 10 gr., truhláři za dvoje nové dveře k též stud·
nici 1 k. 20 gr. - Vydání učiní 267k. E8 gr. 4 d.
94. 1600.
Tamtéž f. 105. Za týchž úředníků
pnJem: Od pohl-bu Ant. Taxa kramáře 10 k. Vydání:
p. administratorovi za přisluhování 30 k., lunu Danielori
Lounskému na expensi 7 k. a když jest v nemoci těZké
puol leta ležal, půjčeno na líkaŤe 10 k.
L. 1602 ve středu sv. Filipa a Jakuba konán jest
počet osadní za 5 let 1596-16'"0. Příjmové kladou se
1. 1596 389 k. 16 gr. 1 d., 1. 1597 231 k. 49 gr., 1.
1598 320 k. 17 gr., 1. 1599 106 k. 18 gr., 1. 1600
390 k. 39 gr., yšelro za pět let 1638 k. 19 gr. 1 d.
Proti tomu vydání našlo se takové: L. 1596 388 k. II
gr. 2 d., 1. 1597 167 Je. 35 gr. 3 d., I. 1598 289 k.
26 gr. 3 d., 1. 1599 267 k. 58 gr. 4 d., 1. 1600 145 k.
7 gr. 3 d. Suma všeho vydání Ul58 k. 19 gr. 1 d. Zů·
stává 380 k. a dluhuv 545 k.
95. 1601.
Ta 111 též f. 126. Phjem: Od pohřbu
v kostele jedné paní z města Turkova z země Míšemké
přijato z domu Holianovic 13 k. Vydání: Joštovi zámec·
níku od dělání mříle do kostela II cent. a 35 liber
195 k. 28 gr., Danielovi Alexovi malíři od malm'ání a
pozlacení též mří7.e 60 k., od malování a pozlacování
velké archy v kuru témuž 20 k., oe malování a pozlacení obrazu Salvatora na mřízi postaveného 5 k, Tanovi
Pfofovi od řezání léhol. obrazu 8 k. 25 gr., za 6 postav·
níků i od malování a pozlacení jich na oltáře 4 1 k., za
konfirmaci kněze Petra, Martinského farál'e, k nám 30 gr.,
za knihu papíru 6 gr. 6 d.
96. 1602.
Tamté.ž f.129. Příjem: od pohi'lm
v kostele paní Anny Rohovládky, sestry p. J etřicha Toula,
4 k., od paní Kateřiny, nebo Melichara uzdaře pozuostalé
manzelky, kdeZ pohřbena v kostele, odkázáno 20 k.. od
paní Roziny, dcery p. Jana Nerhofa, kde!: pohřbcna
v sklepě v kostele, 5 k., od dcerky malé p. J etřicha
Toula pohřbené v kostele 2 k. Vydání: p. faráři za puol
leta 15 k., žákuom Jilským od zpívání vo pouti ,1 k., pa·
zounarum 30 gr., Danielovi lun 14 k. Janov; Spalíkovi
truhláři za 4 pulpity na kruchtu pro parte s a za stolici
k "oltáři 4 k. 25 gr., při počtu za L ló96-1600 utraceno za jídla a pití 30 k. 25 gr. 1 d., Jakubovi pokrý. vači od postavení zase měsíce na věži pJ-i kostele, kterýl.
vítr shodil, 6 k., za kamení k patám okolo kostela, aby
vozové zdem neškodili, 40 gr., za 6 stolic nových ženských zelených, tří u dveří, jdouc k faře, a tří u dyeří
k škole, vše při zdi, lVlichalovi truht1ři 33 k. 05 gr.
97. 1603.
Tamtéž f. 134. Příjem: od Martina
Jona z Javoru od pohřbu v kostele 10 k. - . Vydání:
Na pomoc dlážení před kostelem, že všecko zlé bylo a
bláto se vzdycky ddalo, a za kámen i za písek 10 1<.
10 gr.
98. 1604.
Tamtéž f. 138. Příjem: od N.
souseda z města Hlohova pohřbeného v kostele přijato
od Touluv 10 k., od druhého souseda, též z Hlohova,
9 k., od pohl'bu dítěte Jana Holiana 4 k. Vydání: za
prima k šalování pod skřídlu nad kaplou velkou na krov
2 k. 21 gr., Michalovi truhláři od udělání šesti nových
stolic ženských dlouhých, naskrze pruchoditých, tél: ně·

kterých stolic prostých a fermeZovaných prostI-ed kostela
po levé straně 52 k., koupili sme zlatohlav na vornát
22 k., v cajkhauzu na hradě Pražském dali sme slíti tl-etí
zvon menší na konkord, váží pět centnéHí a některá libra,
centna po 27 se pocítá, i s dílem ciní 137 k. 34 gr.,
Jakubovi Telecí Hlavě pokrÝI'aci od udělání a phkrytí
celého nového krm'u nad kaplou kněžskou, potom všeho
krovu, kde zapotřebí llad kostelem bylo, 16 k. 7 g'., za
1000 prejsuv ciheln)'ch 3 k. 20 gr., za 1000 cihel hákor'ýeh 4 k.
99. 1604. - (:'\ápis na zvonu, nyní v Neveldově.)
Chl'alte Pána všickni národové, c\n'alte Jeho všickni lidé.
Leta 2\lDCIIJl tento zvon udělán na hradě Pral.ském ke
kostelu Matky BoM nad lodí za úřadníkuv Zikmunda
Kapra, Jana Nerhofa a Matěje Pechance. Laus deo.
100. 1605.
Talldéž f. 143. Příjem: od Doroty Taxm'y, sousedy pocho"ané \' kostele, 10 k .. - .
Yydání: Michalovi truhláři od udělání tří nov)ich stolic
zenských dlouhých, vše naskrze pdichoditýcb, zelených
prostřed kostela po pravé straně, udělání futra lípového
pod železné dveře k kaple a za novou zelenou kazatedlnici, za velkou vysokou truhlu k ornátiím, za dlouhou
červenou truhlu k svícím 53 k. 30 gr., za konfirmací
o prisluhování kněze Matěje, faráre od SI'.
4 k.,
berne z statku pozemského a z platu komorního
na
vojáky 9 k. 2 gr. 4 d. m.
L. 16 6 na zejtH Sl' Linharta konán jest počet
osadní za leta 1601-5 od úCedníkl1v Zikmunda Kapra a
Matěje Pechance. Našel se příjem 1. 1601 727 k. 34 gr.,
1. 1602 266 k. 26 gr., 1. 1603 343 k. 26 gr., 1. 1604
346 k. 26 gr., 1. 1605 174 k. 26 gr. Suma 1858 k. 18
gr. Vydání: 1. 1601 396 k. 5 gr. 5 d., 1. 1602 254 k.
18 gr. 2 d, 1. 1603 96 k. 56 gr. 5 d .. 1. 1604 552 k.
5 d., 1. 1605 292 k. 8 gr. a do sv. Jiří L 1606 28 k.
20 gT. Suma 1619 k. 49 gr. 3 d. Pozůstád 238 k. 28 gr.
4 d., na dluzích 2300 k nL
101. 1606.
Tamtéž
178. Zlistalo k budoucímu poctu ;j38 k. 28 gr. 4 d.· Příjem: Od jednoho písai'e z domu KorbeloYic a nyní paní Anny Kallový, ze
pochodn jest v kostele, 10 k. - . Vydání: p.. faráři od
sv. Havla 30 k., Danielovi lunu 14 k., utraceno při počtu
na jídlo a na YÍno 32 k. 20 gr. 3 d., na lázni kuchařce
30 gL, tesab od udělání na faře nové padace přes dvur
i nad ní přikrytí II udělání ve škole nov)'ch stolic a lavic
8l
k.
102. 1607.
lil11llliž .t. 184. Příjem: ud pohi'bu Jana lIIysa od Taxu v kostele 10 k., od p. ;\1ikuláše
N. cukráře od pohřbu dítěte .1' kostele 2 k. Prodání
dvoru v Třeboradicích. L. 1607 v outerý den Sl'. Doroty
v domě p. Zikmunda Kapra z KapfŠtejna Jan Mělnický,
jsa přítomn)', i na místě Aleny m. j., zavázav se poddaností a člověčenstvím J. Mti 1" purgmistru a radě Stal'.
M. Pr., též pánuom osadním, koupil jcst ve vsi Třebora
dicích od týchž osadních dvuor kmetcí, slove Čechovský,
za 40) k. Vydání: Za opravu skel 48 k., zedníku za
prorúení okna z kaple na krchov 20 gr. --o
L. 1608, 6. Augusti konán jest počet osadní za roky
1606-1607 i na díle 1608 od ouředníkCtv Matěje Pe·
chance a J etřicha od Touluv: Příjem za rok 1606 752 k.
54 gr. 4 d., r. 1607 677 k. 1i6 gr., r. 1608 33 k, suma
1463 k. 50 gr. 4 d. Vydání r. 1606 480 k. 46 gr., r.
1607 580 k. 41 gr. 2 d., r. 1608 245 k. 20 gr. 4 d.
Suma 1306 k. 47 gr. 6 d. Zůstává 157 k. 2 gr. 5 d.
Při tom také počtu vyhledáno a sečteno jest co sumy
hlavní se nachází, totil. 2805 k., reštanty ourokl1v 232 k.,
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odkazuv a půjček k vyupomínání 751 k., v jedné sumě.

3788 k. 111.
103. 1607, 2. října. Listina arch.

Jil.

IV.-16780.

Slulbu S\'Ú \'Zkazujem slovutné poctivosti páni přátelé naši
milí. zdraví i jiného všeho dobrého přejem vám věrně
rádi. ::\emohou~e za jistými přícinami sami osobně k vám
(an jsme předešle mnohokráte v příbytcích vašich s,e, zastarovali a prázdnI odtud nayracovah) vypranh) vysllame
Jana Horčici, psaní tohoto dodatele, přátelsky vás žádajíce,
aby jste to I'še, co J. Mti C. sbírek a berní z poddaných
k vaši správě poručených ve dvou létech, též i z obilí,
nám k tomu nařízeným berníkem v kraji Slánském za·
držáno jest, a co jste již dávno odvésti měli, toLiž podle
sněmu, který ddán byl na hradě Pražském I. P. 1605
v p{,tek po Hromnicích, a zavřín téhož léta v sobotu po
3\< Valentinu 7a terminy s\'. Vayhnce, sv. Václava a Vánoc
ddy po 24 gr. m., učiní z kúdého poddaného po 1 kopě
1:J gr. míšo llem podle sněmu, který ddán byl!, 1606
\' sobotu po sv. Matěji a zavřín téhoz 1. v středu po
l(r'ětné neděli berni domorní za terminy S\·. Bartoloměje
a s\'. :.IIikuláše "zdy po 20 gr., uciní za dva terminy
z každého poddaného po 40 gr. míš., též z každé kopy
snopel ozimího obilí po 3 kr. a z jarního po 2 gr. m.,
této nasclnální k vám chuzi po dotceném Janovi Horproti náldité kvitanci nám odeslali s listy přizná
vacíllli ncmeškali, toho co J. Mti C. náleží, nezdržovali a
příčinu další k outratlÍm a meškáním nedávali. Nebo
jesdize tohoto ještě
nnpomenutí ušctřlno nebude, tehdy škody opovídame a podle instrukcí J. Mti C., i
též podle nařízení sněmo\'ního listem obrallním toho, co
zadržáno jest i s škodami na to vzešlými dobývati musíme.
Ale
ku pánům té duvěrnosti, že k takovému zane(rozumějíc, jaké by skrze to škody zrusti mohly)
tu YÚ opatříce přijíti nedopustí. Vyslanému našemu I
na outratu a za práci jeho k vám od nás naschvál ní (poněvadž odklady sV)7!lli k škodáll1 příčinu dáváte) věříme,
ze zaplatíte. On majíce membrány k dokonání kvitancí
pod sekryty našimi sobě svěřeny, nepomine p,iny z toho,
k sobě přijme, náležitě kvitovati. Odpovědi žádáme.
S tím milost Boží s námi všemi raČ býti. Datum v městě
Slaném v outerej po sv. Michalu arch. léta 1007. Jidk
Bilinský, Jan Veselský, berníci kraje Slánského v létu
160Ď a v létu 1606 nařízení.
Na rubu: Slovutné a vzáctné poctivosti pánum ouřed
níkum nad záduším kostela }\[atky Boží na lúzi v Star.
:.ll. Pr. v létu Páně 1605 a V létu 16ú(} nařízeným, pánum
a prátelúrll naším 111ilým.
104. 1608.
Rl/kop. é. 1653 f. 214. V druhou
neděli po Třech králích zvoleni sou za ouředníky od p.
Rurkmistra a pánuv Jan Orel a Jan Slovák. Příjem:
Cinze z domu farního od Abrahama polouletního termlllU
a sv. Jiří a sv. Hada 20 k. Peníze případní v městě: od
Jiříka \\'olfa uzdaře od pohřbu dítěte v kostele 4 k., od
pohřbu Kašpara Henne a manželky jeho, ze jsú v kostele
1
pochO\'áni v pátek po sv. Valentinu 4 / 2 k.
Vydání: S pány konsistoriany jednáno, že nám chtěli
dáti kněze] ana, děkana Litoměhckého, abychom ho sem
do Pratly přistěhova\i o sv. Jirc an všecek nemocen 1 aby
z toho sešlo, darováno jim 5 k. 15 gr., prolmratoru, ze
s námi vstoupil za přícinoll p. faráj'c Ha\'elskýho, kterej
pro nedostatek zdraví svého odpuštění vzal a pryc se
odstěhoyal, 10 gr. Opět za pHcinou kněze Jindřicha Ko·
ciána, že ho nárn chtěli mocně do fary d,iti a nájemník
po času ne"ěděl se kam díti, aby z toho sešlo, yynalozeno
na to v pátek po sv. Padu na víru obr. 4 k. 46 gr., za
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ctyry tabulky po 5 gr. 20 gr. V pátek po PřenešenÍ.sv.
Václava u p. administratora byl sem s p. Jetřichem od
toulů, děkování sme činili, že přisluhování k sobě přijal
do sv. Jiří a podle toho aby naši osadu po sv. Jiří zase
v s\'é opatrování přijal, dáno na 2 pinty re]nského vína,
po 3 bílých žejdlík, 48 gr.
Příjem od zvonění: Od Jilčárky z Kuchynek pokoj·
níka děťátka 10 gr, od děťátka šenkýře z Hřebíkového
domu v Kuchynkách, od děťátka Kryštofa krejčího v Bár·
tovic domu 20 gr., od Jana Hostounskýho cerky 10 gr,
od Váelava Stoličkářovic 10 gr., Kryštofa soustružníka,
děťátka stoličkářky, Eliáše kruhaře, Daniele Posa manželky, Jakuba Vodňanskýho, Eliáše toboláře, sirotka u sv.
Anny, Kateřiny Silvestrové, N. manželky Honsa šmukýře,
od Petra u tří labutí, Tobiáše trubace, 1\lartina krejčího
proti zlatému jabku, Michalo"i Galovi, tesaře u Vojtěcha
Drbala, od dítěte Jiříka \'i' olfa, od kuchařky podruhyně
u toulu, od po~la pekařského u Kaprů, od Jana NIuša,
od Jilčáře od druhého dítěte. Suma 5 k. II gr.
L. 1609, 31 Marlii konán jest počet za rok pominulej 1608. PUjmu 762 k. 12 gr. 1 d., vydání 43! k.
47 gr. 1 d., zustává k odvedení 327 k. 46 gr. 1 d.
105. 1609.
Tamtéž I 232. Příjem: Od po·
brbu dcery p. Wolfa tkaničkáře v kostele 5 k, od Anny
Kallovy též \' kostele 30 k. Peticí při kostele německé

15 k.

Vydání: administratorovi a faráři Martinskému za přisluhování oc. Danieloyi na expensi, na opravu kostela a
školy 22 k. 33 gr., dláždění na faře i před farou 1 k.
50 gr. - .
L. 1610, 26 i\Iartii konán jest počet: Příjem 666 k.
3 gr. 5 d., vydání 347 k. 26 gr. 4 d" zustává 318 k.
37 gr. 1 d. Peněz pod ourok půjčených 3903 k. 12 gr.
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Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. 1lti pane purkmistře a V. Mti páni radní, milí páni nám laskavě pNzniví! V. :'lIti v náležité pokoře k paměti přivozujeme,
kderak na ponížené, pS'ddané a snažné vyhledávání všech
tří stavu\" království Ceského pod obojí přijímající a
k konfessí ceské. kterouž nčkdeří Augšpurskou jmenují,
pi-iznávající ph J. Mti Cé aby jak v jazyku ceském
tak i německém voluě a svobodně bez překážky každého
clověka provozována bejti mohla, a mimo ty kostely a
chrámy boží, jichž v držání jsou a kteří stavum tohoto
královst ví pod obojí prv náležejí, předně při nich netoliko
pokojně zustaveni a zanecháni bejti mají, ale nadto vejš
ještě buď v městech, v městeckách, vesnicích anebo kdekoliv jinde by kdo chtěl neb chtěli, víceji chráml1v neb
kosteluv k slul.bě boží aneb také školy pro vyučování
mládeže vystavěti dáti, toho, jakz stav panský, rytířský,
tak Prúané, Horníci a jiná města, všichni společně i jeden každý obzvláštně, každého času uciniti moci bude a
budou, propuštěno jest. Za kteroužto velikou práci a nám
všem prospěšné dobrodiní J. liHi pánum stavum pod obojí
s poníženým srdcem děkujíc nepřestávati budeme. A poněvadž nás potřebných měšťanuv a řemeslníkuv nemalý
počet se nachází, jenž při dotčené konfessí, již někdeří
Augšpurskou jmenují, zavázáni, vych'ováni a k ní zavázáni
jsme, ano i ua větším díle tomuto slavnému St. M. Pr.
podrobeni a jazyk ceský nám málo a na díle nic neznámý, také mnobejm léta a starost na hrdle, že mozné
není, víc se jemu vynaučiti, tudy našim dušem občer
stveni spolu s manželkami i se vší čeledí naší k požívání
dosáhnouti nemůžeme. A tak s tím zároveň na našich
potřebních obchodech, řemeslích a hospodářství nouzi i
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Vyznáváme za sebe i za své budoucí tímto listem, jenž
nedostatek pocejťujcme v tom, že my s velikou prací,
reyers slovf', vůbec přede všen1i a zvláště tu, kde náleží,
obtízením i nemal)'m vynakládáním k obchodu a řemeslum
tak jakd jsou slovutné a mnoho vzáctné poctivosti pan
svým (nechtíc, aby toto slavné město jakou újmu snášelo)
purgmistr a páni Stal'. liL Pr. na naše pokorné ph J.
tovaryše a celádku sem povolál-ati musíme, ty některý
Mtech, jakozto předních páních kollatoru,', toho vyhledácas v díle pozustanou, nemohouc pokrm duší syých k pování k nám se tak laskavě nakloniti a při páních starších
silnění dostati, zase se jinam obracují. !Z tomu vědomé, ze
oui'ednícícb a osadních koslelih d,-oucb v Star. M. Pr.
také od slavných kurfirštův, knÍžatu" i jiných stayův svaté
ldících, totizto 5\,. Linharta a Matkv Boží nad lou?:i toho
Ríše, jenž mnohdykráte prodloužené casy, člutleta, piH
jednati a obdržeti ráčili, aby služby Boií 1- těch oboucb chriÍléta i déleji zde pozustávají a též konfessí pi'íbuzni jsou,
mích Páně, jak ve dnech nedělních, tak ,yátečních i všedaby v témz jazylm německém podle té konfcssí uzívati a
ních (však tehdáz kdyby se služby BoZi v jazyku českém
jak při zdral'Í tak i ph navštivení v nemoci dušem svým
nevykoniÍvaly), nám v jazyku nemeckém podle svrchujmeopatření dosáhnouti mohli, "dice žádostiví jsou_
1 aby
Ilované konfessí slol'o Bozí \' cistotě od pořádných kněží,
pocta P. B. všemohoucího vyhledávána. jeho syaté jméno
kteří by od nynějšího pana administratora a pánuv kon"Íc a víc rozšířeno bylo a my v takové syoboClě, osvícesistorianuv ordinací pi'ijaJi, anebo od nich přijati a nám
nosti slova božího rostli, V. lIHí pokorně Zádáme a jakozto
povoleni a konfirmováni byli, kázáno, té, velebnými svápo P. B. J. Mti Cé nejvyšších pánuv kollatoruv prositi
tostmi dle nol-ízení syna Bozího, pána a spasitele našeho,
nepřestáváme,
majíc to vše v s"én1 uvázenÍ, obzvláštně
pod obojí zpusobou i jinejmi službami Církevními posluponěvadl bez toho chrám Páně u sv. Linharta v SL :'II.
ho"áno bylo dotud, dokudz by se nám y mírném easu
Pr. prázden, I' němz toliko " středu, ,. pátek, a též kostel
jinší příležitost (bucHo k nasclll'álnímu yy,tavení nového
JI·jatky Boží nad lúZí, kdež v třetí neděli, v pondělí a
chrámu) přícina nedala s tou dostatecnou vejminkou, že
v pátek služby boZí v jazyku českém se lwnají, abyste se
se tím po,'olenÍm vykonání toliko služeb TloZských v jazyku
k naší pobožné, křesťanské a slušné žádosti laska\'ě naněllleckérn tými pániim osadním na jejich starobylých
kloniti a při pp osadních těch jmenovaných záduší toho
fundacích, zyyklostech neb priyilegiích Hdná újma aniž
zpusobiti a obdržeti rácili, aby y těch chrámu" Páně jak
v duchodích jejich sáhnouti, mnohem méněji kostelu opanedělní tak s""tecní i všední dnové, kdyby v nich česká
noyánÍ nebo přivlastnění se státi nemá,
těch pánův
služba Páně vykonávána nebyla, propujceny bejli mohly,
faráI-uv německých naším dastnÍm
opat:l:'ení, a
v nemž by od pofádných kněZí v jazyku německém, kteři
chrámové Páně podle našeho s pány osadními urovnání
by od nynějšího konsistorium p. adminislratora pp. konzlepšeni a zvelebeni bejli mají, takže předně pan purgsistorianuv ordinaci přijal anebo od nich pod správu
mistr a páni, a potomně páni osadní své obzvláštní zalípi-ijat a nám konfirmován byl, slovo boží kázáno a velebbení nad tím imíli ráCí, jakž žádosl i při tom zakázání
nými svátostmi posluhováno bylo dotad, dokadž by se
nám I' mírném casu jinší příležitost buďto k naschválnímu ' naše J. l\Hem panu purgmistru pátlll1n v spisu podaná to
I'ystal'ení nového chrámu přícina nedala, s tou dostateč:
sebou přináší.
nou vejminkou, ze se tím povolením vy konání toliko sluProtoz tímto reyersem naším pi'iříkáme a připovídáme,
žeb bozských v jazyku německém týmž pánům osadním
ze to v:ie, col. se nadpisuje, zcela a zouplna od nás nyna jejich starobylých fundacích, zvyklostech neb privilenějších i budoucích, potomkuv našich, zdrHno bej ti má, a
giis Zádná újma aniž. v duchodu jich sáhnouti, mnohcm
ze pánllnl osadnílll kostela Matky Bozí nad louli v Stal'.
méněji kostelu opanoYání nebo přivlastnění se státi nemá
M. Pr. od nás na jejich starobylých fundacích, zvyklostech
ani nemíní, D)rbrž těch pánuv farářuv německých naším
neb privileg{ch zádná
aui y duchodích jejicll nej~
dastním nákladem opatření a chrámové Páně podle namenší překázka cinena
nemá, ani sobě téboz kostela
šeho s pány osadními urovnání zlepšeni a zvelebeni bejti
opanovati !leb phvlastniti máme, nýbrZ toliko téhoz kostela
mají, tak že V. Mti a páni osadní své obzvláštní zalíbení
dle takového povolení samým kázáním v něm slova Bonad tím jmíti budou, což všechno buď kniehami měst
zího v jazyku německém a phsluhonlní velebnými ,,-áskejmi aneb dostatečným reversem na dobré zdání V.
tostrni od san1ého syna Bozího, pálla a spasitele našeho,
,,!lí opatřiti 8C se zal,azujeme. V čemž se V. Mti iakožt~
ustanovená, i sluzbalni církevnÍtni pobozně , pokojně bez
\7rchnosLÍ kl:esťanské ,- laskavou ochranu porucena ~jníme.
yšclijaké proti\"nosti a nebo stÍŽnosti pánův osadních uM·
V. Mti yěrní poslušní měšťanstl'o a řemeslníci pod obojí
yaU chceme a málne 1 a zádným jinším yymyšlen)1111 způ'
p!-ijímací jazyku německého v Sl. M. Pr.
sobem, YŠf1k s touto při tOln znamenitou výminkou, že
107. 1609, ll. pros. Listina arch_ liL lV.-3826.
takov-é církevních sldeb konání " jich německélll jazyku
Starší osady sv. Linllarta a hlatky Boží llad IOuZi povonic déle než do libosti a vule pana purgmistra pánllV,
lení Němcum, v kostele jich osadních přisluhování. jakožto pi'edních kollatoruv, a pánuv osadních tého! kostela
Dictum p. ouředníkum kostela Matky Boží nad louú
:\Ialky Buoží nad louží užíyati a se shromezďovati nemají,
v příčině Němcuv. Starší zádušní osady s,'. Linharta
a nic nejmenšího před sebe bdti, v cemz by též záduší
a JVlatky Boží nad louží povolili k tomu, aby, když se
uraženo mohlo býli,
česky služby Bozí díti nebudou, německý kněz lidu ně
J esUi ze uy pak kdo z iéz spolcčno::ti německé i-ečí
meckýmu slovem Božím v týchž kostelích slouziti mohl
ncbo skutkem proti tomuto dobrovolnému povolení J- lIltí
rleze vší újmy práva a spravedlnosti i fundací téhož kopana purgmistra páni',,- a osadních téhož záduší předčinil
stela a národu Ceského té osady, však aby jim osadním
a nětco toho, což by nenáležc!o, před sebe bral, tehdy to
Němci každé pctici poloyici k záduší poyinni byli odvov moci se to zllstavujc, jim t)í Z chrám BoU zbrániti a
zovati. Actulll in consilio feria sexta post Conceptionis
služby církevní zapověditi a to beze všeho odporu. Co
B_ J\.faIÍae Virginis.
se pak peticí dolýce, kdy by. služby BOlí konány byly,
108. 1610
Listina arch. 11l, I J:. - 3826. My
tS'likéž se v-ymínuje, aby spoleetlě z té?: osady l\!atky Bozí
měšťané, handlíři, řemeslníci i jiní obchodníci jazyku ně
Cech a z společnosti jich l\ěmcuv jeden přítumn)' hyl, a
meckého pod obojí tělo a krev pána a spasitele našeho
což by tu kolivěk z lásky nadáno bylo, polovici též peKrysta J dÍŠe přijímající a k konfessí české, již někteří
ticí úi'edníku přednímu téhoz záduší aby na opravu téhoz
Augšpurgskou jmenují, se pi'izná,'ající v Star, M. Pr.
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chrámu ihned odvedena byla, druhou pak polovici tolikéž
aby na l'ychoV'ání správcí jich obrácena byla.
- :'-Ja potnzen( a pro lepší jistotu i zdriení toho my !
yšickni napl-ed doteení měšfané, handlíl-i, řemeslníci a jiní
obchodnici německého jazyku pod ocojí pi-ijimající y Star. ,
,II. Pr. dožádali jsme se urozených a ,lovutných pánův
paná Eustachiusa Betengle z :'-Jaycpbergku, a na Boru
lIrádku a Rychnově, pana Lorence Storka z Storkenfelsu,
puna Adama Geronisa z Libušína, pana Jana Kříže z Vostrova a !Zoeic, pana Yciclava Trubky z Rovin a pana '
Jana Behma z Baumberku, aby vedle našich od nás všech !
k tomu volen)Tch pánůy st.arších ouredníltll\' a správcův
nad důchody dobrodincuv, totii pana Petra Nerhofa z Holterberkn, pana Valentina Kirchmajera z Reich,'ie, pana
Abrahama Angela z Angelsberku, pana Jana :'\erhofa
z Holterberku, pana Michala Peschona z Hohenberku, pdla
Jii'lka \Vilda, Bartoloměje \Yagnera, Jobsta Sehmellera, '
Tobiáše Cimrmona, Baltbazara Schwarzbacha, Tobiáše Fikera, j'l'fartina Tektandra a Heinrich, Junkera na místč
nás 'všech pečeti své na svědomí přitískli a vlastníma
rukama se podepsali. yšak peceti jich jim beze škody.
Slalo se etc.
109. 1610, 22. ledna. Listina arch. 111. lV.-3826.
Němci na onen cas zádostivi isouce, aby j:m
,osady ~'latk)' Boží nad louH slovem Bolím a
velebnými svátostmi od německého jich knězc po-Iuhováno bylo, u\'olíli se kazJé petici polovici k tél11UZ zá~
duší odvozO\'ati, nyní tomu dosti nečiní, nýbrž nětco neslu,mého před sebe bráti smějí. Pro tož oui-eelníkům téhol:
záduší Matl,y Boží nad louzí se porouCí, aby oni maj íce
od kostela klíče, l\ěmcům tam dceji posluhovati nedoAclum in consilio fcria se! ta post s. Fab. cl
1610. Protocollo Marchionis V. pag. 493.

Listina arch. 111. lV.-5876. Slc110. 1610.
\'litné a mnoho vzáctné poctivosti M. :lIti pane purgmisti'e
a V. :lIli páni radní nám laskavě příznivÍ. Jakou jsou stížnost V. :lIli v spisu svém páni starší úředníci a osadní
záduší kostela Matky BoŽÍ nad louží v Star. JIL Pr. (ač
celá osada se k němu nep.i'jzná) na nás podali, z
téhož nám od V. :vItí proplljeeného spisu lomu "šemu
sme vyrozuměli. I v pravdě bychom se toho do lýchž
pťLI1UV starších oUl:edllíkL1V a osob toliko některých z ,nich)
aby nás spolu n1ěšfané a sousedé V. nití (an nekteří
z nás tak dobře jako i oni od V. "Hi povinnostmi zavázáni jsme), tak neušetrně a nevinně při Y. ivIti) vrchnosti
našÍ, spolecně n1ěli \' ošklivost a domnění uvozovati, nikoliv nenadáli. Předně kelel. nás stihají, ze bychom jistú
námluvn a snešení mezi nimi pány osadllítni a námi
jedné každé petici na opravu léhož chrámu Božího
pravou polovici jim zanechávati a ihned přednímu ouřed
níku téhož dne odvoioyati se Iněl0, nezdrzeli sebravše
clo několika pořád takových peticí mnoho kop gr. čes.
za sebou že jsme zanechali a k záduší jejich nic neodvedli, nýbrž chtěje jistou sumu peněz ročně, totižto deset
kop gr. ces, jako za nějakej nájem a lrh z chrámu Páne
jejího platiti a dávati, item ze bychom se vzdl' předcc na
ně do chrámu Páně (pravícc, že jiné klíce od něho najdeme) motcí nutkati chtěli a někteří nepamatujíce na své
povinnosti měšťanské po do mích šenkovních pohružek by
ciniti měli, einíce vyměření, ze jsme takové dobrovolné
snešení protrhli, zrušili řečí i sku1..kelll i k nesousedstvl
příčinu dávali a dali a při Y. 1Iti vyhledál-ají, abychom
se s takol'ejmi nesousedskými pohrllžkami proti nim '])0a do konce kostela jejího prázdni byli, jak ten
šířeji a mnohem dlltklivěji I' sobě to obsahuje.
j
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V čemž nám před Bohem i před V. Mtmi velikou
křivdu einí, ačkoliv jakoz V. Mtí i vllbec vědomé jesL ze
pokudž jsme zádných správcuv církevních jistých aniž kostela propujceného nejměli, petici jsme se neujímali, ale
při každém chdnlU Páně polovici, a druhou polovici
pánllln farárum, kteří pracovali, zanechávali. Ale abychom
s týmiž pány osadními tehdM, když jsme skrze supplikaci
i vzáctné přímhl\-Y J. Mtí pánuv directorllv při V. Mti
vyhledávali, aby nám ten chrám Páně k službám BoŽÍm
,_ jazyku německém propujčen byl, jisté snešení a námluvu
o polovici peticí ciniti jměJi, jakž oni dokládati smějí,
tomu zjevně odpíráme, neb majíce již dva správce církevní od pana administratora nám dosazené, na kteréžto
správce a jiné yydání se mnoho vynaložiti musí a odjinud
krom z peticí (kdy" jiných duchoduov žádných nemáme)
to vzíti nemui.eme, kteréžto peticiones také z tech pfícin
od poboi.ných křesťanských posluchactlv slova Božího tím
víceji přicházejí, a kdyby se pánlllll o·adním polovici odvozovati měla, že by to proti pvboi.né intcnti dobrodincuv,
klúí!: by potomně tak yoloě a laskavě dávati pľestávali
a nám s ublížením i k nemalé újmo bejti muselo, kdei
by i jim pánum osadním snad dosti málo se dostávalo a
odporné bylo; all:ž supplikací naše, kterou? jsme V. Mti v ty
přícině na onen čas podali, do konce toho v sobě n~·
obsahuje, nýbrz jakž jsme v též supphkacI V. MtI zakadní ueinili, že s pány osadními, co by k zle~šen[ a zvelebení
chrámu Páně bejti mohlo, se s nimi urolnati, té? reversem podle znění supplikací a vymetení V_ :'lItí pány osadní
opatřiti chceme. Tak jsme, jakž na pocti, í měšťané náldí,
tomu dosti učinili, pánum osadním I' krátkých dnech dostatečného reversu copiae odeslali; a ihned po vyjití slal'ných Hod Vánoeních k urovnání a s nimi jisté snešení
tepna ucioiti jsme jistý počet z předních osob a měšťanll\'
k týmž pánům osadním, kteľíž tehdál. z pánŮy starších a
ouředníkuv pospolu byli, vyslali. A skrze pana Abrahama
Anděla z Engelsbergku uctivě, šetrně jim to vše před·
nésti dali a na jakej zpuso b na dokázání vděcnosti a zachování m'czi námi lásky a sousedské[hoJ přáte1ství,(obzvláštně
poněvadž drallIlej poce[ k témuz záduší přinálcžejíc ně
meckého jazyku rněšťané jsou) Ba zlepš~ní a opravu tébol
chrámu Páně z petici bychom pomoc uciniti měl}, vyrozuměti a o to všeckno přátelským, sousedským zpusobem se
urovnati žádostivi jsme byli, což kdyby předešlé jisté
mešcní se slalo, toho by všeho vyhledávati zapotřebí
nebylo, té naděje jsouce, ze nám přátelské, sousedské
prostředky přednesou, jenž by k urovnání mírné byly.
Ale mimo všecknu naději naši těch poctivých vzáctných
vyslaných pánu\' měšfanuv i nás všech s takovo~ neuše·
trnou a dutklil'ou odpovědf odbyli prudce, poněl-adž se
jim polovice peticí podle přípovědi, (jakž oni skrze pana
Pechance před V. Mti v radě přednesli) neodVOZUJe a
hned s počátku dosti tomll nečiní a nezdduje, že jse na
tom snesli raděj i kostela zavřeného zanechati, a aby se
s námi v nějaké jednání dáti měli, že zádná stodola neb
krčma nenÍ. Proti tomu a nic méně jsouc přátelsky oai pomenuti, aby tak nevinně, neušetrně bez všelijaké jim
příčiny dané nás jich 'polu měšťané a sousedé nezdácní
smluv (který se nikdy nedály, aniž nám osob, kteří by
na rnístě a s vulÍ nás všech takové snešení o polovici
peticí vykona1i, vystaviti nemohouc) nestíhali, však aby
jim z té peticí (ne za nájem nebo trh) z lásky na opravu
téhož chrámu Páně jistý díl a cástka dávána byla kaZdého
čtvrt léta po 5 k. m. a zvoníku po 2 k.m. dáti sme se uvolili ale
tím nezavřeli. Item co se zvonu v a stolic dotejce, kdyby
se jaká škoda [stala J, že jim na to obzdáštní pomoc uciněna
bude, nad címz bohda spokojeni a víceji, nežli by se na'
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drili, podle předešlého zakázání to vše zlepšeno, aby se
lešení po 5 gr., za vokroužníky kamene pískového k dvetomu důvěřili a pokudž se jim viděti bude, do téhož reřum krchovním 4 k. 38 gr. Chodili jsme s kostelníky do
versu neb zvláštuích cedulí to zapsáno bejti má, žádajíc
skály Hloupětínský o ty vokroužníky 12 gr., za veníře 1'0jich, aby ty věci lépeji a šetrněji při sobě uvažovali, a
tesaný žernovského kamene k dveřum kostelním 4 1 , k.,
což v místě radním povoleno, tak sami bez všelijaké
dlaiičovi od osmi sábů vydláždění u nOl'é zdi, od ~áhu
slušné příciny nerušili a k nesouscdství poněvadž reversem
po 10 gr., Ciní 1 k. 20 gr., p. Zikmundovi Kaprovi za
od nás jakozto poctivých spoluměiiťanuv (jichž kopije jim
dveře železný k dveřum kostelním 18 k., zámečníku
odvedena) opatřeni jsou, kteréhož pro lepší podstatu
k týmž dveřum za nový zámek, háky a skoby a zavěšení
jestli by zádosti"i byli, do knih městských jim vloiiti dáti
jich 4 k. - Suma 141 k.
jsme se zakázali, an kdyby proti takovému přátelskému
V pondělí po Smrtelné neděli bj' li jsme obesláni od
zakázání se mírně byli ukázali, byli bychom rádi, coz by
pp. defensorův, ab)' v našem kostele služby bOlí jazykem
toliko slušného bylo, s nimi na místo postavili, ale poněmeckým konány býli mohly. Páni starší osadní tomu
vrhše to všeCkno omluvna se učinili, že na větší počet
povolili nechtěli; chodili k p. administratorovi, aby jim
to vznésti musejí a potom nás jistou odpovědí spraviti
p. faráře k Velké noci opatřil, 26 gr. Zase sme chodili
chtějí; ale to nevykonavše, nýbd: kostel o újmě své bez i
k p. administratorovi, nebo když se prv k němu přišlo,
vznešení lla V. :'lIti jsou zavřeli. A ačkoliv na poručení
spěčoval se p. faráře opatřiti, aZ od p. purkmistra a pánův
předešlého pana purgmistra pana Symeona Humburgku
poručení míti budem, že Němdim dovoleny služby boží
za některý den kostel zase otevřen byl a my v tom case
býti nemají, 1 k. Ve čtvrtek po Smrtelné neděli od diktum
skrze jisté osoby pri předním panu ouředníku podle
p. písaři, že Němci nemají při našem chrámu Páně při
oznámení jejího přátelského s nimi shledání a urovnání
sluhovati, dáno 1 k. Chodili jsme k p. purkmislru, že
vyhledávali toho sme užiti nemohli, ale (však toliko ně
jest nám pán z Vchynic jednoho zabitého fendrycha Pakteré osoby) skrze spis i oustně k potupě nám všem nás
sovského do chrámu Páně vnésti dal, i také potom aby
nevinně pomlouváním jak V. ~1ti tak vůbec v ošklivosti
pochován tu byl, 17 gr..m. Ve čtvrtek po Veliké noci
vydávají. Neb abychom se napřed dotčenými pohrůžkami
jednáno bylo s p. administratorem, aby nám p. faráře od
proti povinnosti měšťanské naše dopustiti jměli, mnohem
sv. Mikuláše k posluhování konfirmoval.
víceji nám se křivda činí, a tomu patrně odpíráme a sme
bohdá tak poctiví měšťané jim yšude rovni; a zn<Íme že
H2. 1611.
Rl/IlO}'. č. 1653 f. 256. Příjeiu:
Od Jiříka uzdaře z Kuchyně, že manželka jeho v kostele
to jal-ožto vělší proti právu a proti odvedenému reversu
pochována jest, 10 !c, od p. \Volfa tkanickáře za totéz
činiti ncnáleží. J esUi se pak někteří obzvláštní osoby při
lOk., od pohi-bl! dcery paní Roliartový v kostele 8 k.,
trunku a opilství nenáležitých řečích dopustili, ty slušně
od pohřbu p. z Sonova v kostele 6 k. - .
dle uznání V. Mtí za to pokutu nesou. A protož V. Mti
jakž předešle tak také i posavad za to služebně a poko-ně
Vydání: Knězi Jiříkovi Tesaziusovi na čtvrt leta 15 k.,
prosíme, že nás jakožto nejpřednější collatores všech záknězi Zikmudovi, p. faráři Svatomikulášskému, od sv. Jiří
duší v Star. M. Pro laskavě zůstal'iti, a abychom tak neaZ. do S'-. Havla 1li k., lunu Mikulášol'i 20 1h k. K obvinně stiháni a dotýkáni nebyli, podle předešlého uvolení
zvláštní žádosti všech tří pánův slavuv půjčeno na splacení
při též žádosti chrániti a opatřiti ráčíte. A abychom ralidu válecného 100 k.
ději v lásce, svornosti, v dobrým sousedství, milo\-ání
L. 1612 ve čtvrtek po neděli Sexagesimae vykonán
jedni druhých jako křesťané a spolu spříznění (k čemu);
jest počet osadní od p. Jetřicha od tou1uv a Jana Vorla
ml' v pravdě jinší žádné příčiny jsme nedávali a dávati
ouředníkův. Příjem r. 1610 960 k. 24 gr. 3 d., r. 1611
nernÍuÍlnc) zachováni byli, toho nedorozumění ·0 peticí
676 k. 43 gr. Suma 1637 k. 7 gr. 3 d. Vydáno r. 1610
k mírnému konci (buďto každého čtvrt let a něco zlepšiti,
764 k. 2 d., r. 1611 409 k. 59 gr. Suma 14731e 59 gr.
a nebo jinak co by nám snesitedlně a bez ublíženi bejti
2 d. m. Zustává 163 k. 8 gr. 1 d.
mohlo) prosti'edkovati ráčíte. V čemž se V. Mtem, kdež tu
113. 1611, 31. ledna. Listit1a m'ch. III. lV.-3826.
nic jiného nežli rozšíření čcsť a slávu Pána Boha všem 0- I',
K paměti V. liHem pTivozujeme psaní své, kteréž sme V.
houcího a potěšení svědomí duší našich vyhledáváme, (což
nám slušně a podle předešlého zakázání jejich z lásky , Mtem dne 25. března měsíce v pi'íčinč nedoplnění platu
komorního ueinili nám k záduší našemu kostelu Matky
křesťanské a sousedské (ne z peněz) volně příkladem
Bozí nad louží vycházejícího z panství Dtlbeckého, na
jiných pánuv osadních dopříno bejti by mělo), k laskavé
ochraně se poručena činíme
V. lIItí věrní poslušní mě
kteréžto psaní naše až posavad Zádné odpovědi dávali
neráčíte.
i';ťanstvo a řemeslníci pod obojí přijímající, jazyku němec
kého v Stal'. M. Pr.
Poněvadi. plnomocníci od pánuv starších osadních
11 J. 1610.
Rukop. Č. 1653 f. 241. Z"oleni
i\Ialky B,'zí na louži i na místě vší osady zřízení, sloziyše
kostelnJei Jan Slovák a Václav l'odolanský. PHjem: Od p.
vedle reformací J. :'lItí pana prcsidenta a pánúv rad nad
Petra Smída, ze manzelka jeho při našem chrámu páně
appellacími na hradě Pražském zhzených registra, do
pohřbena 24. Marti jest, 10 k., od Markéty stoličál'kyod
nichž se všelijací pi'íjmové platu,- a důchod Cl v témuž zápohřbu mateře její " kostele 10 k.
duší přináležející poznamenávají, ku potřebě panu Janovi
Vydání na opravu kostela, nové zdi u krchova, též
z Prosece a na Jirnách, proti sobě k svědon-lí, v tom že
nových dveří do kostela: 6 vozu bělohorského kamene.
některé tajné věci téhož záduší v týchž registřích poznavuz po 36 gr., učiní 3 k. 36 gr., 14 vozů téhož kamen~ i menané lllají a y nich se vertovati dáti nemohou. se
7 k. 36 gl'., 18 set cihel sklepových 6 k, od přivezení
ohlásili. 2 té pl-íčiny dotceným plnomocníkiim z p'ráva
jich formanu 1 k. 56 gr., 18 dčberu vápna po 18 gr.
se nachází, že sou povinni z týchl. register takový plat
ciní 5 k. 24 gr., tři debery vápna z Malé Strany po 20
z vinice jeho pana Jana z Proseče k nadepsanému záduší
gr. činí 1 k., 18 dčberll vápna 5 k. 24 gr., pís 1<u 16 vozů
náležející, o kterých!. rozepře \'7.nikla od léta 1549 až do
po 14 gr. činí 3 k. 41 gr., 13 vozů písku 2 k. 51 gr.,
léta 1594 v přítomnosti dvouch osob lÍradu toholo pří
8 vozu písku šlotýřských po 28 gr. činí 3 k. 44 gr., 20
sdných lm potřebě panu JanOl'i z Prosece proli sobě
prken k udělání lešení 2 k. 30 gr., 10 vesel k témuz
k svědomí vykázati podle práva. Dal památné. Aclum fer.
j
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tu záduší a skutku milosrdného dotýkalo: z l~sl;:)- jest jE
Conv. Pauli 1611. Benjamin Vlčovský, J. Mti C.
jmenovaným pánum starším a úředníkům k ruce často
perkmistrského písař.
dotceného záduší Matky Bozí l1ó kop míšo na hotově dal
114. 1612.
RullOp. č. 1653 f 282. Příjem:
a odvedl, které z oni phjavšc, z nich také jeho p. Tomáše
z domu farního od Zuzany Grynesol'Ý za rok 20 k.
, kvitují, prázdna a svobodna činí. A pro lepší toho paVydání: p. faráři sv. :llikulášskému odposluhovállí od
I mátku tuto smlouvu knihami úřadu J. Mti C. perkmejstrsv. Hada aZ do sv. Jih 15 Je a od sv. Jm, do s;'. Havla
ského sobě utvrditi dáti mají. Stalo se léta vejš připo
15 k" ]\likulášovi luna na expensí 14 k. Za p~l ,archu
menutého 1613. v sobotu den sv. Petra a Pavla. Ex libro
pargamenu do ceského gr,ad,:á1u, 16 gr., od dopsum j,;dcontractum 19.' fol. 163. Benjamin VlCovský z Litvínovic,
noho pátrem i od vsazem tehoz pargamenu ~o grad,:~lu
úřadu perkmislrského písař.
dáno 34 gr., truhláři za d,-el-e Ilovi dubov)' k dvenm
117. lGi3, 12. listop. ListiHa arch. 111. lV.-3826.
kostelním a za d"ě tabule na voltáre 7 k, od vstoupení
Jan Krystof Stehelyn a Marky ta, manl.elka jeho, stOjíce
do radl' s strany p. ze Vchynic, že jest dvě "okna do
osobně v radě přiznali se, ze jsou dlul.ni dluhu pravého
domu farního prolomiti dal, 2 gr. 4 d.
a spravedlivého dvě stě kop míšo úředníkům a osadním
115.
1613.
Tamté.: f. 290. Příjem: Že
záduší kostela Matky Boží na louži, . nynějším i budou,cím,
:lIikuhíš cukrá,' a m. j. \' kostele našem pochováni jsou
!derd jim zase oplatiti mají, když bl' jim napl-ed ctvrt
tl k., od pohřbu v kostele Marušky, stolicárky 7 k., ,od
léta o tom dáno věděti bylo, i s úrokem na ně dle sně
místa jedny fendrychový na krchove 1 k" od polubu
movního nařízení \'Zešlým, ujišťují a zápisem tímto tu
syna dobré pamčti p.' Jana Gadna (2) v kostele 10 k.,. od
sumu s úrokem na domu svém, v nčmž bydlejí. Zapisují
!;,ísta na krchově jednomu zlatníku 1 k. 55 gr., od suottak a na ten zpusob, neucinili-li by tomu, jakž se nadr iků" Samuele Laloe, ze na krchově jest pochován, 1 k.,
suje, zadosti a sumy jmenované. s úrokem. po dání, o,~om
od pohřbu Adolfa Myslicha z Wylimštejna 20 k. Vydání,
napřed čtut léta věděti nesložih, tehdy jmeno"am l:ľed
p. administratorovi od sv. Jiří až do sv. Havla 15 !c.,
níci a osadní, i ten kúdý, komuž bl' od mch poruceno
MikuláSovi lunu 13 Je t\'áklad na d"ě kašny kamenné a
bylo, má, mají a jmíti budou moc, v týz dům )ich právem
kameníkovi za větší kašnu z kan1ene žerno\Tého a
se uvázati, jako by všecko právo na vrch az do slunce
stupen okolo též kašny 60 k., za druhou menší a
západu vydržáno, zvod, zmocnění vykonáno ~ylo, i k~íčtlV
též za druhý stupen a žlábek, de z téhol. kamene zernosloze ní s právními rozkazy se stalo, Jej drzetl, Sluenltl)
1
,ého 33 k., zedníkm-i od ndělání gruntu 7 h k., kotlál-i
prodati a tu výšpsané sumy s úrokem dobývati, také po ..
za ,Ivě trubice do kašen 1 k. 40 gr.; lourníkovi, 2e stojan
stihati nejprve přede všcmi jich "ěřiteli i každým Cíověkem.
II polom lavici k kašně dal, 1 k.
Zápis t~nto k ruce záduší pa~ Mikuláš J etfích ?d :oulů a
Adam Svenda přijali. Actum 111 conslho postndle S. Mar116. 1613,29. cervna. Listina arch. 7Il. 1 V.-3826.
Takoz jest od léta 1609 mezi plnomocníky nařízenými od
tini, A o MDCXIII. Kašpar Barták.
pánllv starších osadních záduší kostela Matky Boží na
118. 1614.
Rukop. č. 1653 f 291. Příjem:
lonzi \' Star. M. Pr. na místě a k ruce téhoz záduší, jak , Činže z domu farního od Jiříka Palackého za '/, leta 10
s někdy ur. p. Janem z Prosece a na Ji1'llách, soudu nej- , k., Jan Tllrnovský od pohrbu manželky své v kostele
vyššího purkrabství PraZského radou, ta:, téz potom, po
12 k. - .
smrti jeho té'- s ur. p. Tomášem z Prosece a na Jl1'llach,
Vydání: p. adminislratol'oyi od sv. Hada až do sv.
jakožto synem a dědicem p. Jana z Prosece, o zaddalý
Jiří 15 k., Mikulášovi lunu 10 k. Vy~ání na .opravu k~
!)!at z vinic, slove v ráji, podle převedení téhož platu zástela: V pátek po sv. Marku JanovI lachovsk?:llu ~?kry
pisem ocl p. Pavla Severyna z Kapí Hory, jemuž actum L
vaci od snětí makovice vclké pozlacené na veZl pn ko1549 v knihách úl'adu J. Mti C. perlnnejstrského, libro conI stele. kteráž bvla naskrze z rucnice od nevážného a lehtractuum 8. folio 288 zapsaného, a kteréžto vinice potom
komyslného cíověka škodně prostřelena, 8 ' /,. k., za ,Pět
se jistou smlouvou mezi vejš dotceným p. Janem z Proloket sukna prostého, do kterého túl. makOVICI, kdyz Jl
seče a p. Pavlem Severynem z Kapí Horl' z jedné, a p.
dolll spouštěli i také zase nahoru dávali, aby ňákého poJanem Kbelským z Kapí Hory z strany druhé, jakž táž
rušení od skřidlic na pozlacení nevzala, loket po 10 gr.,
smlouva, libro contractuurn 18. folio 30 zapsaná v sobě
činí 42 gl'. 6 d., Jakubovi Limpekovi zlatníku od pozlaobsahuje, témuž p. Janovi z Proseče se dostaly; od toho
cení 4 plechův do makovice, nebo prvé nebyly dva, do:
casu neodvozo\'áním léhož platu k dotcenému záduší M. B.
bře pozlaceny, i také že jest je tal~ i měsíc zase, pe~.!:e
každého roku tejnský vína červeného, ze až do léta jmivycistil a vypulíroval 4 1 / , k., témnz na pozlacem knze
nulého 1608 za dvanáct let pořád zběhlých zadržal, aby
nad kaplou u makovice 13 k. - . Náklad na malování
tentýž zadržalý plat jiz od p. Tomáše odveden, i budoucně
! kuru v kostele: Jindrovskýmu malíři za malování 65 k.
odvozován bvl na \'elikém soudu a zaneprázdnění pozů'
119. 1615.
Tamtéž f. 304. Příjem: Vratislav
sláralo; až Št~stným prostředkováním jest to léta tohoto
Hendrych z Franknštej na od udělání sklepu v kostele,
1G13 v sobotu den sv. Petra a Pavla \l9. Junij mezi dokde paní manzelka jeho pochována jest, ló k. -:-. '" .
tčenými p. Tomášem z Proseče a pány staršími osadními
Vvdání: p. administratorovi za rok 33 k., Ml~ulasovl
a úředník)' ji" jmellOl'aného záduší na místě postaveno a
lunu 1-4 k. Na malování kostela: p. Gabrielovi Spindlesmluveno na způsob takový: že oni páni starší osadní a
rovi malíři 120 k., přidáno mu lOk., zedníku od dělání
lÍi'edníci jsou od téhož platu jak zadržalého tak i který
lešení k témuž malování 24 ' /, k.
by dále vycházeti jměl, dobrovolně upustili, lak že jak
L. 1616, 13. Junii od p. Jana Vorla ouředníka konán
on p. Tomáš z Prosece, ani dědicové a budoucí dd:itelové
jest počet zádušní za 1. 1612-11'. Příjem r. 1612 1140 k.
těch vinic žádným dokonce platem povinen biti nemá a
8 gr. 3 d., vydání 729 k. 54 gr. 4 d., z"stává 410 k;
nemají nyní i na časy budoucí a věcné, nýbrž téi vinice
13 gr. 6 d. R. 1613 příjem 1216 k. 36 gr. 3 d., vydam
jil. sl'obodné ode dcho platu k témuž záduší Matky Bozí
557 k. ;)9 gr. 1 d., zustává 658 k. 37 gr. \l d. R.1614
býti mají. Však jak dobré paměti p. Jan z Proseče, otec
příjem 1308 k. 5 gr. 4 d., vydání ó61 k. 49 gr. 3 d.,
p. Tomáše, tak i on p. Tomáš sám byvši témuz platu
zůstává 746 k. 16 gr. 1 d. R. 1615 příjem 1285 k. 57
yejš jil. oznámenému a jminulému na odpor, šetříc že se
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gr., vydání 760 k. 23 gr. 5 d., zustává 525 k. 33 gr.
2 d.
1020. 1616.
,Tamléž r 31Z. Od p.purkmistra
a pánuv zvoleni za ouredníky p. Jeti:ich Mikulaš od toulu
a, Jan Orel, vyhlášeni sou v pln)' osadě v neděli lřetí po
Treeh králích, a k nim jsou pi-idáni od pp. osadních za
k,o;teIr~íky ] an Slodk švec, VácIal' Podolanský a Marlin
NIC, PnJem: Od DameIc Posa dystylatora dítěte v koc
stele poloze ní :: k, od jednoho truhláře z sanýtrnv paní
Prunarky na krchove 1 k., od paní Judyt Adolfkv' v ko ..
stele 10 k, 47 gr, od Petra Opiciusa apatykář; v kostele [) k,

V. M. P_ převora a všecek konvent kláštera sv. Anny a sv.
Vavřince v Star. M. Pro

VyJání: p. adminislratorovi za rok 3) k. - od nový
truhlrce na zeleno barvený a katalogum udělaní truhláři
dáno 1 k., zámečníku k ty truhlici pro knihy zádušní za
zámek 11/, k. _.
121. 1617.
Tam!d:: J. 323. Příjem: Cinze
fary JiNka Palackého kodre celoroční 20 k., :\Iatiáše
Ccrnína ze školy 7 k.

1;

L. 1619, 14. ;\Iartii vykonán jcst počet zádušní p.
J,:?a Vorla a Jii-íka Chodovskýho na r. 1616 - . R. 1616
P!-IJ~m.. 12:26 k. 8 gr. 2 d. m., vydání 906 k. 51 gr. 3 d.,
zustal'a 319 k. 16 gr. 6. d. m. R. 1617 příjem 759 k.
50 gr. 3 d., v-y~ání 720 k. 43 gr., zustálá 39 k. 7 gr.
3 d. R, 1618 pnJem 612 k. 51 gr. 1 d, vydání 571 k.
35 gr. 1 d" zi'lstává 41 k. 16 gr. Ill. Sumv hlavní pod
ourok pujccno 5721 k. 18 gr. 4 d., úroku v; řeštírujících
88 k" odkazi,,- 145 k., pujcenýclr peněz 213 k. 22 gr.
6 d., platu komorního z Dubče 20 k" berně zastaralé
20 k, re!;lanlLlv menších 6 k. Suma 6213 k. 52 gr. 3
d. Jl1.

. P~íjem i:iní 803 k. 53 gr. 1 d. Vydání: p. faráři ,,'.
:\I:~ulasskému 40 k ..' knězi Janovi Locikovi, když se mel
steno,,:atl, na prosou Jeho a ze jcst pres cas pětkrát phsluhol'al
u naSI fary, dáno 1 k., z pěti tisíc kop Ill. ourocních co
n..a" záduší }laiie p~išlo podle jinJ'ch za 9'/, mčsíce rejth'áru,
te,z na dve sukmcky a peří za klobouk, závdavku co tnu
~ano 1 za víno při jednání jeho vynaloženo 70 k. 25 gr.
D d, Suma 617 1(, 50 gr. 5 d, 111. Zllstává 186 1;.
2 gr. 3 d.

SI':
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,124. 1619.
Tamtéž f. 341, Dne 30. ledna
zVOlem sor:z~ ouředníky Jan Orel a Jiřík Chodov-s ký _
a ~ ,111m pndam kostelníci Jan Slovák, l'avel Pfof řczbář
a \ aclal' Podolanský.

.
\'ydání: p. administralorovi celorocní 40 k. za sněm
Jenerální, lderý držán byl I. 1615 dáno 38 gr. '4 d.
122. 1617, 19. dubna. Lislina arch. 1JI_ 1f/.-3826.
V,: Mt... urozel:~ pane pane, ur?zení a statecní rytíh, páni
Ur~dI1lCI n1enslch desk zenlskych; páni nám laskavě pří
~?n:í. V. Mli na 'p~nu ~ohu ~šeho dobrého upřímně
zadal11e etc. Z du~lezlte potreby V _ Mti netajíme, kterak
maje my k, k03telu~ blahoslav,~né Panny Marie před Tejnem, a Matky Boz: nad 10UZJ a kláštera sv, Anny, vše
~. S..tar. 11. Pr., z . lasky pro rozhojnění ctí a slávy Boží
Jlste "plalY, ~d vzactnych osob vyšších stadil- již dávno
z .. s:,eola seslych, na JIstých dcdinách, s pokutami dle znění
zaplsu~ dck..am,l zemskými k vycházení pojištěných, a ti
platove k tymz dckám zemským sou každoročně skládáni
b)'vali, a předkové ?aši je vyzdvihovali, pot01l1 pak jakž
p~ Jan Tykl ke dckam zemským za depositora jest volen
na111 k záduším našim, krom panoy převory kláštera
Anny, zád.Ilél:Uli (SOUD Hl110žsLvíknit od nás napomínán)
~03avad, n~c je~t ~n:odv,cdl, ~ n:posl~dy nás lim oOdb)'l, ze
36 gt. c. mme se tech piatu sklada, z v'eJplsuv našich
se to nacházi: chceme-li my k svému přijíti, o ten ned~statek a?ychom se k držitelLlm t)'chž gruntů, odkadž
mll~ takovl k,ol;10rní platové vycházejí, o doplnění jich
doplso~alr, k~yz se stane, on také, což komu náleZeti
bude ...
odvest: ~d sebe chce. I nepominuli sme s p.
HrobclcKym (Ja,ozto na ten cas nad lýmž statkem a sirotkem. porucníkem nařízeným) o týž nedostatek, aby pán
kVitanCI, co loho platu komorního nám k lěm třem záduším ,skládali ráCí, ukážíc promluvili, coz se i stalo ie
sme nekolrk kVitancí spatřili, v nich); se našlo ze ta sll'ma
I
t"k"
"
, eraz
t:I;1 trc'," ,záduší,m se skládati má, zeela
zouplna
se ~enach~~I., o, cez kdyz sme se domlomali, pán nám
ozn~nlltI racll) ze rnirno předešlé kvitancí on nic víc náJn
pO~l1len není. A poněvadz nyní při SV. Jiří nejpn- příštím
?pet termin téhoz platu komorního skládati má, aby aspoň
jednou v-, tak prodlouzilých létech lé věci spomoženo bylo
a ?;y cOz tak k záduším našim jest pro čest a slávu BožÍ
~anz. eno, toho dostati a uziti mohli, že témui p. Hrobclcky,~1U aby s~ v pondělí po sv. Jiří s tčnJi kvitancím i
n~ tyz komornl platy se vztahující[mi] ke dekám zemskÝm
p,red 1\1. Yš~, p~~tavil, psaní učiníte a k tomu též p. J~na ,
1 ekle, kteryz, tez platy, nám odvozovati má k témuZ dni
o?eslal! poruciti ráčíte, za to V. 1\Ití ve vŠí uctivosti žá,
damc, . tak ,aby, nebylo potreby budoucně dalšího práva
Yeden~, y cen1Z se k v-opatření spravedlivému V. 1\1tem
poroucíme. Datum 19. dne měsíce dubna léta 1617, _

123. 1618.
Ru7wp. č. 1653 f. 332. Příjem
- . Vydání: p. faráři sv. Mikulášskému za celý rok 40 k,
varhaníku 30 gr. - .

I

}25. 1619, 15. ledna. Listina arch. 1It. lV.-3826.
P. úredníci a slarší yosaclní i na místě vší osady záduší
~i. ,B. nad louží y Stal'. M. 1'r. ciní phpověď na dum i na
Jm? všecken a všelijak}~ statek r~1o\'it;T i netnoi'ihr na čem
~Y ten koliv záležel po smrti Simona Brázdy, ~r;ěštěIlína
~tar. I\L PL~
pro sumu čtyry 3ta dyaceti sedni
kop J 2 gr. vše
aneb cokoliv se buď méně aneb více
Iu:oycde a ukáže, jim k předdolčenému ddušf od téhoz
S:~110~a Brá~dy 'p0zustalých, pravíce se pi:ede yšemi jinimÍ
v;ntell k Lemuz domu a stalku pr" dosazení sumy své
pledm pravo a ,sprav'cdInost jmíti, a co dále zapotřebí
bude, n~~ado~c Casu právnímu projíti, ze nepominou takovou pnpo\'cď podle práva sobě k místu v-ésti. Actum
1ll consllio XV. Januarii anno MDCXIX.
, . 126 ... 1619, _30. ledna. Tamtliž. Pan purgmistr a
P"llt ;-adl1l z bedlIvého uvázení sv'ého rácf na tento pří
tomny rok 1619 k spravování a opatrov-ání záduší kostela
J'v~atky, ~o!! nad louží ~ ~uchoduv' k němu přinálelejících
pl edesle ~redlllky, totlz Jana Orla a Jiříka Chodovskýho
zase volItI a Jich zanechávati, s tím při tom doložením a
napomenutím, aby všelij~k o dobré tého;' záduší společně
se".s:arall a pe~ovatii ano i pocet z příj'11U a vydání ná.
lez:~ od ,. publIkování tohoto nařízení ve dvou nedělích
porad .zbehlicl; u příl~mno;li. pánuv ,radních od pana
pu!lnlll,t.a pauuY volenych UClll1tl hledeh., Actum fer. 4_
post Comersionis S. Pauli 1619. Václav Hořejší.
127_ 1619, 18. února. Rukop. č. 2234 f. 16. Pan
Jan Junkm.ajer stoje osobně \' radě přiznal se i na místě
~artoloměJe !"asala, ja~ožto poručník sirotka Tobiáše po
SlIllono;1 BraZ?OVI pozustaléJto od p. purgmistra a pánuv
?~nze..n~, Jakoz, Jest někdy Simon Brázda pánum starším
uredl11kum zaduSI kostela Malky BoZí nad louzí ctyry sta
~va~et~ seduI11 k?p, dl-anácte grošů\' míšo dlužen pozůstal,
ze ta ,uma 1 s urokem na 111 vzešlým oplacena býti má
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zapujceno 40 k. Sirotčí spravedlnosti 40 J,. Vydání rozjim pánum úl-edníkum, kdy" by kolivěk dům po témz Ši,
ličné: Odvedeno na rejthara za 6 měsíců p. purgmistru
monovi Brázdovi zLlstalý k prodaji přišel, tehdy ihned
do berně 41 k. 8 gr. 4 d., poslovi z města Slaného, jsa
z z<Í\'dayku oni páni úředníci sumu svou, toti? 427 kop
vyslán k záduší našemu o vypravení na dvacátého člověka
12 gr. míšo i s úrokem a škodami (ač by jaké na to
jednoho soldáta a kunšoft jemu vydání, 'propití mu dáno
\Zešly) napi'ed vzíti mají, ujišťuje a zapisuje týchž 427 kop
10 gr. 2 d., pohodlnému od vyklízení zadních pokojův
12 gr. mís. on p. Jan Junkmajer i na místě Bartoloměje
z fary a ze školy 8 k., za sněmovní arty kule dáno 44 gr.,
:'\asala, druhého porucníka, na místě a k ruce Tobiáše
koupili sme Agendu českou k kostelu našemu pro p. fasirotka s jistým pov-olením ,pana purgmistra pánův na
ráře 3 k. 20 gr., v Sedlci k obnovení rychtáře a kOlltémz domě sirotčím a po Simonovi Brázdovi zůstalým
šeluv za jídlo a víno 3 k. 2 gr. 3 d., poslov'i z Slaného
před každým člověkem. Actum in consilio fer. XYlII. Fe, o v-ypravení soldáta na desátého člov'ěka a kundšoft mu
bruarii, anno MDCXIXo.
, vydání, 10 gr. 2 d., při vejjezdu do Sedlce k smlouvám
P. úředníci záduší i\Iatkv Boží nad louží učinili ohlásv-adební111 Jana, syna Martina krčmáře, za víno 2 k. 14
sení k v-rchní své přípovědi ~v radě 28. Februarii t. r.
gr., Martinovi zvoníkovi ye škole lla dříví dáno 4 k. - .
P. úředníci záduší koslela Matky BoŽÍ nad louží stoje
Suma v-šeho vydání 87:& k. 42 gr. 2 d. Rovnaje příjem
osobně v radě přiznali se, že od vrchní S\ é phpovědi
s vydáním větší příjem o 349 k, 43 gr:
upustili a upouštějí, a jí dále v ničemž užiti nežádají na
129. 1620, 30. ledna. Listina arch. 1/1. lV.-3826.
casy budoucí a věčné. Actum in consilio XXVIII. Februarii
Pan purkmistr a páni radní z bedlivého udžení svého ráčí na
t. 1'.
tento pfítomný rok šestnáctistý dvadcátý předešlé úředníky
128. 1620.
Rukop. č. 1653 f. 346 Zadržalého
a správce důchodův k záduší kostela Matky Boží nad louH
rcšlantu 90 k. 45 gr. (:rok Sedlecký z dědin: Martin
v Star. M. Pr. zejména tyto zanechávati, Jana Orla a Jikrčmát, Tan Kalenda, Jan ::'-lov-ák, Jírka, Václav Holej,
říka Chodovského. Při tom s pilností poroučeli, aby počet
Jiřík Stěpánu ze dvou statku, Kateřina Kar'buzka, Jan
pořádný z pI-íjmu a vydání od Actum tohoto nařízení
Krapác - , Úrok celoroční z Třeboradic: Jan :\Iělnický
I nejdéle
ve dvou nedělích pořád zběhlých ucinili celé
3 k. 20 gr., Urban Novák 1 k. 40 gr Plat komorní ce, osade, jeden pak kaidý jsouc do osady obeslán, s pilností
loroen! od uroz. pl.. '\Iargarety Salomeny Slavatový roz.
se nacházeti dá"al pod pokutou předešle o tom nařízenou.
z Smiřic z panství Skvorče l\omorního platu prijato celoActum in comilio 30. Januarii, anno 1620.
ročního 19 k.
Pobráno p, Stefkov-i z domu Smiřického,
Na rubu: Slovutným pánllln starším úředníkům i vší
sotya jest to odvedeno, 19 k.
osadě záduší kostela :\latky Bozí nad louží \' Star. :\1. Pr.,
Úrok z hlavní oum)': Od Bartoloměje Nasala celoroč.
k dodání na ten zpusob, aby toto upecetěné poznamenání
úroku z 400 k. !ll. phjato 24 k., od Jana Krynice ze
jiná ce než v plné osadě otvíráno a čteno nebylo.
200 k. lll. celoroc. 12 k .• Od Daniele Burgera z 200 k.
130. 1620,]. května. Tamtiž. Já Pavel Pfof, řez
12 k., od ,Yolfa tkanick6ře ze 1óO k, celoroc, 9 !c, od
bář, měštěnín Star. lIL Pr., s Kateřinou, manželkou svou,
Evy i\Iěnové ze 100 k. 1l1. od pL Anny Fuglové odkázapřrznavame se tímto naším šuldprýfem obecně pl:ede
ných 3 k., od Jana Jakbera ze 100 k lll. pololet. 3 k.,
všemi, že sme dlužni dluhu pravého a spravedlivý ho nám
od pí. Rejny Koukolkl' ze 170 Je !ll. pol01et. o·k. 6 gr.,
k naší pilné potřebě pod ourok obyčejný na hotový
od p. purkmistra a pánův z 3.900 k. m. celoroč. úroku
sumč zaplljceného jmenovitě jedno sto a padesát kop
54 k., ocl Laurcnce Krystmana kotlá]'e ze 200 k, li1.
míšo a to slovutné a yzáctné poctivosti pánum úředlníkum,
polo!. 6 k., od Václava pozaunara ,ze 300 celor. přijato
slarším a vší osadě záduší kostela lIIatky Boží nad louží
toliko 3 k. Suma 131 k. 6. gr. Cinže z far)' od Jiříka
v St. 1\1. PL, nynějším i budOUCÍm, kterouztv jmenovanou
Palatskébo kov-6ře celoroč. 20 k, Připadlé peníze k zásumu kdyby nám koliv pul líta napt'ed od týchž pánLlv
duší: Od pí. Anny Fuglové na školu stavení 100 k., po
věřileluv' našich k slol,ení jich těch sto a padesát kop
J ustině jirchářce kšaftem odkázaných 40 k., po pí. Anně
mÍš. znáti dáno bylo, připovídáme, jakž na poclivé manVostrov-ské kšaftem 50 k., od Laurence Krystmana odvežely beze vší odpornosti pode všemi prá,-ními pokutami
deno 10 k., od p. Jifíka Walgrysiusa za sklípek v kostele
i s ourokem, ač by se jeho co od nás zadržalo, nade100 k. Oplacení lJ!avní sumy 420 k. Gruntovní peníze
psaným věřitelllln s po děkováním zase oplatiti, a každého
y Sedlci
věřitelum a sirotkům náležející 27 k., z řeky
p\rl líta úrok časně odvozovati, a kdyby koliv páni úředl
v Sedlci od Václava Holýho 1 k. 7 gr., z vinic Sedlecníci a starší osadní toho zádali, abychom jim takovich
kých od Václava Holýho 1 k. 12 gr., od Matěje Skřivana
sto a padesát kop míšo zápisem v knihách městských na
4:' gr. Příjem posudního: od Martina Kozlíka krčmáře
domě našem pojistili, to my manželé bez odpornosti při,
Sedleckého bílého piva 75 sudu a horkého 2 sudy od
povídáme, KdeZ pro lepší jistotu a zdrzení toho tento
:\Ioudrosti boží L 1619 až do :\Ioudrosti boží 1. 1620,
šuldpryf sme my svrchupsaní manželé sekryty sV'ejmi
přijato 10 k 32 gr.
upečetili, též "lastní rukou podepsali. Jehož datum v Star.
Suma příjmu 1222 k. 25 gr. 2 d.
:'vl. Pr., na den SV'. Filipa a Jakuba 1. 1620. Pavel Pfof,
Vydání: p. faráři "Iikulášskému celoročního platu
Kateřina Pfofová.
40 !C,., literatum 8 k., p. faráři, kantoru Zelený ho čtvrtku
'*131. ListiNa arch. 111. č.1V.-38.51. (Stav jmění
za beránky 3 k. 16 gr., p. faráři k pouti 6 k., žákům
zádušního v polol'iei 17. stol.) Rubrica aneb pravidlo vy1 k., pozounárum 30 gr., varhaníkovi 30 gr., ve škole
tažené z hlavního i originálního urburu a zápisuv z desk
pr; pouti, na literaty, pozaunáry a žáky na jídlo a pilí
zemsk)'ch na rozdílné fundati a dOnali patřících jak předně
2 k. 48 gr., na faře při pouti s pány staršími ,?sadními
platLlv stálých, tak i komorních i jináce k kostelu a záza víno dáno 41 gr. 1 d., p. farár; a kantoru Stědrého
duší blahoslavené Panny iVlarie nad louží a vší osadě návečera za lyb)' a za husce 3 k. Půjcka peněz pod úrok:
ležejících do Stal'. M. Pr., co kdo z poddaných, dastnč
pp, stavům na zaplacení lidu v-ojenského 100 k, Sedleckým
též i poplatníkův- slatkuv skoupených ze vsi Sedlcc blíž
sousedům po shoření a vyplundrování statkův, aby sobě
Prahy pod Bábou ležící a k záduší nadepsanému náleže'
salva guardy objednali a dva soldáty vyzádali, aby zas
jící, tak i za dfllhé ze vsi Treboralic, jednoho ,dv-oru
ve vsi mohli bydleti a soldáty chovati, na obec jejich jim
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kmetcího a jedné při něm poustky ležící, tolikéž ze Škvorce
a Měcholup, ano i posléze z vinic na Bábě i na Bílé
.
Hoře, polí, gruntuv a řeky z nadepsané vsi Sedlce ročně
i
vše o sv. Martině, též i o sv. Jiří a Havle polouletně pro
dobré záduší platiti má, pořádné vyznamenání tuto per
extractum se vynachází, jakž následuje.
Předně vynachází se zápis ve dskách zemských v kva·
ternu osobního přiznání k dědictví léta 1557, ve čtvrtek
po sv. Jiljí A. 38.
Na ves Sedlec pod Bábou ležící, též i dvur kmetcí
a jednu poustku ve vsi Třeboraticích řečené (při níž 6
str. záhonu rolí se vynacházeti má), vše k záduší blahoslavené Panny Marije kostela nad louží náležející, z kte- I
réhožto zápisu založené paměti, jak na mnoze sami poddaní z nadoznámené vesnice Sedlce, tak i jiní poplatníci
a v ní grunty své mající, tolikéž i z dotčeného kmetcího
d,-orce a poustky ve vsi Třeboraticích ležící polouletně
neb ročně z týchž gruntl"', rolí, vinic a řeky rozdílného
platu odvozovati má, se vynajíti muže.
Předně z vesnice Sedlce: Jan Křapáč, rychtář, platí
ročně o sv. i'dartinu z statku, z rolí a ze 3 štěpnic všeho
2 k. 53 gr., z 1 vinice své 48 gr., z druhé přidělané 1
kopu, z řeky pronajaté od záduší 1 k. 7 gr., item (mimo
roboty) 2 slepice o po~1lti. držané; 5. k. 48 gr. Jan NO\'ák,
předešlý gruntu držitel, a již Anna Suchá týmž způsobem
též ročně (mimo roboty náležející) z gruntu, z štěpnice,
rolí a louky 1 k. 52 gr., z vinice svý první 48 gr.,
z druhé na vobci přidělané 1 k., z řeky od záduší pronajaté 1 k, 7 gr., item 2 slepice o pouti; 4 k. 47 gr.
Jan Kozlík, krčmář, platí z rolí, krčmy (mimo posudní) a
z zahrad s robotami též ročně 1 k. 1 gr., z. vinice své
první 48 gr., z vinice druhé přidělané 1 k, z řeky od
záduší pronajaté 1 k. 7 gr., slepice žádný; 3 k. 56 gr.
Dorota Karbuska, nyní Vackalka, ročně platí z gruntu,
rolí a zahrady 57 gr., z první vinice své 48 gr., z při
dělané vinice 1 Je, z řeky pronajaté 1 k. 7 gr., i~em
k pouti 2 slepice; 3 k. 52 gr. Mimo ty platy povinni
jsou společně k pouti ryby odvozovati!
Z též vsi Sedlce poplatníci Nového Města: p. Václav
Vltavský z chalupy od Nováka skoupené ročně platí 30 gr.,
z jednoho kusu pole 45 gr., item z vinice svý první 30
gr., " řeky pronajaté 1 k. 7 gr. (Roboty má povozy 2
bláto od kostela odvážeti koňmi dáti.) Slepici 1 k pouti
dávati, 2 k. 52 gr. Paní Apolena U1rycl~ová po prodání
2 statkův po nebožtíkovi Oudrckým a Stěpánovi, též 1
chalupy Jirkovské panu Danielovi Jaroměřskému, z zanechání však sobě jedné chalupy po nebožtíkovi Václavovi
Holým, kteréhož posavad v užívání a possessu zustává, táž
paní Apolena Ulrychová platí ročně z dotčené chalupy,
z rolí a štěpnice 30 gr., z vinice své od chalupy 1 k.
12 gr., z druhé vinice po nebožtíkovi Sabbateciusovi
skoupené 4 gr., z řeky od záduší pronajaté 1 k. 7 gr.,
a podobně k pouti 1 slepici; 6 k. 49 gr.
Poplatníci z Starého Města: Od p. Daniele Jaroměř
skýho ze 2 statkuv řečených Stěpánovského a Oudrckého,
item z jedné chalupy slove Jirkovské odvozováno býti má
ročně: Předně z statkův obouch, z rolí, z zahrad a chmelnice po 2 k. 10 gr., z vinic k nim přináležejících 4 k.
48 gr., z řeky od záduší pronajaté 2 k 14 gr., k pouti
z obojích statkuv 4, slepice. Roboty: vyvázení bláta od
kostela k Veliké noci a pouti, 9 k: 12 gr. Týž p. Da .iel
z třetího gruntu chalupy dotčené Jirkovské k nadepsaným
dvoum statkům při koupené, dokudž v svém první esse
zustávala, odvozováno bylo platu ročně z té chalupy 48
gr., z vinice 48 gr., item z řeky pronajaté 1 k. 7 gr.,
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tolikéž 2 slepice k pouti odvozované byly. NB. Po učiněné
však zkáze též chalupy převedené místo nadepsaného vycházejícího peněžitého stálého i běžného platu, že se té
chalupy neužívalo, byly od paní Apoleny 2 svíce voskové
bílé po půl libre na voltář k pouti odvozované, s tou
však vejminkou, při prodaji p. Jaroměřskému doloženou,
že po vyjití třích let a vyzdviIení téhož gruntu má zase tím
způsobem jako kdy předešle před zkázou celoroení plat
spolu s slepicemi totiž 2 k. 43 odvozován býti.
Té celé rubriky vynáší platu vycházejícího do jedné
sumy jmenovitě 39 k. 49 gr. Slepic zvláště 14 kusuv.
Vinice na Bábě ležící: Z vinice míry pražské 8 str.
a čtvrt držící, již prv někdy p. Jan Kechl z Malé Strany
užíval, posléze pak na záduší připadla a J. Excell. a J.1\1.
': létu 1625 ] 5. dne Martii nejv. p. purkrabímu království
Ceského od záduší prodána byla, posléze pak dle kšaftu
na J. V. H. M. p. Maximiliana Valentina, vladaře domu
z Martinic připadla, vychází ročního platu ph terminu sv;
Martině po 1 k. 40 gr.
Vinice na Bílé Hoře ležící a již z většího dílu na
pole prevedené. Z vinic,< na pole převedené, kteréž nyní
po nebožtíkovi Jiříkovi Stejnšnejderovi paní Anna Bosová
na Malý Straně v Ouvozu, jako i druhý díl od J\landalény, hokyně, přikoupený a v jedno pole spojené, platí
toho všeho z obouch kusuv ročně o sv. Martině po 1 k.
37 gr. 4 d. Vide zápis v knihách perkmistrských lib. I:!
fol. 76. Pan Kryštof Leder drZí též pole (které); prv
Martin šmejdíř užíval), platí ročně též o sv. lvIartinu 45
gr., jakz zápis v knihách perkmistrských svědčí in originali Albo fol. 70. Josef Bílý kříž, po něm pak Andres
zedník, posléze syn jeho drZí vinici pod dva str. míry
pražské, platí roeně téhoz platu všeho po 30 gr., jak
zápis též z kněh perkmistrských ukazuje, original A lbo
fol. 251. Vavřinec rybář, první po něm Kašpar Trajan,
a nyní poslednější držitel Hans Graf, kovář na právě
Matkobozském pod řetězem, platí ročně, též předešle
z vinice a již z pole, 3 str. míry, 1 pintu vína, poeítajíc
zej dlík po 3 kr. učiní 10 gr. 2 d. To pole ze leií v KošíCích, slove Knihařka, pod Vidovlí pro snazší uptánL
Rubrica 4 k. 42 gr. 6 d.
Komorní platové z rozdílných míst pocházející. V qua. ternu trhovém léta 1542 v sobotu před sv. Žofijí H20.
vynachází se zápis v knihách urbáfu zádušních, ze od
Voldřicha a Adama, vlastních bratří Zapských z Zap k záduší !ITalky Boží fundírovali platu komorního vycházejícího
při sv. Havle, též při sv. Jiří po pul kopě gr. C., ročně
2 k. a to pod pokutou, kdyby nedali, uvázáním komorníkem Pražským y dědiny jich bratruv, Měcholupy tvrz
pu.tou, ves tudíž a dvory kmetcí s platem, s dědinami,
lukami i se vší zvolí, col. k tomu přísluší, a ty budú
moci držeti a jich užívati dotud, dokudž by nadepsaným
osadním neb jich budoucím který koli úrok na který rok
rokův i s zadrialými úroky ješlě dán a zaplacen nebyl,
jakž týž zápis s s"ebou přináší. Vycházeti má plat pod,9bně
komorní z panství osvícených knízat z Lichtenštejna Skvoreckého, kterýhoz s tímto rokem 1653 do terminu sv.
Jiří jdoucím polouletně po 10 kopách za půl dvacáta léta
zadržáno jest, učiní 390 kop. Vide zápis in originali
z desk zemských požádaný a daný v kvaternu trhovém
vejpisu červeném léta 1545 v sobotu po sv. Trojici C 28.
Z i<leréhožto zápisu se vynachází, že Mikuláš ze Škvorce,
syn někdy Jana, přiznání učinil před úředlnik~ Pražskými
menšími desle zemských, ze z téhož panství Skvoreekého
i jiných statkův k němu přinález.ejících každého půl léta
při terminu sv. Havla a S\'. Jiří vycházeti má po 10 kopách. Rubrica 392 kop.
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vVeberové vedle odkalU neboztíka Korábka bez ouroků
Platové stálí a běžní: Na plat stálý ze vsi Třebo
pozustává peněz l,šaftových k odvedení od c':cckál'ky
ratic vedle svrchu nadepsaného zápisu při dskách zemv Platnýřské ulici 50 kop.
ských v kvaternu osobního přiznání k dědictví léta 1557,
Z kšaftuv pocházející dluhové: Po nebožtíkovi p.
ve čtvrtek po sv. Jiljí A 38 stalého: Ze dvoru kmetcího
Petrovi malíři vedle odkazu stálého k záduší Matky BoŽÍ
a ve vsi Třeboraticích v kraji Kouřimském ležícího, ktena louži z 1000 k. m. za vykonávání svatých mší za téhož
réhož prv Jan Čech a Jan Mělnický, oba poddaní zádušní,
nebožtíka samého pana Petra, též i manželku jeho Alžbětu
po nich Martin Horáček z Starého a Václ~\' Pavlík z Nona vychování p. faráře u Matky BoH na lodi k odvozového Města Pražského, nyní již p. Dorota Semicová vedle
vání od p. exekutorův kšaftu jeho. Fundírováno jest (Vide
posledního zápisu v possessu zůstává, též z rolí 12 str.
articulum ex lib. testamentorum novo 2° fol. 170) každého
záhonův, štěpnice a zahrady vychází ročního platu o sv.
roku po 60 kopách. Rubrica z samých kšaftuv 222 kop.
Martině 3 k. 20 gr. Item k Veliké noci pro p. faráře a
O jiných všech a všelijakých kapitálních sumách a
zákovstvo 2 k. vajec. Item k pouti Narození P. Marie 8
OUl'ocích z nich pocházejících z rozdílných míst k nadeslepic. Roboty zvyklé vyvážení bláta od kostela k Ve1iké
psanému kostelu a záduší k placení dluhův větších i mennoci a pouti. Z jedné poustky při nadepsaném dvorci
ších pozůstávajících, odkud by se takoví dluhové s ouroky
ležící, Je níž 6 str. záhont1 přináldí, podobně v Třebora
zaddalými upomínati jměli a mohli netoliko v létu 1646
ticích se vynacházející a k kostelu záduší Matky Boží náod předešlých, ale i od nás poslednějších ouředlníkův
ležející, již prv Novák, po něm starý Hyka, a nyní syn
jest dokonalá zpráva jak o samých sumách kapitálních,
jeho, s dotčenými dědinami najímal, platu ročního vychátak i na ně ourokuv zadržalých, " to až do roku 1651
zeti má 50 gr., vajec k Veliké noci 1 kopa, slepic pro
prošlého učiněna. Podle kteréž páni budoucí ouředlníci
pout držanou 4, roboty zvyklé: při kostele odkejdání,
věděti budou, jak pokračovati i na takové dluhy pro dokdy potřeba ukáže, bláta. 7, té poustky a rolí, jak za
bré záduší nastupovati. Aclum této zprávy 1. Februarii
samého starého Hyky, tak i syna jeho, za mnohá léta
Ao 1654 Suma všech platův stálých, komorních i odkazuv
oznámeného platu s ouročními slepicemi i vejci zadržáno
vynáší 668 I<op 41 gr. 6. d., slepic 26, vajec 3 kopy.
jest a i dědin se užívá; však jich vyká~ati se spěčují, tak
Ouředlníci při kostele a záduší lIIatky Boží na louži.
že z té příčiny jistá komisí z komory Ceské vyžádati se
musí. Platuv rubrica 4 k. 10 gr.
Dodatek.
Z pole na Smíchově ležícího: . Z pole na Smíchově
l;;
1348.
Patera a Tadra, Das Buch der Framezi chmelnicí Kozinovskou a kusem polí pánův Novoger Malerzeche str. 61. L. 1348 my maléři a štítaři zaměstských ležícího ,knihami při ouřadu u mostu se řídícího,
ložili sme bratrslvie
My chceme, aby každý rok na
kteréž prv Matěj Režábek, a již syn jeho na Dobytčím
den s,-. Lukáše z cechu našeho dána byla a ofěrována
trhu zustávající najímá, pod 1 str. záhocu 5 str. míry
jedna sviece z devieti liber vosku, dobře zmalovaná, zladržící, vychází platu ročně o sv. Martinu 6 kop.
tem a slřiebrem pěkně ozdobená, a ta sviece má zuostati
Ze vsi Babic a Babiček vycházelo platu rocního
v kostele Matky Bozie na lúži [v něm. orig. czu der
pred mnoha léty po 17 kopách pro vychování kaplana
kyrchin auf der huele] a mají ji zapalovati na hody veliké
při zvláštním oltáři sloužícího, jakž vejpis z akt Pražského
_. Pakli by to bylo, ze by ten farář chtěl, aby tu té
kostela v knihách vyzdvižení oltářů v s sebou přináší, ten
sviece nebylo, a chtěl ji k svému požitku obrátiti, tehdy
však již plat i samé obé vesnice jsou k ouřadu hradl,l
bratřie z řemesla malérského mají tn svieei ofěrovati, kam
purkrabství Prazského za slavné paměti K. Ladislava obrábudú chtieli.
ceny. Vide milostivou resoluti krále Vladislava vejpisem
Také ehcem, aby každý mistr i s svti paní na den
v urbáru zádušním.
sv. Lukáše mají b)'ti na mši celé a mají ofěrovati na
O platech obzvláštních k oltářum fundírovaných téhož
oHář sv. Lukáše - .
kostela: Jiní platové, kteří předcšle k tomuto chrámu vyDruhé ustavenie jest, abychme za všecky duše ten
cházeli, a to na obzvláštní oltáře byvši fundírované, v rozprvní pondělí po liL B. čtyřikrát v roce službu činili, a
dílných poštách v samé specificati urbáru kněh zádušních I ty Čtyři služby aby byly u M. B. na lúži na oltáři sv.
se vykazuje, odkud a kde by se takoví vejpisové ex oriLukáše, ač farář sě bratřím zachová.
ginalibus, totiž z act Pražských kostela hlavního v roz* 1379.
Tadra, S. A. I. str. 344 a 357
dílných zápisích s povolením duchovní vrchnosti vyhledati
Petru" rector scolarum.
mohly, jakž již prve o tom od nás zpráva učiněna jest
* 1396, 9. srpna. TamtéZ lll. str. 188. Simon,
byla. Podobně též rozdílné assiglla!i pro samé vyhledání,
rector scolarum in lacu, cl Petrus, clericus de Borownicz
tu kdež náleží, per extractum se vynacházejí. O kšaftích
_ promiserunt - tenere treugas pacis - .
k dotčenému záduší nacházejí se paměti přední in lib.
* 1398.
Tamtéž str. 363. Simon reetor
obligationum caerul. 4. (č. 2233) fol. 351 z domu Touscole.
lovského na 400 kop kapitálu se vztahujícího, ouroku
ročně vycházejícího po 24 k.
V ulici mczť Marianským a Linhartskim
O kšaftech k záduší stálých: Od někdy paní Magdalény, po nebožtíkovi panu Mikulášovi Jetřichovi od
náměstím.
toulův, nebužky Lidmily Matthyadesa otce, stálý, jakž
Číslo pop •. 133a.
s sebou týž kšaft spolu s smlouvou stálou s ouředlníky
zádušními šířeji obsahuje a zavírá, v urbáru se nacházejí.
1. 1455, 27. dubna. Rukop. č. 2105 f. 37. UlriP. Jan Kargies do vyplnění též kšaftu na 50 kop, spolu
cus Hrach dietus et Katherina e. domunculam sitam et
i s ourokem na něj jdoucího, šultprýfem zapsaného in
annexam domui olim Helmonisse in lacu inter domos
origínali se nacházejícího pro záduší 10 kop. Ourokuv
Vl enceslai Usczal et sream. desertam quondam eiusdem
samých, co jich přichází od datum téhož šultprýfu až do
Hrachonis erga Samuelem Vvelwar pro VI s. gr. pro
terminu sv. Havla 1653, od roku 1626 jduucího po 3
Act. fel'. III. ante Jacobi Philippi.
kopách počítajíce, 78 kop. Z domu po nebožce Sybil1e
8*

60

Xlla. V ulici mezi .Marian. a Linkarl. nám.
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2. 1470, 9. srpna. Tamtéž r. 294. Wenceslaus
cultellifaber dictus Purkrabie el l'rs~la e. d. ad b. V. in
lacu Ínter domos Johannis Labutsky pellificis cl Wenceslai Csczal circa l'1ricum Brach pro XVI,. gr. pl'. - .
Act. in vig. Laurencii.
3. 1472, 18. ledna. Tamtéž f. 313. Mathias ,sleyferz dictus Rataj et Elsska e. d. inter cimiterium
eiusdem eeclesie et domum V'i'enceslai Usezal circa V'ene.
Purkrabie pro XYl s. gr. pf. Acl. sabbato post Antonii.
4. 1474, 22. září. Tamtéž f. 347. Fabianus cultellifaber et l\lartha e d. circa Cllathiam Rathaj pro
XVl/? s. gr. - Acl. fer. Y. post l\1athei.
5. 1470, 8. července. Tamtéž
355. i\Iartinus
penesticus et lvlartha e. d. aput Fabianum cnltellifabrum pro XY s. gr.. - Act. die Kyliani.
~.
1476, 8. května. Ia1llléž f. 369. Johannes,
nunccius sutorum, et Johanna e. d. aput 1I1artinum penesticum pro XX s. gr. - Act. die Stanislai.
7. 1479, 16. zan. Ru/wp. č. 2106 f. 44. Nicolaus canulator e. d. - erg a Johannem sutorem pro XI s.
gr. pr. - Acl. fer. Y. post Exalt. s. crucis.
8. 148i, 31. května. Tamtéž f. 138. l'rocopius
cultellífaber de Bystrzicz ct Anna e. d. penes cllllllenum
b. :,1. V. in Jacu el '1.lichaelem serratorem aput ~icolaum
canulalorem pro VIII s. pr. Act. fer. ll. post Urbani.
9. 1485, 22. ledna. RlIhop. (:. 2106 f. 150. Laurencius calcariator el Ludmilla e. d. apul Procopium cultellatorem pro IX s. gr. Acl. sabbato die Vincencii.
10. 1513, 3. ledna. Rukop. č. 2108 f. 1/3. Vavrinec ostrozník vzdal jest duom Syuoj, v němž
bydlí - Anně, m. své, tak a tiem obyčejem, jestliže by
téhož Vavrince 1'. B. prve než Anny m. j. od smrli nenchoval, aby ten duom i jiný vešken statek jeho Vavřin
cuov na ní na Annu a na děti, kteréž by spolu zplodili,
i také na Jana a Václava s první manzelkou zplozené,
aby připadl. A při tom týž Vavřincc oznámil, ze Jan a
Prokop a lilarta, děli jeho slarší, již jsú z toho statku
vybl' ti. Dálo se v radě v pondělí po Nov. letě. *)
ll. 1526.
Rulwp. Č. 2110 .f. 142. Markéta,
někdy IMalúše Melhuby a jiz Bartoše sedláre m. (?)
12. 1529.
Tamtéž f. 309. Jan Slřepina [vetešník] k. d. mezi domy Martina zámečníka II Vác1ava
Vřitpicha od }lIarkéty sedlářky za 25 k. *) Acl. sabbato
post Divis. ss. apost.
13. 1579, 26. ledna. Ru/lOp, Č. 2112 f. 44 .. Banuš
:\linus Joss zednílt a Anna koupili duom v Kuchyních
mezi domy Jana Sípaře a Pavla uzdaře od Petra Klícha
a Reginy m. j. za 37 1/ 2 k. gr. č. Acl. postridie Convers.
Pauli. (R. 1583 splácí ydova Anna.)
14. 1589, 1. srpna. Tamtéž f. 325. Matouš Genk·
han tobolář li Mandalena k. d. m~zi domy Šípařoi'ským
a Pavla Stříbrského od Jiříka Slánského a Anny [vdovy
po J ossovi?] za 65 k. gr. č.
15. 1612, 14. května. Rukop. č. 2114 (. 66.
Kryštof tobolář Weyler a Apolona k. d. vedle domu -Šimona
Brázdy ležící od úřadu šestipanského jim po Jiříkovi Wizentovi toboláři jakozto nekšaftovaný právem odoumrtním
přisouzený za 109 k. Č.
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Tomáše. C)
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1613.

Rt/kop. Č.

1628.

Tamtéž

f.

2205

.f.

375.

Jiříka

370. Kryštofa We)'llera

tobolái'e.

Číslo pop. 133 b.

1. 1438, 1. záH. Rll1wp. č. 90 f 25. a č. 2103
418. \Venceslaus serrator et Vita emerul1t domum in
foro pullorum in aeie ex opposito fontis et penes braxatorium Helmonis erg a Johannem, nalum olim Andree
Helm, pro VIJ1 s. gr. Acl. die S. Egidii.
2. 1474.
Rtt/wp. ,e. 2141 f. 423. Neboztík
Václav řecený Gscal zámečník, leZe v těžké nemoci - vuoli
SYÚ poslední a konecný úmysl o domu, o vinici i o jiném
statku svém - oznámil - : Najprvé ze duom Syuoj na
kurníku leZící·na rohu se yšiem nádobiem zámecnickým,
k tomu také pánev s cislcem a kotel iněděný - poručil jest :\líchalovi, zeti svému, takým obyčejem, aby tÝl
lv!ichal, tchýni své - X k. gr. yydal - . lt. AlZbětě výš
dotčené manzclce své - odkázal yinici svú k Košíróm
jdúc - a k tomu cozkoli v komol'e jest
3. 1486.
Rukop. I;. 2003
L. i. 1Iichael
serator eL Anna, conthoralis eius.
4. 1495.
Michal zámečník.
5. 1524.
R111wp. {'o 2142 f. 97. Řehor Kopiník [ostro7:ník] odkazuje dum Markétě m. své [vdově
po Michalu zámeeníku?] a dceři své Majdaleně.
6. 1525, 6. března. Rulwp. č. 2110 I 80. Majdale!,a, manželka Urbana \'ostrožníka, vzdala právo své
po Rehořovi Kopiníku, otci jejím, manzelů s\'ému. Act.
fer. ll. post Trallslat. s. \Yenceslai.
7. 1525, 15. května. Rl/lwi'. Č. 1129 ť. 447.
(erban ostrol,ník na místě Mandaleny, manzelkyv své,
vinil :\Iarkétu, manželky své macechu, ze v kšaftu Rehoř
Kopiník je spol cil statkem a o penězích nic nepo\'ěděl
před těmi, kdo na kšaftu byli, než pi'ed jinými.) V té při
mezi l'rbanem oslrožníkem - a I\íarkéttí - nebožtíka
Řehoře Kopiníka manželktí. kdd sú ji vinili z toho, že
, jest nebožtík Řehoř spolčií je Haflem a statek jim odkázal a ze jc na penězích hotových bylo VI/2 C k. a
z těch odkázáno L k. do Boleslavě a jim po C k. gr. a
sirotku L k., 7.ádajíce toho, aby ona tomu dosti '!,cinila
_ tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž Rehoř
Kopiník kšaft čině l\Iarkétě a Mandaleně jim jest slatek
svuoj vešken odkázal na ro\'ný podíl a ona '1.larkéta ten
kšaft přijala a za stvrzení jeho žádala, o tom vědLÍci, že
v tom kšaflu o penězích duominky neucinil; však by
před lidmi toho neoznámil, co za díl dceři na hotových
penězích, žene i pacholeti ;láti kázal, tomu neodepřela !I.
taková že jest byla vůle Rehoi'o\'a, to jest }!anda1ena,
dcera jeho provedla. A i\Iarkéta prve pra, íla, že peněz
není a potom se přiznala, ze peníze sou pi'ed rukama.
ale ne taková suma a ona :\landalena i nad to svědomím
jiným proyedla, ze je té sumy víc nežli on Řehol' jí dáti
poručil a dítěti jejímu a to aby tak nebylo, ona Markéta
jest toho nicÍmž zase neodvedla. I z té příčiny divá se jí
i\landaleně za právo tak, což jí rOzkázal před lidmi peněz
dáti, ty jí aby dala - . Act. fer. ll. Zophiae.
8. 1528, 27. října. Rlt1wl'. č. 2110 f.282. Martin
*) Nejisto zdali na tohoto Vavřince vztahuje se tento
zámečník Nosek vzdal duom svuoj, v němž- bydlí, l\larkétě
zápis z r. 1528: Vavřinec ostruzník vzdal duom svuojm. své. Act. in vig. Simo et Judae.
Markétě m. své. (Rukop. č. 2110 f. 285.)
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meruJe na ty, kteří na .vyvazenou věc nastupují a protož
9. 1529, 1 zarl. Rukop. Č. 534 l!l. f. 126. Grban
jemu nicímž Royinen není a to z příčin těchto: jedn",
oslružník s Majdalenú m. svtí přijali všicek díl svuoj po
že on Jakub Sípal' vloziv odpor zmocnpní téhož domu
nebo Řehořovi Kopiníkovi od Martina J'\oska zámečníka
v Kuchynkách ležícího předně u p. purkmistra v sobotu
a Markéty m. j., macechy Majdakniny. - Act. fer. lIlI.
před sv. Duchem léta 1584 a hned potom nepustivši od
prvního druhý vlozil y outerej po sv. Trojici téhož léta
feriis Egidii.
10. 1537, 8. ledna. Rukop. č. 2111 f. 160. Jan
1584 a po takových odpořích nejda dal projíti dni a roku
[zvaný Mates] uzdař a Clfarla k. d. v kuchyních na rohu
a tak, měl· li jest jakou spravedlnost, tehdy ji promlcel;
,'edle domu Foltýna truhláre a krám na rohu USY. Lmdal čísti vejpis poznamenání jednoho i druhého odporu,
harla vedle krámu osadních za XLY k. c. od Martina záitem nález mezi Zikmundem Kropácem a Danielem Mamečníka z Žabovřesk - . Act. fer. ll. post Trium regum.
tiášem z Sudetu, a podle něho zachován býli záda1,
k tomu právo městské pod literou E 45.: Kdoz by od(Splácí Matěj sedlář.)
por vložil a v času právním jeho k místu sobe nevedl,
11. 1544, 3. ledna. R1l11Op. č. 21l? f. 13. Simon
ze o něj přichází, pak on netolíko dvoum nedělem, ale
tkadlec a Kryslína k. d. - za 25 k. gr. c. od i\1alěje
celému roku a nad to vejš 9 nedělím dal jest projíti, ano
sedláře. Act. fer. Yl. post Circumc. (Peníze přijímá té);
i v tom odporu syém dolozil, že chce, nedada času právnímu
Dorota zámečnice 1'. j 548.)
projíti k takovému odporu, kohoz náleZ!, obsílati, pak toho
v
12. 1555, 1. března. Rulwp. č. 2117 I 332. Jakub
jest neucini1, a tak svým vlastním uvolením podle práva
Sípal' a Anna k. d. mezi domy Faltýna truhláře a SkoB. 74 .. I 28. artikul 2. se odsuzuje. Druhá přícina" pro
řepy ševce od Matěje sedláře za XL k. gr. - Act. fer.
kterúž jemu ničímž povinen není, jest, ze on Jakub Sípal'
1'1. post Cinernm.
velmi práva jest pochybil, věda o tom, že on M. Pavel
lB. 1584, 4. května. Rl/hop. č. 2112 l?8. ZmocKristian téhol domu v dáení ani jeho pánem 'není, směl
něn p. mistr Pavel Krystian z Koldína právem nápadním
jeho obsílati, pominuv toho, který' téhož donl\l v dr~ení
po Anně a Kateřině, dcerách jeho, na nčj přišlým domu
a uŽÍvání jest, a tak jemu l1lClmz povinen nenÍ. Dal císti
nárožníbo vedle domu Pavla Stříbrského a někdy Janovi
trh téhol domu v Kuchynkách ldícího prodaného Janovi
Šípařovi, ujci jmenovanýcb dcer p. mistra Pavla, nálei.ejíVartovskémn z Vart.y, svědomí listovní téhož Jana Varclho. Act. postridie Inventae crucis.
to\'ského, item cedule řezaný v jednostejná slOl'a mezi
14. 1584, 16. cervcnce. Tamtéi f. 183. Jan Varpanem Václavem Krocínem, primasem Star. M. Pr., a Janem
loyský z Varty a Kateřina k. d. od m. Pavla Kr. z K.
Vartovským o uZívání téhož domu šenkováním pin sdě
za 100 k ..gr. č. (bez hitancí). Acl. postridie Div. ap.
lané. k tomu mluvě. že zřetedlné právo jest: kdo chce
15. 1585, 30. srpha. Ruhop. č. 1/36 f. 269. (Takub
klásti odpor, ze klá~ti má proti držiteli a ne, proli pro·
Sípal- Dražický s p. m. Pavlem Kristianem Zv KoIJína.)
dávači, pak loho jest pominuto od Jakuba Sípaře, neb
Vedle toho odporu, kterýž jest učinil Jakub Sípař Drakdyby byl dditele obsílal, byl by on lvI. Pavel povmnovat
zický zmocnění domu v Kuchynkách ldícího od M. Pavla
jeho zastoupiti podle práv, kteráž čtena proto, jestlize on
Kristiana z Koldína vyžádaného, kdei: pak strany na jistý
Jakub domníval se tu na tom domě míti jakou spravedlden, totiž v pátek pridie s. Bartholornaei léta 1585, 1, pr[\nost. měl k držiteli a ne k němu hleděti, a kdy by to lak
vodum od práva sobě ulozený stojíce předně Jakub šípal'
mělo býti, daremně by se ta v každém trhu dokládala
Dražický podal dekretu J. Mli C. a jeho za přečlení žávejminka: maje spraviti právem městským. A lak kdyby
dal, kterýžto slyše pan }II. Payel Kristian z Koldína
bvl obeslal Jana Vartovského, byl by on jeho povinen
oznámil má-li co on Takub ukazovati. aby ukazoval, že
z;stoupiti a k cemu by byla ta práva přečtena, kdyby
on slyš~ti a podle, tol;o dekretu J. :V:ni C. se zachovati
mělo hledíno býli k prodávajícímu a ne k držitelům
chce. Tu Jakub Sípat' ukázal zápis domll v Kuchynkách
statku? Dal UsU zHzení zemské C 36. při konci a to
leiícího mezi domy Faltína truhlát'c a Skol-epy ševce,
proto, aby ukázáno bylo, ze k dditeli statku hledíno má
kteri ž sobě, Anně manželce a dědicl\lll sv'ým koupil, a
býti a podle toho on J al<ub mel k Janovi Vartovskýmu a
podle takového zápisu zachován býti žádal.
ne k němu hleděti ani jeho u J. Mti C. voškliviti, jeZto
Proti tomu od 1\'1. Pavla Kristiana z Koldfna podán
kdyby on sobě jeho tak nevážil, jakž již oznámeno jest,
jest k prečtení zápis postoupení domu y K uchynkách od
mohl by naň dáti čísti zřízení zemské o pokutě těch, kteříž
Jakuba Sípaře p. Vojtěchovi Kačkovi z Kačína ve 40 ko·
z vyvazených "ěcí obsílají, a poněvadz jest ničímz neukázal,
pách grošl\ ceských je}nu povinnovatých, item nález pánuv
aby jakou spravedlnost na tom domě míti mel, žádá v tom
soudcuv mezi Annou Sípal-kou a Lidmilou z Květpice, item
za opatření.
,
.
kYitancí Lidmily z Květnice, jíZ kvituje Annu Sípařku ze
Proti tomu od Jakuba Sípaře: Poněvadz on zápiS na
40 kop grošů českých od ní přijatÝ,ch, item postoupení
témž domě má, anó také i do 34 kop grošů českých za
téhož domu y Kuchynkách Anny Sípařky Janovi, synu
něj jest gruntovních peněz slozil, podle něho zachován
svému, k tomu ml?vě, že tímto provodem svým ukazuje,
býti i.ádá. Kdež pak praví pan mislr, ze jest on JaLub
kterak on Jakub Sípař, ačkoliv měl zápis na tom domě
po S\'ém právě nešel, tomu on odpírá, nebo Jednou 1
v Kuchynkách ležícím, však uvedši naD závadu jesti od
druhý jest supplikoval J. 1Iti C a dekrety jedllal, prol oze
práva ušel a tak Anna, manzelka jeho, chtěla-li jest jajeho ll!. Pavla Kristiana ku právu až posavad míli nemohl,
kožto zápisnice toho domu užiti. musila jest takovú záyadu
jakz z ojpovědi M. Pavla Kristiana na supplikaci jeho
8 něho svésti, COL kdy z učinila, jakž z kvitancí Lidmily
Jakuba Sípaře J. Mti C. podané se vyrozumětl bude mOCI,
z Květnice se to nachází, potom jest jeho Janovi, synu
kteréž podal k prečtení, dokládá polom toho, ze na něh?
svému, knihami mě,ta tohoto postoupila, on pak když
po Anně a Kateřině, dcerách jeho, a na ně po Mandalene
umřeL takový dum jest na Annu a Kateřmu, dcery :M.
matce jich tejž dům nápadem přišel. jeZto ona Mandalena
Pavla Kristiana, jakožto po strejci jich, a když ty zemřely,
jemu Jakubovi v žádném přátelství jest nebyla, nd on
na něho jakožto otce jich jest připadl, a on Jakub nikdá
toliko že jest jí "očím byl, a tak omylně tako,'ý zvod n~
jest k tomu nic neříkal a tak na věc promlčenou a vy·
týž dům od něho M. Pavla a na ublížení spravedln?sl;
valenou nastupuje, jeito kdyby on sobě nevážil jeho, dal
jeho se stal, aniž od něho Jakuba který ZápIS na lemz
by na něho čísti zřízení zemské, které). jistou pokutu vy-
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domu

měl,

jemu M. Pavlovi nic odevzdáno není, a tak
ne;něl se jeho právem zmocňovati. Dal čísti právo měst
ske Dl., podle kteréhoz žádal z'lstaven býlí.
, ,Zase ,od }\~. Pavla ~ristiana:v Ačkoliv on Jakub na
temz ~ome zapls Jest mel, ale ucinivši na něm závadu od
práva jest ~šel a. před ním se do 24 let kryl, a v tom
Anna, rr;anzelka jeho, takovou závadu svedši, jeho JanoYi.
synu svemu, post.o~pila a kd}z on umřel, na dcery jeh~
~ potom po smrl! JIch na neho nápadem jest připadl a
ze pak nešel po svém právě, protože se utíkal nahoru
k J. ,J',Hi C:, to jemu nebude moci postačiti a poněvadž
nema mc Jlllého ukázati, nežii ten zápis. Žádá v tom za
opatření.

.

Tu pvan purkmistr a rada slyšíc zápis domu, odpor
MtI C. d;kret, pojištění dluhu někdy
\ ojtechovl z Kacllla povlllneho, nález desíti soudcu kvitancí, tJ}l domu od Jana Vartovského koupeného, svědomí
ce~ule rezané, práva městská, zřízení zemské i v toto vše:
coz . ukazováno a mluveno jest, nahlédše a všeho toho
bedlIvě pováživše, takto o tom vypovídají:

J~n!uv vlo~eny,

t

P
v
v
'
v one:~dz lakub Sípař Dražický při činění odporu a

po nem jlll poradu práva je~t pominu! a držitele toho
dom,u, o l~terý~ luto ciniti jesl, Jana Varlovského z Varly,
k n:mu v casne neobeslal, nýbrž ód vloženého odporu,
k nemuz ve. dvou nedělích obsílati jest měl, vejše nežli
roku a osml nedělím pořád zběhlým zádného k němu
neobsílajíc projíti jest dal a předešle koupiv ten dum
sebě a Anně, r;ěk,?y manželce sv~, a, spolu s ní jej zaplaliv
s;{[.'~ zavadu ct~rldcetl kop grošuv ceských na něj někdy
\ ojte~hovl z. Kacllla vedenou jeho vejše, neZli před léty
dralcitl se lesl, zbavil a t~k k němu Zádného práva a
splavedlnostl Vlce jest nemel a nemá, z těch příčin ten
o?p~r ,lak nepořádně od něho Jakuba Šípaře Dražickýho
uCllleny od práva se zdvihá a M. Pavel Kristian z Koldína
při svém zmocnění se zustaruje podle práva.
Actum in
conslllO feria 6. posl Decollationis Joannis Bablistae 1585.
}6. 1586, 28. dubna. Ru/wp. č. 2230 f 135.
J akoz Jest rozepře při právě vznikla mezi Esterou Vodákovou, mestkou Nov. M. Pr. odpor zvodu a zmocnění
d?m~ '; Kuchyních ležícího od p. M. Pavla Kr. z K.
uCllleneho, z Jcdné a jím p. M. Pavlem Kr. z strany druhé,
I o. tako;,y spor slrany sú se přátelsky smluvili a poro"nah, takz; Jan Cyryllus, p!nom~cník Estery, na místě jejím
od t~~oveho odp~ru, I yr~. zacaté upuslil jest a upouští'
:akO\e:lo, d~mu d~dlcne pn p. M. Pavlovi podle zvodu i
zmocnelll zustavu]lc a on p. M. Pavel Kr. za příčinou
l~kového spokojení dolccnému Janovi Cyrillovi, plnomocmku Eslery, k ruce Jí 35 k. gr. č. dal a vyplnil. Aclum
8C fena n. post Marci Ev. a MDLXXXVI.
1,7. 1591, 4. zaří. Tamté/; f 368. Jakož jest byla
rozepre mezI Janem Vartovským z Var ly "z jedné a Janem Kryslyonelll z Koldína, jakozto poručníkem sirolka LidmI!! po, někdy 1\L Pavlovi K. z K. zuslalým, od J. Mli C.
nanzenynl, z strany druhé vO činži, kterouž jest 1-1. Pavel
Kr. za Zivobylí svého z domu jeho Jana Vartovského
v Kuchy.ních u sv. Linharta ležícího od podruhuov vybral, a Jemu Janovi Vartovskému ji neodvedl, jíž sobě
pokladal 70. k., m. Pro:i tomti. Jan Kr. zase mluvil, že by
Jemu JanovI \ arlovskemu takovou summou ')ovinovat
nebyl, poněvadz. téhož domu za 1100 k. m. k~upeného
Jemu M. PavlOVI Kr. nezaplatil a tak mohl jest :VL Pavel
domu svého dobře užívati, jakž on Jan Vartovský těch
200 kop m. užil.
T~ pan S:bestian. Agrikola z ,Horšova a Ondřej
Dlovsky . z Palatlllu od jedné I druhe strany k smlouvě

XI Ja. V ulici mezi _Marian. a Linha! t. nalit.
Č. p. 133e.

Xlla. V ulici 11Ie zi },lariatL a Linhart. nám.
C. p. 133b.

XI J a. V ulici 1/le}i Mariau. a Linhart. ndm.
C. p. 133b.

v
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dožádáni o
vš.ecko, col,. mezi týmiž stranami na odporu
bylo, takto JSou je smluvIl!:
Aby Jan Vartovský od té činže, kteréž sobě 70 k.
m. pokládá, upustil, proti tomu zase Jan Kr. těch 200 k.
m .. peněz gruntovních za duom od Jana Vartovského
vzítI má. Actum in consilio f. llII. post Aegidii a. MDXCI.

18. 1591, 11 . zářL:I}t~lOp. č. 2112 f. 366. Frydrych
Daubner [Taubenrelter] jllcár a Anna k. d. nárožní vedle
domu léhož Fridricha od Jana Vartovského z Varty n
130 k. gr. c. Act. fer. IlII. post Navit. M. Y.
19. 1609. 10. prosince. Rt/hop. č. 2113 f. 512,
Mikuláš Pfaff, cís. řezbář a komorní truhlář, a Kateřina
k. dva domy vedle sebe a domu Matěje Hřebíka od
úl'adu šestipanského, jakž sou oni sami odoumrtím po ně
kdy Frydrychovi Daubnerovi měli - za 750 k. gr. č.
v

20. }613, 1~: února. Ru7wp. č. 2114 f. 102. Jiřík
::I~~: krejCl a Vorslla
d. nárožní vedle Jiříka Thurna
jllcare od Pavla Pfaffa za 362'/2 k. gr. č.

,

k.

.
21. 1613, 15. srpna. RlIkop. Č. 2205 f. 375. Ve
Jmeno - . Já Jiřík Maus krejčí - poroučím - tělo mé
ženy II ,s~. Jakuba v St. 1\1. Pr. k křesfanskému poctivému
pochovam. Co se pak domu mého v St. M. Pr. vedle
Jiříka TomáŘe a jilčáře nárožního dotýče, v němž bydlím,
a od Pavla Pfofa, cis. řezbáře sem takový koupil - dávám - mému milému švagru Pelrovi Ialovi ševci a měštěnínu Menš. M. Pr. - .
"
.. 22. 1616, 28. dubna. RltllOP. c. 2114 f. 201. Šimon
VIlllnovský a Regina k. dum náružní od Petra Igle
za 400 k. gr. č.
.. ,.1628, 8. února. Tamté/; f. 370. Stěpán Strnad
~ .~<':atenna k. d. v Kuchynkách nárožní vedle domu Jil~arovské~o a. Kryštofa \~eyllera loboláre od Reginy, po
SImonovI VIlImovským zuslalé vdovy, za 400 k. gr.

c.

Císlo pop. 133e.
(Dum Domináčkovský.)
1. 1464, 20. října. RuKop. č. 2105 f. 21,0. Jacobus Ssermeneez ct Kalherina e. d. habitaculum supra
equmam domus Helmowsky cum medielate eiusdem equine
ac curiolla modica ex opposito coquinarom situatam
erga Johannem Pipa diclum pro XXVlllI S. XXX gr. Acl. sabbalo post Galli.
2. 1464, 5. prosince. RullOp, c. 2141 f. 68. Johannes Pl pa fassus est se lcneri XXX s. gr. Tacobo
lVlarte el Dorothee, pueris propriis, quos eum Machna:
pnore co~tho~ah sua, habere dinoscitur - et proscribit
cas pecumRs ln domo sua olim Helmonis dicta,' que si ta
est prope eccleslam b. M. V. scola medianle. Act. sabbato post Andree. Idem fassus est se debitorie obligan XXXV S. Regine, conlhorali sue - . Act. fer. IIU.
ante Nicolai.
3. 1465.
Tamtéž f. 72. Jacobus Ssermenecz
fassus est, se leneri debitorie VIII s. Thome sellalori
eandem summam prescribens super domo propria inte;
domos \Venc. Usczal et Procopii coloratoris - .

. 4. 1466, 22. dubna. Rukop. č. 2105 f. 238. ProCOplUS colorator cl Katherina e. d. erga Jacobum Ssermeneez pro XXII S. gr. b. Act. fer. III. ante Georgii.

XI J a. Tf ulici me::i Marian. a Linhart. nam.
C. p. 133c.
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nemá. A on lsiodor sviij podíl jest vzal a utratil. A když
v nemoci těžké leZela, tu jest k ní přijíti nechtěl, na ní,
lIeZ jakoby malka jeho nebyla, nelbal. radče leckdes
jinde se toulal a uzíval. A Olla Anna ::,~replllová opatrovavši jí ai. do té smrti, jí jest y ničemž neopouštěla. Za
s. crUClS.
kteréž dobrodiní Olla Faltínka jí jest statcek svůj kšaftem
6. 1495, 29. ledna. Rllkop. č. 2107 f. 76. Philiodkázala, kterýž pořádně do rady podán i 'ysvědcen,
pus de Olessow e. d. ex opposito c(lquinarum penes domum Michaelis Usczal et domum Johannis pincerne ap ut ' zádá, že slvrzen bude.
K tomu od Fallína truhláře mluveno: Poněvadž pře
Matheum, Wenceslaum fratres et Marussiam, matrem
dešle má o ten statek vejpověd, žádá toho bez přel"izky
eorum, pro XXX S. gr. pr. Act. fer. V. ante Purif.
v pokoji diti. A ona nemohla jest o tom kšaftu ciniti.
7. 1520, 8. listopadu. Rukop. č. 2110 f. 123.
což jemu spravedlivě náleželo.
<
Beneš Kelnar a Alžběta k. d. v Kuchyních mezi domv
Tu p. purkmistr a páni - vypovídati ráčí: Ackoli
::-~oska zámecníka a někdy Cibulářova od úřadu šestipa;Faltín truhlář kupuje sobě duom ten, jest podle sebe
ského za XV k.' gr. - Ac!. fer. lUL post Leonardi.
knibami městskými '\larkétě m. své zapsal a ona za pří
8. lfl29, 12. února. Tamte.z t. 291. Faltín Roh
činou takového zapsání o téhoz domu polovici súci s mantrl;thlář a Markéta k. d. v Kuchyních mezi domy někdy
želem svejm v ne by tu a majíce i vejpověď mezi sebou
Rehoře Kopiníka a Pavla tesaře za L k. gr. od Beneše
od práva uciněmí, kšaft cinila a touž polovici lsiodorovi,
Ke1nara - . Act. fer. \'1. post Scolastice.
synu svému, odkázala, cehož učiniti mimo pořádek práya
9. 1546, 15. března. Rulwp. č. 2129 f. 102.
nemohla, poněvadl, on Faltín, man zel její, ji Markétu žiJakož jest lsidorus, syn Markéty šmejdéřky, obeslav Folvotem sv)'m přeckal a takový zápis jí podle sebe pro
tína truhláře, otčíma svého, vinil jeho z toho, kterak on
poctivost manželskou ucinil, pro tož týž kšaft v tom artypřiženiv jse k matce jich, toho, což jest matka jim na
kuli o odkázání té polovice domu jemu lsiodorovi se
smlúvách svatebních vymínila, vydati nechce, jmenovitě
zdvíhá. A kdd dále lýz lsiodor kšaftu Markéty, mateře
po XV k. gr. m. jemu a sestře jeho. Proti tomu od Folsvé, při odkázání Anně Střepinové místa nedává z pfíciny,
tína truhláře mluveno, že prve matka jeho s nebo7.tíkem
ze by matka jeho při smlouvách svatebních, když se
Mikulášem soukeníkem, majíc mocné od něho porucení, I s Faltínem, manželem svým, snímala, jemu lsiodoro\ i a
o téz díly s ním Foltínem se soudila -' a vejpověď se
sestře jeho po XV k. gr. z statku svého vymínila a dáti
stala - žádajíc - aby on také jeho Foltína s pokojem
přiříkala, chtíc lakového vymínění a rčení proti Anně
nechaJ, neb on jeho statku nic nedrží. A což svého měl,
Střepinové spravedlivosti užiti, i maje on lsiodor podle
matka jeho pobrala, ze již sotva chléb jí, jakož pak z toho
vejpovědí čas volný, chtěl-li by koho z čeho viniti, toho
se porozuměti muoie, jak jest jej voškubala, poněvadz se
jest pominul a za živnosti matky své jebo z tobo ani
dala slyšeti, že by chtěla po něm Isidorovi, synu svém,
z jakého přiřfkání jest nenapomínal, i z těch přícin tadáti padesát kop, aby jednech dobrých lidí dcera jemu
kový odpor jeho Isiodora - stačiti podle práva nemuze.
za manželku< dána byla. - Foltínovi bylo dáno za právo.
Act. postridie S. Andree.
Ac!. fer. II. post lnvocavit.
ll. 1567, 7. cervence. Rulwp. č. 991 f. 440 a
10. 1553, i. prosince. Rtf/wp, C. 2129 f. 360.
Č. 1131 f. 132. Jakož jest Dorota Domináckod pekařka,
Vedle toho odporu, kterýž UČll1il ISlOdor Haftu někdy
souseda Nov. M. Pr., učinila přípověď na duom někdy
Markéty Faltínky truhlářky, matky své, a k němu obeslav
Valentína truhlái'e v Kuchyních ldící i na jiný stalek po
Annu Střepínovu, dal od sebe mluviti, že jest se statku
něm pozihtalý promluviti jest dala,
zvěděviií ona,
pozustalého po ní Faltínce, pravíc jej býti jí kšaftem nálekterak by p. rychtář do domu toho po Faltínovi, jinak
žitý, nenáležitě dotkla, nemaje k němu práva ani spraveValentinovi, ujci jí Doroty, pozuslalého zveden byl, k nedlivosti žádné. Neb ona Fa1tínka, matka jeho, o tém~
mu Olla prál'O míti se praví - . Dala císti své pruovody,
statku jest kšaftovati nemohla, protoze týž statek pozustalý
predkem jistotu o přátelství jejím 3 nebo Fallínem pod
je~l mezi Tlim Isiodorem a matkou jeho nedílný, ale spopecetí Fridricha Ulicha, písaře příseZného města Freiburku
lecný, takže jest s jednoho na druhého měl a má připad
v Míšni. Dorotě Domináckové bylo dáno za prá,·o.
nouti. Neb on z toho statku jest nic nevzal, ani otcem
Ac\. postridie S. m. Joh. Husinczi 1567.
svým oddělen mluvě, že chtěje díl po otci svém
12. 1567, 23. července. Rukop. č. 2118 f. 168.
z statku jeho míti, toho jest při držiteli statku Faltínovi
Zmocněni jSlÍ Jan Dominúček a Dorota m. j. domu někdy
truhláři hledal a kdyz od toho právem oderčen byl,
Faltína truhláře v Kuchyních, na ní Dorolu, jakožto nejukázána mu k matce jeho, s kterúz nedílný byl, cesta,
bližší přítelkyni s městem trpící po témi. Faltínovi odouaby k ní o takový podíl hleděl, kterýz tato Střepinová
mrtím přišlého a přisouzeného. Ac\. postridie 1\Iagdalenae.
chtěla by tím zastříti, ze by se k ní jako k matce nc13. 1568, 17. listopadu. Rukop. č. 991 f. 524.
choval, jí neposlouchal, ježto on tomu místa nedává. Neb
Jakož jest lzyodor Kohout obeslav ku právu Jana Domivždycky se jest všelrjak k ní choval a jí ve všem poslounáčka a Dorotu m. j. je obvinil z toho, kterak by oni
chal, ač ji opatrovati nemohl, musil po službě své za p.
v nepřítomnosti jeho, když byl v sluzbách J. Mti C.
Rašínem jíti. Ale když se navrátil, tak se k ní vždycky
v cizích krajinách, v držení domu jeho v Kuchynkách,
i prvé uctivě choval. Ježto kdyby toho matka neznala,
~le\'Í jakým právem, přijíti měli, jeho on lzyodor tak praví,
nikoli by za l,ivnosti své, když tázána byla, komu by po
ze k témuž domu lepší právo má - mluvě, že jest rodic
smrti své statček odkázati chtěla, k lomu se před mnoměsta tohoto, měv otce jmenem Jana a matku Markélu,
hými nejednú, ale několikrát přiznala, ze žádnému !leZ
kteráZto po smrti Jana, otce jeho, druhého manžela, Fallsiodorovi. synu svém\!, ten statek odkázali chce.
tína truhláře, sohě pojala a týl. Faltín tovaryš byl chudý
Proti tomu od Anny Střepinové mluveno: Diví se
tomu, ze na to smí nastupovati, nemaje k tornu žádného ! a nikdy nic neměl. Když se ženil, sukně jeho za XV gr.
práva. Ona jest kšaftovala o svém vlastním a jí sprave- ! alb. nestála. Než Marky ta, což zustalo po Janovi, prvním
manželu jejím a otci jeho Izyodora, na to jest jeho
dlivě náležitém, neb jest společníku zádných nejměla a

5. 1469, 13. září. Tamtéi f. 283. Philippus coquinalor et Marussie e. d. in antiquo foro pullorum inler
domos \Venc. Usczal et Procopii coloratoris aput eundem
Procopium pro XXV S. gr. Act. fer. lIlI. ante Exa!t.

ze
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X/la. TI ulici mezi A[arian. a Li1thart. 11am.
Č. p. 133c.

k sobě phjala a on se k ní přizenil a za peníze její
duom ten koupi!. J\lanželUm Domináckovým bylo dáno
za právo. Act. fer. 4. ante Elisabeth.
14. 1585, 2. prosince. Rulwp. č. 2112 f. 221
Fridrich Daubner jilčář a Anna k. d. na císaře' a obec
~ov. M. Pr. odoumrtím po někdy Anně, dceři Doroty
Domináckové, p[išlý za 100 k. gr. Č. Act. fer. II. pO;l
Andreae ap.
15. 1609, 10. prosince. Rulwp. č. 2113 f. 512.
:llikuláš Pfaf, cís. rezbár a komorní truhlál-, a Kateřina k.
dva domy v Kuchyních podle sebe odoumrtí po
někdy Fridrichovi Daubnerovi.
16. 1610, 7. cervence. Rltlwp. Č. 2114 f. 10. Jiřík
Tum jili:ář a Anna k. d. mezi domy Matěje Hřebíka a
:\likuláše Pfaffa. cís. i'ezbáře a komorního truhlái'e od
téhoz Mikuláše Pfaffa za 025 k. gr. č.

17.

1613.
a Jiřík Thumb mají
v Kuchynkách.

Rulwp
důl

tejný

f. 97.

Č. 2148
společný

Pa\'el Pfof

k oběma domům

Rukop. č. 2117 f. 103.
11. 1547.
někdy Jiříka Hons)' a nyní Jakuba Holého m.

2. 1469.
Ta lil též f. 283. Procopii coloratoris.
8. 1474, 25. května. Tamté,'i f. 344. Mathias Piczal cultellifaber et Katherina e. d .. inter domos Jacobi
Zabka et Philippi aput commissarios bono rum Thome
calcariste pro XXYIII s. gr: Act. die Drba;i.
4. 1475, ll. března. Tamté!: f. 351. Martinus dietus Drasnierz cultellifaber et Jl,Iarth~ e. d. in kurnik inter
domos Philippi coquinatoris el Zabkonis utrinque ap ut
Mathiam Piczal pro XXYllI s. gr. Act. sabbato ante
Judica.
5. 1489, 28. dubna. Rukop. č. 2106 f. 254. Johannes pincerna et Barbara e. d. ex opposito coquinarum
inter domos Procopii coquinarii et Philippi similiter coquinarii ap ut Martinum cultellatorem dictum Drastierz pro
XXII'/, - . Act. fer. lIL ante Philippi et Jacobi.
6. 1517, 2. dubna. Rukop. č. 2108 f. 202. Barbora vdova, manželka nebo Jana z Kuchyň, vzdala duom
svnoj mezi Filipem a Cibulktí ležící Václavovi Cibuláři
nožíh a l\Iartě m. j. - Act. fer. V. post Judica.
7, 1519.
Rukop. Č. 99 f. 27. Václav Cibulář
a J\Jarta m. j. a Barbora, matka jeho.
8. 1520.
Rukop. Č. 2109 f. 119. Duom Taneckuo\'.

9. 1524, 22. říina. Rukop. č. 2110 f. 62. Pavel
tesař a Dorota k. d. ;;,ezi domy Koubovým a Filipka od
Barbory Jankové za XL k. gr. Č. Act. sabbato post
m. Xlm. V.
10. 1539, 13. března. Rukop. é. 2111 f. 251. Matěj
Beran uzdal- a Kateřina k. d. mezi domy Foltýna truhláře
a Ze;eným obostranně od Pavla tesaře za LlIl/ 2 k. gr.
C. Act. fer. V. post Gregorium. (R. 1543 splácí jil.
vdova Kateřina, r. 15*7 Jakub, Kateřiny Beranové
manze!.)

Kateřina,

12. 1566, 14. listopadu. Rukop. č. 2120 f. 34.
(Kšaft Kateřiny Honzové). !lIl' purgmistr - známo činíme
kterak Kateřina Honzová, souseda naše, ucinila kšaft
- v úterý den sv. Bartoloměje 1. 1568 - kterýzto kšaft
- zuv-írá slo\'o od slova takto: Ye jméno - . Já Kateřina, po někdy Honzovi uzda!'i vdova - duom sdij,
v němž bydlím dávám Pavlol'i Sedlákovi, strejci
svému - . Tomu na svědomí - ye ctvrtek po sv. Brikcím 1. 1566.
13. 1&94, 7. listopadu. Ruhop. é. 2113 f. 12. Dorota Sedláková "dova, Krystína a Marta, dcery její, dum
v Kuchyních podle VOI'SŮ postoupily v 250 k. Č, i\1atějod
Hřebíkovi a Anně.

14. 1622, 18. ledna. Rukop. č. 2114 f. 294. Samuel Kyncl a Anna k. d. mezi domy Jana Yovsa a někdy
Jiříka Thuma od Martina Hi'ebíka za 297'/, k. č.

Číslo pop. 131.

Číslo pop. 132.

1. 1464, 22. Njna. Rltlwp.č. 2105 f. 215. Procopius colorator el Katherina emerunt habitaculum supra
equinam domus Helmowsky cum curia, que est sub turri
eiusdem domus, erga Johannem Pipam pro XX s. gr.
Act. fer. ll. post XI m. virg.

Xlla. V ulici mezi lv[arian. a Linhart. Nam.
é. p. 131.

Xlla. V ulici mezi Marial1. a Linhart.nam.
Č. p. Hlc.

R1I71Op. Č. 99 f. 27. Jakub Kouba
11. 1&19.
vetešník a' Anna m. j.
12. 1520.
Rlíkop. č. 2109 f. 119. Zvedena
~Iarkéta šrotéřka na duom Jakuba Kouby ševce.
18, ló87.
Rukop. Č. 2111 f. 181. Anna,
[\dova po Koubovi i], manželka Jiříka Boubelíka, vzdáYá

domum Hanussii Sstermpejtl immediate' erga Nicolaum
prefatum pro XIX s. Act. fer. lIlI. post K atharine.
2. 1465, 26. dubna. Tamtéž f. 223. Martinus
Zizka e. d. - inter domos Philippi et Tohannis Holub
erga Procopium seratorem pro XII/ 2 S. pr. Act. fer. n.
ante Pllil. et Jac.
3. 1469, 21. ledna. Tamtéž f. 275. Tohannes
torrifex Holub et Dorothea emit habitaculum posterius
contiguum domui sue penes domum Phi1ippi coquinarii
ap ut Martinum Zizka pro XVI S. Act. sabbato ante Comers,
S. Pauli.
4. 1473, 8. března. Rukop. č. 2105 f. 330. \Venceslaus Marssalek coquinarius et Sus.na e. d. in kurnik
inter domo, Johannis Holub et Johannis Sskoda a tergo
circa Vitum Kbelsky pro XVIII S. gr. pr. Act. fer. Ir.
anle Gregorii.
.

Xlla. V ulici mezi Marian. a Lillltart.nant.
t. p. 132.

J. 1463, 15. června. R1lkop. Č. 2105 f 86. Johannes dictus Zabka ct Anna e. d. sitam in antiquo foro
pullorum inter braxalorium Helmonis ex una et Reinhardi
lorificis parle ex altera erga ~icolaum citaredum [hudec]
pro XVI s. gr. Act. fer. lIlI. post Corp. Chr.
2. 1467, 10. listopadu. Rukop. č. 2141 f. 84.
Anna, olim Johannis dicti Zabka et iam Jacobi Klauczek
coniunx, fassa est, se leneri debiti XI s. gr. Johanni et
\Venceslao, orphanis prioris "iri et suis filiis, quam summam -proscribit super domo sua inter domos Tome caleariste et Duchconis seUatoris - . Act. fer. IlU. ante Martini.
3. 1474.
RullOl'. Č. 2105 f. 344. Jacobus
Zabka.
4. 1478, 19, srpna. Rukop. č. 2lO6 f. 20, Nicolaus Radda el Katherina e. d. - aput Annam Zabkowa
dictam pro xx. Y s. gr. AcLfer. Hll. post Assumpt.
M. V.

5. 1484.
Tamté!:. J. 142. Procopius coquinarius et Dorothea e. d. inter domos Duchconis sellaloris
et J ohannis Drastil erga Kicolaum Raddam pro XXV S. gr.
6. 1507, 19. cervence. RullOp. Č. 2108 f 4. Nícolaus Knap et Dorothea e. d. - a Dorothea, vidua olim
Procopii coquinarii, pro XXIX s, Ac!. fer. ll. ante C\Iagdalene.
7. 1508, 7. listopadu. Tamtež f. 27. Wenceslaus
sututor (Cibulka) et Magdalena e. d. ínter domos Johannis pincerne et Thobie sellaloris Straycz dicti a Nicolao
dielario pro XXXIII S. Act. fer III. post Leonardi.
8. 1518.
RullOp, č. 94 ll. r. 220. Bohuslav,
syn Václava Cibulky. Děd jeho Crban vetešník.
9. 1519.
Rukop. é. 2109 f. 34. Majdalena,
někdy Václava Cibulky \'etešníka a jil: Jiříka vetešníka
manželka.

10. 1519, 10. srpna. Tallltéž.f. 35. Stal se frejmark
o domy - takže Kouba vetešník postoupil domu svého
u sv. Jiljí Jiříkovi yetešníkovi - a on Jiřík Koubovi postupuje domu svého, v němž bydlí, v Kuchyních podle
Barbory "dovy. Act. fer. IIII. ante Tiburcií.

dUOll1

svuoj n1anzelu.

14. 1587, 7. ledna. Rukop. č. 1130 f. 200. Jakož
jest Anna, příjmím Zelená, obeslavši Václava Zeleného,
alce svého, táhla se jest na duom po Kateřině, matce
pozuoslalý, pravě se k témuz domu lepší právo
HeZli on, otec její, poněvadž matka její bez pořízení
umřela a zdání společního jemu Václavovi žádného
neuciníla - . Proti tomu Václav Zelený porucil mluviti, ze ač jest nebožka jemu vzdání společního neucinila, však lo že jistě se z příčiny stalo, že on výhostu
nemoha, také práva městského dosáhnouti mohl, ale
jSLÍ sobě toho všeho s nebozkou manzelkou věřili
a on také že jestí i vinici prodal' duom ten dopl acOl'al - .
Tu p. purkmislr a páni vypovídají: Poněvadz
nebožka Majdalena Kateřině, sestře své, po nebo Koubovi
vetešníku, otci jich, na domu svého dílu jest postoupila
a zápisem jí sestru v tom zavadila, aby dluhy po témz
Koubovi zuostalé v)'\'adila a to ona Kaleřina k sobě při
jala a Václm'a Zeleného za maniela jest zvolila a ten od
ní se neodcizoval, ale spolu s ní chlebil, i což jest koli
těch "lvad vyvazeno a zaplaceno, taková věc ab)' prokázána byla ve 4 nedělích. A což se pokáže, že Je tomu on
Václav právo jmíti bude. A bylo-li jest co statku nezávadného na témž domě ,po Koubovi \'etešníkovi, tomu on
Václa\' Zelenej k třetímu dílu právo jmfti má, a dcera
jeho ke dvěma dílum - . Act. die Martis post Epiph. d.
15. 1542, 18. záři. Ru/wp. č. 2111 f. 345. Jiřík
Cibulka a Majdalena k. d. v Kuchyních mezi Truskou
nOZlrem fl Beranem uzdařem od Anny Boubelíko"é za
XXXVll' I, k. XV gr. c. Act. fer. II. post Lampertum.
16. 1544, 28. dubna. RullOP' č. 2117 f. 27. Martin
Ol~es a Kateřina k. d. mezi domy Trusky noUře fl Housov-ou uzd.řkou od Jiříka Cibulky za XXX k. č. Act. fer.
ll. die Vita1is.
17. 1594, 16. srpna. Rukop. č. 2113 f 7. Linhart
,"oves vzdává dum - Katehně manželce své. Aet. postridie Assumpt. M. V.
18. 1608, 12. srpna. Iamtéž f. 467. Jan Voves a
Anna k. d. v Kuchyních po Martinovi Vovsovi, otci jeho,
pozůstalý, mezi domy Matěje Hřebíka a Doroty jilčářky
od Daniele, Linharta Vovsuv, ]\Iandalíny a Judyt, synův a
dcer někdy Linharta \'ol'sa, i na místě Jana, bratra jieh
nezletilého, Mikuláše Vov~a a Jana, též Anny, syna a
dcera někdy Bartoloměje Smída, za 250 k. C,
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5. 1476, ll. června. Tamtéž f. 370. Nicolaus
Rada et Katherina e. d. in foro dicto kurnik inter domos
Nicolai Popel el Johanni, Holub apud Wenceslaum, filium
Marssalkonis, pro XX S. Act. fer. III. ante Corp. Chr.
6. 1478, 19. září. Rukop. č. 2106 f. 22. Procopius coquinarius et Dorolhea e. d. inter d"mos Johanni, cultellifabri et Joh. Co!nmbi a tergo aput Nico!aum
Radam pro XV s. pr. Act. sabbato ante Math. ev.
7. 1486. 3. června. Tamtéž f. 180. Nicolaus serator et Dorothea e~ d. erga Pr;copium coquinarium
pro X s. - Act. sabbato post octavam Corp. Chr.
8. 1486, 10. července. Tamtli: _t: 182. Anna, re·
licta Kosstialka, e. d. ex opposito coquinarium i ,lter domos Johannis Kausal et Johannis Holub erga Niculaum
seratorem pro XIII s. pr. Acl. fer. II. ante Margarethe.
9. 1494, 22. dnbna. Rttkop. č. 21O? f. 60. Ge,
org-ius de \Vrchlabi et Johanna e. d. ex opposito coqui·
Barurn inter domos 'IIathie Chochol eultellatoris ct J ohan~
I
nis Holub ab Anna Kosstialka pro XIII s, Act. fer.
III. ante Georgii.
10. 1500, 17. srpna. Tamtéž f. 191. Mathia, cultellator- dietu s Chochol ct Ludmila e. d. penes domum
eiusdem lI1athie et domum 'Vences!ai dicti Skala a GeorI
gio et Johanna, conthorali eius, pro X s. Act. fer. ll.
post Assumpt. .M. V.
ll. 1502, 5. dubna. Tamtéž f. 213. Petrus serrator
et Barbara e. d. a Mathia Chochol pro XIII S. pl'.
Act. jer. III. post Ambrosíí.
12. 1516, 22. dubna. Rukop. č. 2108 f. 175. Barbora "dol'a někdy Petra zámečníka - \'Zdává - duom
svuoj, \' němz bÝdlí, ležící \' Kuch)'niech - Šimonovi-.
Ac!. fer. III. anle Georgii.
13. 1525, 6. dubna. Rulwp. č. 2110 f. 85. Jiřík
zámecník k. duom s nádobím zámečnickým - mezi domy
Chochola a Skály nožieřuov od Simona zámečníka z apotekl' za XXIIII k. pro - Act. fer. V. post A'llbrosii.
14. 1567, 19. září. Rukop. č. 1131 f. 150 Poně
Číslo pop. 111 c (vzadu domu C, p. 111 a).
vadi z zápisu trhu domu koupeného od Jiříka zámečníka
v Kuchyních tomu jest se vyrozumělo, ze on týž duom
(V kurníku.)
samému sobě jest zapsal, a žádnému jinému, ani Anně,
i manzelce své, před smrtí svou jest ho neodkázal, o němz
Viz č. p. 111 b zde výše na str.
ona Anna nemaje sobě jeho odevzdaného ani pořádně
postoupeného kšaftovati nemohla. A od Marjány z Kuchyní
1. 14E9, 28. listopadu. Rulwp. č. 2105 J.112. Projest po kázáno, že jest ona ylaslní dcera nebožtíka Jiříka
copius serator el Katherina emerunt medielatem domus,
zámecníka. Z těch příciIl dává se jí Marjáně z Kuchyní
cuius altera media pars ad Nicolaum Litwin torrificem
proti Vavřincovi zámečníku, puovodu) za právo tak; ze
pertinere dinoscitur, si tam in acie versus coquinarioB penes
9
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XI la. V ulicí mezi Marian. a Linhart. nám.
C. p. lllc.

XII a. V ulicí mezi Marian. a LÍ1~l!ari. ndlll.
Č. p. 1Ild.

Číslo pop. 1I1d.
ten spis kšaftoV'ní od Anny zámečnice, matky její, učiněný ,
se zdvihá, než ona Marjána při tom domu po Jiříkovi
(Vzadu domu č. p. 111 a.)
zámečníku, otci jejím, pozustalém se zuostavuje.
* 1421, 23. března. Rukop. č. 2102 f. 422. In no15. 1567, 17. října. RlIkop. Č. 2118f.178. Zvedena
mine domini amen. Ego Diepoldu, sellator, civis :'vlai.
do domu po Jiříkovi zámečníku Marjána, manželka Cy·
Civ. Prag., tenore presencium publice recognosco uni·
priana z Strašína. Act. postridie Galli conf.
versis, quod licet languens corpore, bona tamen et ma·
16. 1567.
Rukop. Č. 2136 f. 125. Marjána
tura deliberacione prehabita testamentum meum ultimum
Cyprianová a Viktorin Rambousek, bratr její.
de omnibus bonis meis - dispono per omnia in hunc
modum: Primo enim facio et constituo eiusdem mei
17. 1573.
Rt/kop. Č. 2118 f. 363. Vávry zá·
testamenti executores et tutores discretos viros Mathiam
mečníka.
porybny et Marzikonem sellatorem, civ es predicte cid·
18. 1575, 23. srpna. Rt/kop. č. 2118 f. 456.
tati, Prag., amicos meos, petens eos, ut presens meum
Ondřej Středský krejčí a sestra jeho Hedvika k. d.
testamentum sic exequa1Jtur, prout de ipsorum honestate
v osadě Linhartské mezi domy Martina Vlacha zedníka
confidenciam indubie gero singularem. Post hoc valo et
a Jana Nejpaura platnýře od Valentina Jona za XV'/, k.
intencionis mee existit, ut omnia debita mea, in quibus
gr. Tomuto trhu Marjána, dcera někdy Jiříka zámečníka
obligatus remansero el que secundum ius et consvetudi·
povolení své dala - . Act. in vig. Bartholomaei.
: nem dicte civitatis Prag. demonstrari poterint, de bonis
Tamléž
f.
445.
Vávry
zámečníka.
! meis principaliter et ante omnia persolvantur. Itaque Ma·
]9. 1576.
kussi, filie mee, viginti florenos ungar., duo plumalia cum
20. 1579.
Tamtéž. Hedvika vzdává právo své
duo bu s lintheaminibus, quatuor pulvinaria, duo subcapitalia
bratu svému Ondřejovi.
ct duo, in quibus sole nt sedere, duos cingulos argenteos
21. 1580.
Rulwp. Č. 1050 f. 28. Eva, man·
muliebres, tunicam griseam, pallium muliebre tincture
želka Ondřeje Střeckého krajčího.
flavee, cistam alias truhlam magnam, pelium et equilum
22. 1586, 17. září. Rukop. č. 2230 f. 151. Jakož
ereum. Valentino, filio meo, novem flor. ung. cum uno
jest Ivlarta, pozuostalá po Ondřejovi Střeckém, odpor
nobili. Residuum autem florenorum cum anulo aureo el
jednomu artykuli kš aftu téhož Ondřeje s strany 50 k. gr.
uno nobili Clare, conthorali mee, Dorothee, filie nostrc,
i jest smluvena - . Act.
m. jí odkázaných vložila et puero, quem adhuc ventre gestat, si in lucem vÍl'ens
postridie Ludmilae.
pervenerit. ii'largarethe, orphano cuiusdam Jacobi, scul·
23. 1588, 31. března. Rukop. č. 2112 f. 286.
tellam argenteam et tres s. gr. Marussi, sorori mee, pa·
Martin Hert1iu švec a Alžběta k. d. y Kuchyních vedle
rate pecunie domo. Residuum autem bonorum meorum
domu Mikuláše Smolíka od Marty, Jana Nymburského
_ videlicet duas doma s, unan'l, quam inhabito, et alte·
kodčího m., za 50 k. gr. č. Ad. fer. V. post Letare.
ram in foro pullorum sitam, ortum sub claustro Slavorum
in Nova Civ. Pr. el omnes et singulas res mechauie arlis
24. 1588, 7. prosince. Tamtéž f. 303. Pavel Wol·
mee cum eo iure circa laborem alun me quomodolibet
mel' platnýř a Dorota k. d. v Kuchyních vedle domu
spectante el concernente Clare, conthorali mee, et pueris
Mikuláše Smolíka od Martina Hertlina a Alžběty m. j. za
nostris Valentino filio et Malmssi predictis lego et assigno
70 k, gr, Č, Act. postridie s. Nicolai.
intcr se equali partimine dividenda demptis parafarnaliis
25. 1589, 27. července. Tamtéž
324. Kliment
debitis et consvetis, que conthoralis mea predicta pro se
Ekhart a Anna k. d. - od Pavla Wormayra platnýře za
recipere debet. Horum in lestirnonium sigilla prudencium
70 k. Č . .- Act. fer. V. post Jacobi ap.
virorum Alssonis iudicis, Martini Zumbergerz et \Yenceslai
a carpouibus, consulum iuratorum predicte Civ. Prag., ad
26. 1596, 9. srpna. RullOP. Č. 2113 f. 52. Stal se
preces meas presentibus sunt appensa. Actum et datum
frejmark o domy že Kliment Ekhart a Anna m. j.
a. d. MCCCCXXl ipso die Pasche.
postoupili jsou domu svého v Kuchyních mezi domy
1. 1461, 14. ledna, RulwJ'. Č. 2141 I 315. Geor·
Kašpara Auršvalda stuhaře a Kašpara Kocha Manda·
gius natus Hanussii Stermpejtl fassus est, se suscepisse
leně, Davida Sontaga m. - Act. in vig. Laurentii.
pro porcione sua paterna domum in foro pullorum penes
27. 1607, 16. ledna. Rttkop. č. 2205 f. 276. (Kšaft
domum Procopii seratoris ex una et Johannis Kozel tar·
Magdaleny Zlomkovské.) Ve jméno - . Já Mandalena
rificis parte ex altera, item institam parvam domui iudicis
Zlomkovská - duom muoj, v němž bydlím y Kuchynkách
adiacenlem sitam inter institas Bohunconis Lojovnik et
při záduší sv. Linharta ležící - poroučím Janovi přítom.
Hosskonis - . Act. die Felicis.
nému a Samuelovi nepřítomnému, o kterýmz se na ten
2. 1463, 17. prosince. Rulwp. Č. 2105 f. 200.
čas, kde by byl a zůstával, nic věděti nemuože, synům mým
Philippus, Pergmeister dictus, et Marussa e. d. in faro
vlastním - . Potom handl muoj šmejdířský, kterýž mám
pullorum inter domos Procopii seratoris et Brosii sutoris
pod kotci kožišnejmi dávám Anně Bruncvíkové. erga Georgium, Steympytl vocitatum, pro XVII s. g1'.
Act. sabbato post Lucie virg. (Peníze kvituje 1'. 1464
Davidovi, manželu mému, odkazuji 2 k. m. a to za ten
list, kterej ~ke mně poslal a v manželství od mnoha let
iiíartha, vdova Jiříkova.)
se mnou nezuostával, nýbrž všelijaké a nezbedné věci
Nadále spojeno s domem č. p. 111 b.
proti mně činil, na vrata listy přibíjeti usiloval - . Stalo
se - v outerý po ochtábu sv. Tří králuov 1607.

J

28. 1617, 26. února. Rukop. č. 2114 f. 215. Tomáš
Ruderych pilnikář v osadě sv, Linharta a ~alomena k.
d. mezi domy Pavla Aretyna a Mikuláše Spindlera od
Jana Zlomka za 250 k. gr. Č.

Číslo pop. 114 b.
1. 1474.
Ru/wp. Č. 2105 .f. 341. Nicolaus
Popel torrifex emit d. in platea torrificum - aput Joh.
Sskoda pro L s. (Viz výše dum č. p. 114.)

XII[/,. Vnlíci me.zi Marian. a Linhart. nám.
Č. p. 114b. a 116b.

2. 1476, 14. února. Rukop. č. 2106 f. 103. Jo·
hannes Kousal de KralQwicz cultellifaber et Barbara e.
residuam partem domus sue in kurnik [penes domum Si·
monis torrificisJ -- erga Nicolaum Popel - pro XV s.
gr. - Act. die Valentini. (Jako celek prodáno r. 1491
noUh iifatěji Chocholovi. Viz výše dům č. p. 114.)
3. 1521, 14. února. Rt/kop. č. 2109 f. 155. Matej
Chochol nožie~. vzdal duom sv6j, v němž bydlí, v Kuchyních a podle Simona zámečníka - Lidmile, m. své, Ví·
tovi, synu svému - . Act. die Valentini.
4. 1551, 22. ledna. Rulwp. č. 2117 f. 241. Lid·
mila, někdy Víta Chochola a nyní Mikuláše Kolanoviče
manželka, odevzdává duom - manželu svému. Act.
fel'. V. post Marcellum. (i)
6, 1553, 21. dubna. Ta1lltéž f. 287. Hans Najpaur
platnýř a Regina k. druhú polovici domu, kterýž z zadu
jeho Hanuse jesl, od Mikuláše Kolandy a Lidmily m. j.
za XXXV'!2 k, gr. Č. Act. fer. VI. post Va1erianum.
Nadále spojeno s domem

c.

p. 114a.

Číslo pop. 116 b.

(Vzádu domu

c.

p. 1I6a.)

Rukop. Č. 2105 f. 353. Simon
1. 1475.
Lonifex.
2. 1487, 14. srpna. Rukop. č. 2106 j. 209.
Adalbertus frenifex et Katherina e. d. ex opposito coquinarum in angulo penes domum Johannis Kousal cultella·
toris erga Simonem torrificem cl Margaretham c. e. pro
vnF!, s. pr. - Et cloaca, que est in habitaculo, debet
esse communi, et prescriptus Simon debet sibi laborare
gradum ad c10acam - . Supra gradum Simonis, per quem
transitur ad cloacam, in tecto debet esse fenestra, alias
poklop, ut lumen liberum luceret in gradum. Simi1iter
oupra alte rum gradum Adalberli idem poklop debet esse,
ut lumen liberum transeat ad lestudinem Simonis. - Act.
in ,,'g. Assumpt. M, V.
3. 1491, 17. ledna. Tamté.ž f. 290, Malhias cal·
carista et Martha e. d. penes domum Johannis Kousal et
domum Anne, reJicte inslitricis, ab Adalberto frenifice pro
XV s. - Act. die Anlbonii.
4. 1519.
RlIlwp. Č. 99 f. 23, Matěje zá·
mecníka.
Nadále spojeno s domem
p. 116a.

c.

Číslo pop. 129 a.
(Dům

Frydlonký.)

1. 1442.
Rulwp. Č. 2102 f. 435. Fridl
fcrunlalo'r et Katherina e. d. in foro pullorum inter domos Nicolai hrzebikarz et Mathes lorificis erga Benessium
de Chaynowicz iudicem, commissarium \Venceslai, orphani
Welikonis frenificis, pro VIIII s. pro
2. 1463, 26. cen·cnce. Rulwp. č. 2119 j. j\;!. 11.
\'e jmeno - . Já Fr}dl zámečník duom muoj, v němž
bydlím - otkazuji - Prokopovi, synu mému milému. Act. fer. nr. post Jacobi.
3. 1475, ll. května. Rulwp. č. 2105 f. 353.
\Veneeslaus de Strasseci et Margaretha e. d. ad S. Leo'
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C. p. 129a.
nardum inter domos Procopii Knoch et Simonis tůrrificis
pro
XL s. Act. fer. V. ante S. Spirit.
•
4. 1475, 21. října. Tamtéž f. 362. Fabianus cul·
tellator et Martha e. d. inler domos Simonis torrificis a
tergo et Procopii seratoris aput Wene. de Strasseei pro
XL s. - Act. die Xlm. V.
5. 1477, 2. ledna. Tamtéž f. 379. Jacobus sapo·
nista et Machna e. d. Fridlovsky dictam penes domum
Procopii dictum Diem in aeie aput Fabianum cultellatorem pro L S. pr. Act. fer. V. post Circumcis. d.
6. 1479, 16. června. Rukop. č. 2106 f. 39. Jaeo·
bus institor et Anna e. d. in kurnik inter domos Petri
\Voczas el Procopii seratoris erga Jacobum saponÍótam
pro XXX S. gr. - Act. fer. llIr. post s. Viti.
7. 1494, 28. dubna. Rt/hop. č. 2107 f. 62. Procopius cultellator el Anna e. d. penes domum \Venceslai
serratoris et Mathie calcariste ab Anna institrice pro XL
S. Act. fer. II. post Marci. (R. 1497 splácí již Anna
vdova.)
8. 1500, 17. srpna. Tamtéž f. 191. Georgius dic·
t>irius el Johanna e. d. - ab Anna, re1icta Procopii cul·
tellatoris, pro XLlll/2 S. pro Act. fer. II. post Assumpt.
M. V.
9
1504.
Tamtéž Sigismundi Holecz de
Kwietnice, qui in domum propter ~uum debitum est iure
introductus.
10. 1504, 9. září. Tamtéž j. 254. Johannes pin·
cerna et Katherina e. d. a Sigismundo Holecz pro
XXXV s. pr. -- Act. fer. II. post Nativ. M. V.
ll. 1505, 21. dubna. Tamtéž f. 265. Wenceslaus
dictus Pian gal' cultellator emit domum inter domos Ma·
thie calcariste et Martini Peczenie a Katherina re1icta
Johannis pincerne, pro XXX S. pr. Act. fer. 'll. anle
Georgii. (Splácí se do r. 1518.)
12. 1519, 12. května. Rulwp. Č. 99 f. 23. Václav
Plangar nožíř seznal, ze jest dlužen XlnI k, gr. Řehořovi
z Vodolie kramáři a zapisuje dluh na domu svém, y němž
bydlí, y Kuchyniech podle domu Matěje zámečníka a Pe·
čeně - . Act. fer. V. ante Zofie.
13. 1525. ll. září. Rukop. č. 2110 f. 113. Beneš
Kelnar z Kuchyní a Alžběta k. d. mezi domem téhož Beneše a Strakovým od Řehoře z Vodolic kramáře za XXIPi2
s. gr. - Acl. fer. II. post Nativ. M. V.
14. 1525, 6. října. 1 amtéž f.117. Urban yostrožnfk
a Majdalena k. d. a k tomu krám vostružniekaj ležící
u kostela sv. Linharta mezi krámy MatLlše yoslrožníka a
vosadních od Beneše Kelnara za XXV k. gr. Act. fer.
VI. post Francisci.
15. 1529.
Tamtéž f. 316. Urban vostružník
_ vzdal duom Duchkovi Skálovi a Kateřině (bez dne).
16. 1531, 4. ledna. Tamtéž f. 349. Šimon nožieř
a Anna k. d. mezi domy Chochola nožÍeře a holubářova
od Douši Skály a Kateřiny m. j. za XVII k. gr. č. Act.
fer. IIlI. post Circumc. d. (Splácí Jindřich zámečník a po
něm Matěj Kavka.)
17. 1542, 2. ledna. Rtt/wp. č. 2111 j. 326. Zofka
zvířetnice Je d. mezi domy Chochola nožíře a Prokopa
kožišníka od Anny Kavkové
Act. [er. II. post Nov.
annU1l1.
18. 1548, 21. srpna. Rukop. č. 2~17 f. 147. Jan
Koruna vostružník a i\Iarta k. d. od Zofky zyířetnice
za XX k. gr. Č, - Act. fer. III. post Agapitum.

a tergo aput Katherinam, reJietam Procemii 1<'1'y<11 -
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2. 1452, 26. února, Rukop. č. 90 f. 216. Johannes
Hrdinka frenifex e. d, dictam v dierze erga Nicolaum
Osmyk, que sita est iuxta cimiterium s. Leonardi.
3. 1452, Ó. října. RullOP. Č. 2103 J. 31. Procopius
Kmoch serrator et :Margaretha e. d. inter domos Fridlonis
et Johannis Hrdinka erga eundem Joh. Hrdinka pro
XlIII s. gr.
4. 1454.
Rukop. Č. 2141 f 219. Clara, filia
Briccii balneatoris et conthoralis Procopii Knoch serratoris.
5. 1487, 19. května. Ta1lltéž 1- 264. Facta est
concordia inter Martham, relictam Pro co pii seratoris, dicti
Knoch, et vVenceslaum, privignum eiusdem Marthe, racione
substancie post predictum Knoch derelicte - . (R. 1488
kvituje Martha již jako Simonis braseatoris coniunx) Číslo pop, 129b,
Act. sabbato post Zophie.
6. 1491,
Rukop. Č. 94 I. 1- 84. WencesViz dtlln předešlý.
laus serator Knoch proscribit sum mam debitoriam super
domo dicta v dierze.
1. 1525, 13, listopadu. Rl/kop. č. 2110 f 125.
7. 1491, 7. prosince. Rt/lwi· č. 2106 1- 314.
Martin holubář k. d. mezi domy Urbana ostrožníka a
Strakova od Řehoře z Vodolic za XVII'!2 k. gr. pr. Act. ~ \Venceslaus serrator resignat domum suam prope ecc1e·
siam s. Leonardi dictam v dieře - Katherine, conthorali
die Briccii. (Splácí Petr šlajféř od r. 1526.)
sue - . Act. fer. lIU. post Nicolai.
2. 1532, 27. dubna. Rllkop. Č. 2111 f 20. Ondřej
8. 1496.
Rulwp Č. 2107 f 114. Martinus
sedlář a J\íarla k. d, mezi domy Straky hokynál'e a Kře
sutor dictus Peczenie et Anna e. d. dictam v dierze pe·
pelkovy dcery od Petra šlajféře za XXX k. gr. Č, nes domum Procopii cultellatods erga Katherinam, Ga1li
Act. sabbato post Marci.
illuminatoris conthoralem, pro XXVII s.
3. 154\, 26. dubna, Tallltéž f 309. Prokop Kapr
9. 1523, 16. září. Rukop. č. 2109 1- 323. Mikuláš
a Markéta k. d. Bd Marly sedlářky a Petra, syna
Straka a Kateřina k. d. v díře od porucníkuov Janem a
jejího, za XL k. gr. Č. Act. fer. lIT. post Georgium,
Jiříkem, syny někdy Martina Pečeně ševce, k prodaji
4. 1546, 20. května. Rukop. č. 2111 f 90. Jan
toho domu učiněných, za XVIIIf. Je gr. - Act. fer. IlIt
Šoustar k. d. v Kuchyních mezi domy Strakovým a Zofante Lamperti,
kou zvířetnicí od Prokopa Kapra a Lidmily m. j, za XL
10. 1543, 9. cervence. Rukop. č. 2142 1- W. 15.
k. gr. C. - AcL fer. V. post Sophiam, (Peníze gruntoyní
My purkmistr - známo činíme - kterak Kateřina Stra·
ková - učinila Hafl v pondělí před sv. Stanislavem
přijímá lvlarla sedlárka.)
1543 - takže - duom svuoj u krchova kostela sv. Lin5. 1572, 4, srpn~. RullOp. č. 2122 f. 25. Jakož
harta leZÍGÍ, v němž bydlí - odkazuje Lidmile Vozo\'é,
jest po někdy Janovi Sustarovi truhláh pozustal onom
sladovnici z Dlouhé třídy, sestl'e své - . A ona Lidmila
v Kuchyních, Mandalena, téhož Jana manželka, a děti
aby z toho vydala k kostelu sv. Linharta na ten z\'on
s ním splozené Anna, Líctmiia, Pavel, Jan a Mikuláš rozražený pět k. gr. m, - Stalo se - v pondělí po sv.
i porovnáni - takze předjmenovaná Mandalena s J\Iartimistru Janu Husovi,
nem Tišlarem, manželem svým, ujali jsou ten duom - ,
11. 1545, 4. května. RlIko]'. C, 2111 f 62. Osadní
Act. postridie Inventi Stephani.
sv. Linharta koupili v osadě d. ležící vedle kostnice sv.
6, 1576, 27. čcrvence. Rukop, č. 2118 f. 40'Z.
Linharta a Prok0pa koi'išnfka od Jana Voza a Lidmily
Mates \Valdek truhlář a Markéta k. d. \'edle domu Jana
m. j. za XXI k, gr. c. - Ac!. die Floriani.
Tichého nožíl'e od 1Ilartina Tišlara a Mandaleny za 82 11.
12. 1554, 16. cervna, Tamtéž f 311. Mistr Mikuláš
k. gr. č. Ac!. fer. IIIL post Jacobi.
Šud z Semanína k. d. podle krchova a domu Jana truhláře
1628, lG, května. Rttkop. č. 2114 f. 3'Z8.
od záduší sv. Linharta za L k. gr. C. Act. fer. II. post
Eufrosina, po Jiříkovi Tejginkovi, cis. služebníku, vdova,
Div. apost. (Neprovedeno.)
koupila dum v Kychyňkách vedle S0'l1U někdy Jana Ti13. 1557 9. září. Tamtéž f. 388. Lipolt Hant·
chýho a Wolfa Raušera od Marie Sin,dlerový, za 230 k.
perger a ~larkéta k. d. podle domu Jana truhláře p,
gr. c., jakž jest týž dum ona Marie Sindlerová po Makrchova sv. Linharta od osadních sv. Linharta za L k.
tesovi \Valdekovi truhlári, otci syým sama měla.
gr. Č,
14. 1561, 25. dubna. Rukop. č, 21~8 f. 2. Tomáš
Tichaj vetešník a Žofka k. d, vedle domu Sustara truhlářc
v koutě od Lipolta drabanta a Markéty m. j. za 5Q k,
Číslo pop. 1290.
gr. Č. Ac\. die Marei papae. (V kvitancích peníze Sudlovské.)
(V díře.)
15. 1616, 9. března, RlIkop. Č. 2114 J. 198. Jan
Parma a Anna k. d. vedle krchova s\'. Linharta a domu
Tiříka Šindlera od Anny, Ondřeje Hupaufa manželko', za
1, 1452, 10. lÍnora. Rt/kop. č. 2099 f 1091 I' té
~225 k. gr, č.
ph jakož j'"likuláš Osmyk byl sě jest v slÍdě zahájeném
,* 1628, 17. línora. lamtéi f. 311, Wolf Raušer
připověděl k domu na KlÍrném trhu u sv, Linharta, jeHo
a Wolpra k. d. nároZní vedle Jiříka [Sindlera] sklenáře
slove v dieře a potom den určený od pánóv jemu i druhé
od Matouše Vorla a Mandaleny m, j., jakž to dle kšaftu
straně položený y radě pověděl přícinu, že jemu ten duom
Jana Parmy, bratra svého, měli, za 125 k. gr. Č,
nedoplacen jesl [od Jana Hrdinky], smltívce vyřkli, ze
Jan Hrdinka má zaplatiti, Aet. die Scolastice,
19.

1560, 8, cervence.

Tamtéž
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(Trh kurný.)

(Trh kurný)

f. 455.

Markéta
Stará k. d, od Jana Koruny vostružníka za XXXYII k,
gr. č. Act. fer. II. post Hussium.
20. 1567, 2. června. Rllkop. Č, 2118 f 159. Jiří
Voborník a Anna k. d. - od Markéty Staré za XLV k,
gr. Č, Act. fer. II. post Corp, Chl'.
21. 1572. 7. května. Tamtéž t~ 307. Jan Tichý
nožíř a Anna k. d. v Kuchyních mezi domy Jana truhláře
a platnýřovým od Jiříka Voborníka za XLV k. gr. č. Act. pridie Stanislai,
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Trh kurný.
(Forum pullorull1.)
Kuchyně.

1.

1512, 11. srpna, Start

Letop. České sll'. 435.

V stredu po sv. Vavřinci počalí dělati kuchyni na placu

kurním u sv, Linharta.

2. 1557, před 23. dubnem. Rt/IlO}'. č. 2154f. 203.1\listr
Jakub líkař najal kuchyni u SY. Linharta k své potřebě a
má platiti každých Suchých dní XXX gr. m. Act. ante
Georgii.
3. 1557, 28, dubna. Tamtéž. Tomáš Tanda najal
kuchyni u sv. L., kterou Marta voplateenice drhla. Při
kazdých Suchých dnech má platiti po XXX gr. Act.
fcr. 4. post Quasimodo.
Řád

O

(Řád husařkám.) Tamté.!:, Z:idná husařka aby
jinde husy nekupovala buď po vsech blíže dvú mil od
města chodíci aneb vně za městem, neb v Podskalí, neb
u bran, neb v hospodách, nei toliko na svobodném trhu
pod složením živnosti. K terážkoli v trhu husy koupí, ty
aby mezi jiné na diely propustila. A chtělliby kdo z slÍseduov diel vzieti, aby jemu toho nehájili. Kterážkoli husy
od hostinského člověka koupí po cemkoli a měla by je
na diely propustiti, tehdy aby "šecky ty husy od něho
pořádně bez vybi~rání brali, neb skrze to někdy nesnáze
i soudy bývají. Ziduom aby žádná nechol'ala husy ani
jich prodávala, též pod sloze ním živnosti. Aby každá,
kdez jie los padne, syého Hlísta uzívala a na jiné nepi"esedala. Husí hladových ab)' žádná na stoliciech neprodávala pod pobráním těch husí. Husí bílých aby žádná ne·
prodávala v domu svém, neb doma muoze prodávati lepší
a na trh lehčejšie "y nésti. A to též pod .lozením živnosti,

k u r n é m trh u.

Rulwp. Č. 2133 IV. J. 23 a Č, 203.
kurném trhu.
aby
žádný nekupoval a neprodával než na trziech lmrných,
kdež který den obycejně a od starodávna se drží. A tu
na tech trziech zádný nesměj překupovati těch věcí, dokudi: věch *) vystrcený sňat nebude. Pakli by kdo ku·
poval aneb prodával jinde a v tom od úředníkuov k ohle·
dávánie té věci usazených postížen bude, ten kdož by
kúpil, tomu buď pobf<11l0 to, coz kúpil, a proto tomu
zaplať ('), od koho jest hípil podle smhíry a polovice jdi
těm úŤedníkuom a druhá polovice chudým buď dána do
špitála, A to aby napřed provoláno bylo, aťy Zádnýnevě
domiem se nevymllÍvaL A přes to na branách i na phe.
voziech aby od branných a přievozníkuov praveno bylo,
kdož by toho co nesl anebo vezl, aby po domiech, uli·
cic ch a jinde, krom trhu, neprodávaL I'akli by kdo p'·e·
kupoval, dokudi: ,ěch bude aneb ven z města proti vozuom vycházel, buď Hes/an neb Zid, a v tom usvědcen
bude, ten každý aby trhu prázden byl l ld-cs(anuov a Žid
aby byl pokutován podle zdání panského,
Kdožbykoli přijel neb přišel k branám aneb k přie·
yozuom, vez aneb nesl potřeby k trhu, o ktcrýchž se napřed
vypisuje, aby takový aneb taková brannému základ dali a
na trh svobodně aby vezli aneb nesli, A v domiech aneb
jinde pokrítně aby neprodávali, A prodadlÍG aby cajch od
IrZného -staršieho vzali, aby brannému II brány zase dali,

1.
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ředitelé tyto artykule zNedili jsú: O
Slepic, kuřat, vajec, ptákuov, husí, kacic
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V těch a na jiných všech trziech aby žádnému pře·
kup a zivnost dopuštěna na obú městech nebyla, kdož by
na sobě jakú vadu aneb nárok jměli, než toliko těm,
kteréž by osoby zachovalé byly a kteréž by velmi nepře
tahovaly lidí.
Což se dotýce Ziduov, ti také aby husí, kacic, vajec
a kV, doklldž jest věeh, nekupovali, nei kdy, věeh svrzen
bude, tehdJ: s překupnicemi aby kupovali. A toliko k tomu
trhu ctyří Zidé aby zpuosobeni byli, kteří!: by jiným všem
kupovali.
Co se Ziduov dolýce, z vuole a rozkázánie p. purkmistra a pánuov dopuštěno jest, aby svobodu měli kupo·
vati v pátek, ale jiný den aby žádný nekupoval, nei kdyz
vech sHzen bude doluov. AcL die s. Jacobí ap,

*) Nadepsáno korouhe\',
hodin, \' zimě do XX hodin.

vcdle:

" lítě
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"1. 1268, 18. zarl. Emler, Rtges/a II, sll', 242.
Joannes, plebanus s, Leonardi.
*'2,

1298, ll.

čerma.

Orig, stdll1ího archivu ve

Vidlli. In nomine domini amen. Gregorius, de; gracia
Pragensis cpiscopus, universis presenles litteras inspectl1ris
salutem in domino Jesu Christo sempilernam. Ne rerum
gestarum memoria per decursum tempo I is deperiret, sapiencium introduxit aucloritas el consvetudo laudabilis
approbavit, ut ea, que geruntur in tempore, ad elerne
rei memoriam scripturarum testi!nonio pcrbennentur. Nos·
cat igitur tam presens etas, quam successiva posterítas
futurorum, quod honorabiles \'iri domini Clricus prepositus,
]ohannes archídiaconus et magister ]ohannes J scolasticus
Pragensis ecclesie, ncc Don nobiles viri dOll1inus Ulricus
lilius quondam domini Dywissii, marsalcus serenissimi
domini noslli regis Boemie, et Hermannus miles, dlctus
de Hohemberk, ill n08(ra constitllti presencia ex parte
nobilis el honeste do mine Kalherinc, rclicte quolldam domini Jarossii de Fuchsperk, nobis exponere curaverunt,
quod ipsa domina Katlrerina fervore almi spiritus infla·
mata ius p.atronatus ecc1esie s. Leonardi in Praga, quod
ad ipsam iure hereditario a multis relroactis temporibus
perlinebat, religiosis ac dilectis in Christo filiabus prior1sse ct conventui sororUIIl inc1usarum monasterii s. Anne
in Praga ordinis s. Augustini secundum instituta et sub
eura fratrum ordinis Predicatorum vivenciuIIl in iJ?sorum
presencia concessit, tradidil et donavit pro suo suorumque
remedio peccatorum per ipsam priorissam et conventum
sororum monasterii predicti 1ibere ac perpetuo possidendum. Nobis ex parte eiusdem domine Kalherine, relicte
ipsius domini J arossii, humililer ac cum instancia supplicantes, quatenus concessioni seu donaciGni sue predicle
nostrum assensum benivolum Jignaremur de benignitate
solita inperliri ac ipsam ex of5cii nostri dcbito confirmare.
Nos attedentes peticionem ipsorulll racionabilem alque
instam et favore religionis piis ipsius domine Katherinc,
relicte dOlllini Jarossii, desidcriis annuentes diligenti super
hoc cum capitulo nostro deliberacione el tractatu prehabitis concessionem seu donacionem suam predictalll ratam
ul gratam habentes auctoritate, qua fungimur, confi, mamus
de ipsius capituli nostri connivencia et assensu, volentes,
et predicte filie in Christo di!ecte priorissa et eonventus

XIIa. Kostel sv. Liuharta.

70

sororum monasterii predieti ad eeelesiam s. Leonardi
supradictam, cum vacaveril, reetorem ydoneum presentare
debeanl, qui a nobis el sueeessoribns nostris euram reeipiat animarum el qui eandem ecclesiam officiet et ibidem
amministret omnia ecclesiastica sacramenta. Ad hec de
predicti nostri eapituli assensu permiltimus, ut iam diete in
Christo filie dilecte, priorissa et conventus monasttrii sepefati, _omnes fruclus eeclesie s. Leonardi sepediete in
Praga, qui in censu denariali seu argenti in ei"itale vel
extra civilatem consistunt, quocumque nomine censenlur,
suis usibus valeant applicare. [Cottidianum vero questum,
oblaeiones, testamenta seu alia iura, que . a plebesanis dicte eeclesie poterunt provenire nec non domum
dotis reetori, qui ibidem pro tempore fuerit, pro suis
usibus et sustentacione congrua perpetuo reservamus. Ha
tamen, quod rector predictus in signum recognicionis dominii sororibus prediclis tres cere os de quatuor libris,
quemlibet unum in Nalivitate domini, secundum in festo
Pasche, tercium vero in die b. Anne, patrone ibidem,
annis singulis sine contradiccione qualibet tenebitur presentare], iuribus legatorum sedis apostolice, nostris ac
archidiaconalibus in omnibus semper salvis. In cuius rei
testimonium presens scriptum fieri et sigiUi nostri munimine fecimus roborari. Datum Prage a. d. MCCLXXXXVIII,
III. idus J unii, indiccionis Xle., pontificalus vero nostri
anno secundo. *)
• 3. 1310, 7. fíjna. Orig. v archivtt stdtnim ve
Vídní. Clemens, episcopus, servus servorum dei, dilecto
lilio Petro, rcctori ecclesie 8. Leonardi Pragensis diocesis,
salutem cl apostolicam benediccionelll. Iustis petencium
desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et
\'ota, que a racionis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Eapropter, dilecte in domino fili, tuis
iustis postulacioniblls grato concurrentes assensu ecclesiarn
s. Leonardi Pragensis cum pertinenciis suis, quam te canonice proponis adeplum, sicut eam iuste possides et
quiete, tibi autoritate apostolica confirmamus et presentis
scripti patrocinio communimus. NuUi ergo omnino hominum liceat hanc paginalll nostre conlirmacionis Ínfringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem olllnipotentis dei et
bealorum Fetri et Pauli, apostolorum eíus, se Boverit
incursurum. Datum Vienne nonas Octobris, pontificalus
nostri anno sexto. Jacobus. N. Raynulfio.
'!'4- 1313.
Emin, Regesta Jl!. str. 52. Franciscus plebanus.
*5. 1335.
Tamtéž IV. str. 60. Papež Benedict XII. potvrzuje listinu výše pod č. 2. otištěnou.
'!'6. 1338.
Tamtéž sll'. 220. Franciscus plebanus.
Tamté.ž str. 477. Týž.
*7. 1342.

*8.

1345.

Tamtéž str. 631. Týž.

"') Tato listina vydána byla 27. května 1299 7,llova,
kde dodán přídavek zde v závorkách otištěný. Datování
tu zní: In cuius rei testimonium presens scriptum fieri et
sigillorum nostr1 atque capituli nostri predicti munimine
fecimus roborari. Dalum Prage a. d. m. ducentesimo nonagesimo nono VI. Kalendas Junii, indiccione XIla, pontificatus vero nostri anno tercio. (Listina tato zachována
jest v notářském transsumplu ze dne 31. ledna 1335,
který jest v archivu knibovny universitní v Praze.) O J arošovi z Fuchsperka viz Casopis lvfatice Morav. XII. (1880)
str. 95.

*9.

1358, 18. srpna. Libri confirm. 1. str. L Ad

presentacionem Henczlini dicli Pofler et Laurencii subemptoris, civium Prag., ad a!tare 00. SS. in ecclesia S.
Leonardi - Conradus presbiter fuit confirmatus.

';' 1O. 1360. 16. května. Tamtéž str. 126. Ad altare
00. SS. et s. Erí,ardi - Petrus dielus Wal clericus - per
Themlinum ct Franciscum fratrcs, quondam Francisci
Goppoldi [filii] - fuit institutus.
*' ll. 1360, 24. srpna. NOi'ák, Acta ltwocmti VI,
sv. ll. str. 454_ Walthero, nato quondarn Johannis
Ossanni, presbytero Misnensis dioc., conceditur, ut praesentatio eius per Lucam, nalum quondam Francisci Guppolt,
et Maram, matrem eius, ad a!tare 00. SS. - quod quondam Nicolaus Husemanni, ullimus eiusdem altaris rector,
dum viveret, obtinebat. valeat.

*12. 1361, 4. června. Libá confinll. 1, 1 stl'. 155.
Jacobus de Havelsverde presbiter ad presentacionem
Alberti et Johannis, fratrum dictorum Ditlini subinstitoris
[snad subemptorisl, civium l\Iai. Civ. Pr., ad a!tare 5.
Marie _
de no';o per ipsos erecttlm ct dotatum fuit
institutus.

* j 3. 1363, 10. dubna. Borovy, Libri erectionutll
I, č. 84. Nos Seydlinus institor Jesco de Monle, Leo
sartor et Cuna, olim Witkonis de Monte, civis Pragensis,
relicta. tutores et executores ultime voluntatis
dicti ~Vitconis, notum fore cupimus - , quod quia Witko
_ salle racionis compos faciendo - ultimum testamentum
VII S. gr. pr. census, quarum VI superdomo Lenpoldi orologi intc!' domos Herewiti orologi el Henrici
barbitonsoris sita, el I S. super domo Nicolai sutoris de Polonia ex opposito monasterii S. Clementis si ta habuit, pro
una missa perpetua in ecclesia S. Leonhardi in Praga in
a!tari S. Wenceslai quotidie habenda - legavit - . Et de
eodem censu Nicolao UIyneri c1erico Neumburgcnsis
diocesis, _ providit - . Datum anno d. 1363 feria II.
post dominieam Quasi modo geniti.
*14. 1363, 9. června. Libri conJirm. f, 2. str. 12.
Nicolaus Clinerii de Gera, clcricus ::\euluburg. ciioe.) ad
presentacionem tulorum u!time voluotatis. Vilkonis de
Moote ad missam perpetuam super altari S. vVenceslai in
ecclesia S. Leonardi celebrandam de bonis eiusdem
Vitkonis de novo f~ndatam, fuit institutus
.'Hi. 1363, 13. září. Tam!ež str. 20. Nicolaus de
Czrnowicz presbiter ad presenl. Karoli imperatoris ad ecc1esiam S. L. per mortem Ulrici vacantem fuit institut us.

*16. 1364,24. cervna. Orig. llniv./míhovny
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B. 5.5 č. 822. Karolus quartus, divina favente clemencia
Romanorum imperator semper augustus et Boemie rex,
notum facimus tcnore presencium universis, quod si de
inuale benignitatis nobis demencia et ex assumpte dignitatis officio singulorum curam gerere nostra dignalur sublirnitas et nostre liberalitatis affectus. tanto largiore gracia commendatur, quanto profusius in plures nomen
magnificat cesaree maiestatis. Ad illorum- lamen augendas
gracias et instaurandos profectus et commoda benigniore
quidem gracia et amplioris [avoris profluvio delectamur
intendere, qui spretis mundi blandiciis et transitoria seculi vanitate contempta regum regi el dorninancium domino in simplicitate meutis et mundicia corporis iugiter
famulantur. Sane quamvis alias per iuris diffinicioncm et
sentencÍam diffinitivarIl in foro ccc1esiastico contra . .
priorissam ct . . convenlum sanclimonialium mOllasterii
S. Laurencii in Tllai. Civ. Pr. ordinis Predieatorum ius patronatus seu ius presentandi ad ccclesiam parrochialem

s. Leonardi in predicta civitate Pragensi nobis, tamquam
regi Boemie, rite et racionabiliter adiudicatum fuerit el
in possessione eiusdem iuris patronatus simus et aliquamdiu fuerimus, attendentes tamen odorem bone fame ct
redolenciam virtuosi nominis, qno predictum monasterium
ex religiosa vita ct conversacione laudabili
priorisse
et conventus predictorum communis fame relatl1 claruit
hactenus el collidianis devocionum studiis proficit incessanter, ad ipsius bonum statum tanto attencius inclinatur
nostra serenitas, quanto confidencius de acceptis oracioni·
bus c\ictarum virginum pro animabus progenitorum nostrorum et nostre similiter indubitate salutis compendia speramus auetore domino procurari, animo deliberato, non
per errorem aut improvide, sed sano principum, baronum
ac procerum nostrorum accedente consilio iUR patronatus
sen ius presentandi prefate eeclesie s_ Leonardi . . priorisse et conventui predicti monasterii ex mera liberalitale
concedimus et donamus, tribuimus et ex certa sciencia
presentibus graciosius elargimur. Presenciurn sub imperialis nostre maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum
Buclweys a. d. m. trecentesimo sexagesimo quarto, indiecione secunda, VIII. kalen di s Julii regnorum nostrorum a.
decimo octavo, imperii vero decimo. Per d. Olomueeusem
episcopum decanus Olornucensis. R. Petrus, scolasticus
Lubacensis.
';'17. 1368, 15. srpna. Lib. confirm. J, 2 stI'. 108.
Ad jJresent. - COllYCntus s. Laurencií in ecclesia s. L,
per mortem Nicolai vac_ Nicolaum, a1taristam S. Nicolai
foro pullorum. rectorem instituimus.
'*18. 1371, 12. prosince. Libri erectiomWI vyd.
Borov)í ll. č. 395. Nos Jenczo, prepositus ecelesie S. Crucis
Vrat. - notum facimus, quod constituli coram nobis Thomas et Frenczlinus, dieti Leopoldi, cives Mai. Civ_ Pr.,
confessi sunt se percepisse LXX s. gr. legalas per
bone memorie Frenczlinum patrem d Lucam fratrem
ipsorum germanum nomine testamenti pro a!tari ss. Agnetis
cl Antle in ecclesia S. Leonardi -_ Pro quibus -- pecuniis Thomas et Frenczlinus, ut patroni altaris,
Emerunt _ nomine census annui - VlI sexag. gr. prag.
liberas a d. V. Peslino Bohus!ai - super bonis in
villa Tuklek - d. Gregorio reetori dicti altaris. - Aeta
mnt hec - 1371 die J 2. Decemlnis.
.'19. 1373, 26. března. Tadra, Soudní akta 1.
stI'. 19. Conradus sacristanus.
"'20. 1374, 2ó. července. Tamtéž str. 96. Jacobus
alta!'ista - interrogatus, utrum audivisset articulos legi in
ecelesia S. Leonardi, respondit, quod au divit partem i11orum legi. lnterrogatus, utrum dixisset, quod arhculi essent
lruffa, respondit, quod non.
.
"'21. 1374, 7. listopadu. Tamtiž str. 104. Stanico
viceplebanus.
;!'22. 1375, 30. dubna. Lib. confirlll. f I. str. 34. Ad
present. Frane Goppolt, Temlini, fratris eius, et Frane de
Brunna, civium Mai. Civ. Pr., ad a!tare ss. Trinitatis,
Felicis et Aueti - per mortem Petri vacans - d. Georgium de Wolenicz presbylerum - reelorem inst.
*23. 1376, 28. května. Tadra, S. A. I. str. 155. (Plat
z mlýna v Praze.) Item quarta feria ante Penth. d.
l\iarussie, relícta quondam \Velkouis de Mai. Civ. Pr.,
confessa est, quod ipsa a X annis el citra solvit XXXVIII
gr. census de molendino si to ex opposito S. Johannis in
vado - altari ss. Felicis et Adaucti.

"':24.

1376, 28. června.

Tamtéž str. 157.

úrok 1 kopy gr. darován.) Jacobus Benessawer -
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litteram tribus sigillis sigillatam, in qua sexagena gr. pr.
census sibi Jaeobo vendita est, eandem sexagenam una
cum hltera d. Gregorio, altariste altaris ss. Felicis cl
Adaucti _ consignavit - protestans, quoci predicta littera
nulli prodesse debeal nisi altal i lnemorato - . Et ibjdem
Clara mulier, filia Katherine, [possessor J domorum, in
quibus census venditur memoratus et pro altari datur,
interrogata - respondit, quod ipsa suique heredes dictarulll dOlll0rum possessores tenetur censunl unius
s. solvere altari - predicto.

*25. 1376, 17. října. Libri erect. Č. 311. (Census
ad altare ss. Erasmi et masii.) Nos - iurati ei\'es Prag.
recognoscimus - quod Fridlinus dictus Kresler - yendidit _ super domum suam -- lIlI mareas census _.
Dytlino glazer - . Act. 1338, XVI Kal. ~!arcii (14. února).
ltem tenor secunde liltere talis est: Ego Nlcolaus, olim
Franconis pullatoris filius - recognosco - Alberto civ i
Hll s. gr. cum lIlI puUis census - obligari. Quem censum assig-no - super vineam meam - . Act. 1376, fer.
lIL aote do mini cam Domine, ne longe. (6. dubna.) Item
lenor tercie litterc sequito,.: Nos -- iurati consules et
seabini Mai. Civ. Pr. recognoscimus, quod - Elblinus,
Johannes, Frana, olim Dytlini \Veygandi filii, lIlI marcas
_ et duos lepores - census - super domibus -- Nicolai Franconis pullatoris et Henslini Hertlini frenificis,
sitis in foro pullorum penes ecclesiam s. L. - velut in
duabus litteris, quarum datum sub a. d. 1335 conlinebatur _ tradiderunt Ulrico, a!tariste in ecc1esia s. L.
Quas lilleras - per Ion gum tempus ipse d. Ulricus in
sua potestale habuit dictumque censum - pereepit. Et
quia _ diete littere per ignis incendium sunt con·
sumpte, idcirco non obstante COllcremacione - pronuncciamus, quod Nicolaus et Henslinus - diclas nII marcas
_ census - solvere debent.
Datum Prage a_ 1376
in vig. Simo et Jnde ap.
.'26. 1378, 26. dubna Lib. confirl1l. ll. sir. 90_
Ad presenl. conventus monasterii S. Lanrencii - ad ecclesiam per mortem Nicolai vac. d. Procopium presb. de
Praga pleb. instit.
*27. 1378,2. června. Tadra, Soudní akta J. str. 278.
Conradus altarista confessus est, se habere lectisternia
Nicolai dduneti plebani - .
*28- 1378, 18. ccrvna. Tamtéž str. 283. Wenc_
Habardi, civis Prag. in causa, quam sibi movere intendit
plebanus S. Leonardi - .
*29. 1378, 2. listopadu. - .Viz díl 1. str. 57.
"'BO. 1378, 15. listopadu. Lib. cOl1jinll. str. ll.lOO. Ad
present. communitatis parrochianorum ad perpetuam
missam - de novO in beneficium ecclesiasticum ereetam
Conradum presb. de Rakonik reet. instit.
*31. 1379, 6. března. Borov)í, Libri erect. č. 295.
Littera donacionis census III S. super domibus 111 Nova
Civ. Prag. pro a!tari S. \Venceslai.
*32. 1379,19. března, Tadra, SottdHí akta J. str. 342.
(Střídník vyslýchán v příčině prozrazení kostela.) Lucas, vicarius et aHarista, interrogatus, utrum ipse sil confessor Elisabeth, conthoralis Mikonis, veuditoris ferinarum in Praga,
respondit, quod cst bina vice Bibi confes.a. lnterrogatus,
utrum esset fama de hoc, quod ipse confcssionem huiusmodi prodidisset, respondit, quod sic. Interrogatus, utrum
ipse prodidit confessionem suam, respondit, quod non,
ubi de vicarius ipsum suspendit ab execucione oflicii ad
VIII dies.
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*'33. 1379, 26. srpna. TamtéŽ str. 362. In causa
magistri universitatis et d. Francisci cum d. Procopio
plebano - terminus
*'34. 1379. 16. listopadu. 'l'al/ltťž str. 374. Jacobus,
c1ericus de domo s. Leonardi.
*35.

1380,

24.

července.

Ta 111 též ll. str.

25.

(KrádeZ spáchaná \' kolleji Karlově.) NIag. Franciscus proposuit in iudicio, guod sexta feria post Procopii certe
res, videlicet liber sentenciarum, pallium flavcum obscu·
rum cum subductura sericea viridi colóris ac tunica ampla
brunatici coloris panni de Florellcia, sunt eidem per
furtum ablate in domo collegii magistrorum, que dicitur
domus Karoli, et de predictis rebu, sic subtractis reperiit
pallium obscurum flavum subductum cordelino viridi in camera d. Cunssonis, altariste altaris ss. Felicis et Adaucti
in ecclesia s. Leonardi. lbidcm d. CU!)SSO eonfessus est,
quod predietum pallium fuit in camem sua reperlum, quod
palliutll dixit se idem Cunsso emisse ad Sdenc\mem _
in domo Berthlini plebis s. Leonardi
I'redictus
Sdenco confess"s est, quod pallium Cun'soni vendidit.
'''36. 1380.
Ta/lltéž ll. sll'. 67. Jacobus
altarista.
~'37.
1380, 7. září. Lib. erect. XII. f. E. 18
a Tadra, SOi/dní akta 1 J. str. 36. (Donacio VI s. gr.

pro missa.) Constituta Agnes 1 relictaoliul Cunczonis
cingulaloris sell freniticis de Maiori Civ. Pr.
dedit, donavit - pro remedio animarum sex s. gr.
pro census annui et perpetui in et super domibus infrascriptis, vide!icet in domo Katherine, relicte olim Nicolai
Smerver, sila inter domos Petri Pilath ex una el j\lassakonis parte ex alia [č. p. 7I8-II.] in platea Tendler duas
S., lerciam s. in doma '\Venceslai Czemperl fabri sita in
fossato ex opposito monasterii s. Ambrosii [č. p. 860-IQ
inter domos Swachonis tabernatoris et Girziconis Cwalsky;
item quartam s. in domo Georgii dicti Uwalsky simi!iter
in fossato ex opposito lllonasterii s. Ambrosii [e. p.
86l-II.] sita inter domos Wenceslai [abri ex una et Petri
frenificis parte ex altera; item quintam s. gr. in domo
Wo)'slai platennik in foro scropharum [č. p. 543-II.] inter
domos Swaehonis de Jessenyk et Jacobi pulerz; item sex tam
s. gr. in domo Marlini cingulatoris [č. p. 662-1I.) si ta
mter domos Stephani I'Vladyka el Jesskonis tendler - in
Nova Civ. Pro In cas", ubi ipsam mori contingerlt,
dictum censum pro perpetua missa in ecclesia s. L. legenda d. Frankoni, presbytero de Rokyczano, usque ad
tempora vite ipsius recipiendum - deputavit, defuncto
vero prefato Frankone - uni alteri ydoneo presbytero,
quam \Venceslaus frenifex de Maiori Civ. Pr. et Johannes
Dreysilver de Montibus Chutnis ad dictam missam legendam elegerint - .

*'38. 1380. Rulwp. Visítace !lap. sv. Vítské l20a. D.
Procopius plebanus ecclesie s. Leonhardi in foro pullorum
die XXllIla m. Februarii. dicit - , quod Maniko
dietus Menkas, parrochianus, habet mulierem honestam, a
qua omnia bona habet, el vivil pessime cum eadem cottidie eam percuciendo ct minatur sibi mortem inferre et nuper
ipsam in tanlum percussit, quod vix respiravit sic, quod
fuit procurata sacramentis, et hec sepe facit eidem ipsius
meritis nůn exigentibus el di cit, quod ipse nunquam pro.curat ipsam expen.is neque de aliquibus necessariis sibi
vull providere, et dicit, quod habet quendam filium XVI
annorum, ut credit, cui ipse Marziko cottidie et omnibus
noctibus coniacel et nunquam uxori sue et suspectus ~est,
ne peccatum sodomiticum committat cum eodem, ut ipse

percepit a dicta muliere el a familia ipsius Marzikoni •.
Item di cit, quod audivit, quod Mara, dicta Pletle. uxor
7 denconis, adulteratur cum alii. et monachis et hoc idem
audivil de Zdencone prediclo, marito dicte mulieris, quod
commisceatur aliis mulieribus diversis et dicit, quod nunquam contitentur circa parrochiam suam, sed dicnot, quod
habem htteras, quod possunt contiteri, ubi volunt. Item
dícit, quod est. quedam domus contigua domui doti. ipsius
deponentis, in qua est continuus ludus taxillorum et quasi
continu~ ludunt diebus feriatis el festivis, noete atque
dle, et IP se testis fuit aliquociens in ipsa domo, rogans,
ne committerent tales ludos et ne permittant ludere taxillos, qui nolunt desistere el continue in sermone clamanl super eos, qui hec omnia nOIl advertunt. Item dicít,
quod plebanus s. Johannis in vado est meretricator et
fornicator publicus, et di cit, quod ipse invitat plebanos
s. Egidii, s. Philippi et Jacobi, s. Andree ad domum dotis et adducit publicas merelrices et ipsos permiltit commisceri et hoc idem facit aliis presb)'teris. Et dicit, quod
faciunt coreas ibidem cum dictis mulieribus lludi, solum
in camisiis existentes. Item dicil, quod est quasi comml1ni. introitus publicarum meretricum ad dotem dicli plebani S. J ohannis el mult.a enormia cůmmittuntur per ipsum,
et dicit., quod dieti plebani sepius invitant se muluo eum
díctis mulieribus et d. Czenkone, caoonico \Vissegradensi,
de quo homines huius rei noticiam habemes scandalizantur. Item dicit, quod dd. Clricus et Jacobus habentes
altare S. Marie in ecelesia sua predicta, tenerenlllr vicissim ornciare cottidie missas ebdomada qualibet, videlicet
unus. tres et a!ter IIlfor et sic mutuo yiceversa, qui raro
officlant missam et nunquam intersunt processionibus, neque in summis festis vesperis, ut tenentur. Item dicit, ut
lI.udivit, quod dicti presbyteri mercantur cum hominibus
et mercatoribus aliis publice in diversis rebus. Item di cit,
quod interdum ipse testis vidit mulieres suspectas in domo
plebani s. l\farie in lacu et dictum plebanum eisdem consedere, sed neseit, si com misce tur ei,dem, quod non gra·
tis intrant ibidem ad plebanum. Item dicit, quod ipse deponens interdum, sed faro, habet un.m publicam meretricem per noctem, sed occulte er ipsam in crastino
repelli\. Item di cit, quod d. Gregori"s altari,ta, contirmatus ad altare s. Agnclis, habens cerlos redditus in
terra, nunquam ofticiat ipsum et est sacristanus circa s.
Mariam in Leta curia.
Conradus de Usk in Albea presbyter XXII annis nI
ultra, altarista altaris ss. Sebestia!li el Fabiani II dieto
tempore, quo est presbyter, dicit - , quod sunt multe
domus, in quibus fiunl ludi taxi110rum continue, ex
quo se aliqui nutriunt, sed ipse easdem specificare
ig!lorat. Aliter dicit plebem ipsorum bene stare et
plebanum cum omnibus sociis et altaristis esse bonum.
sieut ipse considerat, aliud nescit. lbidem exhibuit formatas et recepto. iam d. archiepiscopi Arnesti.
Nicolaus de Gera, Newburgensis diocesis presbyter
a X V annis promotus Prage ad omnes crdines Mcros el
receploriam habet el formatas, altarista altaris s. \Venceslai in dicta ecclesia s. Leonhardi, a tempore promocioni. ,ue et antea dicit, quod, studet in theologia,
dicit, sibi nichil constare, quia ipse intendit studio esse,
el Ilon sciscitatur de talibus, sed plebs ipsorum bene
stat. Item est ordinatus ad tytulum di cti altaris. Res altari&
sui ostendit die XXV. Febrllarii circa S. Crueem, primo
duo omatus boni et unum omirale cum argento, calix
argenteus cum !lodů deaurato, unum missale bonum.
Malhias de Grecz Regine presb)'ter a VII anno Prage
promotus et formatas ostendit sue ordinacionis, altarisla
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s. \Venceslai a tribus annis, non confirmatus, sed habet
censum in tena, quem recipit Nicolaus frenator et datur
sibi, - dicit, quod est studens in sacra theologia. Item
dicit de domo contigua domui dotis plebani, in qua continni sunt clamores et ludus taxil10rum publicus et solum
vivant de eodem. Item dicit, qllod sepius veniunt mulieres
ad datem diete ecclesie S. Leonhardi, sed nescit, quales
sunt. Die XXV. m. Februarii prefatus a!tarista ad s. Cruccm Maior. Pr. exhibuit lib rum missalem bonull1 de bona
littera, unum calicem argcnteum deauratum, it. unUll1 ornatum eUlll toto apparatu de rubco nach, que dicit olllIlia
esse dicti altaris et cum hoc di cit, se habere unum ornatum ľubeum de czamlath cum toto apparatu.
Ccnsso de Rakovnik presbyter ab XIIn annis, a!tarista
altaris ss. Felicis el Aucti a VII annis, dicit, quod
ornamenta eccJesie non servantur sub tali custodia velud
prius, nam tempore prioris plebani stabant in scrinio
circa aliquem ex parrochianis bene in securo comodo,
qllod nUIlc Ilon fit. Item dicit, quůd propter dictam non
custodiam el non tutam conservacionem anno preterito
tempore d. Bartholomei, sacristani dicte ecclesie, est
unus calix deperditus ab eecIesia predicta, el di cit, quod
per negligenciam et incuriam ipsius velum sive tectura
qlledam, qua circumdabantur ymagines in magno a!tari,
cst cOllcremalum, et plebanus non eurat monere de restitucione dicti calicis et quod dictum velum ipsi solverelur.
Item dicit, quod palla bona cum antipendili nigro esl
eciam in dicto altari concremata. Item dicit, quod ipse
Bartholomeus tempore, quo fuit sacristanus, pretcxlas in
latitudine medie palme de ornatu meliori ecclesie ab ipsa
ecelesia alienavit vel forte pro se recepit, pro quibus pIebanus monere non eurat. Item formatas ostendit et est
Prage promotus et legittime. Item dicit, quod per d. Lucam sa8ristanum, qui rece,sit ante carnisprivium et nunc
in Slana moratur, est unum psaIterium a dieta ecclesia
alienatum, quem plebanus recuperare nOIl curat. Item dicit,
quod per dictum d. Barthololl1ellm sunt lIIIor corporalia
deperdita.
Jacobus de Slremilow, Olomucensis diocesis presbyler,
a feslo Nalivilatis Christi anni presentis sacristanus dicte
ecclesie a tribus ebdomadis, - dicit, quod est novus,
ideo nichil scit, solum dieit, quod ipsi deticillnt lumina in
ecelesia eOl'utll circa missas et nescit, quis deberet pro videre de eisdem. Item dieit, ut audivit, q uod murmurant
homines, qllod palle quedam et antipendile sunt concremate in presenci a d. Bartholomei, tercii predecessoris
sui, et dicit, quod - per incuriam ip.ius fuerunt tria vel
Hllor corporalia subtracta per quendam, qui eadem in
Judea preposuit et f"erunt deperdita; qui subtrahens tercia die est suspensus, ut audivit.
Thomas de Ponte, preshyter a !lIbu, annis, vicarius
dicte ecclesie a festo s. Martini unlli proxime preteriti, _
di cit, quod Ge-,rius, plebanus propc Grecz, est absens ab
ecelesia ct est vicarius circa s. Henricum in foro feni
Pragensi.
Vincenci us Zeidlir de Lcmberg, Vratislaviensis diocesis, formatam \'Ícariorum d. Arnesti, archiep. Pr.,
ostendit.
Die XX.V. mensis Februari in domo s. Crucis Mai.
Paulu s de Trzietcz, presbyter a tribus aunís, altarista s.
Trinilatis in dicta cecIesia s. Leonhardi - di cit, quod est
,nanualis ct e-t ibidem in secllndo anno et debet legere
missarn, quando potcst, nam ad nullam est Ordinatus. Dicit sibi - de statu plebis nich,l eonstare, nequc de pIebano ct sociis suis. Item ostendit res altaris, primo unus
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liber missalis bonus, item unus calix argenteus cum deaurato noda, item unus ornatus cum apparatu de peliken
satis bonus.
ln·ventariulIt ecclesie s. Leonhardi,' Matutinale magnum cum nota, antifonarium antiquum et psa1terium antiquum satis male ligiatum el psalterium unum bonum de
nova forma, graduale bonum satis, sed antiq uum, item graduale minus pro scolis, unum missale novum bonum,
quod datum fuit per d. Nicolaum, olim plebanum ibidem,
pro quodam calice, quod(!) fuit deperditum per ipsum. Item
aliud missale bonum melius primo, item missale tercium
bonum eum maiori scriptura, item missale quartum antiquum satis bonum cum nota usuali, item due agende satis
bone. Item due argentee monstrancÍe deaurate, in quarum
una est crucifixus desuper (iste crucifixus est perditus per
Lucam sacristanum), it. caput s. Leonhardi lignellm deauratum, habens fiblllam cum cristallo el reliquiis; it. calices tres argentei deaurati et duo argentei, unus cum
no do deaurato el alius, videlicet quintus, stat obligatus
circa J acobum dictum Benessowsky, qui idem presens
recognovit. Unus argenteus et alius deauratus dati sunt
ad caput S. Leonardi et quinque accreverunt in pestilencia,
quorum unus deauratus. Et sic in summa octo calices habet dicta ecclesia incluso illo, quem Jacobus restituere
debet. Item unum turribulum ferreum et aJium novum
sirnile per d. Procopium plebanum emptum. lt. una casula
sericea de axamito nudo fiavei coloris habens crucifixum
a retro contextum, pulcra, et due dalmatice uniformes et
unum omirale cum perlis notabilibus et tribus albis et
alioloto apparatu. lt. una casula sericea cum auro, pulera,
que dicitur omatus Habardi, cum sto lis et humyrali de
foliis, quod d. Procopius, plebanus pro tunc, ecelesie donavit. Item ornatus cum dyalmaticis de baIcin cum pretextura aurea, cum toto apparatu domini comitis pie memorie, preposili \Vissegradensis, it. unus ornatus habens
pretextas staminis auri cum grifonibus vel aquilis extensis
cum omirali, cum alba et slohs, qui vocatur ornatus Jacobi Benessowsky. lbidem d. archidiaconus Prag. pronunciavit, quod ipse Jacobus diclum Ofnatulli donaret pro
dicta ecclesia. Item quinque ornatus cum albis et aliis apparatibus dicti dc nachůnibus. Item unus ornatus rubei co10ri8 dominicalis. lt. llllUl11 ornatum virgatum viridis coloris,
il. unum ornatum rubeum de palkyn, il. flaveum ornalum
de czamlat, it. Ullum ornatum rubeum de palkin minus,
rubeum, it. unum ornatum glauci coloris cum prelexta
aurea. Item ornatUl11 nigrum cum dalmaticis, cum una
alba cl uno omirali et sto lis pro uno presbytero. Item
due dalmatice virgate de axamit rufti et viridis coloris, iL
unus ornatus de albo czamlato, in pestilencia accrevit, et
Ulla capa de panno aureo, quam plebanus pro se volebat,
sed ad preces meas pro ecclesia reliquit. ll. VI cape corales de balkynis et semibalkynis. lt. palla una bona habens antipendile cum auro textum et ymaginibus, que
habent coronas de perlis cum phibulis gemmatis. Item
habent angurales duo de taffat viridis coloris et rubei sericeos, it. duo angulares de linei mixti de rubeo colore,
it. palle cum appendiciis festivales brnnatici coloris de
axamit, it. tres palle pertinentes ad aItare s. Marie, qllarum una de palakyn cum antipendilibus. ltem ad altare
s. Wenceslai due pal1e, quarum una rubea de palakyn et
alia flana de palakyn; it. palla altaris ss. Felicis el
Aueti. Item palla Apostolorum et ",lia antiqua; it. una palla
virgata de sardynat altaris s. Agnetis et alia ferialis. lL
palle due altaris 8. Blasii satis bone, una ferialis et alia
íestivalis, it. septem paria ampularum CUUl canteo pro
vino ad ofticium, item lavaterium staneum. H. ad a!tare
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b. Virginis dicte ecc1esie duo ornatus sunt exibiti, unum
de rubeo et viridis coloris et alius nigri coloris de czamlat,
quos exhibuit Dlricus, dicti a!taris altarista, qui dicit, quod
adhuc duo sunt ornatus ad dietum a!tare pertinentes, quorum unum Ditlinus sub institis, pater Alberti dieli Rak,
qui est aureus in caru po albo, bonus, et secundus de
marmat pro media parte et a parte posteriori de zamat,
virgatum, cum omnibus auinenciis. Die XXV. mensis Februarii ad s. Crueem Maj. coram d. archidiacono exhibuit
dictus Albertus, dicens, quod eeiam preseriptum ornatum
aureum in campo albo habeat, quod dicit esse dieti
a!taris.
Gregorius de Wolenicz, presbyter a VII annis, altarista
alta1'Ís s. Agnetis et s. Anne in ecelesia s. Leonhardi a tribus
a.nnis, quod a!tare habet Vln s. census, qui est emptus
ad dictum a!tare ante festum Nativitatis Christi proxime
pteteritum et dicit, quod non tenetur ad aliquam missam,
sed d. officialis dicit inter ipsum altaristam et patronum
suum, quot missas debeat tenere et que servicia peragere.
*39. 1380, 11. září. Lib. confirm. III. str. 140. Ad
present. Cristofori et Procopii, fratrum germanorum,
filiorum Vitkonis de Montibus Chutnis, ad alt are s. Wenc.
per mortem Nicolai vac. d. Martinum .de Kruppa presb.
recl. instit.

mense - vigilie eum tribus leccionibus - decan'tare dictus plebanus, rector altar;s predicti, cum clerieis et
scolaribus dicte eeclesie tenebuntnr et debebunt; in eisdem vigiliis quibuslíbet rectori scole diete ecc1esie P/, gr.,
saeristario pro pulsu unum gr. el XXIIII gr. per circulum
anni pro luminaribus eiusdem altaris rector allaris predicti dare tenebitur. Item II S. gr. fratribus mona,teľll S.
Clementis in Fraga ord. Predic. singu1is annis solvendum
_. Datum a.
octuagesimo secundo die XX m.
Septembris.
*",6. 1382. 24. září. Tadra, Soudllí akta 1 J. str.
164. Albertus' o1im Ditlini preveniendo terminum eride
date cuidam d. Matllie, presbytero ad altare ss. Procopii
et vVenceslai ad presentacionem quorumdam ci\'ium asserenoium se patronos dicti altaris, - cridam arrestavit. 1 amtéž' str. 165. D. vVenoeslaus, plebanus in Litoznicz,
Albertus, Nicolaus et Wenceslaus, fralres sui, fi1ii Petri
frenificis, patroni altaris ss. \Venceslai et Procopii, ad
dictum altare - oraculo yive vocis l\Iathiam, presbyterum
de Greez, presentarunt - .
"'47. lc83, 24. ledna. Tamtéž str. 194. (Výpověď
v příčině směny mezi faráři.) J axo, plebanus eoc1esie S.
Leonardi, et Nicolaus, plebanus in Ossiek, recognoverunt
etc. - D. GaUus plebanus in Rozental, eonstituit pro curatorem ad resignandam S11am ecclcsiam et ad petendum
se transferri ad ecclesiam s. Leonardi ct instilui ao de
eoc1esia s. Leonardi ad ecclesiam ln Ossiek similiter
transferri - .
;1'48. 1383, 18. června. Lib. cOl1firm. lIl. str. lS2.
Ad presenl. Thome et Frane, fratrum Gopoldi ad
a!tare S. Trinitatis nec non ss. Felieis el Adaueti per
resign. d. Gregorii vacan;, d. Jacobum presb. de \Volenycz recl. in st.
;1'49. 1386, 10. ledna. Tamtéž str. 176. Ad idem
a!tare vacans per resign. d. Jacobi ex causa permulat. de
consensu Thome, dicli Templini, et Frane, dieti ?oppoldi
_ d. Gregorium, olim pleb. in Rychnow reet. Inst.
*50. 1386, 5. února. Tamtéž str. 178. Ad ecelcsiam
parrochialem S. Leonardi vae. per. resign. d, r:'icolai ex
oausa permut. de consensu conventu, monaslern S. Anne
d. Nicolaum, olim pleb. in Nebovid, pleb. inst.
*51. 1386, 22. května. Tamtéž str. 183. Ad presenl.
ciusdem monasterii ad ecel. S. L. per mortem d, Nieolai
vac. d. Benessium de \Vtelna prcsb. pleb. instit.

*40. 1380, 16. září. Tadra, Soudní akta II. str. 38.
Martinus presbyter de Krupka presentatus ad a!tare S.
Wenceslai.
*41. 1380, 1. prosince. Tamtéž str. 69. (Dva kalichy
darovány.) Proeopius plebanus recepit duo s calices argenteos repositos per Maczeskam, testamentarium Otticonis,
familiaris Sigismundi, marchionis Brandemburgensis, per
ipsum legatos, quos perpetue apud eeclesiam conservare
promisit.
*42. 1381, 21. března. Tamtéž str. 94. Litoldus,
plebanus in Swarow, constituit proeuratorem ad petendum
munus eonfirmacionis el translacionis de dicta eec1esia ad
alt are b. Virginis in ecelesia S. Leonardi.
*43. 1381, 23. prosince. TamtéŽ str. 128. (Knihy
odkázány.) Johannes, capellanus Hanze Lithomericerii, suo
et dd. Nicolai, predicatoris eec1esie b. Virg. ante Letam
curiam, J ohannis, viearii in ecelesia S. Nieolai in foro
pullorum, ac Petri, altariste in dicta ecclesia S. Nlco.lal,
testamentariorum olím d. vVilrici, reetoris altaris b. Vlrg,
in Gcelesia S. Leonardi - dedit quendam librum viaticum
_ Litoldo dicti a!taris b. Virg. rectori - . Item prefatus
Johannes c~ppellanus - dedit pro quodam libro missali
lIII S. Litoldo reetori - utifruendum - ..
*44. 1382. 3. července. Tamtéž str. 149. Ivlartinus,
olim rector alt~ris s. \Venceslai, nune plebanus in Rtyn.
*45. 1382, 20. zálL Libri erect. II f. 71. (Ereccio
altaris ss. 'Venceslai et Proeopii in ecelesia s. Leonardi.)
Mathias de Scrampnik, decretorum doctor, vicarius generalis, - ad notieiam - , quod con~t~~ul! co.ram nobis -\V enceslaus reetor ecclesle paroclnalIs 111 Llthozl1lez
Albertus Nic~laus et vVeneeslaus, fratres sui, filii ct
_
he;edes - ~lim Petri frenifieis, civis Mai. Civ. Prag. ekponere curaverunt, qualiter - unum a!tare sub titulo
ss. \Venceslai ct Procopii in ecelesia paroehiali s. L. de
novo fundaverunt - ac - unum capellanum - ordinaverunt, qui mis sas sanetas, quatnor omni septimana -:officiare debebit. Cui - in dote XlIn s. gr. - 111
vi11is Libochowic:.:, Zajiezd et Cralow'iecz et in taberna
ville Trzielorow consistentes, qui quidcm census olim erat
Petri frenificis antedicti - assignaverunt quod omni

'~'52.

1386.

Tadra, Soud11í akta ll. str. 367.

J acobus predicator.

*53. 1386.
Tamtéž str. 406. Nicolaus altarista.
;1'54. 1386, 13. nJna. LiMi erect. ed. Borový ll.
č. 396. In dei nomine amen Anno - 1386 - die
ll. Ocl. in Nova Civ. Prag. in monasterio S. Katherine constituta honorabilis matrona Margaretha, relicta Enderlini de Budwais, iu suorum progenitorum el
amicorum animamm et ipsius remedium salutare II
mareas graves gr. pr. den., IV, perdices, - quas habet
super domo Mixiconis piscatoris, - I se~ag. gr. ~uper
domo - quam olím Nicolaus Unger! pe.llrfex tenUlt duas S. gr. - super domo Wilkonis currificis - el tres
S. gr. super domo - Henrici Buchsellmeister civís
d. Nicolao de Bruna, a!tariste altaris ss. Duodecim apostolorum in ecclesia parrochiali S. Leonardi dicte civitatis,
successoribus suis ac altario predicto resignavit eundem censum VIII S. - Ius patronatus autem - ad ipsam donatricem,
Thomam freniíicem, fratrem ipsius, Ulam Zilwerzeiger,
Fridlinum Kussenpfenig pertinebit - ; decedentibus -
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autem ips;s ad proximiores amicos - d. Margarethe deDatum Prage a. d. J 386 die 13.
"oIvetur. Octobris.
*55. 1386, 15. Hjna. Lib. cOlzfinlt. III. str. 188.
Ad present. lVlargarethe, relicte Enderlini de Budwais,
civis Prag., et Thome frenificis, Dlriei Silwerczeiger, fratris ipsius, et Fridlini Kussenphenig, civium Pr., ad aIlare
ss. XII apost. per dictam d. Margaretham dotatum - d.
:\icolaum de Bruna presb. rect. insl.
*56. 1390, 7. října. Lib. co%firm. V. str. 32. Ad
present. Procopii Vitkonis de Praga et Jacubconis Benessawer ad alt. ss. Blasii et Erasmi per mortem d. Conradi rect. vacans d. Martinum presb. de Uteri rect. inst.
;"57. 1390, 21. října. Tamtéž str. 34. Ad idem
altare per mortem d. Martini vacans Wenceslaum
Tyczonis de Zacz elericnm recl. instil.
"'58. 1390, ll. prosince. Tamtfž str, 46. Ad idem
a!tare per mortem \Venceslai vacans \Venceslaúm, quondam Luce de Praga, presbyterum recl. instil.
"'59. 1391, 17. března. Tamtéž str. 68. Ad present.
communitatis parochianorum ad alt. ss. Felicis et Adaucti
per mortem d. Cnnssonis rect. vacans d. Nicolaulll, pIe·
banum eeclesie in Owenecz, rect. instit.
*60. 1391, 30. června. Tamtéž str. 81. Ad. alt. ss.
Erasmi et Blasii vac. per resign. IVenceslai, dicli Lucas,
ex causa permut. de consensu J acobi Benessawer et Procopii Vitkonis - \Venceslaum de Blahoticz, olím maiorem
mansionarium chod b. M. V. in ecelesia Prag., rect.
instit.
"'61. 1391, 19. října. Tamtéž str. 96. Ad altare ss.
IVenc. et Procopii per resign. Hasconis rect. vacans ex
causa permut. de consensu \Venceslai, plebani ecelesie in
Liloznicz, et Waehonis frenificis, civis Mal. Civ. Pr., dicti
altaris patrono rum, d. Johannem, olim plebanum s. Marlini Min. dicte civ. Pr., rect. inst.

lllonasterii Slavorum xx S. gr. pro censu perpetuo
duarum s. gr. altaris ss. patronorun, i!l ccelesia S. Leonardi, cuius altaris ipse patronus legittimus existit, qni
census rectori altaris prescripti de domo Hasconis, quondam J acobi de Podskalo, et aliis septem domunculis
eidem domui contiguis hactenus solvebalur, pro quibus XX S.
dictus Kunczliko alias duas S. census - emere - promisit.
"'66. 1392, 17. června. Lib. cOHfirm. "V. str. 129.
Ad eccl. paroch. S. L. per resign. Benessii rect. vacantem
ex causa permut. de consensu monasterii S. Anne d.
GaUum, olím plebanum in Radimicz, rect. in st.
*67. 1394, 8. dubna. Tamtéž str. 186. Ad eec!.
paroell. S. L. per resign. d. Galii ex causa permut. vacantem - d. Georgium plebanum in Chodzow - rect.
inst.
*68. 1394, 9. října. Tamtéž str. 201. Quod orta
coram nobis dudum causa questionis deet super a!tari
b. bl. V. per mortem J acobi, ultimi rect., vacante inter
discr. viros Nicolaum, presbyterum de Praga, per prov.
virum Dekossium, civem Mai. Civ. Pr., tutorem orphanorum Alberti Ditlini, videlicet Alberti, Leonardi et Barbare, ex una et Mathiam, presbyterum de Lissa, per d.
\Venceslaum, plebanum in Litoznicz, similiter tutorem
orphanorunJ prescriptorum parte ex altera, hincinde ad
altare antedictum presentatos per tutores prescriptos, nos
- prefatum d. Mathiam, per dictum d. \Venceslaum nomine tulorio presentatum, in possessorio ad altare S. M.
predictum decrevimus confirmandum.

;1'62. 1392, 6.

května.

Tadra,

Soudl~í

akta III. str.

!JO. In causa super altari ss. patronorum in ecclesia s.
Leonardi procurator mag. Ludvici ad dictum a!tare compresentati cause lili - renuncciavit - . Vicarius admisit
d. \Yenceslaum prcsentatum per CunCZlillUIl1 ciyem - et
confirmavit:
;;'63. 1392, 22. května. Lib. erect. IV. f. 96 a
Helmli11g a Horčička, Registru1lt Slavol'ti1ít str. 94 a
214. Johannes Pomllk - Quia - Paulus abbas et convcntus mono Slavorum - cupientes bona monasterii ipsorum esse libera et non obnoxia solueioni census alicui
persone extranee, cen sum II s. gr. annui et perpetui, qui
hactenus de domo Hasconis, quondam Jacobi de Podskalo,
et aliis septem domunculis eidem domui eontiguis, sitis
sub 1l10nasterio Slayorum, rectori a!taris ss. patronorum
\Venceslai et Procopii in ecclesia S. Leonardi - sol vebatur - de consensu d. \Venceslai, rectoris altaris prescripti, provido viro Cuncz1ikoni, civi Mai. Civ. Pr., patrono altaris prenominati, cum XX S. gr. - persolverunt,
ila lamen - quod prefatus Cunczliko eundtm censum in alio IDeo debet emere pro altari antedicto.
"'64. 1392, 24. května, Lib. coltfirm. V. str. 125.
Ad. present. \Veneeslai, plebani in Lutoznicz, tutoris
orphanorum Alberti Dytlini, nomine tutorio ad alt. S.
lvIarie per mortem Jaeobi reet. vacans - d. Ortlinum de
Ilor presb. reet. inst.
*'6ó. 1392, 25. května. Tadra, Soudní akta III.
str. 45. Kunczliko, CIVIS iYlai. Cil". Pr., - fassus est, se
recepisse a vener. viris dd. Paulo abbate et conventu

*69. 1394, 9.

září.

Tadra, S. A. VII. str. 160.

In cansa super altario b. Marie V. in ecelesia s, Leonardi
~ vicarius decrevit, d. Mathiam presentatum per d.
\Venceslaum, plebanum in Litoznicz, tutorem orphanorum
- DitIini, in possessione altaris prescripti confirmandnm-.
;1'70. 1395.
Tamtéž str. 240. Georgius altarista.
Lib. erect. V. č. 662. Constitutus
*71. 1395.
- eoram - d. Nico!ao Puchnik .- bonestus vir vVenceslaus Kamerer, civis ]I'lai. Civ. Prag., in presencia - d.
Johannis, plebani ecelesie S. Lconardi - viginti gross.
den. census annui - per dictum d. Johannem, plebanum,
aut reetorem scole ecelesie memorate - tollendum ac in usus lignorum tempore yemís conburendorum in
dictis scolis per unum illorum aut ambos, prout plebano
placuerit, exponendos - dedit - .
*72. 1396, 2. října. Lib. confirm. 'V. str. 268. Ad
eccl. paroell. S. L. per resign. Georgii ex causa permut.
vaeantem de consensu monasterii S. Anne d. Johannem
diet um Beranek, plebanum in Chinow, rect. instil.
"'73. 1396, 11. října. Tamtéž str. 269. Ad a!tare
ss. Erasmi et Blassii per resign. vVenceslai ex causa
permut. vacans de consensu Cunczmanni, civis Mai. Civ.
Pr., et Jacobi, iudicis de Slana, dicti a!taris patronorum,
d. Benessium, olim canonicum ecclesie Melnicensis, rect.
in st.
.
*'74. 1398. 26. ledna. Tadra, Soudní akta III. str.
3l? (Stříbrná hlava s ostatky sv. Linharta.) Anna, relicta
Cristanni de plebe ecelesie S. Leonardi - recognovit, se
habere caput argenteum deauratum, in qno est pars capitis s. Leonardi, per ipsius consanguineas pro eadem
ecelesia donatum, quod caput ipsa promisit sub bona et
firma eustodia tenere et seryare et non alienare. Promísit
eciam dictum caput in festivitatibus consvetis dare ad
ecclesiam adlocandum in a!tari cumaliis reliquiis pro decore
ipsius ecelesie. In casum vero, ubi dictum caput quocun-
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que easu - depcrdilum esset, ipsa d. Anna suis sumptibus promisit aliud eaput pro eadem ecc1es'a in eadem
laxa et yalore procurare - et ad premissa faeienda
promisit Leonardum, frattem suum, indúecre - . Est
eeiam expressum, quod dictum caput post mortem d.
Anne ecclesie - tradatur - .
*75. 1398.
Tamtéž str. 346. Petrus sacrislanus.
"'76. 1399.
Lib. cO:1ftrm. VI. str. 2. l\!alhias
presbyter de Lyssa, altarisla b. M. V.
*77. 1399.
Lib. erect. Xlll. f. 104. (Pro
eeelesia s. Leonardi retentus census.) Jaeobus, nalus Petri
funifieis, coneivis Mai. Civ. Prag., confessus eSl, se teneri
quadráginta duo s grossos racione census pro termino s.
Gani, quos solyere promisit - domino Johanni, plebano
eeelesie s. Leonardi Mai. Civ. Prag.
"'7S. 1400, 11. června. Lib. conftnn, VI. str. 24.
Data est erida d. Johanni, allarisle altaris ss. Wenceslai
el Proeopii ad ecelesiam in Zym.
*79. 1400.
Tamtéž str. 30. Johannes Beranek
plebanus.
*SO. 1401.
Lib. e1'ect. Vl. f. 1'Z7. (Litera
super tribus sexag. gr. pro ceclesia s. Leonardi). Conslitulus l?ersonaliter eoram honorabili viro d. Ogerio, rectore
altaris s. Dorothee in eeelesia Pragensi, h. v. d. Johannes, plebanus eeelesie s. Leonardi Mai. Civ. Prag., quandam litteram presentayit - super tribus sexag. gr. census
_ super domo quondam J acobi Czwajar cultellifabri, petens
eandem actibus - inseri - .
*'81. 1401, 30. října. Tamtéž J. ľZ8. (Ratificacio
donaeionis iuris patronatus allaris in eeclesia s. Leonardi.)
Vvolframus, dei gracia s. Pragensis ecc1esie archiepiscopus, apostolice sedis legatus, universis, ad quorum no ticiam presentes pervenerint, salutem in domino. Cum a
nobis petitur, quod iustum est et honestum ac iuri conSOHUlU, ian1 vigor equilatis qnanl ordo exigit racionis~ ut
id per solicitudinem officii noslri pastoralis ad debitum
perducatur eflectum. Sane ex quadam litlera in vulgari
leutonico seripta et tribus sigillis sigillata, coram nobis
_ producta et exhibita accepimus, qualiter Henslinus
vVysswasser nuper omnium altarium, in quibus ipse,
per se et eciam eum aliis ius patronalus habere dinoscebatur, huiusmodí ius patronatus honesto et circumspecto
viro Sigismundo Rokiczaner - dedit - . Supradictus S.
Rokiczaner supplicavit nobis - , quatenus - donacionem
de il1re a!taríum - approbare - dignaremur. Nos yero
_ approbamus. Datum Prage a. d. MCCCC primo
die penultima menSis Octobris.
*S2. 1402, 12. července. Tadra, Soudní akta IV.
str. 146. Jacobus, conciyis Mai. C. Pr. recognoyit, se Johanni plebano - in media S. gr. racione census retenti
_ debitorie obligari.
*S3. 1402, 2. prosince. Rukop. č. 996 J. 69. D.
Johannes, plebanus ecclesie s. Leonardi, emit pro se IV S.
census erg a Rudolfum de Mulham, Symonem de coronis
et Johannem Leonis antiqui de Duba pro LXXII S. super
doma Wenceslni pannirasoris, que sila est inter domos
Wenceslai Swachonis ex una et Otticonis pannicide parte
ex altera - . Act. sabbato post S. Andream.
*84. 1403.
Tadra, S. A. IV. str. 223. Daniel,
nalus vVenc. Kamerer, confessus est, XXXVI gr. Johanni
sacristano - debitorie obligari.
*'85. 1403, 19. prosince. TamtéŽ str. 300. In causa
super altarío mag. Petrus unum testem ad relacionem
Floriani produxit
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Viz díl 1. str. 200 č. p. 8.
"'86. 1404.
*'87. 1404, 12. května. Libri c01tftrm. Vl. str. 120.
Quod vacante altari s. Anne et Agnelis, alias Felieis
et Aueti , occasione n1orti~ d. Gregorii~ nltin1i rectoris,
Frana dictus Crzny de Brunna, civis Prag., Mareum, natum Ulrici de Nova domo, c1ericum, et Jaeubco Benessawer, iudex de Slana, d. Pertoldum de Noya Plzna, presbiterum et vicarinm ecclesie s. Nicolai predicte Maioris
Civ. Prag., nobis ad dictum aHare hincinde presentarunt.
Deinde _ decreyimus presentaeionem de d. Pertoldofactam fuisse et esse eanonicam atque legitimam, ideo
dictum d. Pertoldum receptis prius ab eodem illramentis
consvetis, dieti altaris rectorem - instituimus.
*88. 1404, 4. srpna. Liber. erect. 'Vl. J. 419. (Ereccio
capellani maioris altaris in ecclesia s. Leonardi.) Adam
de Nezeticz - . Sane in nostri presencia personaliter
constituli Theodrieus institor, magister fratrum fraternitatis
sacrosancti Corporis Christi, Nicolaus Gumerawer, Petrus
Pechrer et Henzlinus frenifex ac Henslinus Gundaker,
cives Mai. Civ. Pr., diete fraternitatis consiliarii, non
compulsi nec coacti, Eed sponte et libere - pro remedio et salute animarum suarum el aliorum de ipsorllm
fraternitale virornm existeneium cl tllortuorum, nec non
omniutll fidelium defunclorum pro eapell.no maioris
altaris in ecelesia S. Leonardi - vel alterius eeclesie, ad
quam ipsam fraternitatem forte continget converli titulo
sub eodem, et signanter d. Nieolao de Teczin, presbytero
_ el ipsius successoribus decem S. gr. - census annui;
et specialiter Themlinus frenifex et Henslinus Gundaker
quinque sexag. gr. prefatique Theodricus instilor et Nicolaus Gumerawer et. Petrus Pechrer cum aliis fratribns
de ipsorum fraternitate existenlibus alias quinque S. gr.
h. V. d. Johannis, plebani ecc1esie S. Leonardi - accedente _ consensu - dederunl, - super - locis infrascriptis: Primo duas S. super instita Leonardi frenifieis
sita ex opposito domus dicti TemEni inler institis Peche
frenificis ex una el lvlarssonis Ssatka parle ex altera; il.
unam sexag. gr. - super in·.tita frenifieis dicti Peche penes domum ipsius Peehe et iuxta institam Leonardi frenificis antedicti, el hoc in dieta i\Iai. Civ. Pr. situm - ; il.
super domo Andree linicide in Nova Civ. Prag.; it. super
maccelo carninm Johannis, filii Pesslini Nigri inter macella \'Veneeslai et predicti Pesslini ex una el \'Veliconis
Grossil parte ex altera, decimo a fine intrando, in predicta Mai Civ. Pr. Ullam sexag.; il. super domo relicte
Przibe _ in Noya Civ. 1'r. unam s.; it. super domo Nicolai pel!ifieis [ibidem J triginta gr., il. super domo Marzieonis dieti Kapalicze unam s. cum quattuor gr.; íl. in
domo Ulmanni dicti Tulinger quinque gr.; it. in domo
Henslini pannifieis in Porziecz - unam s. cum quattuor
gr. - Ius autem patronatus - ad predictum Temlinum,
Dorotheam, ipsius conthoralem, quamdiu vitam duxerint
in humanis, nec non magistrum et quattuor consiliarios
fraternitatis memorate, qui fuerint pro tempore, speetabit
et pertinebit, 'Ha tamen, quod ipse Themlinus el Dorothea
primam vocem in presentacione, quamdiu vixerint, oblineant, ipsis autem de hoc seculo sublatis prescriptum ius
patronatus - ad magistrum, consiliaríos fraternitatis memarate _ evilerne devolvetur. Datum l'rage a. d.
M. CCCCIIII, quarto die S. m. Augusli.
*S9. 1405, 4. listopadu. Tallltéž str. 160. Ad present.
Procopii Vitkonis de Montibus Kutnis et J acubkonis Benessawer - ad altare S. Blazii martyris et S. Roze virg.
_ per mortem Benessii vae. d. Johannem de Luzecz
plebanum - rectoreni instit.
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"'90. 1405, 12. listopadu. Tamtéž str. 161. Ad capcllaniam seu altare maius Corporis Christi per mortem
Nicolai vac. ad present. J ohannis .... czer, civis Prag.,
cl tocius eornmunitatis fraternitatis Corporis Christi d. J aeobum Letkonis de Dromiss (?) presb. Olomuc. dioc.
crida - .
"'91. 1406, 3. února. Tamtéž str. 170. Ad present.
Le,,-tlini, dicti Czwerner, ad altare b. M. V. per mortem
Ortlini vac. d. Paulum de Miglicz presb. Ol"muc. dioc.
crida - .
"'92. 1406, 22. května. Rukop. č. 2101 j. 81. Lud\Yicus de Florencia apothecarius emit IX S. gr. census
erga d. Johannem dictum Beran, plebanum eeclesie S.
Leonhardi, pro LXIII S. super domo vVeneeslai pannirasoris sita in foro S. Gal1i. Acta sabbato unte Exaudi.
*'93. 1406, 240. listopadu. Lib. conJirm. Vl. str. 194.
Ad presenl. Lewtlini civis - ad a!tare s. Marie per liberam resignacionem d. Mathie vacans d. Thomarn de
Slatyna presb. crida - .
'"94. 1407, 22. ledna. Tamtéž str. 198. Ad present.
TempHni frenificis, Dorothee, conthoralis ipsius, Theodrici
institoris, magistri fraternitatis tociusquc fraternitatis, ci"ium MaL Civ. Prag., ad capellaniam altaris Corporis
Christi per mortem Jaeobi Letkonis yac., in qua prefati
Templinus, Dorothea, ipsius conthoralis, Theodricus institOl' lotaque fraternitas czeehe Corporis Christi ius patron.
dinoscuntur obtinere, Andrearn Ottieonis de Hostuna
presb., crida etc.
"'95. 1406 a 1407. Tadra, S. A. V. str. 210 a
394. Johannes, plebanus in Swrkyn, rector a!taris ss.
VVenceslaí et Procopii in ecelesia S. Leonardi.
*'96. 1407.
Tamtéž V. str. 309 a 342, Johannes Prepositus, a!tarista a!taris ss. Procopii et Wenceslai.
- ' Andreas a!tarista.
*97. 1407.
Tadra, S. A. Vl. sll'. 26. Blazeo
in Byelez plebanus et Andreas, a!tarista altaris Corporis
Chr. in ecelesia S. Leonhardi, promiserunt permutacionem
beneficiorum suorum, si patronorum consensus ad hoc accesserit~ consumare - .
*'98.
Ru7IOP. č. 2099 j. 22. Tomas platner et
Johanco Ortil condescenderunt plebano ecclesie s. Leonardi III S. gr. census, qlle sunt super domo Michaelis
Czwejgar.
*99. 1407, 13, dubna. Libl'i contir11l. Vl. str. 206.
Ad a!tare ss. \'Venceslai el Procopii per resign. d. Johanni, ex causa permut. vac. de consensu providorum Nicolai,
Johannis, Leonardi et Dorothee, reliete Nieolai, CIVIS
Prag., et Nicolai, notarii Nove Civ. Prag., d. Johannem,
olim plebanum in Rzeporyg - instit.
*'lCO. 1407,20. července. Tamtéž str. 219. Ad a!tare
XII aposl. in ecclesia S. Leonardi per resign. d. Nicolai
ex causa permut. vac. de consensu Fridlini Kussenphenig,
Michaelis cu!tel1ifabri cum média rota ct Templini frenificis d: Johannem, olim plcbanum eeclesie s. Leonardi
predicte, crida etc. Ad ecclesiam parrochialem S.
Leonardi Mai. Civ. Prag. per resign. d. Johannis ex causa
permul. vac. de cot\sensu - conyentus monasterii S. Anne
d. Nicolaum, olím XII ss. apost. in dieta ecclesia S. L.
- altaristam, plebanum instit.
*'101. 1407,29. října. Tadra, S. A. ·Vl. str. 114. (Pře
o kapli Božího těla.) In causa super cappellania Corp. Chl'.
Theodorícus, magister fraternitatis, Petrus Habardi, Petrus institor, Pro co pius Kachil (?), Nicolaus Massczowecz, Nicolaus
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de Pathavia, ci\'es lrai. Civ. Pr., nomine tocius fraternitatis
_

mag. Jacobinum prOCllratorcm -

constltuerutlL. IbideIl1 d.

Andreas cridam exhibuit - . TamtJž J. 116. In causa super
permutacione fraternitatis, Corp. Chr. mag. J aeobinus, procurator fraternitatis, pro causis, quare permulacio eiusdem
capellanie Ilon sit admitlenda, díxit, non esse evocatos
onmes de fraternitate, quorum interest, et presertim sereniss. principem d. nostrnm regem, cnius et aliorum
'iuperiorum de fraternitatc ante omnia habendus est consensus, et eciam in ereccione diete capellanie est expressum, quod d. Andreas capellanus nOll possit huiusmodi cappellaniam sine consensu magistri dicte fraternitatis et fratrum, qui ín numero sunt bene trecenti, non
possit permutare, et ex hiis causis dixit, eandem cappeilaniam non esse permutandam.
*'102. 140S, 17. března. TaH/Už st,'. 216. In causa,
quam d. Johannes, reelor allaris ss. 'yVenc. et Procopii,
Nicolao, olim notario Nov. Civ. Pr., super ccnsibus dieto
altari,te et ipsius altari de villis Libochowicz, K ralewiez,
Zagiezd debitis movit - prefa\i d. Johannes et
Nicolaus -_. compromiserunt - . Tamtéž sll'. 233 a 288.
(Nález): Quatenus Nicolaus, olim nolarius cedat de
bonis Kralowicz el Zagiezd cum pleno dominia ad
altarc ss. Wenc. ct Proeopii ad manus dicti d. Johannis
altariste, quia Nicolaus, Leonardus et Johannes, fratres
eiusdem, nulium ibidem habenl dominium pretcr iu, patronalus. Item quod dietus Nicolaus solvat census dicto
a1taristc de tribus casis per eum in villa Libochowicz demoli tis - . (9. dubna.)
*103. 140S.
Tamtéž str. 312. Wenceslaus allarista ss. patronorum.
*'104. 1408.
Tamtéž sir. 344. Joh, Moravus,
altarista altaris ss. \'Venc. ct Procopii.
*lOĎ. 14GS, 19. listopadu. Lib. erect. Vlll. f. E. 7.
(Una sexagena census.) Coram nobis - Henslinus dietus
Gundacker in presencia d. Nicolai, plebani ecclesie
S. Leonardi pro animabus Pezoldi et Ulrici fr atrum
_ unam S. eum quattuor grossis census annui et perpetui
super domo l\Iixonis dicti Cuthan [č. p. 2S6-1.J prope
ecclesiam S. Andree inler do!ros Jcsskonis Chrust mentler
et \Velikonis Kukol d. Nicolao, ple~ano eccle,ie, et
suis suceessoribus - perpetuo dedit - . Plebanus diete
eeelesie, qui fuerit pro temporc, sacristano duos grossos,
magistro scole duos gr. ct vicariis dicte ecclesie unum
dabit et assignabit - in quolibet allniversario. Acla
sunt hec a. _ quadringentesimo VIII, die XIX. Novembris.
*106. 1409, 17.lcdna. Rukop. č. 2101 f. 180. Hcnslinus Castner et Purkardus de Aldemburg racionc testamenti olim Enďerlini frenifieis resignaverunt II s. gr. et
lIlI gl'. C. d. Nicolao, plebano ecelesie S. Leonhardi, et
successoribus suis, quarum unam sexag. est super domo
pridem Fanezonis pannificis, nune Jacobini, advocati COllsistorii prag., et una s. et lIlI gr. super domo Jessconis
Schramconis in acie. Act. die S. Anthonii.
"'107. 1409, 16. července. Rulwp. č. 21Ó1 f. 194.
D. Ot1ieo, sacristanus ecelesie S. Leonhardi, emit LXXX
gr. C. erga Hanussinm, sutorem de NOl'a Civ. Pr., pro
XII s. gr. super vinea ipsius Hanussii, sub ista condicione,
quod post mortem ipsius domini Otticonis idem census
ad Otticonem pannieidam et Magdalenam, relíctam olim
Ottlini pannicide, devolvi debet. Act. fer. III. post Margarethe.
~'10S. 1409, 23. října. Libri COl1firm. Vl. str. 276.
Ad present. Templini frenificis, Dorothee, u"oris sue,
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I'incencii, magistri fraternitatis, tociusque fraternitalis Corporis Christi - ad capcllaniam altaris maiorisi n ccclesia
s. L. per liberam resign. d. Andree vac. d. \Venceslaum,
natum Jacobi de lIIanyetina presb., crida etc.
;;'109. 1409.
Rulwp. Č. 311 f. 32. Johannes
altarista in ecclesia s. Leonardi fecit se proslamari emisse
domum.
*110. 1410.
Tamtéž f 239. D. Ottico sacriscentanu s dal - post mortem sup,m - LXXX gr. sus _ super yínea sub vVytkowa hora d. Nicolao
plebano.
*111. 1410.
Tamtéž f.239. Ludwicus Schroll
emít vineam erga d. \Velislaum, canonicum ecc!esie
Prag., et d. Johannem, altaristam in ecc!esia s. L., pro
XLV s. g". - sitam supra \Vrssowicz.
;;'112. 1410, 27. lÍnora. Lib. confirm. VI, str. 283.
Ad present. Elzcze, relicte quondam [Pes ]oldi linicide
_ ad altare s. Katherine de novO dotatum d. Nicolaum
Kossner de Kostina (?), presb. Ratisbonensis dioc. crida
etc.
*1,3. 1410,16. dubna. Tamtéž str. 286. D. Petrum,
olim plebanum in Wrbna, ad allare s. Marie Virg. de
consenSll Lcvnlini ci"is instit.
"'114. 1410, 28. května. Tamtéž Vll. str. i. Ad
present. J acobi Benessowsky, iudicis civ. Slanensis, ad
a!tar" ss. Felicis et Adaucti per mortem Pertoldi rectoris
vac., in quo prefalus Jacubko ius patron. dinoscitur obtinere, d. Benessium de Ostromirz reclorem instit.
*115. 1410, 12. června. Ruhop. č. 2101 f. 229. D.
Otlico, sacristanus eccJesie s. Leonhardi, resignavit primo
post mortem suam, LXXX gr. c. super vinea Hanussii
sutoris de Nov. Civ. Prag. ·d. Nicolao, plebano predicte
ecclcsie, et successoribus suis plebanis. Act. fer. V. ante
s. Vili.
;;'116. 1412, 18. srpna. Rukop. č. 2101 f. 326. D.
Nicolaus, plcbanus eccIesie s. Leonhardi, emit I s. gr. c.
ergu \\'eliconem frenificcm pro X s. gr. super vinea
ipsius \\'eliconis. Act. fcr. V. post Assumpc. ~L V.
*117. 1412, 2. prosince. Lib. cunfirm. Vll. str. 7i.
Ad presenl. J akubconis Benessawer, iudicis de Slana, et.
Procopii Vitkonis de 1\Iontibus inslitoris - ad altare ss.
Erasimi ct Blas;i per morlem J ohannis Czaslawsky
rectoris - vac. Stephal1um de Dobra, clericum Prag.
dioc. crida etc., salva lamen vicissitudine inter patronos
predictos et ipsorum heredes facta et in aetis iudiciariis
descripla.
*118. 1414. - Liber erect. X f E. 6. (Pro eeclesia s. Leonardi septem sexag. census.) 'Vene. Gurein-,
quod in nostri presencia - d. Nicolaus, plebamls ecclesie S. Leonardi 11ai. Civ. Prag., proposuit, qualitcr honesta
domina Barbara, rclicta Raichlini insíitoris, civís "lai. Civ.
Pr., - septem s. gr. d. census annui - super bonis eidem d.
plebano, ecclesie sue et suis successoribus - dederunt - .
Qui quidem census in honis infrascriptis designanlur:
videlicet due S. in domo Nicolai mangonis in fOTO equorum Nove Civ. Pr. - it. duo S. gr. in domo Enderlini
de Verona dicta ad solem in plebe s. Marie in lacu
pro anima d. Anne, uxoris Henzlini dicti Gundaker - ;
it. una marca gr. census in domo Petennanni, dicti cum.
mitra, in plebe s. Andree pro anima Pezoldi et Ulrici
fralrum - ; it. una sexag. in domo bone memorie Leonardi
presbyteri sita in foro pullorum, contigua ecclesie s. Leonardi, per eundem presbylerum data, racione cuius plebanus
anniversaria facere debet. Item una s. gr. in domo ·\Veli-

79

Xlla. Kostel sv. Li11harta.
konis frenificis in foro pullorum in angulo per diclam d.
Barbaram et pro anima Gere et ipsius progenitorum data,
pro qua ei\lsdem ccclesie plebanus anlliversaria faciat.
Item LXXX gr. census predicti super vinea Hanussii
sutoris de Nova C. Pr. - .
*119. 1414. - Rttlwp. Č. 2102 f. i8. D. Nicolaus
plebanus et Franciscus Schindel, tamquam testamentarii
olim Leonhardi, filii Nicolai Esworin-.
"'120. 1414. - Ruhop. č. 2102 f. 37. Franciscus
Schindel et Franciscus Lussl emerunt pro fraternilate
Corporis Christi unam S. gr. prag. census super domo
Anne, relicte J essconis de Saez.
*121. 1414, 14 května. Libri confir1ll. V/I. str. in.
Ad present. fratris Petri ordinis Cruciferorum cum stella,
plebani in Miza, et Barbare, relicte quondam Bechlini,
civis Mai. Civ. Prag., ad altare ss. Apostol. per resign.
d. Johannis Beranek rectoris vac. d. Mathiam, scolasticum
ecclesie S. L. predicte, presb. crida etc.

*122. 1414, 20. července. Rulwp. č. 2099 f. 79.

Nos magister civium, consules et scabini Mai. Civ. Pr.
recognoscimus, quod nos inter d. plebanum ecelesie S. L.
nec non vicinos suos ibidem parte ex una et Johanconem
Ochs, nunc hospitem domus olim Salczeri, parte ex altera,
racione canalis, per quod ipse J ohanco aquam de cUľia
domus sue retľo per stabulum suum ad plateam ducere
voluit, talem inter ipsos tulisse sentenciam, sic videlicet,
prout ipsa aqua in curia domus ipsius J ohanconis proveniens ab antiquis temporibus ipsa aqua meatum suum ad
plateam non habuit, sic de cetero et inantea futuris temporibus ipsa aqua mcatum SUUlU ad plateam habere non
debet quovis modo. Act. fer. \'I. aote S. Marie Magd.
'*123. 1414, 24. listopadu. Tamtéž str. i38. Ad
present. Procopii, civis lIlai. Civ. Pr., alias natí Vitkonis
de lI10ntibus Chutnis, ex vicissitudine ipsnm pro hac vice
tangente de consensu honestarnm dd. Anne Stulwnis
de Praga, Clare de Kopanyna, Katherine de Knowiz,
Elizabeth Busskanko\va de \Veľona et Anastasie de Slana
ad a!tare S. Erasmi per morlem Stephani vacans di ser.
virum vVenceslaum de Slalynka, elericum Olom. dioc.,
crida etc., iía lamen, quod prefato \Venceslao per prefatum Procopium ad' predictum altare ex vicissiludine ipsum
tangente pro hac vice [presenlato J cedente vel decedente
aut dieto altari quocunque modo vacante, preter casum
permutacionis, prenominate domine, heľedes el successores ipsarum ydoneam peľsonarn loci ordinario presentabunt
et tenebuntur presentare prescriptusque Procopius, successores ipsius et heredes debebunl el tenebuntur consentire
contradiccione qualibet non obslante, et quando casus "acacionis occurrerit, ainbe partes consencient et tenebuntur
consentire. Et sic huiusmodi ordinaeionem vicissitudinis
super diclo altari perpetuis temporibus promiseľunt tenere.
*124. 1414. - Rulwp. č. 2099 f. 33. Oltiko pannicida solvií \Yeneeslao, a!tariste a!tads S. Bla,ii, II S. census.
"'125. 1417,30. srpna. Tallztéž str. 237. Ad present.
Luce, Hendei Zachenfeld, Rykhardi Laurencii, Clvmm
Mai. Civ. Pr., ad a!tare S. Maľie per mortem d. Pelri
vac. d. Nicolaum Radkonis [iJ de Tusta, presb. Prag.
dioc, duximus instituendum.
"'126. 1418, 7. května. RlIkop. č. 2102 f. 181. \Yenceslaus de Rokiczano emit I m. gr. c. erga \Venceslaum
Stupam el Henslinum seratorem, vitricos ecclesie S. Leonhardi, pľo V s. gr. super dotno Johannis dicli Sussek.
Act. sabb. post Ascens.
*127. 1419, 10. ledna. Tamtéž č. 200. \Yenceslaus,
Stupa et Henslinus serator ernerunt pro plebano s. Leonhardi et sllccessoribus suis mediam S. gr. c. erga Zbranam.

olím Za"issii de Nova Civ. Prag. relictam,' et Margaretham,
Procopii de Duba conthoralern, pro lIlI s. XV gr. super
vinea Joseph Judei. Act. fer.· m. post Epiph.
"'128. 1421.
Tadra, S. A. Vll. str. 2. Petrus
altarista.

"129.

1424.

Tamtéž str. 121.

Nicolaus, olím

presentatus ad ecclesiam s. L.

*130. 1428,28. června. Lib. cOl1firm. Vlll. str. 140.
Data est crida d. Petro Pichlonis de Lithomericz, presb.
Prag. clioc. ad a!tare ss. Felicis et Aueti per mortem
Petrziconis rect. vac. ad present. d. Anne, rehcte Slukonis - .
1. 1440.
StaH letop. čeští str. 120. (O zrádě
Zikmunda Slámy.) A potom sú zjímáni Ondraček uzdař,
i\lalěj Smolař, Ambrož od věže, Pivce platnél', Slatina,
hospodář od podkovy, knez Mikuláš, farář od sv. Linharta,
a ten z měsla vypovědien, neb slÍ u něho v kostele v zákřiště to jednali.
2. 1446, 18. srpna. Rulwp. č. 2099 f. 1022.
Domini - audita causa, que vertebatur inter J anam, sororem
Kalherine, relicte Krczmiczonisse, ex una, Johannem Rezkonis, Hrdinkam frenificem et Franconem calcariatorem.
vitľicos et parochianos ecelesie s. L., nomine tocius pa:
rochie parte vCľtente ex a!tera occasione cuiusdam impelicionís, prout iam dicti vitrici ct parochiani eandem Tanam
impetebant, tamquam occupatricem bonorum predicte
Krczmiczonisse, primo pro quinque S. d. Nicolao, rectori
ecc!esie S. Andree, prout ipsi astruebant, obligatis ex eo,
quod aliqua clenodia certa ab eorum ecelesia idem d.
j\;icolaus abstulisset, pro eadeni asportacione pecuniam
pro domo Krczmiczonisse sepedicte Jane in consilio repositam arrestantes; post pro duabus S. pro ecelesia,
soola et quodam sacerdote per Torriam Krczmicze iuxta
eorundem vilrieorum assercionem delegatis, pro quibus
eciam J anam precontactam inquietaverunt, easdem habere
volentes. l'refati domini causa bene discussa et ex utraque
librata pronuncciaverunt: Primum pecuniam, ut presepetacte Jane repositam dearrestantes et eam so·
Iutam ab éxaccione antedictarllm quinque s. pro d. Nicolao
reddentes. Adiungentes, si et in quantnm contra et ad\"ersus prcfatum b. Nicolaum aecionem aliquam habuerint modo
competenciori, quo sciverint, querant, pro II. aulem S.
prius al!egatis Jana antedicta cum \Venceslao, marito SUD,
cum inculpati fuerint, parere in consilio astricti sunt et
iure mediante respondere; quicquid aulem ex iurisdiccione
dccretum fuerit, utraque pars contenla slabit. Act. fer. V.
post Assumpt. M. V.
3
1452, 3. l'íjna. Ruhop. č. 2119 f. F. 3. Ve
jmeno - . Já kněz IvEkuláš, farář kostela' sv. Linharta
v St. M. PI'., vyznávám tiemto listem etc., že ačkoli dopuštěním P B. všemohúcieho, v jehoZío moci všeliké věci
jsú a jenž také živí i mrtví, kohož a pokudz ráčí, nemocen a neduiiv jsem na těle, nevěda kdy a který cíl
mé živnosti od jeho svaté milosti uložen jest, však pľOlo
zdr,avého rozumu a paměti dobré požívaje, nechtě rád,
col. na mně jest, neuchová-li mne milý 1'. B. v této nemoci od smrti, by o statček, jehoz mi z nesmierné ště
droty své jeho svatá milost popříeti jest ráčila, nepřiezni
ani které nesnáze mezi příbuznými a přátely mými nebo-li
jinými kterými kolí lidmi povstaly nebo vznikly, toto mé
poslednie poručenstvie a konečný úmysl vuole mé o tom
jistém statečku mém zřiedil sem a zDósobil i mocí tohoto
listu a kš aftu l'iedím a pósobuji obyčejem takovýmto: Najkalich ten mlloj, a čtvery klliehy, kteréž kněz Allepomocník muoj u sebe nHí, tři konve cínové, jedna

v pinlu a dvě, každá v polupintě, otkazuji a
mé smrti
mocně otdávám k kostelu a osadě sv.
v Stal'.
i'lI. Pr. Kterýchžto věcí chci aby Jan Hrdina uzdař a Rehoř brnie;', již pověděné os ,.dy a kostela osadnÍ, byli
v moci a jimi vládli i to také tak opalřili, aby kalich
prve psaný s těmi knidlami i konvemi od koslela toho
utracen nikdy nebyl, ale při něm na památku mé i mých
předších duší zuostal věčně. Potom pak Margretě, matce
mé, olkazuji a otdávám peřinu mlÍ spodní, polštář a dva
kožichy, jeden beráncí a druhý kožíšek malý. Item panně
Anně pel'inu svrchní a Marete, staré kuchařce, sukni mú,
v niez chodím. Na potvrzenie toho prosil sem slov. Jana
z Byslavic rychtáře, llllÍdrých a opatrných pánuov Miku·
láše uzdaře a Jana Hrdiny ot Matky B. na llÍži, konšeluov
pHseZných Star. M. Pr., že jSLl pečeli své přivěsiti dali
k tomuto listu, jenž jest dán fer. III. post Remigii a. LIl.
4. 14e4, 10. března. Libri erect. U. XIII. I 46.
(Concordia super iure patronatus a!taris S. Katherinae in
ecclesia S. L.) Hilarius de Lithomieľzicz, decanus et aclministrator arcbiepiscopatus Prag., notum facimus - , quod
coram nobis constituti famosi viri Lazarus de Petrowicz
et Procopius de Trnowa et d. Johannes \Vrabsky super
iure patronatus altaris s. Katherinae in ecclesia parochiali
s. L. in Ant. Civ. Prag. per eosdem deducciones, al1egaciones,
probaciones et disceptationes coram nobis oblatas tandem
partibus in unum concludentibus proposuerunt, quod ipsi
propter bonum pacis et concordiae ac futuras lites evitandas de et super iure palronatus prefati altaris in arbitros
consenserunt et compromiserunt, lamen cum voluntate et
consensu nostro, eosdemque nominaverunt et pronuncciavcrunt, Lazarus et Procopius venerabilem virum magislrum Sigismundum, medicum de Grecz Regine, cx uua
et d. Johannes \'\'rabsky, nobilem d. Nicolaum de Postu<
picz parte ex a!tera in eosdemque, praefate parte s compromiserunt, quicquid per eosdem arbitratores el amicabiles
. compositores edictum, arbitratum el pronuncciatum fueril,
sub puritale fidei et honoris stipulataque manu dala gratum, ratum ct firmum habere et inviolabiliter observare
promiserunL Prinlulll et ante omnia praedicti arbitratorcs

pronuncciaverunt, quod dictae partes sint boni et sinceri
amici et se graciosis favoribus prosequantur. Item Pľo
nnncciaverunt et arbitrati sunt, quod Lazarus, lamquam senior
de domo el familia, ius presentandi prefati altaris habeat
usque ad tempora vitae suae, quocie[ n Jscumque praefatum
a!tare [vacari] contigerit, sic tamen, qui presbiter per praefatum Lazarum praesentatus fuerit, sit debite et legiltime
secundum canones ecclesiae ordinatus el demum per admi·
nistratorem, qui nunc cst, vel pro tempore fuerit, vd of6cium archiepiscopatus Prag., susceptus et confirmatus ct
alias non. Ipso decedente vel moriente Procopius de
Trnowa, tamquam senior, ad praedictum a!tare praesentabit.
Quo decedente super d. Johannem 'Yrabsky ius patron atm
cedit praefati altaris. Quibus sic decedentibus iterum ius
praesentandi sn per seniorem de domo et familia pertinebit et sic diebus et temporibus perpetuis. Si vero, quod
absit, sexus virilis decederet ita, quod nullus esset de
domo et familia praefata, tunc, que fuerit, si virgo
sit vel mulier, senior de gene(a)logia et domo praedicta,
ad il1am pertinebit ius praesentandi praedicti altaris S. Katherinae; ipsa vero morlua super seniorem itcrum illius
domus spectabit ius patronatus ct sic deinceps, modo
praedicto perpetuo observari decreverunt. Supplicaverllnt
igitnr nobis ambe partes, ut super bac amicabili composicione et (mctalu noslrum decretum et auctorilatem interponeremus; nos eorum visis iustís votis et racioni cansonis dictam composicionem et voluntatem ratificamus,
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acceptamus, confirmamus et auctoritate ordinaria robur
et firmitatem perpetuam damus hoc tamen proviso,. pronl
eciam sllperius lactum est, ut praefatus patronus, qm llUllC
est vel pro tempore fuerit, studeat de tali pre"bitero ad
prefatum alt are providere, qui fuerit rite, legittime et canonice secundum statuta ordinatlls, s. Romanae eccleslae
subiectus et per officium administ- atoris archiepi;copatus
Prag. sllsceptus et ad eundem (?) alt are confirmatus;
si praefatus plebanus secus fecerit ius praesentandl praedlctl
altaris, ad nos administratorem ips~ facto pertinebit tam
di u, donec iterum illud altare vacavent. Acta sunt haec a. d.
m. quadrin~entesimo sexagesimo quarto, die decima mensis
Marcii in castro Prag. in dOlilO habitacionis nostrae preasentibus ibide:n et in officio assistentibus venerabilibus et discretis
viris vVenceslao de Krzizanow, doctore sacrae theologiae,
praeposlto Omnium Sanctorum cape lae regalis in castro Pragensi nec non canonico in ecclesia Prag., etc: tllagi.stro
Johanne de Horzicz, Johanne Rodicz de Praga, Wenceslao
de Plana, canonicorum ecclesiae Prag. et d. Slgismllndo,
,lecano Boleslawiensi, Clemente de Colonia, altaristae in
ecclesia Prag., et Wenceslao ab elephante.
5. 1470.
Rukop. Č. 2141 J. 95. Jakož Dorota, m. Linharta mydláře, kšaftem - otdala jest - 1<0stclníkuo!l1 u l'.I. B. v Týně na dielo kostelnie X k. gr.,
misltu Janovi z Rokycan s jeho kněžllli XX k., Dorotě
Jindřichové z Ořecha, své sestl-enici, t'lány liščí - Duoře,
ženě Pelříka Tucného, druhé sestřenici, klok paní
Ofce podkomohně a panně Barboře, dceři její Janovi a Pavlovi, synuom jejiem - . Blažkovi z Berúna,
sestřenci svému, X k. gr. - Janovi, písah Zeleného,
knížky Beliala, it. Margaretě, kuchařce mistra Rokycany,
I k. gr., kostelníkuom sv. Linharta Fraňkovi ostrožníku a
Zelenému na dielo monstrancí V lotii střiebra, nožnice
střiebrné, vídeňských peněz II k., ceských gr. 1'/, k. (Kvituje se.)
6. 1472.
TalJltci: f. 104. Nicolaus Popel et
vVenc. Ssoltis, vitrici, tulenlllt I s. gr. per Nicolaum de
RuJnicz, fratrem olím Johannis Marny, legatam ab Anna
Sukowa.
7 a11ltéi: f. 98. Franiek calcarista et
7. 1473.
vVence;laus Zdeny tulerunt VI s: per Annam Ocaskowa
pro ecclesia legatas.
8. 1481, 8. června. Stah letopisovi Čeští str. 223.
V pátek před sv. Duchem byla veliká voda - potopila
rynček u M. B. na lúži bez mála všechen, tak že sc vozili na loďce.
9
1484, 25. července. Viz díl I. slr. 760 C. 4 a
Archiv Český VIII str. 498.
10. 1484.
Rulwp. Č. 94 II. f. 31. Broz sutor
et J ohannes frenifex vitrici.
ll. 1486.
Rit/lOl'. Č. 2003 f. L. 12. Vitrici
_ emerunt XLV gr. census annui perpetui in hominibus
et vineis - erga Georgium, pe11ificem ad nigras statuas.
12. 1487.
Ru/wp. é. 94 II. f. 39. Sigismundus pictor, Georgius ab asinis vitrici.
13. 1489.
Tamtéž f. 48. Johannes Mates frenilex et Nicolaus serator vitrici.
14. 1489, 27. října. Em/er, Pozi/statky desk zem.
ll. str. 438. Václava Heřman brati-Í z Petrovic dali plat
10 k. gr. č. na Petrovicích k oltáři sv. Katehny.
15. 1492.
Rukop. Č. 94 ll. j. 60. Mathias
Such mel et Stanislans cal carista vitrici.
16. 1497, 18. (?) dubna. Rl(kop. Č. 2075 f. G. 18.
(Osadní sv. Linharta s Marlú Silhavého.) V té při a
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nesnázi, .kteráž jest mezi osadními oysady sv. Linharta
Stal'. M. Pr. a Martu, manželkú Jana Silhavého, kdeZ Sll
osadní toho žádali na Martě, aby jim pás stříbrný s nožnicemi k osadě vydala, kterýž u sebe má nebožky ldrdové,
že jim jest na smrtedlné posteli ldiec monstranci odkázala. Kde!' ona Marta tomu odpověděla praviecí i svědomím
provodiec, že jest jie ten pás ldrdová dala a při nie.
zuostavila. Proti tomu osadní svědomie 'stavějí kdd
týž kšaft nižádné zmienky o témž pasu nečiní. P. purgmistr se pány (Novom.) nalézají za právo: Poněvadž táž
ldrdová toho pasu v svém úézení kšaftovniem jest nepostavila - ph :YIartě Šilhavé ten pás zuostavují - . Act.
fer. III. anle Marci (?).
17. 1498.
Tamtéž f. 75. Johannes cultellator
et Joh. carpentaril1s vitrici.
18. 1499.
Tamtež. Johann,,, SSlllajderius, Johannes carpentarius et J ohannes culte11ator.
19. 1499.
Tamtéž l 78. Wenc. baccalarius
ab albo leone et Martinus frenifex.
20. 1499.
Tamtéž f. 79. Nicolaus Smok vitricus.
21. 1504, 12. ledna. Tamtéž. (Otištěno v Archivu
Č"kém Vlil str. ó36. Já Václav z Nepovid - vyznávám,
ze ten list hlavní, který); - nebo Jarošovi, otci mému
_ svědčí dluhu 12 k. gr. platu a úroka rocnieho a
věčného, v němZto jistec téhož dluhu jest uroz. Jan Pytlík
ze Zvoleněvsi - a rukojmie zaň - Duchek z Vlkan?va,
Jan Vlčiehrdlo ze Všehrd, Jan Nastojte, Jan od kos,
Viktorin Cukrmon a Václav od sovy -- dal sem - osadním kostela sv. Linharta -'.
22. 1504, 13. ledna. Listil1a orig'. universitní
lmihovny v Praze. Já Václav Múřenín z Nepovid známo
činím tiemto iistem - : Jakož olec muoj neboztík, dobré
paměti Jaroš od múřenÍnuov, od nebožtíka Matěje Volka
kšaftem téhož Matěje oltáře v kostele sv. L. v Star. M.
Pr. kollatorem, nebolíto pánem poddacím, podle nebo
Tomáše z domu Oremusova jsa uciněn na ten zpuosob,
aby on i druhý mohli na svém miestě jiného ko11atora
ustanoviti, aby túž moc a též právo jměl, jako oni, jakoby
v kšaftu jeho Matěje Volka zejmena jmenováni a postaveni byli, tak jako, týž kšaft všecko to v sobě šíře drží
a ukazujc, i podle té moci toho kšaftu, poněvadž n.eb.
Tomáš na svém miestě anebo miesto sebe žádného Jest
téhož oltáře neustanovil ko11atora, nechtě ovšem, aby ta
kollatura zhynula, i mne s mými dědici zřiedil a ustanovil
jest podle sebe i po sobě kollatora toho častopsaného
oltáře v kostele sv. L. A král J. M., pán muoj milostivý,
ráčil jest na túž kollaturu a na druhú oltáře Rozeslánie
sv. apoštoluov v kostele sv. Mic"ala téZ v St. 1\1. Pr.
jemu nebožtíkovi otci mému i mně list a potvrzenie dáti
pod přivěšenú pečetí J. Mti Ké, tak aby nám v té i v druhé
kollatuře Zádný žádné pl-ekážky nečinil ani činiti směl, a
abychom my oba nebo jeden z nás jměli moc a právo
ty oltáře zpravovati, jmieti, držeti a kaplanuov lu hodných
podávati a penieze, nebolito platy vybierati a k sobě při:
jímati a je buď na kněze Deb kaplany anebolrto na Jme
oltál'uov těcll potřeby obraceti a vydávati a jinam nic,
lak jakož týž list nebo majestát to v sobě šíře ukazuje a
zavierá. Já dále dobrovolně a s dobrým rozmyslem tú!;
kollaturu téhoz oltáře v kostele sv. L. s jejím a svým
vším právem, kteréž je,t mi tu podle ustanovení otce
mého a potvflenie královského kteréž a jakéZkoli náleželo,
dal sem před slov. opatrnosti pány purglllistrem a konšely Star. 1\1. Pr. v radě a ti",nlo listem mocně dávám
a toho všeho konečně postupuji opatrným kostelníkóm a

že by lejky se více spravovati měl než p. administratorem
všem o.adním kostela sv. L., nyne]Slm i budúcím, tak
- . (Viz níže kostel sv. Mikuláše.)
aby oni jměli tM moc a též právo při též kollatuře,
34. 1578.
Rukop. č. 1661 f 245. Slovutným
jakož jest jměl otec muoj a já po něm, buď podle kšaftu
pánuom ouředlníkům a starším i vší osade sv. L. v St.
nebo Volka, buď podle majestátu královského, bez mé i
M. Pr., pp. přátelům a sousedům našim milým. Službu-o
mých všech dědicuov a budúcíeh otpornosti a překážky
Nejednou sme s vámi skrze vaše k nám vyslané přátelské
všelijaké. S takovúlo toliko výmienkú, jestliže by kdy
a sousedské promluvení jměli s strany žákovstva našeho,
k tomu přišlo a oni osadní že by duochody toho oltáře
kteréž, jakž nám tak i vám v nastávajících potřebách se
jinám nežli k témuž oltáři obraceli, abych já Václav Múpropujčuje a posluhuje, ab)'šte se k nim, jako i my, v vařenín i s dědici mohl Je nim osadním, nynějším i budúření oběduv a veceří, zvláště v těchto postních čtyřidceti
cím, o to mluviti, hleděti a je napomínati, aby jinám
dnech, nic méně odvozovaní rekordací a koled časem
toho neobraceli, nežli k tomu oltáři, tak a potud, jakož
svým laskavě a křesťansky ukazovali, ne tak z povinnosti,
na to a to k tornu jest nadáno a mému otci bylo svěřeno
než, jakž dotčeno, dlé křesťanské lásky a jejich také
a jakoz majestát krále J. Mti to ukazuje.
k vám odsluhování. Ale až posavad sme žádné jisté odToho všelío na pevnost a zdrženie pečeť rntÍ vlastní
povědi od vás nedosáhli. Protož vás za to ještě s pilností
pl'ívěsi! j.em k tomuto listu.
A pro lepší jistotu a na
psaním tímto naším, poněvadz dnuv těchto shledání naše
svědomi" doprosil jsem se uroz. p. lZavla Samuele
společné bejti nemuože, žádáme, že se v tom přátelsky
z Hrádku a uroz. vladyk Jana Bavora z Cietolibě a Václava Zimy z Novosedl, že jSll také dále své pečeti podle I ukážete a mezi sebou v osadě vaší to nařídíte, aby. témuž
žákovstvu možnější sousedé mezi vámi vobědy ve dnech
mé dali přivěsiti, sobě však a svým erbóm bez škody,
k tomuto listu. Jenž je.t dán v St. M. Pr. 1. b. tisícieho , těchto postních vařili, jiní pak vždy nějakou peněžitou
! pomoc jim učinili.
Nad čímž předkem P. B. zalíbení,
pětistého čtvrtého, v sobotu \' ochtáb Božieho křtěnie.
témuž žákovstvu dobrodiní a nám sousedskou příjemnost
(Otištěno též v Archivu Českém VIII č. 536.)
, a volnost učiníte a od P. B. \'ynahražení, od téhož žá23. 1508.
Rukop. č. 94 ll. f. 97. Petrus i kovstva vděčnosti, od nás také ve všem jiném propůjčo
Babka el Tomko pincerna, vitricL
vání, jistou nadějí očekávati hudete. Neb od vás brzské
24. 1521.
Rukop. č. 534 lIl. f 39 a 45.
a přátelské i sousedské odpovědi žádáme. Dán "Praze - .
Jakub uzdař a Jakub kozišník, úředníci.
35. 1590.
Rukop. č. 21'Z9 1. f. 37. Martin
Karchezius ·úředník.
25. 1523, 39. května. Orig. v lmiversit. lmiho·vně
Tamtéž f. 98. Martin Karchezius
36. 1602.
t' Praze. (Otištěno y Archivu C. VIII str. 562.) Já Jan
z K rauzntalu úředník.
Kozel z Pokštejna - jiste,\ a první dlužník a my Václav
37. 1604, 10. prosince. Rukop. č. 2019 f. 434.
Rozvoda, Václav Duha z Castrova a Jan svíčník - 1'11Jakož jest nyěkdy nebozka Kateřina Roznovská, po někdy
kojmie jeho - vyznáváme, ze jsme dlužni - Jakubovi
Václavovi Rečickém, prvním manželu svém, zůstaii
Královi uzdaři a Václavovi Freserovi ostrožníkovi, úľed
vdova, s pole Krosmanovského nad Nllslemi ležícího
níkóm kostela sv. L. - 50 k. gr. č.
k záduší kostela sv. Linharta platu ročního 52 gr.
26. 1524.
Rulwp. č. 534 III. f. 71. Jakub
3 d. m. každoročně platila a takový plat do 1. 1584
Král uzdař a Vondřej sedlář úředníci.
vZdycky od sebe odvozovala, že pak Václav Rožnovský,
27. 1525. Tamtéž f 77. Jakub uzdař ,íŤedník.
druhej manžel jí Kateřiny, spolu s ní takového platu dá28. 1525, 1. října. Prameny ději% Českých Vl.
vati za některými, však neprávními, příCinami se spěčovali,
,tl'. 361. Sacerdos Paulu s a Sayczina parochiam Prage
kudyž téhož platu - 16 k. 31 gr. lIl. zadrZáno bylo.
Leonardi Galli tempore accepit, sed peracto tantum medio
Pod tím pak že za nemalý
vždy na ně manžely od
anno, ob lurbas iterum ad Sayczinam sese transtulit.
p. Martina Carchesia, jinak Krausa z Krausntalu, živého
pozůstalého ú;'edníka, i před tím s druhým na místě a
29. 1527.
Ruhop. č. 534 lIl. !: 101. Ondřej
k ruce vší osady nastupováno bylo - táž věc byla posedlář a Malúš od raku ov, úředníci.
.
rovnána - že těch 16 k. - odvedeno jest.
30. 1540.
Rukop. č. 2136 f. 19. Václav'
38. 1606.
Rukop. Č. 21Z9 1. f. 121. Valentin
Hanek úředník.
Kyrchmayer z Rejchvic, jeden z líředníkuv.
Rttkop. é. 2136 1. f. 19. Václav
31. 1541.
1609.
Viz výše 51. a sld.
Hanek úředník.
39. 1609.
Ruhopis archivu místodržitelského
32. 1554.
Ta1ldéž f 67. Hanuš Adlar úředník.
P 128q· Extract za r. 1609 co peněz zustává k záduší
33. 156ó, 19. ledpa. Pažout, Jedl1álú a dopisy
sv. L. přináležejících: Na domích - 1640 k., na jistotách
konsistoře Č. 231. Ze páni osadní sv. Mikuláše též i
1459 k., peněz gruntovních 191 k.
od sv. Linharta že sú předstúpili před pány, že by kněz
40. 1618.
Rukop. č. 2179 1. f.195. Literati.
Jan, farář jejich, do vězení vzal - byl za tú přícinú -

ca.
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radnice (býv. náměstl Svatomikl.llášské).

Číslo pop. 27a.

Fara. (Viz kostel sv. Mikuláše.)
Číslo pop. 27 b.

Kostel sv. Mikuláše na Kurném trhu (starém).
"1. 1273, 18. srpna. Prameny d~jin českjíclt ll.
str. 301. Inundacio aquarum facta est magna in flumine

\Vltavie - per civitatem Pragensem fluxit [aquaJ, exlendens meatus suos usque ad ecclesiam s. Egidii et ecc1esiam s, Nicolai, fluens per totum vicum Judeorum usque
in ecclesiam s. Francisci,
'*2. 1296,
Rukop. Č. 986 f. 6. Nos Franciseus iudex - iurali el cives civ, Prag. notum fieri volamus - quod cum quidam essent electi - ad collectam
d, regis et civí um fideliler collígendam - quos - oportebat super erucem in eeelesia s, Nieolai prestare corporale iuramentum, ut eandem collectam colligere iideiiler
deberent absque omni doli capcione - .
1336.
Johannes plebanus.

*3. 1343.
Codex epístol. ]ohmmis regis,
Boh. Č. 93. (Plebanus petit abbatem, ut suum cappelianum
compellat ad perhíbendum testimonium super pecunia,
quam quidam presbyter apud eum moricns reliquit.) Honorabili viro domino.
ecelesie saneti . . in Aldenburch
preposito Theodor, domini marchionis 1I10ra"ie in capella
regia ad 00. SS. in castro Pragensi capellanus, ecc1esie
quoque s. Nicolai in Maj. Civ. Pr. plebanus, oraciones in
d. lhesu Christo, Cum olim Henricus, civitatis Aldenburchensis notarius, meus consanguineus pie momorie, coram
ydoueo vil'O domino .. ecclesie parrochía1is in Aldenhurch
plebano, legaverit in suo nltimo testamento 10 , . de . .
quandam certam peeunie quantitatem solvendam ipsis ·de
sua pecunia, quam reliquit, ipsique testamentarii adhuc
huius pecunie quantitate fraudentur solum ex co, quod
dietus plebanus contra iusticiam se reddit oifficilem ad
perhibendum super huiuscemodi Iegatis testimonium veritati. Idcirco honestatem veslram affectuose dcprecor atque
rogo, quatenus diclum plebanum ad hoc intuitu iusticie
teneatis, quod super premissis perhibeat testimoniurn veritati, ne ad hoc ipsum compelli oporteat auctoritate sedis
apostolice per iudicem delegatum forsitan sub ipsius pIebani dispendio expensarum super eo auxilium sedi. apostolice oporteat implorari. Datum etc.
1344..
Viz výše str. 30. čís, 4.
1345.
Víz díl 1. str. 281. čís, *18.
1341:;.
Viz díl 1. str. 348. Č. *2.
1350.
Viz díl 1. str. 7. Č. *8.
*4. 1355. 13. března. Libt'j confirm. J. str. 3.
\Velislaus presbiter ad provisionem septem sexagenarum
ad presentacionem Nicolai, Zyepote ct \"'1 enceslai, fratrum
dictorum de Benessaw, civium Prag" ad ecclesiam s. N,
est confirmatus.
*5. 1356, 1. září. Borový, Liber erect. V. Č. Z59.
Nos Nicolaus Reinbotte iudex, Ortlinus Clemenler, Seydlinus institor, Conradus Clementer el Petrus pannicida de

lvIelnik, eonsules iurati, Ma1. Civ. Prag. ci,'es, notum facimus
_ quod licet honesta matrona domina i\-larusse, relicta olim
Johannis, notarii Budconis, civis prag., sex, sexag. gr. pr.
d. an·nui census per ipsam super villa et eius hereditale
in Trzycbowycz empti et in perpetuum testamentum ac
salubre predicti Johannis, suum (ct 00. ft. defnnclorum)
a!tari ss. Viti. \Venceslai el aliorull1 regni Boemie patronorum et ma~tyrum in ecclesia s. Nicolai in foro pullorum
_ incorporati collacionem seu provisionem post eius
mortem Cunssoni de Klasterzecz et Andree, fratri olim
Budconis pannicide, cOlllll1iserit et dederit - tamen ipsa
d. Marussie in ultima "ins voluntate condens eius ultimum
testamentum -- a predictis Cunssone et Andrea predictam
! col1acionem census - reassumpsit - et in Leonem
sartorem el \Vitkonem de Monte - trans tulit, ita videlicet,
, quod quandocunque predictus census per mortem vel
! renuncciacionem d. Heroldi presb. vacaverit tunc predicti Leo et \Vitko - debent statim- uni sacerdotide censu providere ut per ipsum - quinque misse
singulis septimanis in dieto altari celebrenlur. - Data in
die s. Aegidii.
"6. 1357, 24. února, Liber erect. VI. f. 95. In
no mine domini amen. Ego Fridiinns, quondam Johannis,
civis Pragensis, universis et síngulis notum facio presenci um per tenorem, quod animo deliberato, non per errorem
aut improvide seu eeiam coaclus per quemplam, sed bona,
libera el sincera voluntate, sanus existens menle racionequc compos, licet eger corpore, in laudem creatoris
altissimi et honorem gloriose virgínis et malris eius Marie
sanctoruulque omnlum et l1on1inatim s. Laurencii; ac ecimll
in remedium mee et meorum parenlum cl amicorum animarufil quorum vel quaruln no mina . seríatim inferius
describentur. Lriginta sex 5, gr. el dnodecJln gr, denar. prag,
census annu; testamentarie lego, dono et ordino, quantoque melius possim largior locís cl personis sub condi!
cionibus infrascríplis. Primo videlicet ad unum a!tare silum
in ecclesia s, Petri in villa Dubez, mei, bonis hereditaríis,
decem s. gr. predictorum de prefatis lriginta sex s. et
XII gr., quos ibidem in "illa Dubcz habere dinoscitur,
deputo, dono et ordino discreto viro Gallo, capellano
meo ad presens, ad a!tare s. Laurencii prefate eeclesie
, s, Petri in Dubez deputo et singulis successoribus suis in
perpetuum lilteras per presenles tali modo, quod novem
s. ad usum seu ulilitatem dicti mei capellani et successoribus suis, qui pro tempore fueril, cedant el applicentur
diminucione qualibet proculmota, decimam vero s. volo
, et ordino per mini strum eiusdem altaris, qui pro tempore
, fuerit, dispensari modo et forma lllfrascnptJs pro anima
mea et fratris mei Cunczmanni in parochiali ecelesia s.
Nicolai super foro pullorum - , ubi sepultus est ipse
Cunczmannus - , et qui decem s. dudum legaverat pro
anime sue remedio, ut in die anniversarii ípsius singuli.
annis in yigilia s. Laurencii m. ibidem aput s. Nicolaum
_ viginti gr., pro cera tres gr., duobus vicariis eiusdem
ecclesie duos gr., viginli quattuor sacerdot.ibus, qui missas
eodem die celebrabunt duodecim, campanatoribus duo s
gr. Residuum vero diete decime s, eum scitu plebani predicti pauperibus in vel exlra ecclesiam sedentibus seu
j
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tunc temporis existentibus largiendum. Peto eciam
dominum archiepiseopum ordinari et disponi, quod capellanus prefatus et sui successores in perpetuum singulis
septimaui, in predieto altari ecclesie s. Petri in Dubcz
per se vel per alios quinque missas legere, celebraľe seu
di cere leneantur. Ad secundllm vero altare, quod situm
est in ecclesia s. Nicolai in fOľo pullorum prefata subscripta, sub vocabulo s. Trinitatis ínsignitum, alias decem
s, census annui, quas in "ill.a Opatowicz prope s. Pro copium nos COl' habere, dono et deputo pro sustentacione
honorabilis viri domini Johannis de Turri et successorum
suorum in perpetuum dicto altari deserviencium, quem ad
altare 5, Trinitatis predictum domino archiepiscopo presentibus duxi presentandum, pelem per prefatum dominum
archiepiscopum disponi el ordinari, quod ipse dominus
Johannes suique successorcs, ministri dicti altaris, perpetuis
temporibus singulis quinque septimanis ad minus per se
I'el peľ alios debeant celebrare, volen s quod idem dominus Johannes, dum yivit 1 et de in de sui successores, noyem
s. de prefatis decem s. pro sua sustentacíone habere debeat et debeant. Decem vel'O s, pro anima mea et bone
memorie patris, mei quondarn Johannis, per ministrum
eiusdem a1taris, qui pro tempore fuerit, ordino el volo
distribui Cl Jispensari mode infrascripto: In anniYersario
ípsius patris mei, qui agitur in die Translacionis s. Benedieli, fratribus l\finoribus in monastcrio s. Jacobi XX gr.
ct in anuiversario bone memorie matris mee aliisque
fratribus ibidCll1 apud s. J acobum in vigilia s. lvlathei ap.
et ev. XX gr. et jn annhersario Cunegundis , ave rnee,
in vigilia s. Egidii prefatis fratribus Minoribus XX gr.
dare cl erogare teneatur. Ad tercium quoque altare in
ecclesia parochiali s. Gastuli Ma1. Civ. Pro decem s. et
XII gr. census annui, quarum llo,'em s. in prefata villa
Opatowicz cl septuaginta duos gr. super donío \'ITolflini
Ebenstainar, sita prope maccella in ipsa Civ. Mai. Prag.,
noscO!- habere, depnto, dono el ordil1o, petells ad illud
inslitui per domillum archíepiscopum - Hansam, filium
Petri, quondam Pilingi, clericum nondum in gacris con,litulum, ila ul per alinm idoneum presbyterum dictllm
altare ofticietur, quousque dietus Hansa ad etatem legittimam pervenerit et ad presbiteralus ordinem fuerit promotus, per ipsum et successores S\lOS perpetuo habendos
modo subscrípto; videlicet quod ipse et suceessores sui
novem s. mi.nus XVI gr. habellnt et habere debeanl pro
suslentacione sua, residuum vel'O pecunie dictarum decem
sexag. et XII gr. miníster eiusdem a!taris, qui fucrit pro
lempore, modu infrascripto distribucre teneatur; Primo
in anniversario quondan1 Heylini, avi mei 1 proxima die
post octavam s. Galli fratribus ad. s. Clementem XVI
gr.; in anniversario llxoris predicti Heylini, Mettildis 110mine, pro ipsius anima ad qualtuordecim díes post diem
s. Galli eisdem fratribus aput s. Clementem XVI gr.; et
in anniversario Uhiei, avunclllí mei, qui est in ,'igilia s.
Martini, plebano s. Nicolai in foro pullorum viginlÍ gr.;
cl in anniversario \Voltlini, av-i mei, pro anima ipsius in
vigilía s. Cecilie ad s. J acobum yiginli gr.; ac eciam pro
anirna fratris mei \Volflini in anniversario ipsius in vigilia
s, Barbare virg. eisdem fratribus ad s. Jacobum XVI gr.
d~re et solvere teneatur. Et ne prelati presbyteri, ministri
dlctorum lrium altarium, in premissis negligentes sint vel
remissi, supplico per prefatum dominurn archiepiscopum
CIS el. eorum cuilibet pro transgressione qualibet predicte
ordinacionis nostre cerlas penas imponi, prout sibi videbltur expedire.
De iure vel'O patronatus - huiusmodi
trium allarium -- ordino - , quod cum me ab hac luce
ll11grare conligerit - iug patronatns altaris s. Laurencii

in ecclesía s. Petri in Dubcz ad Johannem Stekliczonem,
- aliorum duorum altarium in s. Nicolai et s. Gastuli
ecclesiis ad ipsum Johlinum et Jesslwnem Rotthni debet
pertincre, Preterea duas s. census annui, quos in villa
Cowarzowicz habere dinoscor, lego pro ecclesia Pragensi ad altare 8. Blasii in ambitu ecclesie Pragensis a
sinistris, ubi de ipsa ecclesia itur ad ambitum, per ministrum eiusdem altaris tenendas. - Insuper lego et ordino
- de sex S., quas habeo in villis \Vysen et Podlucie,
quod pro remedio anime mee perpetuis in antea temporibus ad peragendum anni"ersarium menm Jessko Rottoni, cum scitu Steldiczonis et domini Johann;s de Tuní _.
terciam dimidiam s. oblagia COl1Yertant et il1a ad monasteria monachis et monialibus quibuscunque intra muros
vel extra - tam Mai. quam Minoris Civ. Pr., - transmittatur cis hilariter distribuendo, alias vero duas s, cum
dimidia per distribucionem generalem in usus pauperum
tam 1l0torum, quarn ignotornm - convertant; sexta quoque sexagena pro serviciis tam vigiliarum, quam missarum
in e<;clesia sepulture mee singulis quattuor temporibusdislribuatur. -- Datum et actum Prage a. d, MCCC quinquagesimo septimo in die s, lVlathei ap.
*7. Asi r. 1358. - Tadra, Cal1celZaria Armsti stt'.
259. (Nola ponendi yconomum.) Arnestus etc, - presb.
vicario ecc1esíe s. N. - Cum ecelesia predicta s, N. pendente lite super iure patronatus eiusdem ecclesie ct ex
quibusdam aliis certis causis non possit ad pľesens ordiuari, ideoque - in eadem ecclesia )'conomatum commíttimus teque yconomum cOllstituimus, ut ipsam ecclesiam
in spiritualibns et temporalibus regas - . *)
';'8. 1358, 13. ledna. Libri coufir1ll. J. str. ll.
Iesco presbiter ad presenl. J ohlini et Frenczlini fratrum,
civium, ad a1tare s. Crucis in media ecclesie s, N. per
obitum Henrici rectorís vacans fuit confirmatus.
*'9. 1358, 21. srpna. Tamtéž str. 130. Arnestus
archiepiscopus honorabili "iro d. Petro de Cunczenoorf
- ofliciali curie - nostre - . Vestre discrecioni committimus per presentes, quatenus Detlevum Stormer, nostrum
cancellarium, per honorab, virog Henzlinum et \Velflinum
dictos Meinhardi patronos ecclesie s. N., ad eandem
ecclesiam nobis presentatum, institualis in et ad eandem
ecc1esiam et ,ibi committatis auctoritate nostra curam
animarum predicte ecclesie - .
ll> 10.
1358, 23. srpna. Tamtéž stl'. 66, - Ad
present. Henslini et \Volflini, dictorum Meinhardi, patronormu ecelesic s, N., Dietlebum Stormer presb., d.
archiepiscopi cancel1arium, ad ecclesiam s. N. vacantem
per mortem Johannis de Frankenstein instituimns rectorcm et plebanum.
*11. 1358, 26. Hjna. Tamtéž str. ZOo Mauricius
presb., natus Jacobi de :t\utomicz, ad present. rnagistri
Detlewi Stormer, plebaní eeclesie S. N" ac Henzlini
Meynhardi ad altare ss. Lazari et Marthe de !lOVO
fundalum fuit institulu S.
*'12, 1358, 26. října. Tamtéž str. Z3. Petrus Wacl
de Beest, clericus Trevir. dioc., per mag. Detle"um Stor-
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'") V témže formuláři jest ještě tato forma (Tadra,
slr. 260.); Arnestus etc, - Cum igitur ecc1esia S. N. in
foro pullorum - de iure et de facto vacat ad presens
nec potest ista vice propter palronorum seu super iure
patronalus et presentacione personarurn hinc in de ad
eandem ecclesiam factam contendencium ordinari, quare
honestali vestre iniungimus, ut - yconomum in prefata
ecclesia - pouere studeatis

11*
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mer plebanum et Henzlinum Meynhardi ad altare s. Wenceslai de novo dotatum fuit institutus.
*13. 1359, 25. června. Novák, Acfa 11t11ocentii Vl.
Č. 972. Pro Conrado Stuner supplicatur, quatenus ei possessio decanatus ecclesie Caminensis, vacantis ex eo, quod
Detlevus Stormer ecclesiam s. N. existit assecutus, confir·
metur.
*14. 1359, 4. července. Tamtéž č. 981. Supplicatur
[ut providetur] Mathie Johannis de Glogovia presb.
'Vratisl. dioc de digoitate - non obstante, quod idem
allare s. Trinitatis in ecclesia parrochiali s. N. ~ noscitur obtinere.

*15. J 359. -

Prameny dějin Českých IV. str. 527.

Circa festum b. Egidii fuit inundacio aquarnm maxima et
intravit aqua usque ad ecclesiam s. N. in foro pullorum.
(Dle Starých letopisu cesl<ých II. str. 452 stalo se to
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září.)

dicti Ga1m - ad a1tare S. 1Tarie vac. per mortem Odoleni fuit institutus.
*24. 1363, 11. prosince. Tamtd st1-.32. Henricus
de Lippa presb. ad present. Leonis sartoris, Bohuslai de
Miliczin, Hane de Benessaw et Petri, civis Pr., ad pr ovi sionem in ecclesia S. N., videlicet VIII s., per mOttem
J esconis vac. fuit institutus.
*2ó. 1364, 8. ledna. Tamtéž str. 36. Albertus
presb. de Praga ad present. Leonis sartoris, Bohuslai de
Miliczin, Petri Luthomericerii et Hane de Benessow ad provisionem vn s. per mortem Mathie vac. fuit instit.
*26. Hl64, 27. června. Tamtéž str. 48. Nicolaus
Peczoldi, plebanus in Slywenicz, ad altare s. Trinitatis de
consensu Jesconis dicti Rotl et Johannis dicti Steklecz,
i
' ipsius altaris patronorum - fuit translatus.
*27. 1365, 24. března. Tamtéž str. 61. Petrus de
Krzecz ad altare seu provisionem VIII S. per resign.
Henrici vac. de consensu Leonis sartoris, Johlini Rotlew,
Hane de Benessow et Petri Luthomericerii, di cti a!taris
i
patronorum, fui t translatus.
*28. 1367. v březnu. Prameny dějin Českých 1 V.
str. 535. In me~se jl,Iarcio faeta est innundacio aquarum
ila magna _ que exkndit meatum usque ad ecclesiam
, s. N. in foro pullorum.
*29. 1367. 31. l<větna. Librí cOHfirm. I, 2. sir. 86.
Stephanus, pleba~us in J enissowicz, ad p~ovisionem septem
S. gr. ad altare b. M. V. de consensu eorundem el Alsico,
olim provisionarius provisionis 7 s. b. Virg. a!taris, ad
ecclesiam in J enisso"icz [fuit translatus].
*30. 1368, 12. dubna. Borový, Libri enct. J.
Č. 143. Ego Jesco Rothonis - recognosco, me iUas VI
S. gr. census, quas oEm Fridlinuo Johannis, meus aVunculus _ legavit super vilI" sua dieta in latino Prato, per
ipsum michi in extremis legata, quam iam vendidisse dillOScitur, de eadem vi1la ad vil1am meam Lybusch super
Albeam _ transtu1isse - ita videlicet, quod omni
snno _ in eeclesia S. N. - officíum defunctorum pro
_ Fridlini salute - peragatur - .

*16. 1360, 8. září. Libri confir1Jl. J. str. 130.
Johannes, olim maosiooarius, ad present. Johlini Stuk ad
altare s. Crucis ex causa permutacionis fuit institutus.
;'17. 1360, 1. prosince. Tamtéž str. 138. Ludvicus
dictus Chonáta ad present. Nicolai, Zipote, Wenceslai,
fratrum de Benessow, et Leonis, civium Mai. Civ. Pr., ad
provisionem septem s. in ecclesia s. N. per resignacionem
"\Velconis vacante fuit institutus.
*18. ] 360, 11. prosince. Tamtéž str. 139. Johannes,
yicarius ecclesie s. N. - ad present. Nicolai, Zypote et
\Venceslai, fratrum de Benessow, et Leonis ad provisionem
Vln s. gr. pro in ecclesia s. N. per mortem Dominici
vacantem fuit institutus.
;'19. 1361, 3. listopadu. Tamtéž sty. 163. Petrus,
olim altarista altaris s. Laurencii, ex causa permut. eum
Johanne, ministro di cti altaris, de consensu d. Francisci
Peslini, iudicis Zacensis, fuit translatus.
*20. 1362, 1. září. Libd enctiotlu11I, vyd. BOI'ový
1. é. 80. - ego Salmannus Galm, civi. Prag., ultime
voluntatis olím Syepethe de Beneschow, eivis Pr., executor unicus, aliis coexecutoribus meis mortuis, et ego
Hanza, eiusdem Sypethe fratruelis, ec'iam civis Prag., recognoscimus - , quod quia Syepetha, dum adhuc
sane raeionis compos existeret, suum ultimum in die s.
Brieeii a. d. 1361 condendo testamentum domino Odoleno presbytero super "i1lam suam Olschon prope
civitatem Slanensem VIII s. gr. d. censum - contulit-,
racione que - census d. Odolenu. tres missas
omni ebdomada in eeclesia s. Nicolai [in altari s. Marie
V.] in foro pullorum - debet celebrare - . Datum in
die s. Egidii eonf. a. 1362.
*21. 1362, 27. záři. Libri CMtfir1ll. J. str. 182.
Odolenus presb. de Blahoticz ad beneficium super a!tari
b. M. V. de novO per Sybotham, olím civem Prag., dotatum
et fundatum, salvo iure ecc1esie S. N. et plebani ipsius,
quod habuit ante dietam dotacionem in dieto altari, ad
present. Salmanni Galmi et Hanze, nate Joclini, civium
Pr., fuit institutu •.
"22.
1363, 3. února. Libá COHfirm. J, 2. str. 5.
Nieolaus de Praga presb. ad present. Joh1ini Stuk ad
a1tare s. Crueis in ecclesia s. N. vacans per mortem J 0hannis Episcopi, cuius collacio ad ipsum ]ohlinum pro
hac vice spectat ex eo, quod est senior filius Alberti Stuk,
fuit institutus.
*23. 1363, 27. listopadu. Iamtéž str. 30. Lypoldus
Conradi de Masczow presb. ad present. Hanzonis, Nicolai
[et] Petri, fratrum dictorum Benessovienses, et Zalmanni

*'31.
1368.
Pmllletly dějÍ11 Českých I.
str. 408. [1lilič z Kroměfíže] ita erat sollicitus de salute
popuU _ incepit in teutonico praedicare et per hoc magis per divinam gratíam in verbo dei accensus, etiam
st\Identibus et aliis viris litteratis latine, qui miro affectu
et devotione ad ipsius sermones eonfluebant, in ecclesia
S. N. - praedicabat el eandem praedieationem, omnibus
diebus festivis faciendo, ultra quam duobus annis continuavit - .

1368.
Tamtéž str. 413. [Milič z Kromě·
Nunc coepit fortiter verbum dei praedicare, nunc
ad s. Aegidium in vulgari sermone, nunc ad b. Virg.
in Laeta curia in teutonico, nunc vel'O ad S. N. vitÍ.
literatis - .
*33. 1370, 1. července. Lib. coH/inu. J, 3. sll'. 32.
Ad altare s. Laurellcii per resign. Nicolai vaeans ad
present. d. Frane militi. de Zacz, palroni, Conradum de
Piska presb. rectorem instit.
*34. 1371, 30. června. Tam!iž st1'. 53. Ad altare
S. Crucis per resign. d. Bozdiechonis, olím altaás ipsius
altariste, de COll8ensu Bartholomei Stuk yacans Nicolaum
- rectorem instit.
*35. 1371, 26. listopadu. Tamtéž str. 65. Ad
present. Johlini Rotlew, Hane Beneschower, Leonis sartoris el Petri Luthomericensis ad proyisionem octo S. gr.
*32.

říže]
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yacantem per mortem Martini rectoris seu provisionarii
Franciscum de Lipa clericum rect. instit.

presbytero missas in altari ss. Martyrum in ecelesia S.
?-Jicolai - officianti in certis domibus ct areis earum et vineis infrascriptis - super domo Mertlini braseatoris.
sita retro maccella inter domos Bobconis et Friczonis IÍ
s. gr. - et super domo Christine, relicte Niclini, sita
mter domum Cunczmanni renovatoris et monasterium S.
Spiritus XIII gr. ac super media parte maccelli Cristine.
relicte quondam Przibiconis carnificis, octavo a fine pene~
plateolam, ubi transitur ad euriam futrum Minorum domus S. Jaeobi in Praga, situm inter maccella Blahutonis
dicti Chicera (Chitera?) et Pesslini Ruffi llnam marcam
gravem - , it. super domo Cunczmanni renovatorÍs sila
inter domos Hancon;. Scherdenrisser et Cristel Niclini
XXXV gr. et super domo Replini sita inter domos Pes.lini
Veniant et Pesslini Theodrici LIlII gr. ac super domo
Hankonis Scherdenris~er sita ioter domos Goczlini hrasea·
toris et Cunczmanni renovatoris XXXXVIII gr.; preterea
super domo Pesslini Busl<ow sita in curia, que vulgariter
Ramhof dicitur, XXlIII gr., super domo Goczlini braseatoris sita inter domos Buskow et Hancz!ini Scherdenrisser
LXXII gr., it. super domo Pauli Ircher Nigri pellificis
sita inter domum Pesslini Theodrici et domum Lazari.
quod vulgariter »auf dem hovel« dicitur, XXXXVlII gr.:
unum leporem, it. super vinea 'Vernheri Grabner. civis
Prag., sita in monte Vitkonis, I S. gr. ae - supe~ vinea
Henslini de Zittavia, sartoris - sita ante valvam exterio·
r~m penes vineam Cunczlini Reissenl<ittel ex opposito
vmee Glogawerii I s. dudum deputavcrit dictos
census - altari ss. lvIartyrum el rectori ipsius - . Datum
Prage a. cl. i 377, die 17. Nov.
*48. 1377, 4. prosince. Borový, Libl-j erect. č.292.
(Littera donacionis census pro missa celebranda in a!tari
S. Procopii in ecclesia S. Nicolai in foro pullorum Prage.)
- nos Frenczlinus de Pesmbach, antiquus curie iudex
Boemie regni, notum - , quod' nos pro animabus
parentum - nostrorum damus VIII s. gr. census annui
in vil1a Radyczowes - ad altare S. Procopii in ecclesia
~. Nicolai .in foro pullorum M. Civ. Prag. et capellano
IpSlUS - , lta lamen, quod rector .!taris - III missas debeat - singulis septimanis peragere - . lus autem pa·
lronatus - nobis - reservamus. - Acta sunt hec a. d.
1377, die 4. Dec.
*49. 1378, 3. Srpnae Libri confiYIII. 111. str. 96.
Ad present. Jesconis dicti Rothonis el Margarethe, conthoralis d. Hanze di cti Bencssawer, ad altare s. Trinitatis
per mortem Nicolai vac. Dipoldum presb. de Pu1cro
monte rec!. instit.
*50. 1379, ll. března. Borový, Libri uut. ll. č. 284.
(Ereccio misse in ecc1esia S. Nicolai in foro pullorum.)
quod d. Dorothea, relieta oHm Leonis iuvenis.
civis Maí. Civ. Prag., suo et Wenceslai Johannis Silvestr;
et Pauli filiorum, Dorothee, Katheri~e et M~rgarethe,
fiharum suarum, nomine - de novo dotavit unam capella·
mam perpetuam in ecclesia 8. Nicolai Mai. Civ. Prag.-,
CUl .cap,:llame - VIIr s. - census annui - super curia
m vllla Walhendorf - , il. super domo Petri Paum·
perger, civi, dicte civitatis, sita in plate a Celtenariorum
inter domo. Henslini Rothuz et llernhardi Nigri II S. gr.
- , preterea super domo Nicolai Kolel' sita in
?-Jovo foro inter domos Thome Sweidniczer ex una et
Swachonis Koler parte ex alia ]I S. - pro anima patri"
fihorum et filiarum .- assignavit - . Datum el actum a.
d. 1379, dic 11. : .. rcii.
"51. 1379, 16 března. Libri confirlll.lll. sl1·.106.
Ad present. d. Dorothee, rclicle quondam Leonis civis.

*36. 1372.
Útržek listil1Y kap. sv. Vítské
(Xl V, 15b.). Staniko, alias Stanislaus, altarista in ecclesia
S. N. Mai. Civ. Pr., Dethlevum, canonicum ecclesie Prag.,
constituit executorem sne ultime voluntatis.
*37. 1372, 26. dubna. Libl'i confirm. 1, 3. str. 74.
Ad present. Jaxonis Payer - ad altare S. Trinitatis per
mortem d. Mathie vaeans "\Volframum de Czejrico, c1ericum Salzburg. dioc., rectorem instit.
*38. 1373, 20. ledna. Tadm, Souditi alda J. str. 5.
Mag. Borsso mandavit magistro seole S. Nicolai, quod
Stanislaum capellanum in ecclesia S. Egidii non diflamet
capellano predicto mandavit, quod scolares de scoli. ma:
gistri non reeipiat sine ipsius licencii\.
*39. 1373.
Tamtéž str. 19. Joannes altarista.
*40. 1374, 3. července. Libri cOJtfir1ll. 111. sir. 16.
Ad present. Bartholomei Stukonis de Praga ad altare s.
Crucis per mortem Nicolai vacans d. Petrum, canonicum
ecclesie S. Apollinaris, rectorem instit.
*41. 1374, 7. listopadu. B01'ový, Libri erect. J. č.
203. (Ratificacio censuum capelle S. Trinitatis in cripta.)
Ego Jaxo sen., filius - Jaxonis Bavari cen sum, qui
capelle s. Trinitatis fllndate per meos predecessoreserat ad tempora vite d. lVlathie, scolastici Boleslaviensis
tantummodo incorporatus, hunc censum XIII s. gr. - perpetui, temporibus donG - dicte capelle - .
*42. 1377, Ó. října. B01-0VÝ, Libri enc!. 11. č. 266.
(Littera ereccionis capellanie Stul<onum in ecclesia S. Nicolai.) - Noverint - , quod nos \Venceslaus et Jacobus
fratres quondam Endrlini Stuk, cives Prag., ordinamu~
Ullam elemosiuam seu eapellaniam - pro animabus parentum nostrorum in altari s. Crucis in ecclesia S.
Nicolai in foro puIlorum - YIII s. census annui - , que
per gellltorem nostrum dudum presbyteris dictas mis.as
officiantibus manualiter date - fuerunt, videlicet - super
Clina arature - in villa Krzibeniez - et super hereditate - Sdislai in villa Libchaw ac super curia in
damus per capellanum - perciKostomlath Plendum - . Ius autem patronatus - nobis - reservamus - . Datum - Prage a. d. 1377 in vigilia s. Wenceslai m.
"43. 1377, 16. října. Libri confirm. lIl. str. 79.
Ad present. ,Venceslai et J ohannis, dictorum Stukone. ad
capellaniam Stukonum per ipsos de novo dotatam eť de·
mum in beneficíum erectam d. Mathiam, plebanum s. Johannis in vado, rcct. insti\.
*44. 1377, 30. října. Tamtéž sty. 80. Ad present.
Vincencii Pesslini Ditraich ad alt are ss. Martirum de novo
dotatum cl in beneficium erectum d. Johannem de Miza
presb., reclorem instit.
;;'45. 1377, 7. listopadu. Tadm, S. A. 1. stl'. 235.
Hi1thmarus Hilthmari de Praga, nunc civis 7acensi. presentavit ad officium misse d. OUonem, presbyterum
de Zacz - .
Tamtéž str. 236. Johannes alta*46. 1377.
rista.
"
*47. 1377, 17. listopadu. Borový, Libyí ene!. II.
c. 268. (Littera ereccionis altaris ss. Martyrum in ecele.ia
S. Nicolai in foro pullorum Mai. Ch-o Prag.) Johannes ar~hleplscopUS notum - , quod - Vincencius Pesslini
Dlttreich, civis. Mai. Civ. Prag., expouere curavit, quod
cum 'pse et SUl predecessores X S. gr. -- census annui
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\Ye.nceslai, nati Leonis predicti, [ad capellaniam] de no"o
dotatam et in beneficium ereclam Johannem, clericum de
Swidnicz, \Vratisl. dioc., rectorem instit.
"52. 1379.
Tadra, S. A. J. str 352. Stanico
altarista. Tamtéž str. 353. Wences1aus altarisla.
*53. 1379, 28. cervlla. Til1/Itéž str. 355. \Yolframus, rector altaris s. Trinitatis: confessus est, se Illutuasse
LXXXII S. gr. super braxaloriis ill Tusta - .
*54. 1380, 2. dubna. Lib. cOltfirlll. III. str. 123.
Ad allare S. Crucis per resign. d.Mathie ex causa permut.
yacallS de COllseJlSU IVences1ai Stukonis d. Laurencium
rect. inslit.
*'55. 1380, 5. dubna. Tadra, S. A. 11. sll'. i3. In
causa super altari in Gce1esia S. ::\. Thomas produxit liUeram lribus sigil1is sigil1atam in pergameno scriptam.
'*5G. 1380, 23 dublla. Lib. C01tfirm. 111 str. 124.
Ad prescnt. Bartholomei ft \Venceslai -Stukonis ad altare
S. Crucis "acans ex eo, quia d. Petru s cst aliud bencfici um assecutus, d. Augustin(lIn presb., vicariulll S. Apolli·
llaris 1 rec..:t. ÍnsLiL
*57. 1380, 7. hětna. Ta/lltež str. 125. :0Jotum facimus. C1uod cum felicis recordacionis Frenczlinus Pesen·
bacll,' e~rie regni Boemic iudex, pro animabus parentum
et predecessorum amicorum suorum octo s. gr. pl'. census annui et perpetui in vin" H.adiczewes dederit, volens,
quod is, qui roclor seu possessor eiusdem census fuerit,
debe"t cl leneatur singulis septimanis tres missas in altari
s. Procopii celebrare, proCll in liltera donacionis huiusmodi
tribus sigillis pendentibus in pressu1is pergameni sigillata
_ pleni us "idimus eonlineri -- demum vero FrallCiscu"
et Stephallus fratres el Agnes, soror ipsorum, heredes el
suecessores dicti Frenczlini P., volen les voluntalem eius·
dem Frenczlini ad debitum effectum perducere, d. Tho·
mam presb. de Praga ad diclam lllissam perpeluam nominamnt '--. i'\os prefalulll Tlromam ad "ltare s. Procopii
reclorem instituirnus.
"58. 1380, 2. srpna. Tadr<l, S. A. ll. str. 26.
Fr .. na miles de Zacz cl :\lara, alias lVlargarellra, consor'
• ua, ius palronalus altaris ss. Laurencii ct Margarelhc dederunt d. Elie, rtlicle U1e Rokiezanerii, ct suis heredibns.
"'59. 1380, 22. srpna. Libyi COIl(inlt. lIJ. str. 133.
Ad present. Benslini, Heroldi ct Merlelini de Egra, civium
Mai. Civ. l'L, ad a!tarc s. ~Iarie V, per mortem Johannis
\'ac. d. Pdrum presb. de Praga recl. ins!i!.
*60. 1380, 25. srpna. Tamtéž stl". 135. Ad present.
Leonis et Pelri, ci\'ium :\Iai. Ci". Pr., ad altare b. Marie
Virg., "acans per liberam resign. d. Stephani, d. Nicolaum,
capellanulll in hospitali Dub Vvissegrado, rect. inslil.
*61. 1380, 29. srpna. Tadra, S. A. ll. sir. 28. II
31. Hanussius, a1larista s. Trinitalis, eonfirmalus est ad
ecclesiam in Chrustoklat.

tlíni de Usk presb. et suis successoribus habendas super quo censu dictus d. Johannes longo tempore
litiga"it - . Quapropter ipsi d. J ohallni ct sui. successoribus X s. census - super llostro pretorio - assignandum decre\'imus. D. 1369 in crastino s, Georgii.
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*61. 1380, 10, září. Libri con/irlll. 111. stl'. 139.
Ad present. Peslini Bohuslai ad altare S. l'roeopii per
mortem Johanni. vacans d. Hertwieum, prosbo de Tachovia, rect. instit.
*63. 1380, 10. prosince. Tadra, S. A. ll. sll'. Z2.
Pelrus, aIlarista b. Virg., exhibuit litteram quinque sigillis
sigillatam.
*'64. 1380, 10. prosincc. Borový, Libri erect. J f.
č. 30l. (Super altari b. i'd Y.) :0JotUll1 facimus - quod
ohm d. Johlinus presb. et Petrus, ipsil1s frater, dicli Corupue1 _ ipsorum ultimum cOlldendo lestamentum legaverullt _ X S. gr. census annui - d. Johanni Treu-

"65. 1380. Visitace v rukop. knihovny kapit.
sv. J.'ítslié f. 15. Wcnceslaus Sluk et 'Yenceslaus in.titor,

,
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ciyes Mai. Civ. Pr., parrochiani ecclesie ,. Nicolai in foro
pullorllm - dicunt, sibi nichil constare, nam plebs ipsorum bene stat. Laullinus de \Vyenna, parrochianus, dicit, quod multi sunl capellani el altariste - , bene in
numero XVIII, qui tamen raro inlersunt diyinis, quorum
aliqui cottidie officiare misaas cl divinis interesse [deberent],
qui tamen 1'ara sunt. de quo multum plebesani et plebanus - causantur. Item dicit, quod multe domlls sunt in
parrochia ipsorum et in alii., ubi studentes morantur ct
quod rara domus est, in quibus morantur, in qua non
fovcrentur merelrices publice. de quo multum homine,
scanda1isantuL Item di cit, quod in multis domibus - sunt
celaria, in quibus cervisia propinatur, libi publice mulieres
manent el publice coeunt el fornicanlur, de quibus eciam
el c0nsulcs seiunt et interdum corrigunt aliquos llospites
- . Item dicit, quod nuper quidam 11Omo deperiit sacramenlis non procuratus} nam vicarii plebani noluerunt
ipsnm visitare.
Audreas de Crudim presb)'ter a XXII anni" \'iearius
ibidem ab Vnl anni; el altarista altaris s. 'Vencesl"i litularis,
lenens a domino suo plcbano ct d. \Volframo, purgravio
\Yissegradcnsi, sed altare nOIl est erectum, sed 801um,
quod nuncupatur altari,ta, habens de censu annuo perpetuo
VIII s., quarum qualtuor habet in villa Lhota, reliqua~
lUL solvit eidem deponenti Nicolaus, ci vis de Luthomericz,
de boni, suis, que obtinet; qui census est ipsi bene per
litleras antenticas firmalus et sohitur ipsi testi. Dicit,
'luod communis modus est in civilate ista inter cives,
quod ipsi mercimoniales res ipsorum dant super terminis
in cariori foro, quam darent pro parata pecullia. Item
dicit: quidam peregrinus de Misna fuit vulneralus in vi ..
et esl portatu, Pragam ad domum Hermanni institoris,
dieti Ludlinus, 'et cum portatus fuit, lune ad peticionem
lio.pitis domus predicti idt d. Franeiscu. .ubsacrislanus
el audivit ipsius confessionem et eum audivisset \'oluit
ipwm sacramentis procurari, qui infirmus dixit: ego per
dei graciam bene Yivam ad cra., et sic inprocuratus post
modicum temporis obiit.
Johanne, de Germir, presbyter a XV annis, II lempore
presbyteratus sui manens circa ecclesiam, nunc yiceplebanus et procurator dotis et ecclesie in secl1ndo anno, et
prills fuit eciam aliquo tempore simili modo procurator
el nunc predicator dicte eccle.ie, - dieit, quod est aIlarisla altaris s. \'Venceslai in ecelesia 8. Egidii, qui cst
confirmatus ibidem et tenelur ad tres missa. singulis septimanis et babel sex marcas graves in censu annuo, CU;U8
patroni sunt Nicolaus et Jacobus fratres, dieli Hertlones.
Item dicit, quod Johannes dictus Bohuslai presbyter de
Usk super Albea, nunc ibidem in Usk manens, deberet
singulis septimanis tenere llllor vel Y missas, pro quo
officio toHit X s. census annui in pretorio Pragensi, qui
tamen ab UIlO anno nullam ll1issam offleiavit. Item dicit,
quod Ludwicus dictu" Kogiata tenetur officiare singulís
septimani, IIJIor missas in ipsa ecclesia el nUllquam officiat, sed lollit cen sum VIII S. a Leone antiquo el Petro
Lutholl1erieero. Item dieit, 'luod d. Petrus, canonicus s.
Apollinaris, esl allarista S. Crucis in dieta ecclesia et
deberet cottidie officiare unam missall1 et omnes predicti
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altarisle debent interesse processionibus et in solempnibus ecclesie et summis festis; 'lui Petrus rarissime officiat
un&m missam el raro ycnit ad ecelesiam. de quo officio
misse percipil X s. census annui perpetui et ·cerlí. Et
idem d. Petrus in vigilia vigilie nalidtatis Christi tenetur
habere anniversariull1 d. IIenrici, pie luemorie vicarii
ibidem, in quo deberet expendere mediam sexagenam,
quod numquam facit. Item dicil, quod d. J ohannes dietus
Rubrika, altarista altaris s. Procopii confirmatus in ecelesia
'. Kieolai, deberet officiare cottidie unam missam, qui
faro VIX m XlIlr chebus ullam missam officiat et habere
deberet X s. census perpetui ex parle Peslini Bohuslai
qui ipsi Johanni non datur propter suum non officiulll
nullC 1itigat pro dicto censu cum suo patrono et aliis.
Item dicit, quod in domo cuiusdam Hermanni institoris
obiit quidam peregrinus, sed confessus et corpore do milHCO procuratlls) quen1 eUlu d, Franciscus vicesacristanus
c?nfes."oJ' dicti infir~ni, \'oluit sacris liquoribus inongere:
dml mfirmus predlctus, '1uod nichil sibi oberit el sic
dieto Francisco subsacristano recedente noctis tcmpore
obiit infirmus.

';'68. 1381.
Tadra, S. A. II. stl'.i28. Johan·
ne,,_ vicariu; et Petrus altarisla.

*69.

*70. 1382.
Rukop. C. 2069 f. 100. Jo·
hannes, plebanus eeclesie S. K., el pro se et ecclesia sua
ernit super maccello caruium Przibe, olim Johannis caruifiels rehcte XXX gr. census erga Jacobu!l1 de
Praga - .

*71.

,?*67. 1381, '16 .. července. Borov;í, Libri erecl. ll.
3_1. (ErecclO a!tans S. Nicolai.) Constituli - 'Neruherus de Egra, Johannes apotecarius ac Margaretha, rdieta
~hotkoll!s, nobls quasdam dua s litteras super censu
.dI s, confeetas ex1lÍbuenlnt petentes, ut dietas XII S.
census allari s. ::-:!icolaí unire - el in beneficium erigere
deberemus

Tadra, S. A. ll. str. 216. Petru s

"'72. 1383, 3. září. nUl/též str. 221. :'\ico1aus Wedinsky confessus est, quod ipse tenetur et debet emere
terciam partem Vnl s. gr. census annui ad altare - in
ecelesia s. N. ipsum concernentem pro d. Andrea.
altarista dieti a!taris.
.
73. 1384, 4. ledna.
Ad a!tare S. Crucis per
permut. vac. de COllsensu
vicarium cum d. Przibislao

Libri CO "/inu

111. str. 164.

resign. d. Prúbis1ai ex causa
Bartho1omei Sluk d Malhiam
permutantem reclorem instit.

*'74. 1381, 21. března. li1dra, S. A. Jl. str. 260.
J acobus Benessawer et Nicolaus, frater ipsius, ad a]tare
b. M. V. Johannem presb. de ~lontibus Cuthnis per mortem d. Alsiconis vacans presentaverunt.
*75, 1384, 27. května. Tamtéž str. 273. Herman·
nus Gerhardi, altarista altaris ss. Martirull1, resignavit ex
causa permutaciollis - presentibus - d. Johanne, quondam a!tansla a!tans antedicti, predicatore ecelesie B. N.

.

,

1383.

altarisla.

D. Martinns, plebanus in San arclridiaconus - , in
5ecundo anllO, sacristanus ibidem a festo S. Georgii auni
presentrs, et babel absenciam vicarii in spirilualibus d.
archleplscopl Pr., quam ostelldil, - dicit, quod d. Proplebanus ecc1esie S. Leonardi in foro pullorum,
est val de mornatus et est homo miserabilis ut audit.
Item d.icit, quod Ludvicus dictus Cogata altari~ta sit magnus fornicator et habeat concubinam.

C.

Tamtéž sIr. 187. :\Iarcus viceple·

banus.

e;

"'66. 1381, 11. lÍnora. ladra, S. A. ll. str. 85.
ln causa super ecclesia s. N. d. Johannes presentatus per
Clves p~'OduX1t presentaClonem 1 commissionern et confir·
macionem el pe ti vit, se confirmari. Et d. Ulricus dixit quod
advocatum habere non potest - . D. Hanco prepositus'LubucenSIS, dlxlt qllod present~:io Ulrici esset ,nnepticie imper(rata. - 13. unora. Tamtčz str. 86. (Zapsáno i v Lib. erect.
Xli. f. E.19.) Cornparens coram d. Jobanne archiepiscopo
Itl cuna pro tribunali sedente nobilis d. Henricus
de Duba se re1alorem seu nunccíum asserens díxit
qua\iter d. rex prediclus manda,get sibi tenorem litterarul~
supl:r lure patronatus ecclesie s, ;.J, videre et sibi demum
tenorem earum referre. Qui d. Henricus informatus de
:enore 1itterarum confectamm super iure patronatus pretute ecelesle de tenore earundem litterarum prefatum d.
~egem mformavlt.
Qui d. rex audita. relacione predieti
,lennel leferenlls dlXlt et dlcere lIabUJt ex quo ipsi I'Ídelicet \Volframus,. Pess1inus Bohuslai eť Procopius Niger
._- habent tales htleras et predecessores mei, videlicet
reg'es Boemle,. prius non presentarunl, ex tunc ego consen CIO, quod lpSI Clves presentent, quem volnnt, ad eccle·
SIam SUpl'adletam. Post hec quoque facta re1acione supradlela. d. Johannes Renker; presentatus per prefatos cives
:)ell\'l~: se ad prefatam eeclesiam per d. archiepiscopum
óupramctum !ll contumaCla partls - institui et confirmari
et d. a1'chiepiscopus iam dietus in contumacia d. Ulriei
presentati per d. regem prefatum d. Johannem per cives
presentatum ad ecc1esiam S. Nicolai predictam - institUlt el confirmavit.

1382.
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*76. 1384, 21. října. Tamtéž sir, 293. D. archiepiscopus con,ensum SUUIll dedit d. Stephano man8ionano, 'luem ct d. J ohannes vicarius dedit suo nomine ad
permutandum eandem mansionariam eum d. Petro pro
a!tare b. Virg. in ecc1esia •. N.
Tamtéž str. 325. Cztiborius, alta*77. 1385.
rista s. l\Iarie.

!

*78. 1388, 3. července. Tamtéž str. 336, Weneeslaus Stuk promisit solvere IV S. gr. lacione census
retenti mag. Stephano, altariste altaris s. Crucis.
*79. 1386,13. leJna. Borový, Libyi [reci. č.421 .
Constitutus - coram nobis Nicolao Puchnik - Nicolaus
''Viellnensi., civís Prag., confessus est - se retinuisse
viginti septem 8. gr. minus viginti gr. den. prag. pro
terCla parte ocluaginta sexag. gr. 1egatarum per bone
memone . Lewthh~um, civem dicte civ. Prag., racione
testament! pro engendo altari in eec1esia '. Nicolai in
foro pullorum - pro remedio animarum purentum, predecessorum suorum et amicorum ac eiusdem Lewthlini et
Nicolai, patris predicti Nicolai Wyennensis, racione qua·
rundam pecuniarum per eum - retentarum duas sexag.
gr. pl'. cum quadraginta grossis census annui. Quem '1uidem censum honestus \'11' Hanza Lulhomericerii - in
se sponte assumens, per se, heredes et successores suos
de domo et area sua, sita inler domos quondam Bobuslai
e~ una et Andree de Lewel parte ex altera, cilÍum Mai.
Cll'. Prag., contra f?rum piscium, dare et sohere promisit
- d. Andree, a1tanste dicti altaris, eidem altari et eius
successoribus - . Acta sunt hec a. d. 1386, die 13. mensis
Jalluarii.
*80. 1386, 10. května. Libri COI1J/rm. ll]. sir. 183
Ad altare b. M. V. per resign. StibJrii "acans ex causa
permut. de consensu ~icolai dicti Benessawer. alias de
:'Vrapicz, d. Swanyonem; plebanum in :0Jeulomicz, rect.
!llS\.
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*81.

1386, 23. května. Tadra, S. A. II. str. 3Z 5.

In causa d. Johannis predicatoris s. N., quam movere
intendit Johanni, plebano eeclesie in NOl'a vi1la, constituit
SUUln procuratorem. Tamtiž sir.3Z9. In cadem causa
d. Cunsso vicarius eassavit pacta inter partes habita occa·
sione permutacionis el mandal'it plebano de Nova villa,
ut reslituat VI s. gl'. sibi per d. predicatorem pro ani ma·
líbus constitutas - .

*82. 1386, 8. června. Tamtéž str. 380. Procurator
d. J ohannis predicatoris in foro iudicii invocat vestrum
officium, quatenus vos pronuncciare dignemini d. Johan·
nem de Nora villa fore compellendum ad permutandum cum predicto Johanne eec1esiam suam pro prebenda
d. Johannis predicti, pro ut hoc promisit facere.
*83. 1888.
Hojler, Scriptores rerulll httssitiearu11l i f. f. 3Z. lsti errores predicati sunt Prage apud
s. Nicolaum in Antiqua Civ. Pr. - .

K tomu viz Kybal,
Vedle každodenního
kázání u sv. Víta Matěj z Janova kázával též u sv. M.;
v těchto českých kázáních projevoval svobodně názory,
k nimž byl dospěl ve svých spisech. Ostře vystupoval
jmenovitě proti vládnoucímu uctívání obrazuv a soch svatých; hlásal, že obrazy Krista a svatých poskytují příle
žitost k modlářství, pročež že mají býti spáleny nebo
zniceny, a ne vzývány a v úctě jmíny klekáním a rozsvě
cováním svící před nimi; rovněž že se nemá věřiti, že
Bůh působí skrze obrazy nějaké zázraky těm, kdož je ctí.
Také že není pravda, že svatí v nebesích a jejich ostatky
mají býti ctěny zde na zemi a že by tito svatí více lidem
prospívali svými zásluhami a přímluvami, než svatí dosud
žijící na zemi. Druhou myšlenkou, kterou Janov ve svých
českýclt kázáních hlásal a hájil, bylo navozování posluchačů k dennímu přijímání svátosti oltářní. Tato kázání
Matějova poskytla vítanou příležitost konsistoři arcibiskupské
k zakročení - byl donucen - odvolati - a zbaven na
pill leta kazatelství mimo svůj kostel farní ve Veliké Vsi.

.M. Matěj z Janova (190ó) str. 19.:

*84.

1388, 20. března. Borový, Libyi erect. Č. 421.

Constituti coram nobis Nicolao Puchnik -' Johannes,
quondam predicator eec!esie 8. Nicolai in foro pullorum,
el Johannes de Gewiczka, ecc1esie s. Jacobi in Brunna
- canonicus, arbitri - inter - d. Andream, altaristam
altaris b. Virginis siti in ecclesia s. Nicolai predicta ex
una, Leonardum ac Albertum fratres, cives Mai. Civ. Prag.
parte ex altem super - quodam censu annuo et perpetuo
spectante ad dictum alt are b. Virginis - . Qui - arbitri
- pronuncciaverunt - , quod predicti fratres Leonardus
et Albertus - debent solvere - singulis annisquinque s. gr. - cum viginti gr. census armui - prefato - Andree, altariste altaris b. Marie V. in ecclesia
s. Nicolai in foro pullorum de novo erigendi - de 80 s.
- no mine testamenti legatorum per Leuthlinum, patruum
dietorum eivium - , super domo ipsorum et area situata
in aeie in cimiterio iuxta domum d. plebani ecclesie s.
Marie in lacu prope vicum, qui ducil ad forum pullorum
- . Datum Prage a. d. 1388 dic 20. Martii.
*85. 1388, 6. listopadu. Lib. eonjirm. IlI. str. 203
a 204. Ad altare S. Crucis per resign. Mathie ex causa
permut. vac. de consensu Bartbolomei Stuk d. 'vVenceslaum, plebanum in Dobrzyemiricl, rect. instit.
*86. 1389, 17. května. Borový, Libri tytet. III.
Č. 440. (Permutaeio censuum.) D. Miloslaus dictus Gymram,
rector altaris s. Crucis in ecelesia s. N. - et 'vVenceslaus Stuk - fundator el patronus altaris memorati _
presentaverunt - litteram donacl'onis Vnl s. gr. in bec
verba: In nomine domini - Noverint universi - quod

I

nos "renceslaus et J acobus, fratres quondam Endrlini
Stuk - ordinamus unam elemosinam seu capellanum, qui
quattuor missas sine nota pro animabus parentum et predecessorum nostrorum in altari s. Crucis in eccIesia s. N.
- tenebitur peragere - . Datum 1377 in vig. s. \Venc.
- Post quarum - recepcionem - pecierunt - ut eum
census predictus sit in tribu, loeis [in villa Krzíwenicz,
Libiechow et in Costomlat] el in magna distancia a civitate Prag. constitutus prefatusque 'Venco Stuk pantus
esset in vma Przedborz - VIII S. census annui - pro
dicto altario assignare, ut translacionem confirmare deberemus - .

*87.

1389, 7. září.

Lib. conjirlll. 111. str. 214.

Ad altare s. Trinitatis per mortem d. Hanussii vae. ad
present. Mathie de turri Petrum presb. de Unhoscz rect.
instit.

*88. 1390, 26. lÍnora. Libyi ereci. XlI. f. C. 11.
(Pro altari s. Procopii.) Constitutus - Johannes Bohuslai
Peslini - patronus altaris s. Procopii, qui - excommunicacionis sentencia ob non solucionem census retenti ad
instanciam d. Jaeobi, a1tariste altaris s. Procopii, fuerat
innodatus - recognovit, se teneri et debitorie obligari
nomine census predicti prefato d. J acobo - in XVIII! s.
gr. pr. - .
*89. 1390, 4. března. Borový, Libri eonfirm. I li.
č.468. (Ereccio altaris b. ~f. V.) D. Clara, relicta Hene.
lini Freybergerii - quasdam litteras presentavit - huius·
modi sub tenore: Nos abbatissa et conventus
mon. s. Spiritus - ad universorum notieiam - qu)d d.
Clara - relicta nobis - hereditatem suam in vií!a
Przeboy - donavit. Insuper promittimus - de prefata hereditate - X s. gr. census .annui et perpetui _
uni eapellano prime misse, que in eccIesia s. N. de b. M.
V. cottidie deeantatur - persolvere - . Dat. Prage die
Post quarum presentacionem XXlV. Febl'. 1383. d. Clara X s. gl'. census supplicavit, quatenus
altare huiusmodi perpetue misse ill benefÍcium ecclesiasticum erigere - dignaremur - .
*90. 1390, 5. března. Tamtéž 'V. str. 2. Ad pretient.
d. Clare, relicte Henslini Freybergerii, ad aitare b. M. V.
per ipsam d. Claram de novo dotatum et in beneficium
erectum d. Paulum Johannis Geblini de Nova Civitate,
pre,b. Cracov. dioc., rectorem in stil.
*91. 1391, 17. února. Tamtéž st,.. 62. Ad aItare
ss. patronorum Viti, 'vVenceslai et Adalberti per resign.
d. Petri ex causa permutacionis vacans de consensuJohannis
prothonotarii, Henslini Vvaysswasser et Johanni. Leoni.,
patronorum, d. Nicolaum, altaristam altaris s. Katherine
in ecclesia s. Michaelis eiusdem civitatis, reet. instit.
*92. 1391, 29. srpna. Tamléž str. 89. Ad altare
s. Trinitatis per resign. d. Petri ex causa permut. vacans
de consen"u Mathie de tun-i, dicti altaris patroni, d.
iVenceslaum, olim plebanum in Krziessi:cz, rect. inst.
"'93. 1391.
Libri ereet. XII. f. F. 14. (Ius
patronatlls a!taris S. Marie.) Constituti personaliter _.
Henslinus Heroldi, civis Mai. Civ. Pr., et Clara, conthoralis cius - recognoverunt, quod nullum ius in iure patronatus altaris b. M. V. - ipsis competit, sed Pessiconi,
eivi predicte civitatis, et Anne, consorti ipsius, et quod
presentacionem, quam ipse HensUnus de persona d. Nícolai Preger clerici ad predictum a1tare feeit, tamquam
male informatus et per errorem fecit _.

*94.

1392, 10. května. Libri confirm.

{T.

str. 118.

(Sentencia cum confirmacione super ecclesia s. N.) ln no-
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mine domini amen. Coram - comparens - d. Nicolaus PuchBohunco, dummodo in humanis
",;;c~crem prenik. curie archiep. officialis, ad eecIesiams. N. per mortem d.
sentare debet - , deinde presentato per dictum BohunJoh~nnis - vacanlem per honorab. virum d. \Volframum
conem simi1iter cedente vel decedente, dieto altari - va'
de Squorcz, s. Apo1linaris prepositum, et Paulum, fratrem
cante, Nicolaus prescriptus - presentabit, eisdemque pre·
ipsius, pro media parte, nec non - Procopium Bohuslai,
sentatis aut uno ex eisdem cedentibus vel decedentibus
Johannem de Kleczan et Johannem de Q,'ietnicz, similiter
prescripti patroni ordinacionem vicissitudinis prescriptam
dicli Bohuslai, pro alia media parte ecc1esie s. N. pre·
inter se observabunt, a1tero vero ex eisdem patronis de·
dicte patronos presentatus, in iudicio quandam litteram
cedente ád superstitem ius patronatus devolvatar, qui de
cride - exhibuit - [et] accusavit contumaciam omnium
iure patronatus in vita et in morte disponat pro líbito
a1iorum non comparencium - . Ex adverso vero compasue voluntatis.
rens - prior monasterii Strahoviensis dixit, dictum
"'lQ2. 1394.
Rukop. Č. 2076 f. 4. Johannes,
d. Nicolaum ad memoratam ecclesiam non esse instituen- , olím rector scole.
dum ex eo, quia - ipso monasterio in ipsa ecclesia et
*103. 1394.
Rukop. Č. 20?9 I F. 6. Wetlad eandem ecclesiam me1ius ius competit - . Nos vero
eeslaus presb. cantor.
-- "iearius in spiritualibus - invenimus - prenominatos
*104. 1394, 7. září. Libri enet. XII. f. G. 16.
presentantes d. Nicolaum Puchnik esse in possessione
(Ius patronatus altaris s. liL V.) Constituti Nicolaus
iuris patronatus et presentandi rectorem s. Nicolai decrevimus ipsum d. N. P. ad eccl~siam - prenominaiam , Nicolai de vVyenna - in d. Johannem Naz aItaristam et
Sigismundum Rokyczaneri - ex una el Leonardus, fratres
- esse inslituendulll et confirmandum - .
"'9ó. 1392, 27. června. Tadra, S. A. lIl. str. 5Z. I germani, patroni a!taris b. M. V. - in d. Nicolaum, sco·
lasticum ecclesie Wissegrad., et Franciscum Rokyczaneri
1':ic01au8 Puchnik plebanus.
I
_
super iure patronatus dieti altaris tamquam in
'"96. 1393. Ó. února. Tamtéž str. li? In causa
arbitros - compromiseruut - . Acta sunt hec a. d. m.
super altari s. Cruc;s terminus est datus.
Irec. nonagesimo quarto die septima m. Septembrís.

'*97.

1393, 14. března. Libri eo%firm. V. str. 158.

Ad present. Crucis Ínstitoris, Johannis Wylburg de \Vida,
prothonotarii, Bohunconís institoris et Henslini Wayswaser
ad alt are S. Crucis seu perpetuam missam ex testamento
tL Harle, quondam uxoris Vanconis, institoris de Benessow,
mortem d. Ludvici Coyata vacans, in quo prefati cives
patronatus dinoscuntur obtinere , d. Nicolaum \Vulzak
de Danzk, magistrum in artibus, presb. Prag. dioc. reet.
instit.
'''98. 1393, 10. července. Tamtéž str. 168. Ad
present. Nicolai Qvyetonis de Zacz, civis Mai. Civ. Pr.,
ad altare b. M. V. de novo per prefatum Nicoíaum do·
tatum et in beneficium erectum Ulricum de Draehcow,
clericum Prag. dioc .. rect. instit.

"99. 1393, 10. čen'ence. Borov:;í, Liber erect. IV.
c. 579. iVenceslaus - Boemie rex, notum facimus -

"'105.

1394, i:l0.

října.

Libri conjinn.

ev.

str. 200.

Ad alt are ss. Petri et Pauli ap. per resign. d. Nic01ai ex
causa permutacionis vacans de consensu d. Benessii, pIe·
bani eiusdem ecclesie s. N., dicti altaris patroni, d. Hanconem, olim rectorem altaris in ecclesia s. Martini in
muro, rect. instit.

*106. 1394, 6. listopadu. Tamtéž str. 201. Ad
altare s. Crucis per resign. d. Gymrami ex causa permu·
tacionis vacans de consensu d. \Venceslai Stuk - d.
IVilhelmum, olim plebanum ecclesie in OsswraczÍn
rect. instit.
*107. 1394, 15. prosince. Tamtéž sir. 205. Ad
altare s. Nicolaí ex causa permutacionis cum d. Martino,
ultimo ipsius a!taris rectore vacans de consensu Francisei
Wernheri de Egra et Johannis appotecarii d. l\1artinum,
olím plebanum in Pnyewicz - rect. instit.

cum Nicolaus Quietonis de Zaez, civis Mai. Civ.
"108. 1395, 10. února. Tamtéž str, 211. Ad present.
- pro sue, nichilominus et progenitorum suorum
Francisei Rokyczaner et d. Ele, matris eiusdem, ad a!tare
animarum remedio salulari a!tare in honore b. Marie in
s. Laurencii per mortem d. Cunssonis vacans d. Johannem
ecclesia s. i\. - de novo erigere et eensibus infrascriptis
dictum 'vVartenberg, plebanum ecc1esie s. Marie anle Le·
ad usus ministri altaris ipsius dotare proponat, maiestati
tam curiam - rect. instit.
nostre pro persona ipsius Nicolai existit - supplicatum,
quatenus ad fundacionem altaris consensum
*109. 139ó, 9. března. Ru.kop. č. 2072 f. 130.
nostrum adhibere dignaremur - . Nos - preD, \Venceslaus, cantor ecclesie s. Nicolai in faro pullorum,
scriptos census a!tarí et pro usibus Ulrici de Drahemit unam s. gr. pr. census annu; et perpetui sibi et
kow clerici incorporamus. Dat. Kar1stein 1393, die i Marssoni [Sedivý], patri suo, erga J urgEnulIl lutificulum
27. m. Junii. - Post - litterarum exhibicionem Nicolaus , - in Nova Civ. Pr. - Actum fer. III. post Reminiscere.
pro
et Bohunco, cives, proposuerunt, qualiter ipsi *110. 1395, 17. března. Rt/kop. č. 2072 f. 131.
animabus Henrici pannicide, Katherine, COtlsortis ipsius Laurencius pannifex et J axo braseator promiserunt disbricensum VIlU s. gr. _ pro erigendo altari in honore b.
gare domum in Podskalo magistro Johanni olím reetori
M. V. - volunt confirmari.
s. Nicolai in foro pullorum.Actum fer. HII. post Oculi.
*lOO. 1393, 5. listopadu. Tady", S. A. lIL str.
*111. 1395, 24. dubna. Libri eOl1jirm. V. str. 216.
156. Pessico, civís Mai. Civ. Pr., exposuit, qualiter ad
Ad present. J ohannis, nati Jaxon;s Payer, Cuncze, consor·
noticiam ipsius pervenisset, guod d. Philippus litigans
tis famosi viri Johannis dicti Tluxa de Dohalicz, et Nicolaí
super altari b. M. Y. in curia Romana recedendo de
de Podwyn ad a1tare s. Trinitatis in cripta per mortem
eadem curia diem suum clausit extremum.
d. Wolframi, in quo prefati Johannes, Cunca et Nieolaus
*101. li:l94, 29. května. Libri COl1jirm. V. str. 193.
ius patronatus dinoscuntur obtinere, d. Egidium, plebanum
Ad presenl. Nicolai Qvietonis de Zacz et Bohunconis
ecclesie in Kystra, rect. Ínstit.
institoris ad altare b. M. V. per mortem Dlriei vacans
d. JOhannem de Duba, plebanum de Nahorziedicz rect.
*112. 1395, 16. ledna. Lístil~a orig. v archivu kapit.
instit. - Ita tamen, quod - dicto altari ex quacunque
sv. Vitskd XIX, 22. Noverint universi, quod ego Simon
cau,a, extra casum permutacionis, de iure vacante prefatus
canullator, concivis Mai. Civ. pr., tenore presenciu.m puy
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blice recognosco, me mco, heredum et successorum meorum nomine triginta sex gr. pr. den. census annui el
perpetui, ab omni civitatis onere soluti, liberi et exempti,
prudentibus et honorabilibus viris Marssoni et Swaskoni
fratribus, concivibus diete Nove (I) civitatis Prag., et
ipsorum heredibus nec non d. vVenceslao, eantori s, Nicolai in foro pullorum, filio prefati Marssonis, rite et racionabiliter vendidisse virtute unius littere saue, salve ac
inviolabilis - cuius tenor sequitur in 11l1nC modum. [lnserována listina kloboučníka Mikuláše Honsperga z Nov.
Jy1. Pr. o činži 36 gr. náležitém komáři staroměstskému
Simonovi, daná dne 3. června 1389.) - In cuius vendicionis ac presencium reformacionis tes!imonium sigil1aJohannis Oezass iudieis, Mireonis Hrazaak el Themlini
trubacz, consulum iuratorum dicte Nove Civ, Pr., ad preces meas sunt appensa, Datum Prage fer. lIlI. post S. Viti
a. d. m. trec. nonagesimo quinto.
"'113. 1396,3. srpna. Libri cOHfirm. V, str. 262. Ad
ecclesiam parochialem S. N. per resign. d. Nicolai Puchnik, licenciati in decretis - ex causa permut. vacantem
de consensu d. Wolframi archiepiscopi ac nobilium Pauli
et Wenceslai de Squorcz, fratrum supradicti d. Wolframi,
pro media parte, nec non proddorum Procopii, Bohuslai
ac lodoci de Quietnicz, similiter dicti Bohuslai, et J ohannis
de Kleczan pro alia media parte, dicte ecclesie patrono rum,
d, Nícolaum Mislaws, olim cancnicum prebendatum o.
Petri Wissegrad. - rect. inst.
*114. 1396.
Tadra. $, A. III str, 172. Adam
a1tarista.
"'115. 1396, 5. července, Tamtéž str. 183, Reposite
Slint aput acta X S. racione sequestri in causa, que vertitur super altari s. Marie inter d, Nicolaum Prager et Vitum clericum in curia Romana.
*116. 1396,
Tamtéž stl'. 211. Nicolaus de Caplicz presb. vicarius,
'*117. 1396,6, září. Libri confirm. V, str. 266. Ad
altare s. Crucis per resign. Vvenceslai ex causa permut.
yacans de consensu Bartholomei Stuk el Johanni" filii
sui senioris, et aliorum liberorum, di cti altaris patronorum,
d. Hinconem, olím plebanum in Selakowicz - rectoľ.
instit.
*118, 1396,26. října. Tamtéž str, 271. Ad altare ss.
Patrono rum per resign. Ade rectoris ex causa permut.
vacans de consensu de vVolframi archiepiscopi et d. Nicolai Myslaws, plebani ecclesie s. N., nec non Proeopii
Bohuslai, dieti altaris patľonorum, d. Petrum, olim plebanum ecc1esie in Radotyn, rect. instit.
*119. 1397, 13, ledna. Tadra, S. A. 111. str. 228.
Pessico civis, patronus altaris s. Marie.
*'120. 1397,4. března. 7amtéž str. 400. Wenceslaus,
rector altaris in ecc!. Wissegrad. - constituit suos procuratores - dans eisdem - petestatem dictum altare
_ cum Johanne de Duba, rectore altaris S. M. V. in
ecclesia s. N. permutandi, consensum patronorum impetrandí - .
*121. 1397,13. března, Libri confir1ll. V. str. 281. Ad
altare s. M. V. per resign. J ohannis de Duba ex causa
permut. vacans de consensu Nicolai Qvietonis de Zacz
_ d. Weneeslaum, olím rectorem altaris S. Johannis ev,
in ecclesia Wissegr. - rect. instit.
*122. 1397,14. března. 7adra, S. A. III. str. 401.
Wenceslaus, rector altaris b. Marie V. in ecclesia s, N,
constituit suos procuratores - ad pemmtandum dictum
altare pro quocunque alío beneficis.
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"'123. 1397, 14. března. Tamtéž str. 240. Henricus
de Slakenwerd constituit proeuratorem ad petendum munus confirmaeionis - altaris s, Trinita!is - .
*124. 1397.
Tamtéž str. 247. Nicolaus presb.
de Schebetyn, viearius ecc1esie s. N.
*125. 1397, Tamtéž str. 299. Nicolaus Mysla\ys
plebanus.
*'126, 1397,23. března. Libt'j cOl$fir1ll. V. str. 281.
Ad altare s. Trinitatis per resign. d. \Venceslai ex causa
permut. vacans de consensu Johannis de Dubecz clientis,
dicti altaris patroni, mag, Henricum, baccalaureum in decretis, recI. instit.
*127, 1397,5. dubna. Tamtéž str. 282. Ad prescnt.
d. Wolframi archiep., Nicolai Myslaus, plebani ecclesie
S. N., Bohuslai dicti Niger ad altare ss. Virginum per
mortem d. Kochankonis yacans Petrum de Mislaws, ciericum Olom, dioc., rect. instit
*128, 1397, 9. května. Tamtéž str. 284. Ad allare
s. J\'iarie nec non ss. Virg, ad presenL Niklassii de Benessow, residentis in vVrapicz, per mortem d, Swanonis
vac. d. Boleslaum clericum de Klumyn, rect. insti!.
*129. 1397,22. září. Tamtéž str. 290, Ad altare s,
Trinitatis sub cripta per resign. d, Nicolai ex causa
permut vacans de consensu Johannis Payer, Cuncze, consortis Johannls Tluxa de Dohalicz~ et Nicolai de Podwy~
nye _ d. Rudolphum, olim plebanum in Hrziwicz, rect.
instit.
"'130. 1397, 18, října. Liber el'ect. Vll. f. 147. Ego
Hiltmarus dictus Pezembach, civis Mai. Civ. Prag., harum
litterarum serie recognosco universis presentes inspecturis
me et heredes meos octo S. gr. PL, videlicet quinque s,
gr. in villa Radiczewes et tres S. - super domo Laurencii
dieli Czeislinger, civis Mai, Civ, Prag" annuum censum et
perpetuum a discreto viro Nicolao Pezembach - percepisse, Quas quidem octo s, - promitlo - solvere - d.
Thome, altariste altaris S. Proeopii in ecclesia S. Nicolai
_ :Mai. Civ. PL - Datum Prage a, d. MCCCLXXXXVll
die s, Luce ev.
*131. 1398, 12. listopadu, Tamtéž fT, Č, 665, Constitutus - COl-am d. Nicolao Puclmik in iudicio honestus
vir Leonardus dictus Wyedensky, civís Mai. Civ. Prag.,
patronus altaris b, Marie V. in ecclesia S. Nicolai in foro
pullorum predicte Mai, Civ. Prag" in presencia honorabilis viri d, Nicolai Mislaus, plebani ecclesie predicte, et
d. Petri, rectoris altaris eiusdem - mediam sexag, gross,
den. prag. census annui super domo Laurencii alias
Vi/abronis, civis Nove Civ. Prag" sita inter domos Wenceslai oleatoris ex una el Jenkonis, civium de Nova Civ,
! Prag"
parte ex aHera pro anima bone memorie d,
Andree, olim rectoris altaris supradicti, memorato d. Petro,
nunc eiusdem altaris rectori - dedit - ita tamen, quod
ipse d. Petrus et omnes ipsius successores de eodem
censu singuíis annis - viginti unum gross, distribuat in
hunc modum : primo plebano ecc1esie S. Nicolai antedicte
dando 15 gross., item rectori scolarum ib. 4 gross, et
sacristano eiusdem ecclesie 2 gross. pro anniversario more
I
aliorum anniversariorum in predicta ecclesia pro anima
predicti d. Andree in vigilia ss. Symonis et J ude singulis
annis peragendo sub poena excommunicacionis, - residuos vero 9 gross, praefatus - altarista et sui súccessores pro se - reservabunt - . Acta sunt hec a. d. 1398
die 12. m. Novembris.
*132, 1398,8. prosince. Tamtéž Vl. f. 89. (Ereccio
altaris b. Marie Virg. in ecclesia s. Nicolai in foro pullo-
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quod quamdiu ipsa vitam duxerit in humanis, ins patrorum.) Nic, Puchni]; Sane noveritis, quod in nostri
natus - ad ipsam debeat pertinere, Ipsa vero
pres~ncia personaliter constituta hone sta matrona domina
decedente - ad heredes - ipsius - Laurencium HayssClara, re'icta Henslini Freiberger. olím civis Mai. Civ.
mel et Agnetem, ipsius sororem germanam, nec non ad
Pr~g" proposuit, qualiter ipsa dudum zelo devocionis
plebanum ecclesie s, Nicolai sepe nominati - . Datum
accensa de bonis eidem a deo collatis unam perpetuam
Prage a. d. lIfCCCXCVIIl die nona mensis Decembris.
missam in ecclesia parochiali s. Nicolai ad laudem,
*134, 1898,
LiMi erect. Vl. f. 142. Johannes
uloriam et honorem b. Marie V. in altari eiusdem b.
de Usk presbyter, vicarius.
!1arie V, singulís diebus temporibus perpetuis decantan"'13ó. 1398, 13, prosince, Libri confirm. V, str. 314.
dum sufficientibus redditibus dotavit unumque capellanum
Ad present. Clare, relícte Henslini Freyberger ad
eiusdem misse institui et confirmari procurando aliumque
a!tare b. M. V. - per prefatam d. Claram dotatum eidem capellano seu altariste tamquam conministrum non
d. Johannem Rass de Jewiczka presb, rect. inst.
confirmatum iungendo, disponens tamen, quod dietus altarisla institutus et confirmatus una septimana ct alius con*136. 1399,4. června, Tamtéž Vl. str. 8. Ad altare
minister eiusdem non confirmatus alia septima dictam
ss, Virg. in ecclesia s, K per resign. d. Petri ex causa
mÍssam singulis diebus debeant sine intermissione in prepermut. vac. de consensu Wolframi archiepiseopi, d. Ni·
dieto altari decantare - , Verum quia prenominata d.
colai Mislaus, plebani ecolesie S. K, et Proccpii Bohuslai
Clara considerans, quod pro temporis successu dietus cade Conraticz d. Nicolaum, olim plebanum in Neuzidel
pellanus non confirmatus possit deperire, cum eidem proOlomuc. dioc., rect. instit.
visum non exista! et per consequens missa prescripta
*137. 1399, 17, června. Liber erect. X/ll f. 104.
_ obmitteretur - , pro secundo ministro - misse ante(Pro altari s, Procopii in eccIesia parrochiali s. Nicolai in
dicte - sedecim s, gr. - census annui - in locis et
foro pullorum.) Constitutus personaliter coram domino Ni·
bonis inferius designatis una eum domuncula ipsius parva
oolao Fuchnik HiltmarusPosempach, olim civis Praanexa domui eiusdem Clare magne, quam ipsa ad presens
gensis, nunc moram trahens in Nymburga, in presencia
inhabitat, sita ex oppOSilO domus domine Cacze, Telicte
J ohannis, rectoris altaris s. Procopii in ecclesia s. Nicolai
Laurencii de Jermir, civis memorate civitatis Prag., pro
in foro pullorum Mai, Civ. Frag" confessus est et recoginhabitacione amborum rectorum a!taris memorati - dedit
novit, se quinque sexag.gr. den, prag. census annui et
_ census vero prescriptus - est deputatus: primo octo
perpetui in vi Ua Radicziewes ad dietum altare spectantes
s, in vilIa Braslaw in hereditatibus quondam Hasskonis
_ Procopio de Zaez, olím notario dicte Mai. Civ. Prag"
clientis et omnibus libertatibus ad eas pertinentibus et
vendidisse, Quem censum dicto altari - ad bona suaspectantibus; it. quattor s, in vi11a Mlynczi Jarossii et in
in Kowanicz - transtulit - . Acta sunt hec a. m. tre·
Rozdialowicz et aliis omnibus et singulis bonis ipsius J acentesimo nonagesimo nono, die decima septima mensis
rossii propinquioribus ad Rozdialowicz; il. qualtuor s. in
Junii.
villa Wnyeltess in hereditatibus Newlassii c1ientis gr. den,
*'138. 1400, 17, května, Libri conJirm, VI. str, 20.
_. De iure vel'O patronatus altaris seu secundi ministerii
Ad a!tare seu missam maturam Slib nota per resign. d,
ad ipsam debeat spectare - , ipsa vero decedente
Pauli ex causa permut. vac, d. Conradum, olím plebanum
dictum ius - ad Nicolaum, dictum Nigra steHa. Petrum
s, GalIi prope Aulam Regiam, salvo iure patronorum in
Unicomi, cives 1Ilai. Ci\~, Prag. - pertinebit. Datum
littera ereccionis contento et salvo iure testamentariorum d,
Prage a, d, M,CCCXCoVIlI, octava díe mensis Decembris.
Clare Freiberger - rect. instit.
"'133, 1398, 9 pros. TamiJž f. 91. (Ereccio altari,
'''139. 1400, 3, listopadu. Tamtéž str. 30. Ad presenL
Omnium ss, apostolorum in ecclesia s. Nicolai.) N. PuchJohannis, decretorum doctoris, protonotharii civitatis,
nik - . Sane noveritis, quod in nostri presencia personaJohannis Beranek, plebani ecclesie s, Leonhardi, Johannis
liter constituta honesta matrona d. Christina, relicta Dle
Weyswosser et Johannis Leonis ad alt are ss. Viti et \VenFaier, civis olim Mai. Civ. Prag., sano et deliberato aniceslai et aliorum martirum per mortem d, Nicolai vac. d.
mo suorum amicorum freta consilio, cupiens temporalia
Johannem de Ridolcz presb. Olomuc, dioc" rect. instit.
pro etemis et transitoria pro perpetuis fclici comercio
*140. 1401. Ta11ttéž str, 45. Petrus Sidlo, olim
commutare, pro remedio et salule anime sue suorum prorector altaris S. Trinit"tis sub cripta.
genitorum et predecessorum, nec non omnium fidelium
*141. 1401, 2. ledna. Krofta, Acta Bonifatii lX
defúnctorum animarum sancta requie decem S. gr. den.
Č, 1701. Bonifatius officiali Pragensi. Exhibita nobis
pl'. census annui et perpetui pro erigendo altari in 110pro parte Nicolai [Púchnik) peticio continebat, quod olím
nore Omnium ss, apostolorum in ecclesia S. Nicolai in
ipse parrochialem eeclesiam s, K, quam, el - Nicolaus
foro pullorum - in perpetuum beneficium ecclesiasticum
Mis'law, vVissegradensis et S. Georgii ecclesiarum canoet ipsius rectoribns de et super bonis ac locis infrascľip
desiderantes i110s - invioem
nicatus ct prebendas tis : primo tres s, in villa Postrzezill, in et super to ta
permutare, - eos in manibus - vVolframi archiepiscopi
curia agrorum quondam Zywani elientis, quam nunc tenent
_ resignaverunt, idemque archiepiscopus - parrochialem
filii ipsius Zywani; it. tres s, gr. in municione Ostrow
ecclesiam Nicolao de Mislaw - oontnlit. Cum autem pľope Zap - : it. unam s, in villa Bratronicz et omnibus
bonis' Petri c1ientis ibidem de Bratronicz. ll. in et super i ad prefati Nicolai Puchnik pervenerit noticiam, quod nos
nuper de ipsis canonicatu et prebenda s, Georgii - alteri
domo et ipsius area domini Procopii de Praga presbiteri,
persone mandavimus provideri pro parte ipsius N,
fratris germani prediete domine Christine, sita in plebe
Puchnik nobis fuit humiliter supplicatum, ut - providere
S. Benedicti Mai. Civ, Prag, memorate inter domos
sibi super hoc de oportuno remedio - dignaremur. Nos
\Venceslai dicti Beran braseatoris ex una et Ule arcuficis
_ mandamns, quatenus - prefatum N. Puehnik ad posparte ex altera, ll, dua, s, gr. in Nova Civ. Prag. in vico
sessionem corporalem predicte parrochialis ecolesie S. N,
dieto Czip in domibus et eorum areis infrascriptis: - inducas - .
Simonis sutoris, Nettolczonis cerdonis - Blahonis*142, 1401, 17. cervna, Tadm, $, A. I V. sir, 16.
J ohannis carboniste - . De iure autem patronatus altaris
(Pro altari s. Procopii,) Hiltmarus Posempach, olím ci"is
sepedicti prenominata d, Christina disposuit et ordinavit,
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Prag., nunc moram trahens in Nymburga, in presencia
Johannis, rectoris altaris s. Procopii, recognovit, se V s.
gr. census annui in villa Radicziewes, ad dictum a1tare
spectantes, Procopio de Zacz, olim notario Mai. Civ. Pr ..
vendidisse, quem censum dicto altari et ipsius rectoribus
ad bona sua in "illa Kowanicz - trans tulit - promisitque
Nicolaum, dictum IIfykess de Chotienicz, et filium suum
Hiltmarum inducere. ut de huiusmodi translacione
census consenciant ex e~, quia eadem bona in tabuli,
terre habere dinoscuntur - . Tres vero sexag. promisit in
bonis Laurencii Czeslmeyster demonstrare - . (Dne
září stalo se svolení Mikešovo a Hiltmarovo.)
*143. 1402. Tamtéž str. 166 a 249. Dominicus
de Budweis, plebanus in Chrustoklat, rector altaris s. Marie in Geblaw et b. Marie in ecclesia s. N.
"'144. 1402, 13. ledna. Viz v)iše díl I. str. 232 č. *6.
"'146. 1402, 14. ledna. Borovy, Libl'i erect. V. é.
752. D. Mislaws, rector ecclesie paroch. s. N. in presencia vVaczkonis, nati Crucis institoris de Praga, commissarii Cunyeconis dicti Kawalecz de Zumberg - recognovit, quod ecclesie sue - una s. gr. census annui per
dietum Crucem institorem et \Vaczkonem, ipsius fiIium,
est donata - super vinea ante valvam equorum - .
*146. 1403. Librrco11finll. Vl. str. 90. Hinco,
canonicus s. Apollinaris Prag. et rector olím allaris s.
Crucis in ecclesia s. N.
"'147. 1403,19. června. Rl/kop. č. 2100 f. 382. Johannes de Rudolcz, aJtarista ss. Viti et \Venc. - emit I
s. gr. census annuí - in domo Fanczonis in Nova
Civ. Pl'. pro VIII s. gr. Act. fer. III. ante Joh. B.

*158. 1404, 26. dubna. Rukop. č. 2101 f. 5. D. Johannes dietus Naso el d. PauIus presbyteri resignaverunt
I S. gr. census d. Cunssoní et d. Vito altaristig b. Marie V.
in ecclesia S. Nicolai super domo olim vYenceslai
Tucznik. Act, sabbato post Georgii.
*'159. 1406, 3. října. Bmler,
Pozůstatky desk
11. sll'. 29. Joannes Muncer, presbiter de Pothsstein residens in Praga quod census suos annuos, videlicet
XXV s. gr. - super - bonis - in Chwal - dedit -'tribus altaris, que denuo construi procuravit et in beneficia
ecclesiastica erigit, quorum primus est - in ecclesia S.
Galli - aliud in honore b. Marie Virg. in ecclesia s. N.
in foro pullorum - et tercium in honore Omnium apostolorum eciam in eadem ecclesia s. N. -.
*'160. 1404, 12. prosince. LibYi confinn. Vl. str.
134. Ad present. Vincencii, civis Mai. Civ. Pr., ad aJtare
ss. Patronorum per mortem Ludovici vac. Thomam, natum
eiusdem Vincencii, clericum, rect. instit.
*161. 1406,23. června. Tamtéž str. 150. Ad present.
Johannis, nati Bartholomei Stuk, ad a1tare S. Crucis per
resign. d. Petri di cti Lawss vacans, d. Johannem dictum
Cziner de Alta iIIIuta, olím altaristam in "\Vratislavia, recl.
instit.
"'162. 1406, 13. února. Tadra, S. A. V. sir. 28.
Dominicus, plebanus in Stodolek, et Laurencius, rector
altaris s. Marie - eadem ipsorum beneficia ex causa permutacionis resjgnaverunt.
*163. 1406, 3. dubna. Libri conjirm. fT f. str. 178.
Ad altare b. M. V. per resign. d. Laurencii ex causa
permut. vac. de consensu Nicolai et Leonardi, dictorum
Wydensky, magistrum Laurencium, olím plebanum in
Czwynyewes, rect. instit.
"'164. 1406, 24. dubna. Tadra, S. A. V. sll'. 120.
Mag. Laurencius, rector altaris b. M. V., recognovit, qua·
liter ipse d. Henslíno, rectori altaris s. \Venceslai in ecclesia Prag., in XXIII S. gr. racione iusti mutui debitorie
obligari - quas 'eidem - non valens persolvere bono
rúodo síbi de omnibus et singu1is censibus dicti altaris
cessit - .
"'166. 1406.
Tamléž str. 154. Cunatha, aItarista
altar-is S. Marie. - Tamtéž str. 291. Petru.s et Vi'encéslaus presbyteri. - Str. 301. Johannes predicator.
"'166. 1406,28. dubna. Libri cOHfirm. VI. str. 180.
Ad altare S. Trinitatis per resign. mag. Henrici ex causa
, permul. vac. de consensu famosi Johannis, residenlis in
Dubczek c1ientis, d. Jacobum, olím plebanum in Alta
Muta, rect. instit.
"'167. 1407, 21. února. Tamtéž str. 202. Cunsso,
altarista olím ll. M. V.
*168. 1407, 26. února. Tadra, S. A. V. str. 362.
In causa super altario b. i\1. V. Sigismundus Beranconis,
civis Mai. Civ. Pr., pro se et Nicolao plebano, patronorum ipsius altaris, cride seu proc1amacioni de mag. Nieolao
Cacabus facte se opposuit - .
*169. 1407.·
Tamtéž Vl. str. 22. Johannes
a1tarista s. Procopii.
*170. 1407, 4. června. Libri c011finll. Vl. str. 211.
Ad present. Johannis Dubecz de Dubecz armigeri ad
aJtare s. Trinitatis per resign. Taxonis vac. Petrum de
Pricas, plebanum in Penczicz Olomuc. dioc., recl. inst.
*'171. 1407, 20. července. Tamtéž str. 220, Ad alt are
ss. Virg. per resign. d. Nicolai ex causa permut. vac. de
consensu Nicolai Mislaw plebani Johannem, olím plebanum S. Leonardi, recl. instit.
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';'148. 1403, 25. srpna. Libri co'tjirm. VI. str. 96.
Ad present. Leonardi Weydensky ad altare b. M. V.
per mortem Petri vac. J aroslaum, natum Nicolui de Praga,
clericum, rect. inst.
"'149. 1403, 27. září. Tamtéž str. 102. Ad aItare b.
M. V. per resign. d. Dominici de Budwayss vac. honesta
nlatrOna . . . conihorali 1Iathie [de turri] in absctl1cia
ipsius ad hoc consenci"ente, d. Petrum, olim plebanum in
Stodolek - rect. instit.
Tadra, S. A. IV. sty. 253. Cunsso,
';'160. 1403.
a1tarista s. M. V.
';'151. 1404.
Tamtéž str. 308. Magister Paul~s,
reoto1' aJtaris s. j\farie.
*152. 1404,5. března. Libri confirm. VI. str. 113.
Ad altare b. M. V. per resign. d. Johannís ex causa
permut. vac. de consensu d. Nícolai Mislews plebani, Nicolai a nigra steHa ac Barbare, uxoris J ohannis, d. Vitum,
olím plebanum in Zabiehlicz - rect. instit.
*153. 1404, 7. března. Tamtéž. Ad altare b. III. V.
per mortem Jaroslai vac. ad present. Leonardi et Nicolai,
fratrum dictorum Widensky - rect. instit.
*154. 1404. Tamtéž str. 114. Petrus. olim altarista s. \Venceslai el aliorum patronorum.
.
"'156. 1404, 17. března. Tamtéž str. 115. Ad present.
d. Nicolai Mislaws plebani ad altare S. Wenceslai et
aliorum patronorum . per liberam resign. d. Petri vac.
magistrum Georgium Bora, decretorum doctorem, olím
plebanum S. Petri in insula Prag., rect. instit.
*166. 1404.
Rulwp. č. 2101 f. 18. Domus
olím magistri Johannis, rectoris scole s. N.
"'167. 1404.
Libri confirm. VI. str. 120. Pertoldus de Nova PIzna presb. el vícarius eeolesie s. N.
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"'172. 1407, 14. listopadu. Tamtéž str. 230. Ad
Pessiconis civis et Anne, conthoralis ipsius, ad
s. M. per liberam resign. mag. Pauli vac. Petrum
de Ujezd c1ericum rect. instit. Ad present. Hiltmari
dicti Pezembach, civi, de Nymburga, ad altare S. Procoper liber-am resign. Johannis vac. Nicolaum de Do~
c1ericum, rect. instit.
'*173. 1407, 7. prosince. Liber erect. FII. f. 151.
(Pro altari S. Nicolai 1\1ai. Civ. Pr.) Johannes Kbel ~ni\"ersis et futuris, ad quorum noticiam presentes pervenerint ant pen-enire contigerit, salutem in domino. Novequod in nostri presenci a personaliter constituti hoviri Johannes Lanczman, notarius pretoríi, et FranCiSCllS de Biela, cives Antique Civ. Prag., testamentarii
bone memorie J ohannis apothecarii - ac Nicolaus, natus
Francisc; Steubl, nec non Nicolaus, natus Johannis apotetecarii, nobis exponere curaverunt, qualiter postquam du-'
dum quedam domus olím Johannis cirologi, sita i platea
Tudeorum aput s. Valentinum, super qua altarista altaris
s. I\icolai in ecclesia s. Nicolai in dieta Antiqua Civ. Prag.
cl dictum a!tare quatuor s. gr. census annui et perpetui
habuit et habere dinoscebatur, per prefatum Johannem cirolog um fuit vendita Iudeis, pro dicto censu in pretorio
memorate civitatis per prescriptum cirologum quinquaginta
s. cum dllObus gr. p1'edictorum pro emendo alio censu
sunt ;-eposite. Prescripti Johannes apotecarius el Franciscus Sleubl diolis pecnniis receptis quinque S. gr. census
anl1ui - pro dicto altari emerunt - , primo tres S.
gr. - super domo - Leut1ini et eius I.abernatoris, que
est ex opposito domus Reynhardi, sita penes domum Hellsliní Luthomysl ex Ulla et domum Doleatoris parte ex
altera, el pro residua pecunia - duas s. super
domo Andree braseatoris - sita prope ecclesiam S. ]'l"1arlini illter domos Lemlini sutoris ex una et Nicolai Rotrok
parte et altera, simi1iter emerunt - . Acta sunt hec a. d.
lll. quadringentesimo septimo, die septima m. Deccll1bris.
"'174. 1407.
Tadra, S. A. V /, str. 32. Mag.
Gailus, olim plebanus in Slepoticz, nunc vero altarista
altaris s. ivIarie.
*175. 1407. Tamtéž str. 119. Johannes, altarista
Procopii.
il176. 1408,31. května. Rnk. č. 2101f. 152. D. Johannes prolhonot. depntat pro capellano ad allare S. Johannis B. in ecc1esia S. Nic o 1 a i certos census iuxta indul·
tum d. regis: videlícet I s. super domo olím Jacobi Czeczik sita in acie prope S. Spiritum, il. I s. gr. el lIU
perelices et IIII de familia ipsius cappellani balneandos
super balneo olím vYernheri, il. snper domo Nicolai coFrolich II m. gr. ol unam S., it. super doma Johan·
braseatoris, dicti snb stuba, lm., il. super domo Ma'lhie Fewrlini I s., in acie pIatee taxil1atorum, it. super
domo olim Gunlheri Meisner ad tres virgines I s., it. I s.
super domo olím Cunczonis wagmacher in platea calcariatorum, il. alteram dimidiam marcam gr. super doma olím lvlichaelis Bechinger et super domo Georii
pictoris alteram dimidiam S. gr. Act. fer. V. ante Penthecost.
*177. 1408. Tadm, S. A. V J. str. 200. Pet1'us
cantoL - Str. 294. Petrus de Ujezd altarista s. l\Iarie.
*178, 1408,23. línora. libri cOl$firm. Vl. sir. 238.
Ad altare s. Trinitatis de nOI"O dotatum et in beneficium
erect.um ad. present. Katherine, relícte Endrlini, Petrum
Senftleben de Strigovia presb. rect. instit.
*179. 1408, 18. srpna. Tadra, S. A. J!l. sir. 327.
Petrus dictu, Bohuslaw de Gwietnicz et Bohuslaus, fratres
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patrueli, suo et Elisabeth et Katherine, sororum ipsorum
nominibus cridam super altario S. Procopii emanatam
impediendo Nicolaum Chwalonis de Herzwail presb. Prag.
dioc. ad prescriptum a1tare presentaverunl.
*180. 1409.
Rukop. č. 2101 f. 171 Magister
Martinus de 19lavia, oHm plebanus in Prossyek, altarista
altaris S. Nicolai in ecclesia S. N. - publicat pro se do·
mum - penes ecc1esiam s. Martini Mai. "'181. 1409, 18. ledna. LibYi cOl1firm. VI. str. 256.
Ad altare ss. Petri et Pauli per resign. d. Georgii Czibule
ex causa permut. vac. de consensu vYenceslai Stuk de
Cbolpicz mag. Arnestum, olim vicarirtm \Vissegr., rect.
instit.
*182. 1409, v kYětnu. Tamtéž str. 263. Vacante
altari S. Procopii per mortem J acobi lodocus, natus Peslini
dicti Bohuslaus. Aniczcze. conthoralis Stuk. alias Pitkowsky de Pitkowi~z, Nicolau'm, natum Sczedro'nii de ]ewiczka
Olomuc., ex una et Petrus, Elzka, Bohuslaus el Katherina
_ Nicolaum de Herzman presb. ad dictum altare presentaverunt '-.
*183. 1409,21. srpna. Tamtéž str. 271. Ad present.
Johannis Weylburg prothonotarii ad altare s. Johannis
B. de 110VO dotatum Johannem Petri de Camenicz, diaconum Misn. dioc., recl. inslit.
*184. 1409, 21. srpna. Liber erect. IX. f B 2.
(Ereccio altaris s. Johannis B. in ecclesia 5. Nicolaj.) Joh.
Kbel - . Sane in nostri presencia personalíter constitutus
honorabilís vir d. Johannes Weylburg, decretorum doclor,
prothonotarius 1\1ai. Civ. Prag., volens celestia pro terrenis
felíci comme1'cio commutare - pro salute el remedio
snime sue, Johannis "\Veylburg de \Vida, patris sni, Ka·
therine matris ac predecessorum suornm et omnium fidelium defunctorum X S. gr. census annui et· perpetui et
decem et octo gr. d. pr. libro Mai. Civ. Prag. prediete
inscriptas et intabulalas in domibus infrascriptis dedit, donavit
et pie depulavit ad usum infrascriptum: Primo videlicel
X s. gr. et X gr. pro aItari S. J ohannis B. in ecc1esia S.
Nicolai in foro pullorum - et ipsius a!taris rectori - ,
quorum censuum una sexagena gr. est super domo olim
J acobi Czeczik sita in acie prope monasterium s. Spiritus
penes domum olím Cunssiconis Noska immediatc; il. una
~exag. gr. et quattuor perdices in singulis Nativitatis
Christi festis censuandas et quattuor de íamiIia eap.ellani
balneandos super balneo olim Wernheri balneatoris, sito in
B.umine aque ]'\'Iu!tavie sub molendino pridem Augustini
appothecarii. ll. una sexag. gr. in domo Nicolai, cognati
Frolich, que sita est prope maccella carnium inter domos
olim Francisci Glaser ex una et Clme tabernatoris parte
ex altera, il. super domo Jobannis braseatoris dicti Sub·
stuba una marca liberi census - , que domus sita est
prope maceella carnium ex opposito domus Jaxonis Bielek,
item super domo lIathie Lewtlini una sexag. gr. census
liberi sita retro s. Nicolaum in acÍe platee taxillorum
penes domum Georgii de Janowicz; il. super domo olím
Guntheri Meisner dieta ad tres virgines una sexag. gr.
sita prope collegium penes domum pridem Mathie sarloris; il. una sexag. gr. super domo "lim Cunczonis wagenmacher sita in platea calcariorum inter domos Hawenschi1t calcariatoris ex una et domum olim J ohannis
horologisle parte ex altera, il. dimidiam alleram marcam
gravem gr. - super domo o1im Michaelis Hering, nunc
Hannekamp fullonis sitám inter domos Petri Scheubel ex
una et Nicolai Zumer parte ex altera et super domo
Georgii pictoris alteram dimidiam S. gr. sita in lacu in
acic ex opposito domus domini Hinkonis Bercze de Hoen-
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stein et penes domum Jesskonis Dupowecz, qui quidem
altarista (u sv. lIIikuláše) septimanis singulis ad minus
quattuor missas legere debet - , De marcis vero
duabus - super domo Nicolai Frolich - taliter disposuit - , ut servi cia in anniversariis infrascriptis in ecelesia
s. Nicolai - peragantur; Primo iu festo Conversionis s.
Pauli, die precedenti vel sequenti, anniversarium in ecclesia s. Nicolai - peragatur - et fiat memoria Johannis
de 'vVida et Katherine, uxoris sue, Johannis doetoris,
Agnetis, filie jpsius, et Johannis presbiteri, dieti Johannis
de Waida patrui. Tercium anniversarium fiat in festo
et fiat mentio Henriei, avi Johannis
s. Katherine doetoris, et Regine, ave ipsius, Conradi Newiwiert de
Wida - . Ceternm autem dominus Johannes predietus
regimen et tuieionem predictorum bonorum nee non ius
presentandi ad a!tare supradictum sibi et heredibus
suis, quamdiu vitam duxerit in humanis, postobilum autem
ipsius magister Sigismundus, frater ipsius, et heredes
eiusdem regimen - nee non ius presentandi - perpetuo
debent obtinere - . Datum Prage a. d. m. CCCC nono
die XXI m. Augusti.
185. 1409, 2. listopadu. Libri confirm. VI. str. 278.
Ad present. J ohannis Dubecz de Dubczek clientis ad
a!tare s. Trinitatis per resign. Petri vac. Mathiam de Dub
presb. Olomuc. dioc. recl. instit.
*186. 1409.
Libri uect. V/ll. f. 78. Georgius Janowicz, Johannes de Brunna, instit~res, Nieolaus
r)'mar, Ludovicus Schrol, cives Mai. Civ. Pr. ae principales de fraternitate ínstitorum, quam in ecclesía s. N.
- habere dinoscuntur - .
*187. 1410.
Rttkop. Č. 2101 f 217. Katherina, relicta Enderlini Duryng, resignavit d. Petro de
Strigonia, altariste altaris s. Trinitatis in ecclesia s. Nicolai,
el successoribus suis, quod alt are nunc de novo erexit,
X S. gr. C., videlicet VI S. super domo Franeisci de Bela
et IlJI s. super domo Marci Sehotter. Act. fer. III post
Oculi.
*188. 1410, ll. června. Libri confirm. "Vll. str, 2.
Ad presént. Vinceneii eivis ad a1tare ss. Fabiani et Sebest.
per liberam resign. :';icolai Fridlini vae. Thomam, natum
Johannis de Budweis, c1ericum, rect. instit. - Ad present.
mag. Johannis 'vYeylburg prothonotarii nee 11011 Stephani
de Kladcz et Vitoldi de Leta curia ad a1tare s. Proeopii
per liberam resign. Hasskonis vac. Nicolaum de Herzman
pleb. recI. instit.
'1'189. 1410, 26. července. Tamléž sll'. 5. Ad altare
S. Trinitatis per resign. Mathic ex causa permut. vae. de
conscnsu Johannis de Dubecz Stephanum, pleb. in Hulyn
Olomue. díoe .. reet. instit.
"190. l410, 12. srpna. Tamtéž str. 8. Ad present.
Johanconis Ortlini, mag. Johannis prothonotarii ad altare
s. Crucis (nedopsáno).
*191. 1410, 22. srpna. Liber erect. IX. f H. lG.
(lus patronatus altaris in ecelesia s. Nicolai in foro pullorum.) Joh. Kbel notum facimus tenore presencium
universis, quod ex relacione ·l'elri de i'vIokrsko, notarii
publici, per nos ad infrascripta deputali, nobis facta accepimus et sumus c1are informati, qualiter eoram dicto
llotario et testibus infr"seriptis honesla domina Anna, reIieta Frane Bischof, patrona altaris S. Trinilatis in ecclesia
S. Nicolai
in foro pullorum -- in preseneia honeste domine Dorolhee, reliete 'Yenceslai de Bassez - ius patronatus in a!tari predieto - dicte d. Dorothee - dedit-,
ubi prefata d. Dorothea ii'! possessione huillsmodi iuris
palronatns existens ex eoncordia inter ipsam ct dominum

Tohannem, dictum Munczer de Polenstein, presbyterum
dicti altaris, eompatronum, acta post mortem suam
huiusmodi ius patronatus - dieto d. Johanni - tradidit
et eondescendit. Acta sunt hec - a. d. m. quadringentesimo decimo, díe vieesima seeunda Augusti.
*192. 1410.
Rukop. č. 2101 f. 228. D. Mareus,
a!tarista altaris S. Andree, resignat maccellum suum earnium - . Tamtéž f. 208. Magister }Iartinus de Jglavia
- emit domum - in plebe s. Benedieti.
*193. 1411, 25. srpna. Libri co1tfirlll. Vll. sll'. 30.
Ad presenl. Nicolai, plebani eec1esie s. N., ad a!tare ss.
Virg. in eadem ecelesia per resign. Johannis Beranek vae.
Laurencium de Modrzicz Olomue; recI. inslit.
'1'194. 1411. Tamté.i str. 35. Przibico de Wrbiez
altarista.
*'195, 1414, 18. ledna. Tamtéž str. 102. Ad present
Nicolai Mislaw, plebani ecc1esie S. N., Iodoci, Petri, Bohuslai, Nicolai, Johannis el 'vVenceslai, fratrum Proeopii
Nigri dicti Bohuslaus, ad a!tare ss. Patrono rum per mortem mag. Georgii Birica vae. Johannem Philippi de Dacziez Olomne. recI. inslil.
*'196. 1414, 6. října. 7amléž str. )32, Ad a!tare s.
Katherine per resign. Martini ex causa permut. vae. \'Vcnceslaum, olím canonicum s, Apolinaris, reel. instit.
*197. 1414, 16. listopadu. Tamtéž sir. 139. Ad present. Leonardi de Wyenna et Alberti Camererz ad altare
b. M. V. per mortem Johannis vae. Georgium presb. de
Praga recI. instit.
*198. l414, 20, línora. Tamtéž]. 80. Dominus noster
rex dimi,it d. Marcum, prout ipsum solus fecit sacristannm
in ecel. S. N., et síbi ibidem omnes res in ornatibus ct
in aliis clenodiis ad regendum ea solus commisit, de quibus rebns aliquid - sunt perdite, sic ipse d. rex eundem
dominum 1\1arcum nee non Duchconem Rulanl et Bernardum Kotkonem, prout sunt vitrici eiusdem ecclesie, per
ipsnm dominnm nostrum regem ad hoc dati et electi,
[fecit] liberos el solntos. Ac!. fer. III. posl s. Yalentini.
*199. 1414,7. května. R1llwp. Č. 2099
78. l\Iarcus,
pridem sacristanus S. N., elegit patronum
collalorem
altaris sui s. Andree ibidem in ecel. s. N. Ludvicum apotecarium ex eo, quod d. lvIarcus censum ad ipsum a!tare
pertinentem habere dinoscitur in bonis Przemisl, que bona
ipse Ludvieus possidet. Acl. fer. II. post Joh. ante p.
Lat.
*200. 1414,12, července. Rt/kop. č. 2102]. 41. Anna,
filia o1im J'vIichaelis earnificis, nunc Nieolai, filii olím
Pesslíni Nigri, conthorali8, exsolvit I S. gr. C. erga d.
Marcum, pridem sacristanum ecclesie s. Nicolai, pro Y1 s.
super maccello ipsius Anne. Ael. in vig. s. 1\Iargarethe;
*201. 1414, 8. srpna. Liber erect. X. f. D. 1. \Yenceslaus Gurein - notun1 facimus -) quod veniens l11agister l\Iartinns de Iglawia, rector altaris S. Nicolai in
ecclesia S. Nieolai 1\1ai. Civ. PL, nobis exponere curavit,
qualiter postqumn ipse duas s. gr. d. census super
domo Andree braseatoris - sita prope ecelesiam S. Martini inter domos Templini suloris ex una et Nicolai dieti
Rotrop parte ex altera, sibi per Johannem Lanczman, notarium pretorii, et Franciscum de Biela, eivem diete civ.
Prag., testamentarios Johannis apoteearii de Praga,
pro dieto altario emptas - habuissel et tandem ex ordi·
naeione magistri civium, iuratorum consululll prescripte
Maioris Civ. Pr. de dicto censu duarum S. ipsum opportebat condeseendere et iuri suo aliquibus peceuniis reeeptis
resignare, unde ,"olens providere, ne dictum alt are suum
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in prescriptis duabus s. gr. census fraudetur, alium eeni\'linoris Civ. Pr. sum duarulll s, in prelorio lOmil - , Datum et actum Prage a. d. 1\ICCCC decimo
quarto, díe YIU Augusti.
;'202. 1415.
Libri enct. X j. H 6. Wenceslaus presbiter cantol'.
'1'203. 1416, 17.1ed;la. Libri cOJ1firm, Vll. str, 187.
CllYalonem, pleh. in Poczrnicz, ad a!tare S. Andree per
mortem Nieolai vac. 'ad present. Elois apolecarii - rect.
instit.
*204. 1417,22. května. Ruko}. č. 2099 f. 60. Vitus
Rakonik et ohannes de Pieska vitrici fecerunt racionem
pereeptorum vinee dicte ecelesie S. N. anni IIIlC XVI ct
perceperant LX tinas vini, quamlibet tinam per XXII II gr.
~omputando, et exposuerunt in summa XX.XIIIJ s, XLVII
gr. Act. sabbato dominiee Vocem iocunditatis.
*205. 1417. 20. července. Libl'i conjirm. Vll. str.
234. Ad presc11l. }Iargarethe, eonthorali~ Marci Czotter,
filie Cristine Laurcncii Husmelk institoris de Praga, et
Sobieslai, pleb. eeclesie s. N., ad altare ss. Apost. in dicta
ecclesia S. N. per mortem Procopii vac. Albertum, natum
Laurellcii Hernsmok~ clericum rect. instit.
*206. 1418. Libyi confirm. Vll. str. 249. Procopius, clericus de Thin Horssowiensi, "ltarista s. Laurencii, - Sll'. 259. Georgius, a!tarista b. M. Y.
*207. 1418.14. května. Tamtéž str. 260. Ad altare
S. ~rarie per re~ign. Georgii ex causa permut. vaC. de
consensu Leonardi 'vViedensky et Alberti Camerer J ohannem, olim pleb. in Boemans, rect. instit.
~'208. 1418,21. května. Tamtéž str. 261. Ad present.
K atherine, Sigismundi Rokyczansky relicte, l\largarethe,
conthoralis Stephani Harnessmeisler, ad a!tare S. Katherine per mortem Johannis vac. Ottonem de Mediona,
clericum Craeov. dioc.. recI. i osl.
;'209. 1418, 3. října. Rttkop. č. 992 J. 24. Dominus Domassinus, altarista S. lil. V., cum consensu domini
Dostri regis condescendit Mathie j cognato sun: ad telnpora
vile sue de iIlis duabus s. gr. census, que ad dictum
altare pertinellt, quarulll una est super domo Biehalc, secunda vero super domo Petri Eisenhaupt, ut easdem peret in usus suos convertat. Aet. fer. ll. ante Fran-

tamentarius ipsius Anne, similiter deeem S. census - in
villa Prosiek pro altari et altarista - h. Marie Virg. in
ecclesia S. Martini in muro - donavit - . ll. prefatus d.
Johannes et dicta d. Dorothea unam domum pro - dictis
quatuor altaristis et ipsorum habitacione - ordinare disposuit - , quam domnm predicti - altariste - cum clerico ae capellano, si quem domina Barbara Reychlonissa
in vita dotabit aut dotari per suos testamentarios procurabit, simul inhabilabunt, si idem capeHanus voluerit et
expensas ibidem simul faciendo, ponendo ad bursam
annuatim per sex S. gr. aut ebdomatim per septem gr. aul
alias, prout potuerit sufficere et eontentari, et quilibet ex
iisdem altaristis hospitalitatem curn expensis clerico antedieto, ipsum circa administracionem huiusmodi hospitalitatis et expensarum adim-antes fideliter regat et disponat,
ita videlieét, quod unus ex predictis altaristis sit procurator
expensarum ad unum mensem et hoc vicissim - . Datum
Prage a. d. MCCCCXIX die pellultima Aprilis.
*212. 1419, 18. června. Prameny dějiJ$ C. v: str.
580. A. d. MCCCCXIX excussa est ecelesia S. Nieolai
in foro pullorull1 per violeneiam 'Viglefistarull1 dOll1iniea
prima post Trioitatis et ipso die fuit dedicacio ipsius
ecelesie. Ibidem ipso die in ipsa ecclesia perpetrata sunt
infinita mala. ln crastino, yidelieel feria II. decollatus est
quidam elerieus Nicolaus de Nova Domo, qui defendit se
in sacristia, nolens admittere dissipare res et c1enodia
ipsius ecclesie.
*213. 1421. Vavh11ec
Bhzové v Pramenech
déjin Českých V. str. 497. Eo tempore - quidam erroribus Thaboritarum infeeti - Jaroslaum, presbiterum
a s. N. ecclesia in Antiqua Civ. pium hominem excludere eonabanlur.
*'214. 1421,21. fíjna. VaV1~inec z Březové v Prame1uch dějÍ11 Č. str. 515. Johannes Sadlo, dominus de Kosteleez - in .pretorio - est decollatus. Cuius corpus in
crastino circa S. X sine quatis solempnitate est sepultum.
~21ó.
1422, 23. listopadu. Libri confirm. VIII.
str. 26. (srov. Tadra, S. A. VIL str. 46.) Albertus Camerer asserens se patronum ecclesie paroell. S. N. exposuit, quod ad ipsius noticiam esl deduelum, qualiter magister Sobieslaus Skala, dicle eeclesie rector, nuper in
exilio constitutus, diem stlum clausit extremum - ad ecc1esiam antedictam Johannem
Protywa de Iempnicz
Olomuc dioc. - duxit presenlandum.
*216. 1423, 30. ledna. Ta1J/též str. 29. Data est
crida Cunssoni c1erico de Nova Plzna ad a!tare ss. Apost.
per mortem Alssonis vac. ad present. Alberti Czotr.
*217. 1424, 3. července. Rukop. č. 992 j. 80. Nos
magister civium, consules et scabin; Ma;. Civ. Pr. tenore
presencium recognoscimus universis, quod in n08tro pleno
et vigoroso consilio personaliter constituti providi viri paroehiani S. Nic'olai ecclesíe diete in foro pullorum, nobis significare curaverunt, qualiter vinea plebaní eiusdem ecclesie
ad maximam devenit desolacionem devastacionis, quam propriis sumptibus el impensis non valentes relevare, eandem
vineam ibidem coram nobis consona volunlate nostro eonsensu pariter et assensu adhibitis honestis viris Clementi c;rotheeario el Hane candelatori, civibus predicte eivitatis Prag.,
a data presencium n'que ad dec;em annos continue et immediate se sequentes invicem eomputando, virtute preseneium
sub censu annuo quatuor s. gr. exposueruut et locaverunt.
Quas quidem quatuor S. gr. census Clemens et Hana prefati manu eoniuncta et indivisa, heredes aul suecessores
ipsorum a festo S. Galii proxime nu ne venturo posl revolucionem ilIius integri anni primo in festo s, Galli deinde
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'1'210. 1419, 6. dubna. Libyi confirlll. Vll, str.
287. Ad presenl. Sobieslai Skala, plebani ecc1esie s. N.,
ad altare ss. Virg. ibidem per resign. d. Laurencii ex
causa pennul. "ac. Maurieium, olim plebanum in Policzka,
rec!. instit.
*211. 1419,29. dubna. Liber ene!. X. et XI. f. 159.
Nicolai in Maiori Civ. Prag. in viHa Kbel et Prosiek,
deeem S. in villa Przistupin.) 'vVenc, Gurein - Sane
- d. Johannes de Potenstein, presbyter Bambergensis
diocesis, et honesta domina Dorothea, relicta quondam
Johannis de Rascz, civis Mai. Civ. Prag., nobis exponere
eUl'avit, quatenus ipse pro altari b. Marie V. in
ecclesia's. Nicolai diete MaL Civ. Pr.. et eius ministro-deeem S. census annui et perpetui í~ villa Przistupin et
quinque S. census - in villa Kbel prope Winarz et Prosrek, et pro altari ss. Apostolorum ae eius ministro in cadem ecclesia S. Nieolai similiter decem S. - in villa
l:'rzistupin el quinque - in - Kbel - . H. pro altari et
altarista ss. Apostolorum in ecclesia S. Galli dicte
Mai. Civ. Prag. decem S. census - in bonis in vi11a
Chwal prope Poczrniez - . lt. prefatus d. Johannes ex
testamento - Anne Frane Episcopi (1) -, tamquam tes-
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secuturo vitricis ecclesie prefate, qui pro tempore fuerint,
incipientes et sic deinceps omnibus annis affuturis tantum
in festo s. Galli predictorum deeem annorum solvere
tenebuntur atque dare omni dilaeione aut contradiceione
proculmota. Eo;demque census in usus sacerdotum fideliter
cum paroehianis eiusdem ecclesie in predieaeionem verbi
dei ae aliorum sacramentorum administraeione laborancium
et profectum seu laborem eonvertendum. Quandoeunque
aut in aliquo dieto rum annorum termino eundem eensum
aut infra oeto dies solvere neglexerint, ex tune mox prefati Clemcns et Hana, heredes aut successores ipsorum
debent subiacere penis líciti. seu convenientibus per nos
aut n unccios nostros ipsis infligendis. Horum in testimoniom sigillum seereti civitatis nostre prefate ad peticionem
dictorum parochianorum presentibus est appensum. Datum
[er ll. ante festum s. Procopi a. d. m. quadr. vicesimo
quarto. 1427. Hana candelator - resignat omne ius
suum - Clementi cirotheeario - .
*218. 1425, 27. října. Rukop. č. 2099 f. 165. Per
magistrum eivium et dominos eonsules finaliter diffinitum
est inter vitrieos s. N. pretextu duorum ornatuum ex una
et Hanam perdentem dietos ornatus parte ex altera, mandantes dicto Hane eum parochianis pro eisdem concordare. Act. in vig. ss. Simon. et Jude.
*219. 1428, 16. října. Libri confirm. VIII. str. 142.
Ad present. Sigismundi Weylburg de Praga, magistri
arcium liberalium, ad a!tare s. J ohannis B. per mortem
Johannis Kamencz vac. Marcum, presb. de Gredis Monachorum, rect. instit.
*220. 1428, 7. prosince. Tamtéž str. 144. Ad present. Barbare de antiquo cambio, sororine Fribergerii, et
Johancze, lilie ipsius, ad ministerium altaris s. Marie per
mortem Viti v'ac. Johannem Hostek, canonicum ecc!. in
Antiqua Boleslavia, rect. instit.
"'221 1429, 8. srpna. Tpmtéž str. 151. Ad present.
Johannis Protywa, plebani eccl. par .•. N., ad a!tare ss.
Viti, Wenceslai, Adalberti, Sigismundi, Procopii el Ludmile, silum in crippta ecclesie eiusdem, per contractum
matrimonii Johannis, ultimi rect.oris vacan~l Nicolaťlm de
Tríbovia Olomllc. dioe., rect. instit.
*222. 1432.
Tallltiž str. 1?9. Nieolaus de
Raconik plebanus.
"'223. 1433, 3,listop. Rukop. Č. 2099 f. 363. Jakož
jest pře a ruoznice byla mezi Klimentem rukavičnÍ'kem
z jedné a kostelníky i vší osadú sv. M. z strany druhé
o vinici, kterMlo slušie k kostelu téhož sv. M., kterúžlo
zapustil' svrchupsaný Kliment i chtěl jest jie k svrchupsanému kostelu posttipiti, tu jistú vinici dále vedle listu,
kterýz na nájem té jisté vinice svědčí, držeti maje. Tu
páni - vypověděli přikazujíce. aby Kliment tu jistú vinici ještě jeden rok držal, jakozto list nájemný svědčí, a
v té mieře aby tu vinici tak dělal a lis opravoval,
jeZto by toho páni konšelé - pochválili. Act. fer. III.
post 00. SS.
*224. 1434, 14. září. Libri conjirm. Vll. str. 231.
Ad presen\. d. Sulconis, doctoris in medicinis, Alexii [de]
Nowosedlicz armigeri et Nicolai Sechczeniar, testamentariorum Katherine, relicte Johannis, quondam noiarii Mai.
Civ. Pr., ad altare s. Johannis B. per mortem Marci yac.
Jacobum, pleb. in Pieska, rect. instit.
*225. 1435, 28. října. Sněmy VI. str. 168. Kněz
Václa" farář.
*226. 1436.
Sněmy I V. str. 208. K mistra
Jana Rokycana za arcibiskupa volení byly vydány
osoby tyto: - kněz Václav, farář od sv. M.

1. 1437,29. července. Rulwp. č. 2002 f. B. 4. \Vaniek
Piwce canulator, Bernart Sampson, Michael institor, vitrici
ecclesie s. N" nec non Johannes ;\fuczko" Andreas fre, nifex, Martinus a cigno, Urbanu, frenifex a parochianis
prefatis vitricis additi et depu tati, ex consensu et voluntale omnium parochianorum nec non magistri civium et
tocius consilii scitu et voluntate vineam plebani dicti
ecclesie exposuerunt in censum annuum ad annos VII
continuos hominibus infrascriptis videlicet: Mathie arcufici VI str., Martino Skopecz II stL, Krztienkoni II, Hlawoni II, Petrzikoni II, Swachoni II - . Qui quidem censuales prefati tenentur et solvere debent - 'de quolibet
strichone - per XV gr. - quolibet anno - . Ac\' fer.
II. post Jacobi.
,
2. 1446, 8. března. Rukop. č. 90 j. 131. Viz zde
díl I. str. 378. č. J.
3. 1450, 14. července. Rttlwp. č. 2099 f. 1067.
Johannes "Volf, Martinus ab angelo, \Venceslaus Oczasek
el Jacobus, pro tunc vitrici, suo, d. Jacobi, pro tunc
plebani et tocius parochie no minibus, fassi sunt, quia perceperunt X s. gr. a Dorothea, relicta l\Iartini 'íVosstnik
- quas idem Marlinus pro calíce ad ecclesiam predictam
• comparando delegavit. Act. fer. III. post Margarethe.
4. 1450.
Rukop. Č. 2002 j. 1\[. 13. Záduší
pronajímá vinicí před Horskou branou na J5 let MatoušOvi střelci z Nov. M. Pr. (Viz Archiv Ceský XV str.
, 542.)
I
Tamtéž. Kostelníci: Wolf kramář.
5. 1450.
Ocásek platnéř, Jakub syn Bradáčuov, Martin od tří anje:
luov.
6. 1450.
Rukop. č. 2099 f. 1080. Fridericus
ab unicorno, Andreas linicida, Blazco a picis et Duchco
torrifex, vitrici.
Rukop. Č. 2141 (. 293. Jacobus
7. 1457.
I
! plebanus.
8. Asi r. 1462.
Lib. erect. U. Xlll. f. 21.
(Renuncciacio iuris patronatus b. M. V. pro capellano
Pragensi.) Constitutus personaliter coram nobi, Hilal'io,
, administratore Pragensi per sedem apostolicam specialiter
' depu tato, discretus et honorabilis vir d. Stephanus, Petri
I
Unicornis filius, de Antiqaa Civitate Prag. de antiquo
cambio, ci vis et i ncola eiusdem civitatis, sanus, non coactus
nec com pulsu s vi aut metu, sed pure propter deum, libere,
spontanee et voluntarie dedit, donavit, legavit et assignavit atque omnem plenitudinem iuris presentandi, quam
habet, ut verus, legittimus et indubitatus patronus altaris
beatissime Marie Virginis in ecelesia parrochiali S. Nicolai
in foro pullorum Antique Civitatis Prag., transfudit in decanum et capellanum venerabilis ecclesie Prag. pro
tempore existentes temporibuB perpetuis, volens, disponens
! et ordinans,
ut prefati decanus et capellanus sint veri,
legittimi et hereditarii patroni et collatores eiusdem altaris
post mortem ipsias Stephani ad presentandum et conferendum idem altare presbiteris eis valenti et placenti sub
eis oneribus, gravaminibus et obvencionibus atque censibus, prout hoc a1tare dictum beate Virginis plenissime in
actis invenitur dotatum, fundatum et erectum. Acta sunt
hec coram honorabilibus domino Sigismundo de Iglavia,
decano ecclesie S. \Venceslai in Bolesla,,"ia Antiqua, et
domino Martino de Krumlow, vicaris ecclesie Prag., et
aliis pluribus testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis.
Rukop. č. 2141 f. 73. Bartoss
9. 1465.
Fresser, VVenceslaus a rana vitrici.
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mistrem Prokopem, Janem Pytlíkem, Janem Vlčiehrdlem
10. 1471.
Tam(éžj. 98. Vitrici fassi sunt, se
~ strany druhé, takže Svalomikuláští mavili. že paní Elška
tulisse cingulum argenteum deauratum per Dorotheam
Všenorská oddala jest a odkázala sto kop na kaplanstvie
Ssetelkov!\ legatum.
k kostelu sv. M. a toho kaplanstvie že Bernard, maršálek
11. 1473.
Tamtéž f. 405. Pr 'copius rector
panský, po otci svém Bernartovi od Samsona byl jest
scole et Sil ves tel', frater ipsius.
kolatorem mocným; a když se jest nesnáz byla mezi
12. 1473, 6. února. Rukop. č. 2119 j. Q. 7. Ve
osadními a týmž Bernartem maršálkem o tu kola turu
jmeno bOl,ie amen. Já knez Jakub, farář u sv. M. v St.
dokonala, potom svrchupsaný Bernart maršálek jest
211. Pr., vyznávám etc. že ačkoli z dopuštěnie božieho etc.
umřel, osadní pak svrchupsaní pravili sú, že by k domu
takže činím a ustanovuji uroz. paní Margarethu Zleniclní
u Samsona po Bernartovi maršálkovi zuostalém právo
a pannu Dorotu. služebnici její, pravé a najvyššie i mocné
meli, protoze by jim to kaplanstvie skrze něho hyporučnice yšeho statku mého, kteréhožto mi P. B. z donulo, a k tomu domu že se kněhami měsckými připo
broty své nesmierné popřieti jest ráčil přidávaje jim
věděli. Strana druhá, odpor tomu činiece, pravi!i, že jsú
k radě a ku pomoci poctivébo mistra Vavřince z Rokycan,
rukojmie za již jmenovaného Bernarda maršálka za sto
aby ony všecky věci mnú tuto poručené a rozkázané
kop a na to jim jistotu měl učiniti, a v té mieře jistoty
s radú a vědomím jeho jednaly II pósobily osobám dole
žádné neučinil' s tohoto světa sšel jest. A že by k domu
psaným, komuž co sě jmenuje vydadúc - : Najprvé knihy
téhož maršálka Bernarda u Samsona kniehami měsckými
mé, to jest Rychardulll Parisiensem a Liru na pargameně
se při pověděli prve, neZli osadní, pravicee, že ten duom
na ctyři evangelisty, zač moci budú najlépe prodadúce,
jistý a nezavázaný po jeho smrti jest pozuostal a že by
peníze ty na pokrm chudým i na jiné skutky miloudné
to jisté kaplanstvie na tom domu nebylo zavázáno ani
-- obraťte - . Item mistru Janovi Libkovi *) - vydajte
ujištěno.
knihy mé Liru na papíře v nově psané na všecken nový
Pan purgmistr se pány - vypověděli: Poněvadž mi.tr
zákon, item Remigium na papíře a troje knihy ve dekách
Prokop s jinými rukojměmi k tomu domu cistému a nea čtnté větčie kázacie knězi Václavovi řečenému Korbesas.
zavázanému prve nežli osadní sv. M. jsú se připověděli, že
Item knězi Janovi, bratru mému, knihy Floretum a ně
páni mistra Prokopa s jinými rukojměmi při té pHpovědi
které knihy jemu užitečné, jakož by sě mistru Vavřincovi ,
zuostavují. (Bez dne.)
zdálo. Item knězi Valentinovi, li sv. Jiljie faráři, knihy
15. 1486.
Rukop. č. 94 ll. f. 39. Petrus
Summam Pisanam a ve dskách Isodora knihy troje a PasSsyrze el Johannes Rethafin vitrici.
toral. Item knězi Havlovi, faráři v Tuchorazi, knihy čer
venú koZí v nově povlečené, má troje knihy Decretalium.
16. 1488.
1 amtéž f. 44. Procopiu8 sartor
Johannes Dryzna et Georgius ab elephante vitrici.
Item p. Mikuláši z Lanštejna Zákon mu oj nový; mistru
Vavrincovi nadepsanému odkazuji Kroniku a Kompaktata.
17, 1488, 2. června. Tamtéž f. 10. V té při mezi
A knihy mé Racionale divinorum officiorum, kteréž
Tomkem uzdařem z strany jedné a mezi Václavem Kulu kněze Valentina mám, ty panie Zlenické výšpsané.
havým rýmarem, Brozem' ševcem, Svatomikulášskými a
I jiné pak knihy mé kteréžkoli poručníci častopsaní mezi
Svatolinhal tskými osadními z strany druhé, jakož nadekněze chudé vedle opatrnosti své rozdajte. Item Matúšovi
psaní osadní vinili jsú Tomka z jisté sumy zvoníku otkazuji sukni mú s kožichem lisým, kožich kráv kšaftu někakého Martina na Tomkovi - jim - odkálíkový Margaretě, mateři panie Zlenické, panně Dorotě
zané. Páni - osadním přikázali, aby Tomka v pokoji
sukni cernú novú, Lidmile kuchařce sukni harasovú černú
nechali a jeho z té sumy viece nenapomínali. Ac\. fer.
a pehnu lepší, sestře mé peřinu druhú a Janě kucharce
ll. ante Corp. Chr.
páinu třetí. Dorotě pradlí polštář prašný a podušku II
18. 1488,.8. prosince. Tamttž f. 10. V té při mezi
k tomu I S. gr. - Act. sabbato in die Dorothee.
osadními Svatom. a Jakubem mydlářem - jakož osadní
13. 1477, 30. dubna. Rukop. č. 2141 f. 42. V té
vinili sú Takuba mydláře z platu viničného ročnieho osmpři, v niežto kostelnící a osadní ko~tela sv. Mikuláše na
desáti gr" kterýžto plat že by týž Jakub Tomáškovi kraSt. M. Pr. nařiekali jsú stat. ryt. p. Víta z Nového Plzně
mářovi vždycky platil z své vinice a po smrti Tomáška
a opatrného Vávru od tří králuov o pět k. gr. platu roč
(viz díl 1. str. 660 č. 4.) kterak by ten ji8tý plat i s jinieho, kterýž neboztík Frydryc od jednorožce mistru
ným jeho statkem na obec připadl a že by páni jim
Zikmundovi lékaři a Mikulášovi Sokolovi, poručníkóm
k ~omu záduší t'Jho platu ráčili popřieti, žádajíc pánuov,
od sebe ustanoveným k oltáři svému v kostele výš dotče
přI tom obdarování aby zachováni byli. Proti tomu Jakub
ném, zjednati rozká.al, v jichžto poručenstvie nahoře jmepověděl:
Tá sem u Tomáška tu vinici kúpil i s platem,
novaní p. Víl a Vávra jsú přišli. Přátelé od kostelníkuov
ale ten plat Já sem nebo Tomáškovi splatil - . Pánii od druhé strany vydaní takovú jsú - úmluvu učinili
přikázali osadním, aby Jakuba mydláře 8 pokojem neaby p. Vít a Vávra těch sto k. gr. v radě jim za duom
chali. Act. die Concept. b. M. V.
u jednorožce prodaný položených kostelníkóm propustili
19. 1489.
Tamtéž f. 46. Johanne. Rethafin.
- . Za kteréHo penieze osadní takových pět k. gr.
Martin'l§ Kosteczka, Wenceslaus Motyl et Petrus Ssyrz~
k oltáři prvepravenému
platu ročnieho dědičného vitrici.
mají kúpiti. K kterémužto také oltáři - oni osadní ka20. 1489.
Tamtéž j. 49. Wenceslaus Tribussek,
plana - toliko toho a takového jednati mají, kterýž by
Johannes Dryzna et Paulu s de Sedlczana vitrici.
tělo a krev P. J. Kr. pod obojí zpósobú posvátně lidu
21.. 1496.
Tamtéž f. 68. Barthossius auricllsor.
obecnému skutečně rozdával - . AcL fer. lIlI. anle PhiBarthos.lUs braseator, Procopius Toczil vitrici.
lippi et Jacobi.
22. 1497.
Tamtéž r. 71. Johannes de Ssmer14. 1485.
Rukop. č. 1128 1. f. 1. V té pn,
how, Barthossiuli auricusor, Procopius Toczil, Barthossius
kteráž byla mezi osadními sv. M. z strany jedné a mezi
braseator vitrici.
23. 1497.
<ll) Viz Jas. Truhlář, Manualník m. Václava Korandy
Rt/kop. č. 1665 f. 1. Item leta
božieho tisícieho čtyřstého devadesátého sedmého my
(1888). str. XIV a 118.
13
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kostelníci z Svatomikulášské osady, totilto Marek, Penížek,
Lukáš z Kostecné ulice a Duchek ostrožník ty to klenoty
jsme přijali kostelní od kostelníkuo" starých ve čtvrtek
na den sv. Bartoloměje: Item monstrancí střiebrná a kři
šťál donie, dvě ampule střiebrné, sedm ka\ichuov (šest
střiebrných a jeden měděný pozlacený) a puška stříbrná
pozlacená [a dva kalichy pozlacená] '*). Item [naprv kápie
pod ornáty šachovaná], item ornát zlatohlavový s omiralem perlovým i se vší přípravú. [Item ornát bielý damaš·
kový se vší přípravú],. item ornát zelený aksamíto'vý okolo
s perlami a s omiralem perlovým s květy [bez přípravy]
se vší přípravú, item ornát modrý atlasový s hvězdami
[s albú beze všie jiné přípravy] se vší přípravú, item
ornát aksamítový šachovaný s štuolú [bez přípravy] se vší
přípravú, item ornát cervený aksamítový strhaný s dobrým
křížem bez přípravy, [item jiný vornát črven)~ beze všie
přípravy], item ornát šerý aksamítový s omiralem s zlatem
unéovým [se vší přípravú kromě mapule a pásce] [učiněn (?)
hrunatný kromě albu], item ornát bielý tafatový s štuolú
bez přípravy, item patnácte ornátuov.prostých strhaných
rozličných barev, item dyalmatyk [osm] sed·n dobrých
rozličných barev, item dyalmatyk šest zlých rozličných
barev, item kápí dobrých i zlých sedmnácte rozličných
barev, item VII vornátuov strhaných rozličných barev,
ornát červený aksamítový s dobrým křížem, item dyalmatik dobrých devět rozličných barev, item dyalmatiky
zlé III, item kápí zlých i dobrých XII rozličných barev,
item V pušek k tělu buožímu a korporálnice s perlami
[a korporal, v ní křížek striebrný pozlacený], item tři
kusy kříže v krabici, [item puška perlová nová], item dvě
palle pod monstrancí, [item palla nová černá pod mon"
slranci s perlami], item dva feflíky bielá též v krabici,
it. prostěradlo tafatové zelené na hrob, prostěradlo šeré
tafatové, [dva fleky modrá od starého ornátn] flek modrý
zlatohlavý, [feflík nový s červeným křížem], koltra čer
vená a koberec k tomu, feflík zelený od paní Jednorožcové s zlatohlavem a obraz M. B. perlový, prostěradlo
kmentové na hrob, ubrusec s ptáky dělanými, ubrus na
oltář s třepením, l1brus nový s tím Mikulášem, dva nová
ubrusy od Retafínky, [n p. faráře lIlI mísy a dvě konve,
lavatoř, vše cínové, a také vorloj a [dva jeden větší a
druhý menší] HII talíře CÍnová, III komže nové, znamení
na nich ruoze veliký, dva ubrusy nová na veliký voltář

lých i velikých [jedenácte] XIII, sviecnuov cínových na
oltáře [dvamezcietma]jedenmezcietma, čtyři svieeny železné,
[dva od Strupínové], cínové veliké čtyři sviecny, [II sviecny
paní Eleny Samuhelnice], ampulí [sedm] osm, tl'ížejdlíková
konev jedna a zejdlík jeden, komU malých i velikých
zlých i dobrých [devět] deset, kadidlnice dvě a železo
jako monstranci nosie, palla pod monstranci jedna, forma
k oplatkuom jedna, agenda jedna, lžičky [dvě] jedna,
všecka zlatá od paní Tednorožcové, pět feflíkuov, [liber
unus in pergameno, quo utuntur sardotes in - (?) decantantes Venite adoremus dominum, it. palla z starajch vornátů k velikému voltáři zlatohlavová, kružidlo ku plátkuom
[k ,,[o]platkuom ?], komžl nových V].
Item dialmatiky dvě, palla brunatná nová jedna, patena cínová jedna, cimbál jeden [opraveno z cimbály
d va], kápí šest [a IIU malí], hromic třiceti [XXVI], na
oltář v koutě Matky B. ubrus nový s třepením a druhý
bez třepenie a p!,lla, to vše tré nové. ll. dva ubrusy
nový od Retafinky a palla k tomu. [Item dva ornáty,
kteréž kněz Beneš vzal doluov, ubrus jeden bez třepenie
a druhý s třiepením a palla paní Wolfové, štualy dvě,
jedna dobrá a druhá zlá, koperce II, jeden dal p. Jan od
tří studnic a druh)' byl obecní starý.]
Viniční plat peněžitý tyto osoby plat! o Vápociech a
víno při sbieránie vína: [Pavel noziei: přijmie Stahlavec,
I k. m. a VIII pinet vína; prodal p. Legatovi neboližlo
jeho synu]. ll. Jan, syn p. Legata, platí II k. m. a XVI
pinet vlna. Václav Frycek řezník I k. [opraveno z 1/2] m.
a "lIl pinet vína, [Matěj, syn Slánského Václava z Nov.
M. Pro 1 k. IIlI p., Marjánek platí II k. m. z pole, ale
vína nic; Václav Motýl platí 1/, k. m. a lIlI p. v.J, Prokop vinopal z DlaženÍ I k. Hll p., Křiež forman pruti
Slovanuom platí XIln gr.
Item Jan becvář Šilhavý od M. B. z louže koupil od
paní Vršily platnéřky vinici, kterážto paní Uršila na té
vinici odkázala XVI pinet vína červeného, kterýchžto Jan
svrchupsaný má platiti - k zádušie sv. M.
Juda Žid platí li, k.
Item Židé každi rok dávají žákuom XV gr. m. na

i

8 třepením.

Item tyto klenoty i se všemi věcmi kostelními zvoník
v své moci má a z nich nám neboliito jiným kostelníkuom
počet učiniti má, když by preč chtěl odstúpiti. Item najprvé [devět]. vosm vornátuov se vši přípravú, kromě jediný
bez alby, [sedm] šest kalichu ov střiebrn)'ch, [devět] šest
pušek k tělu bozi emu [nahoru vzato], dvě snkničky na
kalichy, [jeden kalich uražen, šest kalichů stříbrných a
jeden má diern], sedm ubrusuov s třepením a osmý od
Tomáškové, dva malá ubrusy pod monstranci, sedmmeEcietma ubrusnov bez třepenie zlých i dobrých, palU zlých
i dobrých bez jedné !řídcetí, korporálnic [pět] VI zlých
i dobrých a šestá perlami, krumpovaný obrázek na ní,
korporalnov pět [jedna viee, za nás pět], příkrov nový
jeden, antifonáře dvě straně nově, lavatoŤ jedna bez vieka,
pendilea dvě pod archu [neníe dáno než jedna], mšaluov
pět [a jeden šestý od paní Adamky tištěný], gradual jeden,
[idomatik jeden], [viatik jeden], antifonáře sytarý ll, žaltáře
II, zvoncuov osm, [dva svícny mosazné od Smerhovského,
palla nová, ubrus s třepením], sviucnuov mosazných ma-

*) Takto označuji pozdější přfpisky.

dřievie.

Item ly!o osoby platí na vosk o Vánociech a to na
každý rok: Svehla z Vyšehradu IP/, k., Klíma Roudnický
z Nov. M. XII gr., Jan Holý z Nuosl přijmie Chmelíř
XII gr., Jan Skakalík kožišník za Slupí z Slívákovského
dvoru XVI gr. [Jinou rnkou psáno:] p. Mrákeš platí II k.
XX gr. m., z lúky I1/, k., p. Jan Všeliský z Velenče Velikého I k. VI gr.
Item na každý rok od desk dávajl puoltřináclý k.
m. - a ten plat jest ze dvú set k. gr. m., kterd odkázal
Hamerník nebožtík k záduší sv. M. - dokndž by jistina
svrchupsaná nebyla položena.
Item tyto osoby platí ourok z listuov pří jednom
polouletie: Kundratka V k. m., Martin olejník příjmím
Ratibor I k. m., Jan Cholpický 1 1/ 2 , ,"áclav M.otýl 11'2,
Jan Dryzna I, Martin Koslečka 1/" Sárka platnéř '12'
Havel švec
Korábka 1/, k., Jan Městecký 1/, k. [obráceno na opravu věží obú, na krov, na zeď krchovní, na
kostnici, na školu. Bartoš zlatotepec od Jonáše 1 k.]
Anno 1508 poctivý kněz Václav po své smrti dal
jest k osadě kom§i dobrú kmentu svatohavelského za
kostelník6v Jiříka Reháčka od trúby a Havla od hlohové
koruny a Jana, Tomáškové syna.
lt. p. Jan Zajíček při každém poluletí dává X k.
X gr. m. kostelníkuom, kteréž vybierá od sedlákuov

11.,
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z Kojetic. [It. p. Mikuláš Skurský z Zejbie (?) 1 k.,
Roudnický XlIII bielých má platiti na každé póluletie,
Habiš z Velenče ze dvora, který najímá u Homuta, 1 k.
úroka.]
24. 1497.
Rukop. č. 1665 f. 4. Mezi Janem
l'enieZkem, Markem Lukšem, Duchkem ostrožnfkem, kostelníky sv. M. na miestě všie osady z jedné a Judú
Židem z strany druhé stala se jest smlúva taková: Jakož
týž Juda z domu svého podstúpil ",;ech y pořádky a poplatky s osadními k kostelu téhož sv. M. trpěti, že týž
Juda z toho domu s dědici a budúclmi svými mieslo těch
poplatku ov a poi'ádkuov na kazdý rok má a povinen bude
osadním XV gr. č. platiti - . Dálo se v radě v úterý
před sv. Bartolomějem a. d. MCCCCXCVII. (Libro obligacionum fol. CXLI.) [Ten duom praví se nyní drž cti p.
Tomáš Kopryc, ouředník najv. p. purkrabie Pražského a
zadržalý platy vyvaditi má.]
25. 1498.
Tamtéž f. 7. Tyto jsú věci obecné
v kněžském domu, z kterých každý farář má počet učiniti
při odchodu: Peřiny tři s svrchnlmi cíchami, jedna peřina
s novú cíchú, polštář jeden s dchtl. Mlsy nové lIlI, taléře
nové cínové lIlI, duršlák plechový jíchám cediti, plechový
hrnek cedidlný, dva rožIly železná, rošt jeden, škopek,
dva vokl-íny, necky malé, drajfus železni o střech nohách
kot16m stavěti, čep vinný mosazný, postel, sekyra rubačka.
26. 1498.
Tamtéž f. 6. Anno d. MCCCC 98.
Pfíjem: My kostelníci Marek, Peniei.ek, Lukáš a Duchek
ostrozník LOto jsme přijali: ?-Jajprvé od kostelníkum' starých VII k. a VI d. bielých fer. V. in die Laurenti. Zkažené víno jsme prodali vinopali za XIII gr. Fer. III. ante
\Vene. dali nám opět kostelníci starší IIII k. a XXIIlI gr.
Od Dryznol'é starého dluhu vzali jsme LXX gr., Bartoš
Vlk dal 1 k. m. na zvon, onrokuov svatohavelských XII
k. z listuov, od p. Zajiečka též svatohav. X Ic a X gr.
z Kojetic; od de,k svatohav. ouroku Vl k XV gr., ourokuov z viníc vo vánociech V k., Jan, syn páně Svátkuov,
1/, k. dal na hranici; od Kostečky 1 k., kterúž odkázal
slado\·ník od č, né zahrádky, sbierky na faře o masopustě,
vybrali sme X k. xnI gr., za starý hřiťdel vzali jsme
IlII k., paní Svátková' zlatý uh. dala na zvon. Peehancová
na zvon '12 k. dala, ou roku svatojirského z 1istuov XII k.,
od p. Zajiečka X k. X gr., od desk VI k. XV gr., od
Trubského za měď VIII! k. XXI gr., všech žebrot na vosk
XlIII I, k. lIlI gr. Hll d.
27. 1498.
R1l1,op. Č, 94 ll. J. 79. Johannes
baccalarius, Barthossius aurieusor, Mathias braseator vitrici.

z dobré vuole žákuom na drva každý rok vydávati chce.
A také kamenem jejím, kdež nynie syn její leží, aby
odtud hýbáno nebylo,
Proto každí kostelníci mají se u nie staviti a jí při
pomenúti; dá-li dobře, pakli nic, také dobře.

28. 149,9, 17. března. Rlll/OP': Č. 1665 j. 7. (Odkázártí platu V Cermících u Brodu C. na gruntích Duchovských.) V neděli Judica poctivá paní Lidmila, vdova od
slonuov, tolo přiznánie učinila před p. Janem Jeníškem
a p. Severinem a p. Janem Zajíčkem i jin)'mi osadními,
kteříZlo pohromadě v domu kněžském byli, že jakož dvě
kopě platu peněžitého ročnieho, na miešenské groše počítajíc, dskami zemskými zapsala svěřenie učinivši téhož
platu n;;úd'ým a opatrným mužuom Jiříkovi Salomúnovi,
Janovi Smerhovskému a Samuelovi, Star. M. Pr. měštanuom
v též osadě Svatomikulášské obývajícím, jakož dsky zemské
šíře okai'uji, a pTi tom toto oznamujíc a chtiec mieti zachováno a drZáno na ča,y věčné budLÍcie: "ajpr" aby
s toho člověka dvě k. gr. na miešenské toliko brány
byly a nic jinak a to rozdielně na sv. Jiří jedna kopa a
ta aby obracována byla žákuom na drva do školy, a druhá
kopa při sv. Havlu a ta aby na víno a na vosk dávala
jsě. A to vše po její smrti teprv a puosobiti jsě má řádem
nadepsaným. Však proto za zdravého života '12 k. gr.
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29. 1499.
Tamtéž f. 4. Nos vitrici primus
Matiejek braseator, inhabitator domus Horcicka a regione
monasterii Spiritus saneti, alter Johannes baccalaureus post
pandas panum, tereius Paulus de domo Zebracke canulatrieis, i1l0 de parochia in Novam Civ. translato domoque
vendita, cuius vicem substitutus et electus a parochianis
dominiea post Martini Bartholomeus auricusor; quartus
Laurencins pellifex, substituti in oftidum supradictum ipso
die S. Egidii dominica.
Item in crastino fer. III. post Katherine in pretorio
Mai. Civ. Pl'. vyzdvihli sme XX k. od nebo Strakové; tercia
die post Katherine missi sunt duo consules de pretorio
pretacto, unus dominus Zigismundus dictus Holec, alter
dominus Severinus cnm vitricis ecclesie S. N. - et senioríbus parochianoTum parochie eiusdem ad tabulas terrenas et ibidem tabulis predictis incorporatum est testam~ntum bone memorie d. Conradi de penetrabili domo - .
30. 1500.
Tamtéž f. 5. In causa inter vitricos ecc!. s. N. el Georgium Pardubicky honesta d. Martha
ab aurea tuba relegavit summam LXXIlII S. gr. m. pro ecclesia
prenorninate parochie, quam summam prefatus Georgius
tenebatur d. Marthe iure iusto, obligacione indissolubili (?).
Qui Georgius per interposicionem amicorum suornm a quibus·
dam privatis personis pro tnne in predieta parochia presidencium obtinuit, insciis tamen parochianis aliis, quod
de predicta summa LXXIIII s. gr. m. XLV S. gr. com pac tacione mutua solum reponere debuit, cui eompactacioni
satis non fecit. Ob quidem per vitricos pretactos pro non
retenta compactacione citatus est iure terre in castrum
Pragense et ibidem victus testimonio, ad quod se ipse
appellavit, per d. barones inventum est pro iure, ut prefatu s Georgius P. -- reponat dictis vitricis XLV S. gr.
m. Actum in pleno iudicio dd. baronum sabbato die
Zigismundi a. 1500. Tyto peníze -jsú obráceny na stavení
školy nové. Skola nová USY. M. stavena 1. 1500 II po
druhé všecka znova 1. 155 ( s velikým nákladem jest
stavěna.

Tito platí z listu: Zigmund Bečka 1 k., Duchek
vostružnlk 1/2' Jan truhlář 1/2 , Jindřich ze Všestud 1 k. a
to při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž. (To vše jest škrtnuto a nahrazeno jmény:) Jindřich platnýř '/2' Jan truhlář
1/" Vavřinec Hlinka '/" Jindřich ze Všestud 1 k., illuminator Vavřinec '12 k.
31. 1&00.
Rukop. č. 94 II. f. 82. GeorgiuB
Ssalomun, Barthossius auricusor, J ohannes ab Adam
vitrici.
32. 1500, 2. května. Archiv Česky X str. 526.
Mezi osadou sv. M. a Jiříkem Pardubským z Miletínka
o nezdržení smlouvy.

33.

1501.

Dačicky

z Heslova 1. str, 64.

V neděli den M. B. na nebe vzetí povodeň veliká byla;
blízko byla voda od kostela sv. M. v St. M. Pr. a dvou
loket nad Bradáče u mostu vystoupila.
34. 1501, 14. července. Pluvia per imbres
nuos, inundatio Wltawae inusitata. Ea eluvies sese
in 1imen templini d. Aegidii, item ad d. Nicolai
plateam Maioris Vrbis Prag., quam vernacula
Dlouhá Střída appellamns, effudit.

13*

contiusque
et in
linglla
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35. 1503.
Ssalomun, J ohannes
yitrici.
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Rukop. Č. 94 ll. f. 8Z. Georgius
canulator et Barthossius

auricusor

36. 1504.
Tamtéž. Marcus, Barthossius auri·
cusor et Georgius Ssalomun vitrici.
37. 1504, ll. ledna. Tamtéž f. 8. Dán od poctivé
paní Doroty Volkové dobré paměti kalich s pozlacenú
rukovětí prostřední, kterýž váhy má stříbra tři hřivny.
A to se stalo za kostelníkóv Václava Valenty a Jana od strak
a Jana konváře neb fabra a Jiříka Mřenka bečváře. A to
se stalo ve čtvrtek po B. křtění. Tak aby za každého fa·
ráře po kázání prosba se dála za jich duše pro ta dobrodienie, kteráž sú zdrávi jsúce to učinili ke cti a chvále
P. B. svému.
38. 1504, 15. prosince. Rukop. č. 1665 f. 8. L. b.
MCCCCCIIII. uroz. páni a páni p. Jiřík a p. Pavel
z Hrádku dali sú kalich pozlacený, kterýž váží tři hřivny
a lII'l. lotu, odkázaný od uraz. panie Ofky z Ertína,
matky týchz pánllov, nebo p. Samuele manželky slavné
paměti, jenz jest dán skrze pana Prokopa Pikarta a
přinesen do domu kněžského tu neděli před sv. Tomášem.
A to na ten zpuo50b, aby každý farář nynější i buddcí
k lidu napomenutí činil, aby za ni P. ,B. prosili. A při
tom sú byli páni tito: p. Zajíček, p. Simon Sekyra, ty
časy konšelé. a p. Marek a p. Bartoš Horčička, ty časy
úředníci v šestipánech, za kostelnictva Václava Peřiny,
Valenty a Jana od strak, Jana konváře, Jiříka Mřenka.
39. 1505.
Rttkop. č. 94. II. f. 90. Marcu.
a cignis, Barthossius parvus, Vitu s a facie vitrici. Georgius Ssalomun et Barthossius vitrici.
40. 1506.
Tamtéž f. 92. Barthoss auricusor,
Burianus et l'darcus ac Petrus canulator vitrici.
41. 1507.
Rukop. č. 1665 f. 8. Vavřinec
z Tajna a Adam sladovník, jsúce poručníci mocní nebo
paní Marty, vdovy po nebo Bielém Václavovi kramářovi,
z vuole a rozkázánie jejieho kúpili jaú kalich střiebrný
s pozlacenú rukovětí za XXVlII /2 k. m. A ten jsd dali
\: moc pánóm osadním vl' přítomnosti p. Jana Zajíčka, p.
Simona Sekery, Jiříka Salomúna, Samuele kramáře a Bartoše zlatotepce ~. bakaláře Bielého, a v přítomnosti v ko·
stelníkóv Jiříka Rehačka mladého, Burjana šmejdéře, Savli
ševce a Prokopa klobúčníka.
Tíž poručníci k zádosti pp. osadním a k vopravě
bozieho domu sv. M. a k vopravě věže koste1nie dobrovolně phdali jsú z statku též paní Marty XXVI k. m.
Věže leta 1507 spravována.

-

(Farář kněz Jakub.)

42. 1507.
Rukop. č. 94 ll. f. 95.
a tuba aurea et Burianus ssmajderius vitricL

Georgius

43. 1508.
Rukop. č. 1665 f 9. Michal
rozkázal svým poručníkóIl1 k sv. M. XV k. m. - Poruč.
níci nebo Marty dali k faře dvě ykazule čistého plátna
tenkého. Act. za kostelníků Jiříka Reháčka, Havla Regala
od hlohové koruny, Jan, Tomáškovo syn, a mečíře proti
Severinovi. [Viz 1. str. 156.] Adam Jan kúpil do kostela dva svícny mosazné za
k. na oltář, kterýž nebo
Wolfovvá drhla. Za faráře kněze Jakuba a kostelníkóv
Jiříka Reháčka a Jana, Tomáškové syna.

PI,

44. 1ó09.
torrifex, Laurencius
vitrici.

Rukop. é. 94 JI. f. 101. Johannes
illuminator,

Laurencius

cultellator

45. 1509.
Rukop. č. 1665 f 9. Panie
Anna z domu Tovačovského dala k záduší komži novú
kmentu svatohavelského [s] znamením zvláštním při .po-

dolku. A to za faráře kněze Jakuba a kostelníkóv Jiříka

Řeháčka od zlaté trúby a Jana, Tomáškové syn~, a Havla

od hlohové koruny a [Víta] mečíře podle Stemberka
[v č. p. 12. Viz díl I. str. 156.] Paní Výšková dala
ubrus nový na oltář.

46. 1509.
Rukop. Č. 1665 f. 18. Paní
Kateřina Svátková z domu pruochoditého [č. p. 936] kúpivši firhuňk neb pallí před oltář, ubrus s kříži a dva
sviecny mosazná dala k kaple dobrovolně, jenž jest pod
školú, jako se kosti chovají mrtvých. Item p. Tho:nasa
manželka, který jest v ungeltě písařem, na týž zpuosob.
47. 1509.
Sfari fe/opisové Čeští str. 312.
I pravili [lidé], že by [Uhři v průvodu krále Vladislava 11.]
archu u sv. M. prostřelili.
48. 1510.
Rukop. Č. 94 ll. f. 102. Laurencius
illuminator, Laurencius cultellator, Johannes Piwcze et
Georgius ssindelarz vitrici fassi sunt, se percepisse XX s.
gr. pro et calicem argenteum a commíssariis bonorum
Marthe institricis.
49. 1512.
Tamtéž
rencius íllumínator vitrici.

f. 201.

Martinus et Lau-

50. 1515.
Rulwp. Č. 1665 f. 10. Po knězi
Prokopovi zuostala biblí česká imprimovaná s dobrou
illuminaturou. (A ta je.t 1. 1556 knězi Janovi mistru
Kolínskému, administratorovi a rektoru učení Pro dána,
na ten čas faráři s. M. k službě boží, totižto mšal nový
po nebo KOzlovi při záduší zanechaný.)
51. 1520, 5. srpna. Tamtéž l 11. (Řád od zvonění.)
V neděli před sv. Vavřincem v mor i kromě moru takto
sou sobě zřídili osada sV. M. pro nezbednost žákovstva
a zvoníkuov, že kdožby koli chtěl, ahy jemu zvoněno
bylo u fary sv. M. v veliké zvony neb ve všecky umrlému,
ten aby dal od zvonění zvoníkovi V gr., od malých pak
zvonuov toliko aby dal III gr. bílé. Žákuorn od próvodu
aby dán byl I gr. b. a od kříže puol gr. b. a od kropáče též I1/? gr. Knězi aby dán byl I gr., buď faráři neb
střídníku, leč by kdo chtěl víc dáti z své dobré vole.
Hrobníku od kopáni hrobu velikého. těla, zvláště v letě,
dáno má býti II gr., od malého JI 12 gr. Příkrovy na
mrtvých a svíce aby nebyly od žádného brány bez vuole
přátel mrtvého ..J3akaláři od próvodu Ul gr.; kdyby zpívali
konduk, aby dal X gr. bílajch.
52. 1520.
StaH tetopisové CešU str. 441.
Také toho roku varhaníkův čistých několik umřelo; ve
čtvrtek před sv. Matoušem umřel varhanik Mikulášský a
rektor školní, příjmím Rachtaba, a on složil tu písničku
»0 daremné světské utěšení".
53. 1521.
Prameny d~jil1 Česk)ích Vl sir.
30Z. Mistr Pašek pak 1. 1621 a kněz Jakub, pnJmlm
Kubíček, kněz Šídlo s některými jinými zarazili bratrskou
literátům znamenitú procesí z Tejna.

54. 1521.
Rukop. Č. 1665 J. 15. V středu
před sv. Ondřejem přijali k sobě ouřad kostelnický tito;
Jiřík kramář, Hynek švec, Tomáš Vrba, Matěj Pivce.
Tyto dolepsané důchody že mají, k sobě vyberúc,
z nich počet činiti na groš míšenský;' Z Kojetic ze vsi
ročního platu XX k. XX gr., pd p. Lii:>áb XXI/" od
p. Velcnskýho z listu VI k., z Crmik vsi. II k., z Záryb
vsi I k., Bartošek od črné ruže z listu VI gr. Summa
XLVII ' /2 k. gr.
Viniční plat tito platí při sv. Havle: Jan Legat '[nahrazeno; místo p. Legata i\likuláš provazník] II k.~ Jifík
bradýř [Václav Kaše krejčí] II, syn Tobiášové I k., Svehla
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z Vyšehradu XX gr., Jiřík tkadlec pod Zderazskou farou
XII gr., Mikuláš z Hůlkova domu XXVIIIygr., z Judova
domu 112 k., p. Martin řezník II k., od Ziduov starších
XV gl,: .. p. Tomáš od desk XII gr., jirchář bezrukej XII
gr, Simon zlatník z apateky XII gr. Summa VI'/2 k.
XXVU g1'. m.

nakládati, netoliko pokud by těch věcí vystačovalo, ale
na budúcí čas aby ten náklad nepominul, opatřiti chtí,
p. purgmistr a páni jim ty svrchky a peníze připovídají
- . Act. [er. III. ante Andree.

55.' 1521.
Rukop. č. 1665 f. 10. Anno 1521
fer. HlI. post K atherinam tito byli kostelníci: Jiřík kramář,
Hynek švec, Tomáš Vrba a ~.atěj Pivce.
56. 1522.
1 amtéž. Za p. faráře kněze Václava
Sídlo toto jest zpuosobil k osadě: vornát črný aksamítový
Zo. XXI k. m., kápě damašková črvená za XXIII'/, k.,
kalich pozlatcený XXX k. bez II k., puška stříbrná pře
dělaná ., j, k., mMI papírový imprimovaný II k., komže
k. m.
57. 1523, 23. července. Bartoš písal' v Pramemc!t
d. C. Vl. str. 19. Ve čtvrtek před sv. Jakubem - purgmistr a rada Pražská, poznavše rozličné zlé věci, kteréž
nastá\'al)'y v obci, povolali k sobě na rathouz kněze
Václava Sídlo, faráře od sv. M. [a jiné faráře]. Tu jim
vyčítali a vypsali každému z nich zivot jich, co jsou pů.
sobili a jednali spole:ně i obzvláštně, jednak na kázáních
jednak jinde, pozdvihujíce lidí k nesnázem a bouřpro kněze Martina betlémského a pro jiné kněU,
kteříž zákon boží věrně kázali. to činíce s radou strany
odporné, totiž s Římany duchovními i světskými někt~
rými. A protož pro takové i jiné věci všickni konšelé,-ypověděli je ven. města. (Viz i tamtéž f. 360.)

,58. 1524, 7. listopadu. Bartoš pí.ar v Pra1Jltl1ech
d. C. V {. sll'. Zl. A téhož dne zase kněze Kubu, kněze
Václava Sídlo a Mistra Matěje Korarnbusa, víc než před
rokem vypověděné, zase přijali. (Viz i tamtéž str. 309.)
59.

1524.

Bartoš pisal' v Pramenech d. Č.

V 1. str. ZZ. Jedna opět ze na pekařka, Dejmková řečená,

s poctou k svému faráři kostela sv. M. a žádala ho,
ně kázal P. B. v kostele prositi, aby ráčil
pomocník býti " dobrém. A on vza\' poctu 'obě, šel
k administratorovi a radil se s ním o to, boje se téhož,
co jest přišlo na kněze Jindřicha. Odtud dále ta .věc před
Prala,,)' do rady přišla. Z toho jí obe.lali a do šatlavy
ji "'sadili za několik dní.
tél; za

60. ló24.
Ruko}. č. 1665 f. 18. Den sv.
l\íatúše ev. monstrancí veliká téhož domu božieho sv. M.
jest zvúžena a křížek, jenž bývá na hrobě; i to v glajchu
válí XXXVIIII hřiven a IIt/, lotu. A ještě kousek zuostal
nevážený. U p. Erazyma Ozmana sč dálo - z poručení
pp. osadních.
61. 1525.
Rukop č. 1129 J. 315. (Mikulášští
osadní s YarnÍ řečeným Václav o svrchky po Adamce,
kdo by na oltář nakládati měl a pokud.) V té při mezi
kostelníky a osadními kostela sv. M. a Vavrú, řečeným
Václav, kdež jsú předstúpili obojí a toho žádali, jakož
jest kšaft Doroty Adamky sladovnice na to učiněn a
v něm jest položila, cožkoli z toho statku pozustane pe.
něz i svrchkuov, kteréž jsú v domu, to kdožkoli k sobě
přijme, ahy nakládal na oltář, tu on Vávra, jinak Václav,
pravil, že ty svrchky i se vším jemu náleží a že mu to
prodala a jemu těch svrchkuov podle jiného statku zanechala.
Nato pokázal svědomí. Zase oni proti tomu pravili, že sú
bližší k tomu, nežli on, a ze na ten oltář snad by bylo
nakládáno dotud, dokudž by to postačilo, ale že jim jest
bližší ta věc k opatrování nd kom li - - Tu p. purgmistr
a páni - nalézají: Poněvadž osadní k tomu se podávají
a z těch peněz i svrchkuov zůstalých na ten oltář chtí
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62. 1525.
Rukop. č. 1665 f. 31. V pondělí
o Křížových dnech v přítomno,ti Václava Subule,
tebdáž faráře svého, tyto věci, kteréž v ~lenotích témuž
záduší příleží, spatřivše, col od stdbra jest i zváživše, pro
budoucí toho parnět tuto jsú znamenati a sepsati rozkázali - . (Suma všech kalicht', XVII.)
63. 1525.
Pra1ř/e11y déji/t Česll);clt V 1. str.
321. Přísahu učinili [papeži] první mistr Havel Cahera
z Žatce - kněz Václav Sídlo, mikulášský farář _.
64. 1525.
Borový. Jeduáttí kOl1sistol'e 1. str.
24. Plebanus sacerdos \Venceslaus Subule, sacerdos J oannes
senior Kozelka, sacerdos J oannes.
6ó. ,ló28.
Rl1kop. č. 1665 I 18. trokové
zádušie: Simon zlatník od anjela z apoteky proti Folirnanu
místo Tomáška malého XII gr., za Horshí branú Jan od
svině U k. m.· Vnl pint vína.
Na horách Svatornikulášských Vávi'a tesař I k. m. Vnl pint, . Mikuláš prorazník
II k. m. XVI pint vína, u sv. Pangrací Mikuláš Krtský
z domu Hůlkova XXVIII gr. gr. Na Biskupkách Valenta
řezník na místě Šilhavého bečráře XVI pint vína. Václav
bakalář od Motýle koupil' od osady vinici Adamcimí pod·
volil sě, doniž ji drží, dávati čtvrtci vína čeneného každý
ruk. Waltinka zlatnice má dáti X k. m., že mul její
y kostele leží. Vořešková má dáti V k. m., Andres, muž
její, odkázal.
Secundo Mauricii G VI. J acobus presbiter de Wi·
narzecz vendidit Joanni Minczer. Primo Stephani O XXIII.
Joannes de Klucznow vendidit d. Jacobo. Quarto Andree
E XX. Andreas de Rowneho et de Longa Villa vendidit
Vvenceslao Ziaba v Kojeticích dVllor svobodný; dědin.lIlli,
lukami a s krcmú, kterúž drží Svatojilští, i se vším pří
slušenstvím za L k gr. č.
'C prvních Václava Hyn.
dráka C XII. Vladislav, Uherský, Cesky' etc. král kolatulu
všech oltářů v u SI'. i\I d:\v á osadním.
Vc dskách
Viktorinových F 9. Václav Žába z Prahy prodal Petrovi.
- Y černých menších N XXIIII. Jan Hlavsa, písař des k
dvorských, učinil relací VácLtvovi od žáby o cIvůr sl'obodn)',
kde nyní krčma jest, v Kojeticích.
PrilllO Andree
N XXIX. Dorota etc. de Charwatecz vendidit J ohanni
Cholpicky.
Duše tyto nikda nemají z paměti vycházeti, ob[z]vlášIUě
podepsané, ale mají za ně P. B. farářové prositi: Za
Martu Baštínku, Martu Trubskú, Lidmilu vdovu od slonův,
uroz. paní Ofku z Ertína, nebo p. Samuele starého mailželkú,
paní Dorotu Volkovú, Václava Bílého kra·náře a Martu
m. j., při tom za poručníky téhož statku, Vác1ava a Marty
Vavřince z Tajna a za Adama, jinak Jana, od Adamův.
Za Vondřeje soukeníka, za Adamku sladovnici, kteráž
všccken statček svuj dala k témuž záduší a za zil'llosti
své koupila vornát černý aksamítový a kalich I'v0zlacený.
Za duši Baštína, Václava Mělnického, který na Smerhově
umřel [viz díl I. str. 99. č. 26.1,za paní Ofku Tvářskú
a p. Václava, otce jejího, l\Iargétu, matku její, Zigmunda,
m. j., za Kateřinu, matku jeho.
66. 1529.
Rukop. Č. 2134 f. 25. Jakož jest
byla ruoznice mezi osadními a Viktorinem Jednoro'cem
o nějaké stavení při záduší Sv. M. i on Viktorin podrolil
se jest jim osadním dáti X k. gr. pr.
67. 1530.
RullOP. č. 1665 f. 35. Tu sobotu
p;:ed sv. Václavem koupila Anna od zlaté trouby stolic
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XIII. Kostel sv. 1"fi7mltÍše.

XIII. Kostel sv. Mikuláše.

<;;d L~dmily Burjanovic - a ta stolice jest za paní Martou
Reháckovou a Vo~řínovou.

spolu jinajmi sousedy k takovým potřebám, že ten každy
již dotčenú pokutú povinen bude. Také col. se dolýče
ouřadu lwstelnickýho a jak by při tom říditi se mělo,
pro dobrý pořádek takto o tom nalézají a na budúcí
časy léž aby trvanlivé bylo; kostelníci předešlýho roku
kteříž by byli, ti z toho aby propuštěni bJ'i a na to
místo aby jiní voleni byli, dva z starších sOllseduov a
dva [opraveno v čtyři] z mladších, a to z příčiny té, aby
jedni sousedé, poněvadž takové potřeby rovně se dotýkati
mají, mimo druhé obtěžováni nebyli. Acl. fer. III. post
Convers. Pauli.
70. 1532.
tamtéž f. 35. Jiří~ Kometko posloupil stolici [v kostele] manželce Jana Sidli pod kazatedlnicí u samé mříže.
1534, 27. února. Viz zde díl I. str. 484. č. 109.
71. 1535.
Rukop. Č. 1665 f. 38. K Květný
nedlili zvon nový, dominikál, kostelníci zjednali a dvě
korúhve velké zelené.
72. 1536, 23. ledna. Tamtéž f. 35. V pondělí před
Obrácením sv. Pavla stal se počet od předešlých kostelníkuov Jana od Adamuv, jinak Pernikáře, Jiříka konváře
naproti faře, Brykcího Lívy tesaře, na kterémžto příjmu
nalezlo se CXXllII k. XXXII gr. m., vydání CXXIIlI k.
II gr. II d. Tu pak my noví kostelníci Jiřík bak,alář celný
od studnic, Václav krajčí podlé školy, Martin Cížek kolboucník od Motajlu, Václav z Kostečkova domu přijali
sme pozustalých peněz V k. VIII gl'. m.
73. 1626.
Tamtéž J. 38. Zjednali sme
zelený vornát aksamítový od paní Chl'atěrubský a kadidlnici za L gr. č. a vornát za XII k. Č. a dvě !Zičky stří
brný pro dítky a dvě košile nový do vo~nátuov a III štuly
a dvě korúhve mešní zelené od paní Reháčkové, item
stolice v kuru nové dali sme opraviti. A to vše k Veliké
noci.
74. 1536, 24. dnbna. Tamtéž f. 27. V pondělí po
sv. Jiří nemoha žádného při sobě míti - přijímal jsem
já Jiřík bakalář od studnic k sobě z rukou p. faráře,
který na ten čas byl kněz Lukáš - šest mis větších - .
75. 1536, 2. května. Tamtéž f. 29. (Vo stolici.)
ttem v outerý po sv. Filipě a Jakubě paní Lidmila mladá
Reháčková dala mně Jiříkovi bakaláři od tří studnic a
manželce mé Theodosii stolici, v kteréž sama klekávala,
v kostele našem, kterúž byla sobě za hotové peníze koupila sama. A tak paní Lidmila jest nám to učinila
dání v domě svém, v kterém na tento čas bydlí, u sv.
Jiljí, slove duom Zlý Kačky nebožky.
76, 1~37, 18. ledna. Ta11ltež J. 28. Ve čtvrtek před
sv. Fab. a Seb. stal se počet od Jiříka bakaláře od tří
studnic, kterýž byl kostelníkem - na kterémžto počtu že
se našlo příjmu toho všeho roku minulého 1' 12 C k. LIlII
gr. m., proli tomu zase našlo vydání CXXXV'I2 k. XVII
gr. \1 d. a tak zustává ještě - XV k. VI gr. I d.
(Vo stolice.) Item v neděli před sv. Duchem žádost
vzložiti ráčil na vosadu p. Jiřík Kometka, aby jemu ráčili
místa příti v tomto božím domě, ježto by sobě mohl
stolici postaviti. I ráčili sú všickni jednostajně k tomu
své povolení dáli, že ~lÍ místo k stolici jemu ráčili jmenovati to, na němž někdy byla Křížová klekávala, a on
p. Jiřík aby ráčil sobě již tu novú stolici' postaviti a jí
užívati, manželka i dítky jeho na časy v/;Čné budúcí, že
mu toho z srdce všickni rádi přejí. Stalo se za úřadu Jiříka bakaláře od studnic, Jana od Valentu, Matěje Voříška,
Matěje šmajdlŤc od kocíl chlebných.
Item v pátek před sv. Martinem Anna, Zubová
matka z domu Jany nebo zvířednice na ten čas, a Dorota

la11ttiž f. 16. V pátek před sv.
sme my kostelníci Jiřík Komedka, Bohuslav kOžišník od poručníku ov nebo Adamky nádobí cajnového XXXVI liber - a k tomu přijali sme ručník a
tlustého plátna VI loket a III čtvrti a jeden ubrus, roušek
rrialých i větších XIII. Tyto věci sme p. faráři knězi Matějovi na faře ukázali a k tomu jest přistúpij: konve nlI
větší i menší, mis VlIlI, talířuov cínových VI, ubrus na
stuol, rucníky Ull, umývadlo, štoudev k vodě, rožni III
železná. Item my kostelníci Jan sladovník z domu Adamova, Jiřík konvář dali sme udělati dvě komže nové. Jsou
dány do kostela 1. XXXVI.
,

68.

Rehořem

1531.

přijali

Ouřad kostelnictvie přijali k sobě tito: Bouslav kožišník, Jiřfk komeClka kožišník, Jan Šidlo konvář, Jiřík
Smolnice švec. Toto sme v kostele opatřivše sepsali: pět
vornálu, korporáluov sedm, kapí pět Cr. 1536 neviděli
sme než tři], palle velikých devatenáct eXIlU], palle malé
tři [jedna], lžička stříbrná [neviděli sme], ubrusu XXXII
a tři nové, komže dvě starý a nový tři, [komží VI a
sedmá ztracena], kOltyny dvě, kadidlnice dvě, mšaluov
sedm [neviděli sme než lIlI], dva zvonce, svícnuov mosazných . XXV [XXVII], svícnuov cínových XlIII, svícny
veliká ~elezná dva, svícen veliký cínový jeden, ampulí
deset [Jedna ztracena], konev s nosem k vínu, f"rma
k voplatkuom, křuzidl dvě, [těch také není], kotlík mě
dený, okřín dřevěný, cep měděný k vínu, zámek víua
zamýkati.

69~ H3l, 31. ledna.
Tamtéž f. 11. Jakož p.
Brikcí Rehák z Květnice, p. Jan Kozel z Pokštajna, tudíž
1 p. Modest z Pokštajna a podlé nich někteří jiní sousedé
osady sv. j\-!, vznešení sou učinili na p. purgmistra a. pány,
ktérak mnozí z nich, kdyžkoli jaké potřeby s strany toho
záduší nastávají a jednati se mají a zvláště božské, že sú
toho oni dosáhntíti nemohli, aby se tíž, jakž od slarodávna bývalo, podlé jiných scházeli a jim jednati pomáhali, nébrž když obsíláni hývají skrze služebníka páně
púrgm;s~'ova, ze se scházeti nechlějí a že jich posměšnou
dosll recí odbývají, praví~e, jestliže jim jaká potřeba toho
Jest, nech! se scházejí. Zádajíce p. purgmistra a pánuv
aby jich v tom litovati ráčili i také opatřili. Tu p. purk:
mIstr a pám slyšíce jich vznešení i obtížnost i posměch
t,ell, kteraký se jim stal, vážíce, toto jsou ráčili najíti:,
Ze oni proti povinnosti své a právu města tohoto a stolice
této i na tězkost p. purgmistru to jim činí, nepamatujíce
na 10, což sou přijímajíce právo městské i rukou dáním
slibujíce přiřkli. I p. purgmistr a páni pro dobrý pořádek
božských věcí předkem i laké pro dobrý osady té toto
nacházejí a na budúcí casy aby trvalé bylo, a to pod pokutou tak, kdyzby koli potřeba jaká buď zádušní neb jaká
JIna ?yla a služebníkem p. purgmislrovým obsíláni bývali
a z mch se kdo podlé toho obeslání nezachoval a nenašel
se do společnosti té, ze ten každý V gr. c. aby dal, a
to hned nazajtří od obeslání toho. A přestoupil-Ii by 10
podruhé, aby dal X gr. c., po třetí XV gr. č. A jestliže
by pak kdo mimo toto uložení více se toho dopouštěl a
takovú těžkost p. purgmistru a pánuom, stolici této, i také
~polusouseduom svým kdo by cinil, aby o tom oznámili,
ze p. purgmistr a páni takovú věc ráčí opatřiti a takového každého práva městského zbaviti. Také toto při tom
vymieněno: Jestliže by kdo k tomu nemohl býti a neměl
kdy za přícinú hodnú a doma by ne hyl a zúmyslně toho
že by neucinil, že ten pokutú povinen nebude. Pakli by
doma byl a sa obeslán o tom vědě! a nenašel se mezi

XIII. Kostel sv. Mikuldše.

XIll. Kosiel sv. Miku7tÍše.
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Mřenková -

předstúpily sÚ žádajíce, abych [Jiřík bakalář
od tI-í studnicl jim zápis učinil na stolici, kterúž prodala ona
Anna Zubová Dorotě Mřenkový za LXX k. m. Tu já na
žádost jich, jakožlo moc maje sobě na ten čas danú -takovú stolici, kteráž hned u mříže napřed stojí, jdúc
k velikému voltáři, po pravé ruce u samého kUlu, zápis
sem jí Heinil na místě vší osady.
77
1537, 29. května. Tamtéž f 39. V outerý po
sv. Urbanu zapsali sme vinici někdy nebo Adamky sladovnice p. Václavovi ba,\<aláři ocl Dajmku - za LXX k.
m. - Item p. Václav Setelka koupil pallu novú, ubrus
nový a svícen cínový na svuoj voltář.
78. 1537, 20. července. Borovy, Jedl1d11í kOl1sistol'e
I, str. 120 a 122. Kněz Jan, p. farář od sv. M., ob,i"il
kněze Jana, faráře od sv. Jiljí, kterak hy o něm mluYiI,
že by on měl jaké artikule kacířský II sv. Jindřicha ká·
zati, a p. farář kněz Jan oznámil, že se nepamatuje, aby
on měl co kacířského kátati. I dotázán jest kněz farář
sntojilský od p. administratora, aby ty arlikule oznámil.
t oznámil jest je, že jest kázal, že v Boha věří čerti,
Zidé, pohané; že víra jest věc nejmenší a nejnizší; že
umění boží, kterým my zde máme býti naplněni, v nebi
bude vyprázdněno; že nevíme, počte-li Buh za hřích pohanům jich skutky zlé, cili nic.
Odloženo jim do dvou

předkem

neděl.

83. 1539, 6. prosince. KopitÍ1' V archivu místodrž.
f. 213. (Ferdinand I. Staroměstským.) Poctiví, věrní naši

Kněz Jan, farář Mikulášský, všem odepřel, krom
třetího artykule, toho řekl hájiti - , Tu kněz Jan, farář

Jilský žádal, aby O tom mohl - porovnán býti - aby
to bez soudu bylo porovnáno. I dotázán kněz Jan, Mikulášský f., co by tomu říkal. I pověděl, kdyby ho co
rovného potkalo, že by Hm nepohrdal a ze zlé vule SOIduv žádostiv není. I promluveno faráři ]ilskému, zná-li
se v tom, že jest knězi Janovi, faráři Mikulášskému, vinen
a že mu ublížil jest? Pověděl, že zná, že jest mu vinen
a že jest mu ublížil. Kněz Jan, farář M., na tom
přestal.

1537, 30. listop Rl/kop. é. 1665 f. 35. O sv.
byli jStÍ Zikmund u zlaté trouby, Pavel
Samec (2) kožišník, BlaZek Skála (2), Sixt zlatotepec.
79.

Ondřeji

úřadníci

8ú. 1538, 30.Ii,top. Tamtéž f. 35. O sv. Ondřeji
úI'edníci, byli jsú Zikmund u zlaté truuby, Bohuslav kozišník, Spatlák, Císař- zámečník.
81. 1539, 7. února. Tamtéž f. 39. V pálek po sv.
Dorote stal se počet jeden, druhý i třetí, jako najprv
o obecní příjem a vydání všech duchoduv a jiných pří
padností k záduší, druhý co se dotýče toho velikýho kalichu novýho s řápkem, třetí co se pak dotýce stavení,
které stalo se při faře. A ten počet slušni a řádný stal
se od p. Zigmunda Frajskuta od zlaté trouby s jeho tovaryši a pomocníky roku toho, jako Matěje Voříška krajčího a Matěje Formánka a Jana zvoníka starého, kteřížto
byli sou kostelníci roku minulého XXXVIII. Pak toho
všeho roku minulého našlo se na poctu příjmuv všech a
všech dvě stě třímecitma k. m. V gr. a proti to. u všemu
našlo se vydání CCLXXII k. m. XXI gr. VI d. A tak
zustáváme ještě dlužni témuž p. Zigmundovi XLVIIII k.
XVI gr. VI d. m.
82. 1539, 9. listopadu. Kopidf varchivu mistodrž.
f. 201. (Ferdinand 1. konsistoh pod obojí a PraZanuom
Staroměstským.) Velební a poctiví, věrní naši milí! Vzne·
šeno jest na nás, kterak by kněz Jan, farář a kazatel
u sv. Mikuláše v St. M. Pr., na den M. Jana Husa jminulého v Slovanech i těchto všech časuov rúhavá, posměšná a potupná kázání o straně pod jednú kázati měl,

nazývajlc je antikristy a že strana římská nic
nemá, pro tož aby se k ní neutíkali, k lomu že jsú modláři
a nad to vejš zbuzujíc lid obecní horiivými slovy řkúc:
"l\1ilí lidé! Posilnějte rukuo i srdcí svých až do svého
přemožení!. a tak i jiná slova k zbouření a pozdvizení
týž kazatel že káže a v lid vtrušuje, i ackoll týž kazatel
toho všeho pří, což by se na něho hndnověrnými svědky
a osobami, jakž zprávu máme, dostatečně prokázati mohlo,
cehož vám slušně a spravedlivě témuž kazateli trpěti a
snášeti nenáleží, ač my té naděje do vás nejsme, ahyšte
vy tomu kazateli neb kterékoli jiné takové osobě k cemll
takovémll, ponuknutí dávali a takových neh k tomu nápodobných nezp"osobných kázání, kteráz by mimo zákon
byla, dopouštěli a povolovati měli, avšak hyšte vy proto
i v tom od mnohých v duomyslu, jako by se to s povolením vaším, kdyhy časně zastav.~no nebylo, dálo, hýti
mohli, kteréžto víry my nijakž, jakž dotčeno, do vás býti
neráčíme, néhri vám poroučíme, ahyšte obešlíc před
sebe jmenovaného kněze Jana kazalele jemu na tento
cas kázání zastavili a tak 10 opatřili, aby týž farář s ká·
záním tu u sv. Mikuláše, v Slovanech i \' jiných kostelích
v pokoji byl ~ kone~ně až do šťastného příjezdu našeho
do království Ceského nekázal, jináč nikoli nečiníc. Dán
v Vídni v neděli ph d sv. Martinem léta etc. 39.
c

milí! Jakož jste nám psaní poslali oznamujíc tu těžkost,
ktenÍŽ administrator. mistři konsistoře a téměř všecko
kněžstvo Měst Pražských na tu zál'0věď naši, ktcrúž sme
knězi Janovi, faráři kostela sv. Mikuláše, aby nekázal,
ucinili, přimlúvajíce se i pokorně prase, abychom tejto
chvíle takovú pokutu s kněze Jana sníli a k jinému času
odložili, tomu sme srozuměti dbli, kdež ač víme a 'f paměti naší dobré máme, pruč a z klerých hodných příčin
již psanému knězi Janovi kázání jsme sloziti a zapověděti
ráčili, však proto, poněvadž za něho se přimltíváte a prosíte, na poníženú prosbu vaší nynějšího casu tu zápověď
kázání zdvihati a jemu zase kázati dopouštěti rácíme, vám
přísně poroucejíc i přikazujíc, abyšte to tale opatřili a
témuž knězi Janovi slovem naším královským porucili, aby
nic scestného a bludného k nesnázi a ruoznici lidské ani
proti sv. víře a zákonu Páně nekázal, neb jestliby se tak
nezachoval a v tom shledán a osvědčen byl, již bychom
při našem, dá-li Buoh, šťastném do království Českého
t,říjezdu věděti ráčili, kterak jse k němu lrestáním dáti
zachovati, kdež znajíc jistlí vuoli naši tak, jakž vám psáti
ráčíme, jse zachovejte jináč nikoli nečiníce. Dán v Vídni
v sobotu den sv. Mikuláše léta elc. XXXVlIIIO.
84. 1541.
Sněmy IV. St1-. 209.
Všickni
stavové, majíce schůzi v kolleji Veliké tu jsou
sobě zvolili za administratori m. Jana Zahrádku a kněze
Jana Mistopola, tehdáž faráře tl sv. M.
Iři

! [45.
RlIhop. č. 166 Z f. 1. Re,gistra
i vší osady sv. Mikuláše tuto se zacmají.
Správa register těchto a věcí v nich poznamenaných a
sepsaných. (A tyto lejstra sou znovu převazodny 1. 1583
a dáno od nich Kryštofovi Mejšnarovi kuihd'ovi XV gr.
85.

ouředníkuv

1550, 19. září. Borovy, ]édl1tÍl1í kOl1sistoÝe 1.
Nejedlý, měštěnín Hradce Králové skrze kněLe Jana, tehdáž faráře sv. M. - švagra svého
na úřad duchovní vznešení učinil _.
8ti.

str. 286.

Jindřich

15'12, 24. ledna. Ruhop. č. 1666 f. 30. V neObrácením sv. Pavla sepsání toto se jest všech
souseduov a domuov stalo, co jich k této osadě náleží;
87.

děli před
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Jiří Komedka, Jan Volek, Jan Leva, Václav Kostečka
(přepsáno na Jan Kopidlanski z Janštorfu), Jan zvoník,
Sebestian kniehař, Václav Kostečka druhi duom (Marek
kožišník), Pavel platniřů syn, Tomáš Bechynski, Matěj
platniř (Pavel Sedlák) Matouš Smolnice, Erl,art platni ř
(Petr šenkiř), Linhart jehlař (Jan zlatotepec), Petr od voděnce, Kryštof cvočkář, Jan cvočkář (Valenta zámečník),
Václav šmejdíř (Bartoš šmukiř), JiUk platniř, Jan Ciesař

je snad nepřátele jejich u něho očerniti chtěli.). Kněže
Víte, bratře mně v Kristu P. upřimně mili! Porozuměl
jsem z řeči kněze Martina, p. faráře Malostran'tkého,
i z zprávy kněze přev<ora, kteri jest u 11, B. na Siroké
ulici, že administrator hradu Pražského i s jinejmi tak
patrubují ,a v tom se zjevně slyšeti dávají, že bych já i
s vámi hoden byl upálení; i jest v pravdě, bratře
v Kristu p, milý, potřebí, jakž jsem o tom s p. farářem
sv, Mikuláše na Malej Straně rozmlouval, abyste vy tomu
v cestu vyšli, aby to, což jest v konsistoři při tom času,
kdy); budem státi, vyzdviženo bylo a v nic přišlo. Neb
tomu dobře rozumím, že nám toho smíru kněží pod jednou
ani někteří z našich nepřejí, než rádi by viděli, aby nás
oba spálili, čehož bohdá s pomocí boží [se] nedočkají.
Ba i mně lecos mluví s strany našeho smíru, jeZto já to,
což jsem vám přiřekl a se zapsal i vy mně tiž, než to
jinác zrněním, snázeji umru a vy bezpochyby tiž. I pro tož,
můj mili p. bratře, poněvadž jest u nás slyšeti, že kníže
pán z Plavna nebude dlouho v Praze, předejdětež toho
jako mUl rozumni casně, prve nežlí by se nám nějaki
posmíšek a lehkost stala, a zvláště poněvadž s J. Kn. Mtí
pánem vaším známost i přípověd v zastání [máte]. Pro tož
vědouce o tom, neprodlívejte s tím, jest jistě potřeba
znameIlitá. A v tom ve všem já se na vás spouMím, stoje
na tom, což jsme sobě připověděli. Co se pak tkne dobrých, tiť by nám srdečně toho přáli, aby se nám tak
zvedlo, jako sme my se spříznilí, čemuž bohdá P. B. prostředek i průchod dáti ráčí. Taky vám oznamuji, že v Praze
jsa od našich mnohich neupřímnost poznávám a měšec
k tornu hubenej. Než že z vůle a milosti bozí ta osada
ke mně chu! vzala, ke mně již nejednou s p. rychtářem
J. KL Mti i s jinými úřadními lidmi přicházela, mně slibujíc v ničemž neopouštěti, coi se i skutkem srovnáv'á.
A tak na ten ca, dobriho počátku pociťují. Dejž P. B.
lepší prostředek a nejlepší konec, A s tím bratře v Kr.
P. mili, dejž se vám P. B. na všem dobře míti a mně
spolu s vámi i s jinými bratry raciž se nám dáti v dobrém
a šťastném zdraví shledati na dobré víno. Dán v Praze
u sv. M. v St. M. Pro
9L 1553, 30, října. Bot'ovi, Jedl1á11í konsisfore 1.
str. 317. Joannes Milocenus [ve Viaších vysvěceni] dán
k gv. M. knězi Janu Anjelíčkovi, kaplanem aby byl za
4 1.
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ló53, 30. listop. Lttkop. č. 1667 1.12. Na den
sv, Ondřeje stalo se změnění od pp. vosadních na rok 1554,
sou osoby voleny tyto: Ouředníci: Mistr Vondřej z Dalrnanhorstu, Daniel Freiskut, Jan Havránek kožišník, Ruprecht kožišník; koste~níci : Václav písař porybni, Hendrych barvíř, Jan ml. Smerhovski z Rosic (na jeho místě
Václav Vopálka), Václav z domu Valentovic,
Item dožádal se p. Jan ml. Šmerhovski, aby páni
vosadní tu jemu milost učinili, že pro mnohá zaneprázdnění svá té práce nemuže přijíti, maje soudy a stávání
mnohé na zámku i l,a rathouzích, aby toho roku mohl
té práce kos telnické zbaven biti. Dal jest lilI k. m. Než
potomně, těch prací sa prázen, že se nechce jakožto soused jini volni a poslušni z ničehéhož vytahovati. I obdrhl jest tu milost na vosadě.
Svoleno, aby žákuom přidáváno bylo po III gr. m"
prve bylo dáváno po VI gr. Však na. ta.kovi zpusob, aby
kantor i žáci školní to při kostele ,dne všedního místo literátu českich zastávali a mši českú zpívali.
93. 1553.
Rukop. č. 1665 f. 47. Krá t ce
p o z n a m e n a n á z p r á v a o u ř e dní k u o v a k o s t e 1níkuov osady sv. M. i jich všeho příjmu skrze

mistra Jakuba Rokycanského Srnce z Varvažova z jistého poručení pp. starších osadních:
Předkem tuto níže poznamenají se pořádně ty věci,
Heréž sem i tam, vondc i onde byly složeny, chovány a
rozptileny, jakožto listy, smlouvy, majestáty neb privilegia aneb nadání na papířích a pargameních nezkažená,
s celimi pečefmi etc. i jiné věci příslušející s platy a dů
chody k též osadě a záduší sv. M., kteréž nikdy nejsú
jinde poznamenány, A ty aby nebyly zmrhán):Tyto pak věci od předešlich starich ouředníkuov
novim postoupeny a vydány jsú: Item předkem tři krabice, veliké.
V jedné první veliké krabici registra předešlých
ouředníkuov a kostelníkuov. V též krabici jini dvě menší.
V jedny pak neveliké okruhlé tyto listy se našly:
1, List na pargameně spečetěni pěťmi pečetrni ce,
limi, nehibanimi atli nepokaženimi, kteriž v sobě zavírá
smlouvu mezi kostelníky a osadními sv. Mikuláše z jedné
a uroz. p. Petrem Mrakšem z Božejovic o dva dvoryodprodané kmetcí, jeden v Velenči a druhi v Veleni, s jich
vším příslušenstvím, totiž lukami a dědinami, z nichžto se
na budúcí časy platiti má o sv. Jiří I k. III gr. č. a O sv.
Havle II k. XXVIII gr. č. Toho na ten čas v držení jest
p. Mikuláš Velenski ze Všelís na Veleni etc. l. 1506.
2. Dva vejpisové na papíře od desk zemských (v lIlI.
Ondřejových K XnI) kšaftu Václava Hamerníka z Božejova
na XII 1!2 k. m. platu k záduší ročního vycházejícfho od
držiteluov, a to ze vsi Chvojence ele-; předešle platili páni
Bělští, nyní při dskách p. Jan z Kúnic a z Oujezdce,
1. 1492.
3. List na papíře spečetěni p, purgmistra, rady i vší
obce Star. M. Pro na CCCC k. m, pujčenich od záduší
i. 1524. Nyní pak nejsú než CCC k. m" z nichžto se
platí z ouřadu šestipanského po polouletí po puol páté
kopě gr. Č.
A ten list má od p, purgmistra a pánuov
obnoven biti.
4. Vejpis na papíře pořádku osady z register radních
vyňatý L 1531.
5. Vejpis kšaftu nebo paní Ofky z Rajcnštajna od
tváří [viz díl 1. str. 259. č. 21.] Nyní se toliko k osadě
V k. č. platí a p. faráři 8 kaplanem VI k. č_
6, Vajpis od desk zemskich Vll. Mauritia C VIII,
v němž Jan Mincer kněz z Pokštejna k záduší zpravil
z dvoru poplužního ve Gbele na kaplanství XV k, gr. č.
leta 1406 Při němž jest druhi vejpis v táž slova.
V druhé krabici té neveliké obdílné JSOll listy a
smlouvy židovské na papíře spečetěné s osadními na jisté
platy z jich domuov učiněné:
Smlouva spečetěná jedna s Zalmauem Munkou z domu
najvyššího nárožníhO v Židech, že on i potomci a budúcf
jeho do rob vždycky platiti mají XL V gr. Č, Stalo
se l. 1537,
Druhá smlouva s Abrahamem z Polny na místě ně
kdy judy starého, jenž se platiti má platu ročního XXX
gr. č. Stalo se 1536. Nyní ten duom drží p. Tomáš
Kopryc a Žid Michal, podruh, toliko sám od sebe platí
XV gr. č.
Třetí smlouva s Takubem Hudcem z domu Lídy
Hudcový, pozustalé že~y jeho; pl~tí XXX gr. č. Stalo
se 1. J536; nyní jej drží Hošek Zid.
Ctvrtá smlouva s Majerem, aby dával z pokoje, Heriž
odkoupil od domu Jana pernikáře, někdy Václava Motile,
připojiv jej k domu svému židovskému. Platiti má X gr.
č. Stalo se 1. 1552.

Pátá smlouva s Izákem, synem Yfoj;:íš p hkaře z domu
pána z Bibrštejna, kteriž koupil od p. Petra Chotka
z Vojnína, krále J. Mti prokuratora; platí XLV gr. č.
Stalo se 1. 1553.
Sestá smlouva někdy s Judou na XV gL Č, z domu
platu, kleriž se držeti nyní praví p. Tomáš Kopryc,
ouředník nejv. purkrabí Pražského,
V krabici druhé veliké jsou listy posílací rozliční
s strany poddanich lidí ze vsi Kojetic od osob mnohich
skrze nesnáze, které se mezi nimi a jinimi lidmi cizími
sbíhaly, Item jich některé smlouvy, zprávy a jiné mnohé
věci k jich spravedlnostem příslušející. V tél krabici našla
se lžička stříbrná ku podávání dítkám obdloužná. V též
krabici pečeť veliká cínová na šnuře černi hedbávni
spleteni zavěšená, Ta pak lžička stříbrná i jiní všickni ti
i níže poznamenaní listové jsú zase do kapli lla kruchtu
složeny. Kromě pečeť při ouŤadnících íest zustala,
V třeti veliké krabici tito níže poznamenaní listové
s pečetmi malimi a velíkimi latinští, celí i někteří pokažení na pargameně i na papíře, svobody a vejsady kostela a fary v sobě zavírající:
1. Majestát krále Václava vydani 1. 1406 na vinici
leZící za branou sv. Ambrože o vína zbytečného vybivání
faráři z milosti královské propůjčející a povolující.
2. List pod pečetí arcibiskupství Pražského vydani
též na pargameně 1. 1396 na plat 1 k. Č, z krámu masného za Tejnem, někdy přijmí Ličkovského, do kostela na
lampu.
3. List pod velikou zelenou pečetí Staroměstskich
.tvrLeni konventu (1) sv. Mikuláše podávajících se v ochranu
podkomořímu království Ceského 1. 1812(!).
4. List jini též na pargameně velíky s pečetí konsistoře arcibiskupstd Pražského komorníkuov stvrzenich,
svědčících o platu V k. gr. č. ze vsi řečené Gbelu, item
ze vsi l'řestúpín o X k. gr. č. Též něco z Prosfku i také
z Libeznic povinnosti náležející s přípisem a povolením
krále Václava 1. 1385,
5, List jiný na pargameně spečetěni krále téhož
Václava povolující k platu přivedenému ze vsi Lhoty od
Dětleba kněze, někdy faráře svatomikulášského, na VII k.
gr. č. leta téhož.
6. Jini list na ~argameně s pečetí krále Václava
téhož na plat kúpeni k záduší sv. M. sumy XXVIII k,
gr. 1. 1480 (l).
7. Kšaft spečetěný na pargameně se třmi pečetmi
někdy Borše barvíře, měštěnína Pražského, odkazujícího
kněZím něHerim sumy k faře sv. M. 1. 1460.
8. Najvyššího (1) arcibiskupa Pražského Wolframa,
legata papežského, na kostel sv. M. list pečetí arcibiskupství Pražského velikú vydani lla potvrzení lásky pro
náboženství těm všem, kteříž do něho chodí aneb v něm
na modlitbách neb v jiné práci trvají, zaslibujíc OdpuSlkuov za XL dnuov. Vydani 1. 1398.
9. List jini na pargameně s nalomenú pečetí Dětleba
správ1Ce a ouředníka sv. M. na plat z vinice nad Košlří
faráři II k. gr. 1. 1361.
10. List o dopuštění voken do fary prodělání od
věžuov [dum c. p. 27e,] do vůle pp. osadních se třmi
celimi pečítkami.
ll. List veliki, slove vidimus, Arnošta, arcibiskupa
Pražského, stvrzující kšaft Frydlína Jana, měštěnína Pražského, v nemž platu odkazuje k kostelu sv. M. na vsi
Opatovice řečeni blíž sv, Prokopa X k. gr. a to na oltář,
posvěceni svaté Trojici 1. 1357.
14

zámečník, vVolf konvář, Johanna Zábova, Jan Havránek,
Tan šenkiř u žáby, Koleje Všech Sv., JiHk Komedka,
Jakub Březina, mistr Kašpar, Jiřík šmejdiŤ, Václav porybni,
.Michal mečíř, mistr Voldřich líkař dva domy, Prokop
Štěpánek (Jan Šustl, Matěj Homolka, Václav kožišník,
Anna Holá (Von(Fej Hvězdář), Barbora Dědková (Michal
krejčí), Dorota Slechtová, Marky ta železnice, Jan Medař
z Stodoly, ISateřina Kušová, Vondřej mečíř, Hendrych
barvieř, Jan Smerhovski, Johanna Penížková Buršová, hospodář z rathouzu, Jan mandlíř z prochoditého domu
(Vondřej), mistr Vondřej 0vd věžův, Jiřík od tváří (Petr,
Jan Ornius), Jan pernikář, Stěpán Boháček, ArnoštJitemnicki, Václav pekař (Vopálka), Vít kožišník, Pavel Zák,
Ctibor Rozsypal, Jan písař, Sixt zlatotepec, Jiřík bakalář
od tří studnic, Mandalena Kestřanská, Hons Albrecht, Jan
šenkiř u Chvatěrubského, Daniel Trubski, Jiřík Kop~yc
(Iqíž Chvalski), Dorota Lumen~ová, Jílek pekař, Josef Zid
a Saj bratři u brány, Hošek Zid v Lídině domu, Katetina šenkýřka (Fabian malíř), Ruprecht k?žišník, Dorota
Sárková, (Matěj ,Dráb), Jaroš rukavicník, Zid z bakalářova
~omu, 1Jichal Zid v Koprycově domll, duom Munkuov,
Záková ~idovka v Dryznovském domu, Simon nožíř, Pavel
Večas, Ríha Mráček noUř, Jan Brdečko pokrivač, Jan
soukenník, Jakub krajčí (Marky ta vdova), Zuzana písařka
(Vít krejČí, Petr knihař), Lidmila kozišnice, Matěj bečvář,
Jakub Sámek, David od, koruny ~lohové, Martin šenkiř,
Václav Babinec, duom Silhácků, Zid v něm, mi,tr Jakub
na ružku, Viktorin Fišl (Valentovski), Adam soukenník,
(Jiřík}vlelantrych), mistr Jakub Rokycanský, Petr jehlař,
Jan Smerhovski (Chyzderovski), Jan Rada švec, Hynek
švec, Jiřík Dusík, Jan z Násilí, Lidmila Knoflíčková, Jan
Rada švec (Hynek krajčí v něm); Kateřina Voříšková
(Brykcí švec), ,Blažek od vohánek, Pavel Mřenek, p~nu'
z Pernštejna, Celechovco,'á, Jan st. z Písnice, Marta Reháčková, Daniel Trubský, Zikmund Chvatěrubski .. Václav
Příbram, Vincenc svíčníkář, Regina Holcová, paní Repická,
Matiáš a Burian bratří Pechancové.
Židé, kteří plat' dávati mají, Josef a Šaje bratří od
brány, Izák, Mojžíšuov syn, z Bibrštejnova domu, Hošek
Žid z Lídiného domu, Žid z domu nějakého bakaláře podle
rukavičníka, Michal Žid v Koprycověydomu, Munka, JakubQvá líkařka v Dryznovským domě, v Silháčkovském domě,
podle něho v druhém domě.
88. 1552, 4. března. Borový, Jednání konsistoh 1.
str. 303. Kněz Stanislav, před tím farář v Mníšku [přijat
k straně pod obojí] jest podán za kaplana k sv. M.,
aby se pořádkům církevním strany pod obojí učil.
89. 1552, 30, listop. Rukop, Č. 1667 f. 8. Na den
sv, Ondřeje změnění se stalo od pp. vosadních mezi oul'edníky i kostelníky a jsú noví voleni na rok etc. LUL tito
ouředníci: Mistr Jakub Rokycanský z Varvažova, Daniel
Freiskut od zlaté trouby, Wolf konvár; kostelníci : Václav
písař porybni, Jílek pekař stari, Jan Líva tesař, Jaroš
rukavičník.

90, 1553, 27, května, Borový, Jednaní konsistoře
J. str. 315. (Farář Jan Andělíček knězi Vítovi, faráři
v Toužimi, aby tomu předdel u knížete z Plavna, kdyby
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12. Jiný list pargamenový Jence, probošta od sv.
Kříže

z Vratislavi, kanovníka Pražského, officiala arcibiskupství Pražského, vysvědčující kšaft Anny Frenclinky,
měštky Pražský, kteráž odkázala platu na vinici k Košířuom
za horou Petřínem X k. gr. pro k faře sv. M. 1. 1399.
O kterýžto plat z té vinice soudí se nyní kněz Pavel,
farář Havelský i se vší osadou, že týž tam ke kostelu S\'.
Havla toliko odkázáno. Pak obdrží-li, jest naděje, že také
týmž právem mohli bychom k něčemu přijíti nyní 1. 1553
nebo potomního. Nacež sluší ouředníkuom pamatovati.
13. Kšaft na pargameně Kunrada Švejcara, měštěnína
Pražského [viz výše díl 1. str. 241-2], pod pečetí Staroměstských k nápaduom 1. 1499.
14. List veliký na pargameně z kůže vepřové s pečetí
kardinálskou z rozkazu papeže Inuocentia šestého vydaný
konventu (I) a rectorovi sv. M. o různice kšaftuov a jiných
mnohých věcí 1. 1359.
15. Kšaft Klary Boršový, měštky Staroměstský, pod
třmi pečetmi. (Rozumí se, že dán jako i jiný k schování
a opatrování někdy osadě a starším; kdež pak ti listové
zůstali sú a hotoví, jestli však kteří byli, zmizeli.) L. 1476.
16. Jiný list na pargameně se třmi pecefmi nalámanými Anny Frenclínky, měštky St. M., oddávající a porúčející X k. gr. platu na dvou vinicích, jedné na hoi'e
Petříně a druhé v KoŠířích. L. 1386.
17. List arcibiskupa Zbyňka Pražského spečelěoý
na plat X k. na voltář sv. Prokopa u sv. M., kde čerty
ze skály vyhání, ze vsi Kovanic 1. P. 1412.
Tento vejpis stal se z těch tří větších krabic v sobotu před Křížovou nedělí 1. 1553.
Dále při onom témž Case tyto kostelní věci JSu
ouřednfkuom svěřeny: Klíčuov od sklepů neb kaplicky
na kruchtě na řetízku pět, kdež jsú klínoty a rúcho
mešné složeno. Tři z nich klíče jsú od tří visutých
u dvojích dveří zámkuo a čtvrtý od železných prvních
dveří velikého zámku zapaditého.
A pátý klíč od veliké
truhly, kdež jsú klínoty. - Peče! osady cínová na šnůře
černý. - Registra znamenitější a potřebnější dvoje, jedny
starý na lIlI listy v žlutém pargameně, (a to sou tyto,
nebudú-li noví jiní) a druhé registra na ark celý, větší
1. 1545 udělány.
Tyto nížepsaný platy větší ouredníci vybierati společně mají:
Ze vsi Kojetic polouletnlho platu od sedlákuov V k.
V gr. č.
Platové komorní níže poznamenaní: P. Zigmund
Chvat. z Lestkova podle kšaftu paní Otky ze dvou vsí V
k. gr. č. a to do života jeho, potom pak všicek plat vycházeti k osadě i obě vsi připadnouti mají. Týž p.
Zigmund kaplanství p. faráři našemu s kaplanem VI k.
gr. č. platí. Od desk polouletního III k. se beře a
nu gr. č. podle kšaftu někdy Hamerníka, měštěnína Pražského, a p. Libáka na místě někdy Bělských, ze II C k.
m. Klade nyní tu sumu p. Jan z Kúnic, který jest na
Kovačí. Od p. Mikuláše Všelisského ze Všelis a na
Veleni z kmetcích dvou dvoru, luk etc. podle spečetěné
smlouvy s jeho předkem p. Petrem Mrak~em v vycházeti
má celého platu do roka I1I k. I gr. č. - z;, Cermik od
Vávry s Duchkovských gruntuov od Brodu Ceského odkázaného platu od někdy paní Lidmily od slonuov celého
platu ročního I k. gr. Z Záryb lidí královskyfch pří
sluš-=jících na ten čas ouředníku Brandejskému I k. vy\Jházela.
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Havle), což by kde přibýti aneb odkud přijíti mohlo neb
co scházelo aneb se nedobíralo, z pilnosti i z povinnosti
týchž osob pro řád dobri a budúcí lepší pamět poznamenávalo a v týž registra neb jiné nové spiwvalo. Při
lom, poněvadž tím zanedbáním od předešlých ouředníkuov,
našich předkuov, na větším díle záduší tomuto platuov i
duchoduuv jest nemálo sešlo, kdež ani potahuov k zápisuom a platuom žádných se nenalézá gruntovně poznamenaných, ani kdy a odkud se mnozí scházeti počaly, není
důvoduov žádných, a tak k tomu jSl1c napomínáni i také
nutkáni dobrému řádu obojí, menší i větší neb starší
ouředníci a kostelníci, aby pro hlídali předkem ke cti a
chvále boží při témž záduší rozmnožení a také dostateč
nější na budtící časy témuž chrámu božímu i při něm
s]užebníkuov církevních, jakožto kněží a žákuov, opatření.
Kdežto se naposledy pi'íjem všicek pořádný i vydání
po vy konání a ucinění poctuov pp. osadním a ouřední
kuom budúcím od předešlých v táž registra roku každého
'pisovati řádně mají, jakž dotčeno, pro dobrý obecní i
poctivý týž naší osady, neb registr žádných nikde nenachází se pořádných příjmů a vybírání a nedobírání dů
choduov předešlých, než co se kdy od koho dalo, to se
vzalo. A zadržalých nikde není poznamenáno. To pak
aby se ve jmeno boží pro lepší zpusob téhož záduší i
také lepší zprávu budúcích dálo, konalo a tím zpuosobem
spisovalo.
Příj em kostelníkuov: Leta téhož MVC LIlI. kostelníkuom nynějším od předešlých tyto níže poznamenané
věci a klenoty kostelní vydány jsú - v přítomnosti
p. faráře, na ten cas kněze Jana Andělíčka: Jeden vornát
zelený aksamítový hladký, druhý černý aksam. hladký,
třetí damaškový hřebíčkový mřežovaný *), vše, s alb ou, vomirálem, manipulářem, páskem a štulou. Ctvrtý vornát
červený karmazínový nový s křížem krumplovaným hedbávným, pátý černý harasový k službě mrtvým nový,
šestá kápě damašková červená s zlatým jablkem vzádu
visutým, palle pod monstranci dvě (červená karmazínová
jedna a druhá aksamítová), ubrusuov oltářních i s puIpituov menších i větších XXXVII, svícnuov oltářních mosazných XXXII a cínových VI, pallí s voltářuov všech XXII
a 23tí nová karmazínem proměnným červeným a žlutým
nástrojně připravená od vdovy Johanny Penížkové na
vlastní náklad udělaná k velikýmu oltáři a do domu božího dána k nové mši, svícnové velicí lIlI, totiž III velicí
železní a čtvrtý cínový neb mosazný, komže lllI, pásníček
Xl malých k voltářuom, ubrusec s křtitedlnice, kápičky
II pacholečí tafatový, kortyny II k zavěšení při mši k velikému oltáři při slavnostech, štula obzvláštní k nešporuom
všedních dnuov, mšaly ml staří a čtvrtý nový malovaný,
korouhví velikých VII a II malý, svícnuov dřevěných velikých postávníkuov XII a paškál třináctý.
K obzvláštnímu pak opatrování zvoníkovi Ondřejovi
tyto věci jsou vydány: forma nová dobrá oplateční, k voplatkuom kružidlo železný, konev k vínu třížejdlíková
s rapouškem, žejdlík s rapouškem, číšky dvě cínové,
ampulek cínových pět, kadidlnice jedna dobrá a druhá
stará, zvonečky tři a cimbálek z kouta od hrobu a oltáře
P. :Ma:rie, kterýz drží Šetelková; klíč železný k zatahování
zvonuov.
(P. bakaláři kantorovi vydány tyto knihy: v kůru
v pulpitě knihy žákovské veliké troje, jedna pars zimní,
jenz se začíná od adventu. druhá pars letní, jenž se zacínj od sv, Trojice, žaltář třetí pergamenový.)

Nosidla k monstranci v kaple, na vížce zvonci jsú
dva, na věži velicí dva, j eden prostřední spuštěn doluov
a jest v kaple vReháčko\')T a má se ;ca vět~; proiuěniti ~
u zvonaře na Siroké ulici [t. j. Brikcího].
Obzvláštní pak věci p. faráři vydány stí: dva klíče
od kancellum dveří železných, monstrancí menší mosazná,
pozlacená, kalich stříbrný v kancellum a puštička při něm
též stříbrná; v kaple od almary, kde se veliká monstrancí
chová v slavnosti, klíčky dva; kalichy II pozlacený, oba
s patinami i s pytlíky dobrými (v almárce); jeden kalich
obzvláštní pro nemocné v tafatovém pytlíčku i s příkrý
vadlem; korporáluov na kalichy VI, korporálnice lIlI,
křižmář v puštičce, puštička ku podávání, dvě lžíce stří
brné, jedna z nich pozlacená.
Tyto věci hospodářský a potřeby k domu fary:
Konve cínové tři a jedna veliká v vIl: žejdlíkuov a druhá
pinta nová, kterú dal kněz Matěj, předešlý farář, že nám
jinú ztratil, item třetí půl pinty, mís pět a dvě malý Mlešný, talířuov cín. pět, umývadlo cínové, stoluov pět
(dva v veliké světnici a z mazltouzu třetí vzat do svět
nice), v kuchyni a světničce jeden a druhý stolček a
v zvoníkovi nahoře komoře "tolček též. A na pavlači
u kuchyně sedmý neveliký; židla jedna, stolice dvě, postele lIlI (dvě nové naschvál k žádosti p. faráři koupené,
třetí zánovní, kterú nyní kuchařka má, čtvrtá stará, tu
zvoník má), hrnec mosazný plechový v světnici kuchařcině,
druhý novyf v veliké světnici, vidlice železný dvoje do
kamen, vokenice železná k zahrazováni kamen v veliké
světnici, kamna nová ve všech třech světnicích (v veliké
II p. faráře malé polívaný zelený, třetí bílý prostý v kuc!.yni. I skla se zvopravovali i u mladého kněze v jeho
zadním obzvláštním pokoji. Vana veliká k mytí p. faráři
koupená, štouda k vodě dřevěná, putna k vodě, vanička
k masu, dva tejnský suuy k pivu, tejnský dubový lIlI
k vínu, čtvrtce k vínu dubová, řebříky III (na faře jeden
dlouhý a v kostele II kratší, kuthan nový k velikému
oltáři, lucerna nová mázdrou povlečená. P. farář k1íčuov
všech má XlIII (od fary a od pokojuov obecních VIII a
z kostela VI), zvoník kostelních XV, od fary týž zvoník
od obojích dveří II má, týl: zvoník III zámečky visatý
v kostele má, kuchařka III klíče má.
95. 1553. - Fol .. 64. Leta téhož LIlI. o zvonění a
zvoníkovi toto se snešení stalo: Od zvoněni v mor i krom
moru, snesli se na tom páni osadní všickni, ode všech zvonuov aby více žádný nedával než X gr. č., od menší~h nic
více než VI gr. S strany cizích z jiných far od souseduov,
jakž i jinde obyčej jest, I k. m. a to též ode všech zvonů
aby se bralo. Pakli by kdo potřebnější z sousedů byl,
k zádosti jeho taky méně. Než co se jiných panského a
rytířského stavu dotýče, jakožto přespolních a znamenitějších, tu podle uznání má se bráti, při nejmenším
1 k. č.
O pochovávání: Co se pak pochovávání při též faře
naší dotýče, tu podle starobylého pořádku domácích i cizích se zůstavuje a že zvláště k těm se zření domácím
souseduom neb sousedám jmíti má, kteříž dobrovolně časy
svými buď peněžitú pomoc k chrámu božímu dávají, buď
také náklady jednostejné na oltáře činí.
Při tom obzvláštně toto se ku paměti přivozovati i
také od kostelníkuov a zvoníka budúcně zachovati má.
co se tkne od zvonění cizích, že toho všeho polovice od
zvoníka se ouŤedníkuom dávati má pro opravu zvonice
a zvonuov; než co se domácím zvonění dotýče, to
z milosti tomuto Ondřejovi zvoníkovi se pouští k náhradě a ulehčení práce jeho i pomocníkuov při slavnostech najímání k zvonění.

107

XIII. Kostel sv. Mikuláše.
Item platové jiní z vinic a gruntuov od měšlan
tito jsú:
Kateřina Yolavková rybál'ka za P"ričskú brantl z vinice, kterú držala od někdy Mikuláše provazníka od Havířuov na horách Svatomikulášských; z ní platila I k. a
XVI pinet vína. Ty větší díl odprodala, něco zeti p. Severina Filipovi a ostatek Matiášovi Souckovi, takže již neplatí než XXV gr. č. a Vln pinet vína. Pan Filip z tře
tího dílu též vinice XV gr. a lIlI pinly, Matiáš Souček
XX gr. HlI pinty. Týž p. Matiáš Souček z Kapí Hory
z vinice někdy Vávry tesaře na týchž horách Svatomik.
I k. m. a VIII pinet vína. . - Paní Barbora Melounka
(nadepsáno p. Jan Kulíšek) na místě někdy Jena od svine
a Kuše, náměstka, II k. m. Vnl pinet vína. - P.Simon z apateky a z Tišnova na místě Tomáška Malého z Prostiboře platí
z vinice naproti Folimanu Vl gr. bílých. - Mandalena VlacllOl'a na místě Jana Bulana, koželuha z Pods~alí, manžela prvního, ze dvú vinic proti Folimanu podle Simona z apateky
XXIIII gr. Č. - Z domu Hůlkova na místě někdy Mikukuláše Krčského z vinice od sv. Pankrácí XXVIII gl;:. m.
Z ouřadu Novom. šesti panského na místě nebo Svíka
XXVIII gr. m. (Ten se plat obojí jeden býti nachází, totiž
z domu Hůlkova a z ouřadu šestip.) Nachází se, že
1. 1536 dáno Zv domu Holcova na kaplanství V k. a Henrych barvíř z Smerhova za Mistopola XV gr. dával. Z vinice Chvatěrubského cerveného vína ctvrtci, p. Pavel
Silvestr z Dražice též červeného vína čtvrtci.
Item víoo při sbírání červené nové tilo z práva a
povinnosti dávají: p. Zikmud Chvatěrubsk}~ čtvrtci, Kateřina Volavková, p. Filip a p. Souček XVI pinet, p. Souček
VIIr pinet, paní Barbora Melounka VIII p., Mandalena
Vlachová lIlI p., p. Pavel Silvestr čtvrtci, Prokopová z Malé
Strany půl čtvrtce, Valentin řezník XVI pinet, z Adamčiny
vinice čtvrtci.
Platové, kteří, se od Ziduov a z jich domuov vybírají: Od starších Ziduov při sv. Havle XV gr. m. a to
předešle obracovalo se, jakožto i jiní všickni zidov~tí platové, na opravu školy a žákuov potřeby; z domu ,Silháč
kovského I k. č. (nyní platí Samuel Sax, st1'rý Zid, za
zetě svého); z domu Dryznovského Enoch Z. lJa místě
Jakuba lékaře XII gr.; z domu Jandovavod brány Zidovské
proti Adamovic pernikářovic v domu (Saje a Josef bratří)
I k. m.; z domu Abrahama Z. a nekdy předka jeho Judy
(nyní se k němu hlásí p. Kopryc) XV gr.; Iz~k Ž. z domu
Mikuláše, písaře z vápenice z Oujezda, do Ziduov jdúc
od Kostečné ulice, XV gr.; z Munky starého d0'B-u mladí
Munkové platí XLV gr. č.; z pokoje Majera Z. který
odkoupil od domu p. Pernikáře, někdy od V,íclava Motejle, X gr., z domu pp. někdy z Bibrštejna Izák, syn
Jakuba likaře starého, 1'12 k. gr. č. A to krom jich hospodářuov Židuov všech podruhuov, kteřížto, když se snešení stane, pro obzvláštní osady potřebu v?;ickni podle
uložení a jich možnosti pomoc dávají. A sic někteří jako
v do mích křesťanských mezi sousedy bydlejíc každého
roku platí.
94. 1553. - Rukop. č. 1665 f. 59. Instrukcí ouřední
kuom a kostelníkuom: Toto se pro lepší správu a řád budúcí
poznamenává: Aby se v oboje ta registra každého roku
pořádně od ouředníkuov nynějších i budúcích spisovaly
všecky věci k jich správě náleZfcí, jakožto důchody, platy,
berně. královské, vydání a příjem s lidí. A také předešlí
kteříž by se koli zadržali vyhledávali platové a důchodové,
i osob buď ouředníimov budúcích neb kostelníkuov změ
nění aby se, buď v každém půl letě neb v roce, při času
ourokuov a jiných platuov vybíraní (jakožto při sv _ Tiří a

*) Poznamenáno: V tom pochován
Kojetický.

farář někdy

kněz

Mikuláš,
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sviecech při pohřbu: Co se světla od umrlých
pl-ijímání dotýče, toho kostelníci s pilností (a obzvláště
zl'oník, klerý vždy toho pilen a přítomen býti má) šetřiti
a pilní býti mají, aby což mohou podle způsobu všech jinýd~
zde kosteluov nejvíce zuslaviti (a při nejmenším polonc!
takových sviec) při témž kostele i zadržeti mají a loho žádostí na týhož umrlého přátelích dosahovati, ne jako
z práva poně\adž jemu umrlému přátelé to obětují, a jim
odcizováno ani bráno nebylo, nd tu při mrtvého tělu
aby spáleno a zuslaveno bylo, tak jakož předkové naši
v tom sú se beze vší ouhony a žaloby chovali.
O žáko!JstvlI: Dále co se žákovstv .. dolýče, též nicméně aby se prostl'edek zachoval v tom bez ouhony vybírání rektoro"i s kantorem i žákovstvem, podle toho pak
p, faráři s knězem mladým, též jisté snešení vší osady se
jest slalo: předkem p. faráři II gr. bílá, knězi mladému
kaplanovi I gr. č" rektorovi neb bakaláři s kantorem Il~
gr. b., Zákovstvu všemu II gr. b. Od konduktu pak, kdyz
se zpívá, X gr. b, A lo mezi domácími nepromněněně se zachovali nyní i budoucně má s túlo však výminkou: "bohatší-li jest kdo, z své dobré vuole a z milosti, maje
z čeho, vajše učiniti muže jeden každý, tře~as obzvláštně
každému, Chudýmu pak milost se zase státI má a podle
jeho možnosti aby s ním naloženo bylo,
O hrobniku amb hrobníci: Od kopání hrobu velikýho těla v letě I11I gr" v zimě VI gL, od těla malého
v letě Ull m, a v zimě lIlI č. dávati se má. (Od cizích
se smluví,)
Dále zvoník voharky od malých i velikých sviee chovali a shromážďovati má a těch když se putna spravedlivá
nachová, jakoz se to dvakrát i třikrát do roka stává,
z těch zvoník náleplmov na svíce oltářní nadělati dáti má,
A ty nálepky i jiné svíce všecky kostelníkuom do almary
klásti má, od kteréžto jeho práce jemu se V gr, dáti od
každé putny z peticí obecní má,
Co Be hlídání hrobu božího k Veliké noci dotýče i
placení od toho, jakž o to putka se jest sběhla, k tomu
jistého přes ly dva dni člověka, kostelníci nemohú·li tu
sami po pořádku zustati, optati mají a s ním se o jistú
sumu, buď i z Zákuov některých osob, snésti, aby jemu
neb jim dána byla, Neb sobě tu jednu chvíli osoby ně
které to osobily, že jistú sumu jmíti chtěli a voharky
všecky pobrati, což jim není dopuštěno. Pro tož v tom
jako i ve všem jiném a zvláště toho časll aby se pilno,s!
a opatrnost zachovala.
Na konec toto se dokládá pro lepší budúcí řád i
kostelníkuov pamět, aby se poznamenání pořádné budúcích
časů dálo, jakž od úředníkuov tak i od kostelníkuov a to
při těchto obzvláštně se vší pilností věcech: Předkem co
od předešlých ouředníkuov přijato sumy peněžité, druhé
kdy, kterého času peticí neb žebroty byly a bývají a co
se jich sešlo, třetí sbírky obecní osady vš( kdy byly a
kolikrát za jich ouřadu a co se jich sešlo, Ctvrtéco kde
tobo roku a od koho z lidí k záduší dáno aneb odkázáno. Páté co Be pokut od souseduoy, kdy a od kterých,
buď z jiných připadností, sebráno, Sesté co od zvonění
od zvoníka neb pochovávání v lémž roce shledáno, Sedmé
co platuov zaddalých vybráno aneb nevybraných zanedbáno. Na konec všeho příjmu i vydání řádné poznamenání aby se budúcně i osob také dálo, aby všech těch
věcí obzvláštní titulové popsáni byli.
96, 1553. Fol. 67, Leta téhož LIlI. a LIlII,
stalo se poznamenání pro pamět budoucí a
řád lepší všeho příjmu i vydání předešlého
L LUL Ve jmeno boží amen: Příjem: Od předešlých ouřed-

XlI J. Kostel sv. Mikuláse.

XllI. Kostel sv. Miktiláše.

rYbný Henrych barbíř, Jan Šmerhovský z Rosic, Václav
z' do~u Valentovského.
98, 1554, 27. května, RttllOp, Č, 1667 f. 13, V neděli druhou post Trinitatis vosada byla pohromadě a tito
artvkulové zavřeni: Předkem aby ta hranice na věži spatřÍl;a byla od některých tesařu a jisté osoby z vosady
přítomny býti mají a jich tesa:řu radu a zdání slyšeti.
I byl jest mistr v sthdu ante Bonifacii, kte,ý rourní věž
teše, toliko já a Vojtěch sladovník. I spatřiv ji tuto dal
radu, aby se dříví borovýho V voru koupilo a dva vory
dubová, že se tak bude moci opraviti. Item druhý
artykul tento jest zavCín, aby od toho času přidávalo se
:1ákuom na expensí po III gr m, - nyní již po VIII gr.
a z ouřadu šesti panského dávají III gr. m. Než však na
takový zpusob se jim přidává, když jest žákovstva počet
drahný a kantor že zpívá celú mši den všední rannou
žákovstvem, aby také mohli opatření lepší míli.
V neděli po sv. DiYiši osada pospolu jest byla a
v té společnosti tito artykulové sou rozvažováni: O p. faráce kněze Heliáše, kdy se pro něho bude míti vyslati li
koho; ten artykul zavHn, aby ještě psaní bylo k němu
učiněno, s koliku vozy a kterého dne máme pro něho
poslati. O zuostání kněze Jana kaplana u nás přes

z Tišnova z vinice Vl gL, od pL Melounky z vinice I k,
a Vnl pinet vína, od Bulana z vinice XlI gL, od Mikuláše provazníka z Havířovic domu též z vinice I k., XVI
pinet Yina; z Hulkova domu XlIII gL, od Prokopa pekaře z Malé Str.
čtvrtce vína,
Suma krom vína
XXXVlI k, XLVIII gr. č.
Pavel šmukýř, ZiJ křtěoý, jsúc zvolen za kostelníka,
dobrovolně se podvolíl, že kazdýho roku dáti chce XV
gr. č" dokud živ bude. Item od Židuov: z domu Šilháč
~ovskébo I k., od Lídy Hudcové XXX gr" od Jozefa
Zida u brány XV gr., od Jakuba T;ustého z Dryznovského
domu XII gr., starší Židé VlP/2 gr., od l\'lullky starého
XLV gL Č, Suma lPI, k. XVIIII'/ 2 gL Č,

XIII. Kostel sv, Mikuláše, .
níkův VII k. XXXV gL, ouroku peněz hotových ze vsi Kojetic
od poddaných XX k. XX gr. m" vajec vychází od týchž
p, faráři k Veliké noci a při sv. Jiří VIU112 le, slepice p.
faráti LXXI od starodávna, berně od týchž poddaných
dílu druhého podle šacuňku grunluov II k, XX gr. ffi.
(Kterážto berně jest zustala ph nás a není dána z té pří
činy, ze p. primas, na ten čas p, Duchek z Semechova,
se p, purgmistrem a pány sou to poníZenú žádostí na J.
Mti Kr. obdrželi, aby se z záduší v Star. M. od podd.aných berně do dalšího poručení nedávaly,)
Platové komorní i jiní rozliční: z ouřadu šestipanského ze III C pujčených XVIII k. ffi" od pp. někdy
Bělských za II C lL platu ročního odkázaného p. Hamerníl,em nyní se klade ročního XIII 12 k. m" od p, Mikuláše Všeliského z Všelis ze dvou dvoruov kmetcích VI k.
II gL m., od p, Zikmunda .Chvatěrubského X k, m" od
téhož p. faráři s kaplanem pro sluZby při oltáři paní
Ofky vykonávání XlI k. m" ze vsi Cermik 0, z Záryb
vsi od ouřadu šestipanského (olikéž 0, Suma platuov vět
ších LVIII k, XXXII gr, m.
Suma platuov menších z vinic a polí V k. L}I gr.
m. Víno červené tři čtvrtce XX pinet, Platové od Ziduov
VII k. LVIIII gl', m, Peticí (12kráte ročně) Xl k. XVIII
gr, ffi" sbírky VlIlI k. XXllIl gr. m" od zvonění II k.
XLII gL, pokuty, kteN z pp. osadních pro nepřijetí do
osady po obeslání, povinnovati byli, jsou jim prominuty,
Odkázáno po Janu šenkýři X k. m.
A tak krátce příjmu všeho 136 k. 2 gr, m" suma
zadrl:alých platuov XXXIII lL XLVIII gr, m,
Vydání téhož roku 1553: p, farári LXX lL llL, knězi
mladému 6 k., kaplanství podle kš aftu paní Ofky XII k"
žákuom do školy na masO za XLYI nedělí po III gr.
krom postu nn k, XXXVI gL m. Týmž žákuom přidáno
k vejročním slavnostem na chleb po III gr, a k vánocem
na húsc; chleba bílého VI gr., učiní XXX gr. m. Výjezd
vejroční do Kojetic mezi poddaný pro obnovení rychtáře
a konšeluov i pro berni a šacuňk lidí poddaných stál
XLllII gr., dříví k palivu na faru a do školy XIII voru v,
jedenkaždý po LIlI gr., učiní XI lL XXIX gr., na šindel
III k, XX gr., od splavení dříví toho všeho XXX gL,
formanům z vody vyvezení II k. XV gr., drvoštěpům I k.
XX gr, Za dříví suché na faru trhového i podskal,kého
Vl voruov i s sekáním III k. II gr. m" náklad na šindel
k vopravě školy a věže II k., od oprávky skel v škole i
na faře XLVllII gr., od vytírání skla v kostele na kruchtě
velikého XXX gL, věže opravování (tesařuom od oken
vrchních v věži u zvonuov zabíjení a školy šindelem hrazení, od přístřešku nade dveřmi kostelními při ~kole, od
krovu věže nad kaplicí, kde klenotové jsou, a žlabu. na
kostel vtažení, za nový žlab mezi kostelem a touž věží
vložení, za hřebíky 4 k. 56 gr., zámečníku od vopravovávání zámkuov a za nové klíče XVIII gL II d" bečváři
XXVIIII gr., truhláh za dvě nové postele I k, X gL m.,
od opravení stolu Vln gr., zvoníkovi na kadidlo XIX gr"
od praní XLII gr., na víno, cvočky a špendlíky XXXI gr.,
na světlo 1'/2 k, hrobnici od metení VIII gL
Náklad rozličný: za III pytle uhlí na faru a v zimě
do kostela Vln gr., od komínuv metení na faře XIII gr.
suma III k. XX gr.
A tak sumou krátce vydání 132 k, 37 gr. m.
97, 1554.
RullOp. Č, 1665 f.78. Páni onředníci noví tito sú k 1. LIllI voleni: 1\Iistr Ondřej z Dalmanhorstu, Daniel Frejskut z Frei,kutu, Jan Havránek
kožišník, Ruprecht kožišník. Páni kostelníci: Václav Po-

zimu - .

99. 1554, 16. října. Ru/wp, Č, 1667 f. 14, Ctihodnému a poctivému knězi Heliášovi, p. faráři v Svýmyslicích, budlÍcímu správci našemu, nám v Kr. P. zvláště
milému. Sluzbu svú vzkazujem S žádostí a vinšováním
všeho do brého poctivý a ctihodný kněze Hel'áši nám
v Kr. p, zvláště milý. Zdraví i jiného všeho dobrého,
"by vás P. B. zvláště y této ráně a těchto času nebezpecných zlých příhod zachovati a ostříhati ráčil, všickni
jedním duchem na jeho milosti svaté žádati nepřestáváme,
Oznamujem vám, že tuto neděli minulou všickni páni
osadní v společnosti sú bylí a předkem o osobu vaší
promlouvajíce na tom sou BÚ Be snesli, aby toto připsání
vám z vůle všech učinili, jakož jest vaše dobrovolné
k tomu uvolení a podle toho i p, administratora a vší
konsistoře stvrzcní, že z vule P. B. všemohlÍcího vy·u nás
za p, faráře a správce duchovního teď při času sv, Hav!a
býti máte, i poněvadž ten čas se již přibližuje a jako za
dveřmi jest, vás za to prosíme, že nám den předkem, kdy
Ly pro ds vysláno a s kolika fasuňky býti mělo, oznámíte, abychom to časně opatřiti a vy s vašími věcmi
volně, a v času a dni včdúce, k nám přibrati se mohli.
A když to p, B. z milosti své dáti rácí a vy k nám se
přibéřete, všemi potřebami podle vší možnosti naší vás,
jakožto správce duší našich, rádi opatrovati podle povinnosti naší chceme a budeme, tak jakž sme vám předešle
připověděli, i teď nyní připovídáme.
Odpovědi žádáme
Datum v St. 1'1, .Pr. v uterý - .
100. 1554, 19, lístop, Rt/kop. Č, 1662 f. 14, V neděli
před sv. Kateřinú byla pospolně osada a toto jest při tom
jednáno: Předkem faráři pomoc učiněna podle jednoho
každého dobré vuole,
101. 1555,
Rukop, Č. 1667 f. 29. Tito
duchodoyé a platové od osadních na celý rok počítajíc
vybírají se: Ze vsi Kojetic X lc X gL č" z Veleněvsi
III k, č" od p. purgmistra a pánuov z rathouzu Staroměstských platu ouročního z 1'/2 C VIlII k. gr., z Čermik
vsi I le
z Záryb vsi bylo plalu každého roku XXX gL
C, i zprotivivše se sedláci od 1545, jakž zpráva, nic neplatL Plalu komorního od pp,' Bílských VI k. VII gL č"
od p, Zigmunda Chvaterubského podle kšaftu neb; Ofky
V Je č" od Matiáše Součka XXX gL, od p. Simona

c.,
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Plat p. faráře etc, Při sv, Jakubu od sv, Jiří XV k,
m. do sv. Havla, při sv. Havle XX k., při Hromnicích
opět na čtvrt leta XV k., při sv, Jiří XX k., při SI'.
Mikuláši I k. m" od hokyně z krámu I lc, od p, Chvatěrubského XII k., z těch kaplanu při sv. Havle III k"
při sv. Jiří III k, m.
Slepic ze vsi Kojetic od sedlákuo
vychází XXXIII (od starodávna nachází se, že platili LXXI
slepic), vajec schází se okolo Vln l /, k,
102. 1555,
RlIllOp. Č, 1662 f 50. Suplikací pp. Star. M. Pr. na stížné vznešení p, administratora
p. faráře sv. M. V. Mti - páni milí! Stížnost, kterú do
některých spoluosadních při osadě naší, na které jse
duostojný a ctihodný p. mistr kněz Jan, administrator
konsistoře Pražské, správce náš duo chovní, dosti stížně
na nás domlouvaje, máme. V. ]lHi oznamujem, že dnuov
po minulých jmenovaný p, administrator pán6m ollřední
kuom některým svou stížnost do osob některých oznámil
a to takovú, že některého času Anna Císařod přišla jest
chtíce, aby Johanně podezřelé osoby dítě křtěno bylo.
I když je,t toho odepřel, chtíce věděti, co by za osobu byla,
aby rukojmie postavila, že se před ním stavěti má; i neZli
to učinila, jinam kM. B, Sněžný, aby jí dítě ki'těno bylo, se
utekla a pro takov}' skutek, kterého se předkem proti P. B.,
osobě své láž Johanna dopustila, z osady naší vypovědína
byla. Teď pak dnuov těchto po minulých k dotčenému p,
administratorovi táž J obanna chodila, aby jmenovaného (ráčíte
odpusti,ti) Ismaele dal pochovati, i též p. Vádava Vopálku i
Pavla Záka žádala, I jak při žádosti křtu, tak pt'i pohřbu
bei vuole osadních, aby sc to dáti mělo, rácil odepříti.
I tu dotčený Václav Vopálka na stíž.nost naší přijavši ji
prvé vypověděnú, [n'] potupu J. Mti p, adminislratora
odšedše z fary mluvil, že více k němu o nic choditi nechce již, že na potupu J Mti p, administrator to činí i
mluví, dosti slížně sobě vážiti p. administrator ráčil
a ráčí, nás v tom za opatření va ke skutečné nápravě
to aby přivedeno bylo, Zádaje. Cehož my V, Mli., pán6v
svých, v tom slušně poběhnouti a loho tejna učiniti
nemoha zase žádáme, že při jmcnovaných osobách, Václavu
Vopálkovi a té osobě Johanně, kterú bez pochyby po
dnes u sebe má, to k slušné nápravě pdvésti ráčíte,
I protože předešle vícekráte jsa od J. Mtí pp, purgmistruov a souseduov v vosadě naší usedlých, aby dobrej
pořádek a svolení osady zachoval, napomenut, sbírky
jedné i d,uhé nikterak dáti (an připověděl) nechce a podnes
nedal, i protože maje p. aJministratorovi, p, faHří a
správci naší osady jakážkoli juvamina, též zvoníkovi a
žákuom do školy. učiniti zanedbává a nechce, pak že
manželka jeho roty láje, ba i viděn na žákovstvo líti
(láti) s ní. Pak račtež toho milostivě pováziti lakové ne·
slušné věci, ač více z manželky jeho, Václava Vopálky,
než z něho (neb kaidý den, jakž znáti ráčíte, opilý jest)
jdou, že to k slušné nápravě přivésti ráčíte, tak aby

ca-

XIII. Kostel sv. Mikuláše.

Xll1. Koslel sv. lvIikuldše.

stojmenovaný p. administrator i my, též i žákovstvo pro
jich neslušné zpuosoby další stížnosti neměli - .

remonie, kterých v Tejně užívá, zachovali. Strany osadních Mikulášský'ch, že jim přečteno bude, proč by sem
povoláni byli. Čten lisl přimluvcí, aby kněz Jiřík od sv.
M. byl podán do Benešova. Dictum: Co k tomu osadní
říkají, že sú se nenadáli, než s p. farářem vstúpili a že
proti poručení J. Mti a přímluvě nejsú a že SlÍ nevěděli,
aby takový byl. Žádali, aby jiným opatřeni byli. Dictum
omnibus tribus: A ten (farář) u sv. M. a sv. Haštala
jak jest o postu mluvil, že sousedy sú před rukama, že
z těch dutek by nevyšli, že by ,e to našlo. A u sv. M.
že mluveno, že památky vzkříšení páně podle papežského
ustanovení se dějí, ježto ta kázání nic nejslÍ. A oni se na
to táhm\, že chtějí s J. Mtí se o to ujímati a věděti mohú,
že J. Mt, když takové věci přijímati ráčí, že to na jisté
zprávy činí. Jsú paměti, že lahvičku jmenoval telesforus a
kněz mě! svědkův na 80 a král toliko 13. To vážili, že
od něho nic bludného neslyšeli a kteří slyšeli, že dávají
svědectví. A protož majíce oni o tom takovlÍ vědomost
_ kdyby se chtěli pokojně chovati a nechati s pokojem
papeže, poněvadž od něho kněžství přijali a sú sub obedientia a kdyby chtěli kázati, ne co uši lehce, ale co
vzdělává svědomí, že by jim přáli těch míst, co se dvú
dotýče; ale co se Mikulášského dotýče, že by ho mohli
za uši ujíti a na ten přípis jeho jemu dáti odpověď.
Chce-li on Cvingliánskú mši míti, aby měl, než že se má
chovati podle konsistoře a pokojně.
Kn. Jiřík od sv. M.: Že se pokojně choval a žehral
na hříchy a evangelické učení že kázal, a spis, který
učinil a v něm nějaký blud že by se nacházel, že se po·
dává k naučení a pokojně se chovati chce.
112. 1564, 21. dubna. Pažout, Jednál1i lwnsistoie
Č. 94. Páni osadní oznámili poněvadž farář jejich jest
jinam podán ze žádají, aby byli správcem opatřeni,
aby kostel pustý nebyl, a kaplanem také aby opatřeni
byli, aby o to nepHšli, co jest na kaplana nadáno.
Dictum: Že v tak krátkém čase nemohú osoby ukázati, ale na to pomysliti chtějí, aby hodným správcem
opatřeni byli; ale strany kaplana že pro nedostatek toho
vykonati nemohú.
113. ] 564, 2. cervna. Pažout, Jednani kOl1sisloře
Č. 108. Farář Jan Turek popírá před konsistoří, že by se
dotýkal papeže, biskupu a ornátu.
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103. 1555, 17. března. Borovy, Jednáni konsistoie
f. str. 328. V neděli třelí v po stě, kteráž slove Oculi,
stala se jest smlouva přátelská -- mezi - osadou sv. M.
v St. M. a poct. mládencem Mikulášem, kterýž do Vlach
pro ú1'ad sv. kněžství jíti má, a to taková, že tíž pp. starší
- i všecka osada zádostivi jsouce rozmnožení cti a chvály
boží - při kostele též osady, na jeho Mikuláše mládence
dožádání a dobrovolné podrobení i také na přímluvu
a o něm vysvědčení - kněze Adama, faráře našeho - že
jemu Mikulášovi - patnácte tolaruv na tento nížepsaný
zpusob půjčují, že on když mu se P. B. dá zase ve
zdraví z Vlach navrátiti, první mši sv. u téhož sv. M.
v kostele sloužiti má a dále potom týchž peněz - aby
se odsloužil - .

104. 1555, 3. května. Borovj. Jednáni konsisloh
1. str. 328. Nicolaus éejovinus [ve Vlaších vysvěcený]
ctih. knezi Adamovi Městeckému,
má býti kaplanem 4 leta.

L,ráři

kostela sv. M.,

105. 1558, 18. května. Kopiá;;, v archivu míslodrž.
LX f. 354. Nej,<. hofmistru král. Ceského. Ferdinand.
Uroz. věrný náš milý. Vznešeno jest na nás jmenem osadních kostela sv. M. v St. M. ve vM poníženosti, kterak
někdy Ofka z Rejcllštejna poručenstvím pořádným odkázala jest polovici platu ze dvlÍ vések svých, z Oujezdce
a Zákolan, k záduší též osadě a drulní polovici někdy
Zikmundovi Chvatěrubskému, poručníku svému, aby on té
polovice do své smrti uZlval a po smrti jeho na touž
osadu aby veškeren ten plat i ty vésky s panstvím' připadl '-, i prošeni jsme od vejš dotčených osadníchabychom k tomu povolení naše dáti a toho dopustiti ráčili, aby se též Ofky z R. poslední vuoli za dosti státi
mohlo. Kdež znajíc slušné býti, tobě poroučíme, aby relatorem ke dckám zemským byl - , Dán ve Vídni
v střcdu po neděli Křížové 1. LVIII.
106. 1560.
Rukop. Č. 1667 f. 66. Noví
pp. úředníci: Tomáš Bechynský, Jiřík od tří voháněk;
kostelníci noví: Michal mečíř, Petr jehlář, Michal krejčí,
Jan Škréta.
107. 1561, ll. dubna. Rulwp. č. 1665 f. 30. (O stolici.) V pátek po Veliké noci žádost na pp. vosadní vz10ži!
p. Jiřík Melantrych z Aventinu, aby paní manželce jeho
stolice v kostele ,dána byla - i dali a to tu, v které někdy
paní Lorencová Sliková klekala, ktenUto - na, onen čas
za farái'ství někdy kněze Mistopola táz paní Sliková za
I k. od něho jest koupila.
108. 1562.
RlIllOp. Č. 1667 f. 82. Stala
se schůze pp. osadních na obeslání p. purgmistra a pánnov. Ouředníci voleni: Jan OrnyuB, Tomáš Bcchxnskej,
Ondřej Flanderka; kostelníci: Yác1l'v porybnej, Jan Skréta,
Michal krejčí, Jan Rosypal, Petr Senkýř vetešník.
109. 1562, 28. září. Borový, .[edl1áni konsisloh 1.
str. 388 a Sl1ě1Jl)' III. str. 156. Clenem komistoře jmenován mistr Jan Kolínský, farář u sv. M.

110. J 563, 4. července. Veleslavíl1ův Kalendář str.
367. V neděli den sv. Prokopa umřel mistr Jan Kolínský,
administrator Iwnsistoře Pražské pod obojí a farář kostela
sv. M.

II i.
Č.

1564.

74. (Konsis~oř pod
Haštala a sv. Stěpána
strany pod jednou.) Že
pokojná kázání činili a

Rlžout,

Jedl1iÍ11i

konsislo1"e

obojí kárá faráře od sv. M., sv.
pro nepokojná kázání a hanění
jest jim několikrát oznámeno, aby
strany pod jednú nehaněli a ce-

114. 1564. 21. června. Pažout, Jednáni konsistoře
Č. 125. Že se f~rář Jan Turek dle své přípovědi nezachovává a s preláty Pražskými se nesrovnává a s procesí in
die Corporis Christi že nebyl a jindy. Strany učení, že kázání svá rozpisuje po městech a de iustificacione když
učí, že všecky posLy a modlitby vyprázňuje a široce
mluví, že lid prostý nesrozumívá tomu a při tom že ta·
ková pompa a honosnosf, jako by byl doctor doctorum - .
Na to: Že se nenadál takového promluven! a monstrancí
že jest jednú vystavil - . Strany procesí, že jest požíval
prachu některého pro nedostatek ~vého zdraví a do Týna
že jest se dal najíti k procesí. Strany kázání, aby nevěděl rozdílu evangelium kázati, že temu odpor činí
Že se chce napraviti - .
Dictum: Že na tento čas odklád.ají - .
115. 1564, 28. června. Pažout, .Jednáni kOl1sistoře
Č. 131. (lZonsistoř táže se osadníku v příčině přestupků
faráře.) Páni osadní od sv. Mikuláše. Dictum: Že za tú
příčinú, úředníci aby se dali najíti, poručeno, aby mohli
jinému počtu to oznámiti. Nejprvé, kdež faráře jim podali a když o něm zprávy některé byly učiněné a oznámeno dosti škaredě II zde bylo mu mluveno, aby se toho
nic nedotýkal, co by mu škoditi mohlo, a jiných snftek
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také aby nesnesl, kterých jinde nechal. I řekl, že by tu'
radeji býti nechtěl. I když domu phšel, že to některému
úředníku z osadních oznámil a oni to tak vzali, jako by
ho tu mÍli nechtěli. Potom dále 8e trefilo na den
Božího těla, ze ten kněz z toho ucinil nic a těla božího
na oltář nevystavil. Když s ním bylo o to promluveno,
oznámil, ze páni osadní mu zbránili, a udělá-li to, že učiní
zMření v lidu.
Toho sme [se] ulekli, co to chce býti,
že páni Mikulášští před sebe to berú, co jest proti rádu
dobrému a poručení J. Mti C.
Třetí artikul, ten že dosti těžké zprávy a nebezpečné
se oznamují o jeho učení, z kterého není naděje, aby
l'0koj mohl býti. Jestliže páni osadní při tom učení
ze je st to učení křesťanské, to I,dyž uslyšíme, budeme věděti, jak se v té věci spraviti, abychom za jiné
těžkosti nenesli. A protož že dadí odpověď, tak-li chtějí
toho nechati, či co jiného. - Na to: Kdež to ozna~ují,
že by n,ěli na ošklivení něco mluviti a jinam vznášeti a
oni aby učení měli svého p. faráře zde oznamovati, toho
ze učiniti nemolní, ale aby ráčili tam vyslati a poslechmíti.

p. arcibiskupa k přeč,tení: Dictum po přečtení. Zná-li se
k nim. Odpověď: Ze jsú některé, k kterým se zná a
k některým se nezná. Čteny mu artikule: Že dominica
XI. (?) opera (bona), peregrinafionem, ieiunia parvi pen·
debat, cantilenas boemicas magnifice commendabat; quod
antecessures nostri solum Christum in orationibus invocabant, non Mariam, Petrum, Franciscum etc. Addebal
in fine, quod possumus ad Christum dicere ,adorare«
secundum divinilatcm "Christe miserere nobis«, quo ad
humanitatem »Cbriste, ora pro nobis«, et alias blas·
phemias multas effutivit. Dictum: Že jest prvé četl, co
jest podáno úřadu, a'e aby to jemu vydávati měli, že to
se nenachází; ale poněvadz jest tak slavný a velikomocný
prelát pánův Mikulášských, že má hotov býti, aby dal
odpověď na ně. Od něho: že pro Boha }!rosí, aby jemu
příno bylo, c0.se jiným stávalo. Dictum, aby dal od·
pověd.
c;n: Ze neví, co odpovídati - . Po vystúpení
dictum: Ze by neradi jeho osobě ublížili - ale že jest
to od p. arcibiskupa; protoz aby tam dal se najíti a
zprávu o tom učinil - . Připověděl, ie dnes tam půjde.
119. 1564, 29. srpna. Pažout, Jednáni č. 175. (Ně
kteří konsistoriáni pod obojí jsou od arcibiskupa pokáráni.) P. administrator oznámil - že p. arcibiskup měl
domluvu od J. Mti arciknížecí pro vsazení kněze Jana
Turka bez slyšení že p. arcibiskup dal kněze Turka
ne do žaláře, kde jiné kněif dává, než několik láter pod
zemí.
120. 1564, 29. srpna. Pažout, Jed11dni Č. 214.
(Farář Turek kárán, ze hanlivě mluvil proti arcibiskupu.)
Když chodili k p. arcibiskupu, aby světil žáky, že jest
oznátlltno, že by měl mluviti o p. arcibiskupu, kdyby
k němu nešel, že by p[oň poslal vrchnost světskú, tak-li
jest? Na to od něho: Ze jest k němu mluvil, snad kdyby
ke mně nešel, kdybych pro tě poslal, že bych pro tě
světské právo poslal; neb posílají pro vás administratorově, že nepřijdete.
A já řekl, že sem vždycky stál. Při tom žádal, aby v ochraně ho míti ráčili a neposílati
jinam. Neb když prišel k p. arcibiskupu, že se nadál,
maje zprávu, že pravdu zná, že od něho bude naučen a
napraven; a on hned že mu kázal do žaláře pravě, že
jest jemu k trestání podán.
121. 1565, 15. ledna. Pažout, Jednání č. 229.
(Konsistoř vzala faráře Turka v trestání.) Že tú příčinú
[farář Turek] ze povolán, aby m u oznámili a že v dobré
paměti jest, že byl zavolán, aby dutek a hanění zanechal
na kázání a on při pověděl, tak se chovati, a nyní že lidé
oznamují teď Nativitatis že se nesrovnal s jinými a
Trium regum antikristování a hanění mnoho ze mluvil-:
Od něho: Předně co se tkne vystavení sacramentum
v monstrancí, že toho v svých rukú nemá a neví, mají·li
oni to; a sami osadní že sú to olllámili ph úřadu a on
nadál se, že se o to s úřadem spokojili a toho že tak
nechal. Dále že slúžil tři mše doma a p. farář ie Tejnský
prve udělal po mši, ndli on. A u sv. Valentina že de
officio boni pastoris mluvil a mluvil de gallina - . Dictum:
Včera že mluvil, že tanec má býti a bubny, a to že jest
proti P.,B. a našim star)'m i mistru Janovi Husovi. Od
něho: Ze o něm střídmě mluvil.
Dictum: Z vlastního
přiznání tvého tomu rozuměti, že se konsistořf Pražskou
nespravuješ, než lejky, a konsistoř naše toho ještě neslozila, co se vystavování dotýče. A že jest tanec osvobozoval na kázání a proto aby šel na trestání na rathlÍz a
odtud neodcházel bez dovolení konsistoře.
Na to: Žádal, aby ráčili raději nad nim ochrannlÍ
ruku držeti, a co jest mluvil, že toho ze sebe nemá

Č.

116. 1564, 12. července. Pažout, Jedl1á/ti konsistoře
140. Farář Jan Turek iádá, aby mohl přijmouti k sobě

jistého kneze.
řeholí a kněží

Konsistoř

svoluje s výminkou, aby
pod jednou.

nehaněl

117. lb64, 14. července. Tamtéž Č. 145. (Osadní
omlouvají se před konsistořf v příčině faráře svého.) Co
o ar ly kulích sú snesli páni sLarší, že to oznámí. Strany
artykulův:

1. Ten, že množstvíkráte p. faráře jejich před sebú
mívali nupomínajíce ho, aby mírnost choval na kázání a
bouřlivých kázání zanechal; a jsa napomenut, že by ra·
ději nechtěl v těchto městech býti, měl-li by na takových
kárách býti. K tOlllU odpovídají: že jsú od něho nic
scestného neslýchali a neslýchají, co by se ke krve prolití ch)'liti mohlo; neb mu tak bylo promluveno. A tak
že oni od něho sú nepustili, nýbrž, jak jest jim při pověděl,
za to drží, že u nich Jéle bude.
2. Strany vystavování, že pp. osadní o tom tak daleko nevědí, ale jaký jest nedostatek strany monstrancf,
ze by se spatřiti mohlo. Při tom že i p. admillistrator kněz
Jan Mistopol, když u nich byl,. mluvil per apostrophum, že
svátostí oltářní jest veceře páně. První způsoby vystavo·
vání na oltář nebylo, a oni také, pokud písma svatá ctú a
jim rozumějí, že takové vystavování večeře páně k spa·
sení jim náležité, mimo užívání, není.
3. Strany kázání, že od něho nic scestného ani bouř·
livého neslýchají a v tom aby ráčili jeho vyslechnouti a
rozsúditi a napraviti a, káže·li dobře, schváliti.
4. Strany zvošklivení konsistoře, pp. osadní že vyhražují konsistoř, že sú na vrchnost svú nic nevznášeli, co
by bylo na ublížení konsistoře, jakožto vrchnosti své;
než na osobu administratora Mistopola že p. sudímu
oznámili, že by se slyšeti dal, že když nebude u sv. M., že
často faráře v pul letě mívati budú. Což sú za spravování
počíli, a teď po p. mistru Kolínsk)'m že by kněz
od nich byl vyzdvižen. A potom tomu bylo porazeno
a naucení dáváno, aby se bral odtud z Prahy, že jeho
zde bytu nenÍ. A v tom, když mu byla rada dána, kterak
má pro osoby sobě posílati a odpuštění bráti, to že sú
toliko J. Mti p. sudímu oznámili.
118. 1564, 17. srpna. Pa.žout, Jednáni kOl1sistoh
Č. 168. (Farář Turek kárán pro některé bludné články.)
Podány (faráři Turkovi] artikule, které kázal, podané od
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a že jest mluvil, ne aby k tanci vedl lid, než že od
toho je odvozoval. A to že v příčině té chce slyšán býti,
poněvadž žalobníka nemá. Dictum: Že mu oznamují,
aby se tak zachoval, co jest mu oznámeno. Na to: Nu,
st&Ď se po čerlově vuli; plijdu.
122. 1565, 19. ledna. Pažout, Jed11dni č. 231.
(Rada Starom. iádá, aby farář od sv. M. z vězení byl
propuštěn.) Vyslaní od pánuv oznámili že pp.
osadní sv. M., též i od sv. Linharta ze sú předstúpili před
pány, ze by kněz Jan, farář jejich, do vězení vzat a dán
[byl] za tú příčinú, jakž jest on to podal sepsáno, a že
by lejky se více spravovati měl, ndli p. adminisln,torem;
a druhé, ze by maje příčinu sobě danú, že něco na kázání o tanci promluvil - . Ačkoli pak páni jeho
v ničemž nevýmluvaJíce, však že to jinak pro takové pří
činy mělo dosti malé jemu váženo býli. A protož nemo·
húce oslyšeli osadních žádostí, že to jemu laskavě a milostivě váženo bude. A včerejšího dne že to v uvážení
měli, že v tyto časy dosti nebezpečné nebyl kdo posluhovati při pohřbu, jakž vcera jeden starý clověk umřel,
a též že dítky mdlé a nemocné ku křtu sv. nepřicházejí.
A protož záddjí, aby takového vězení prázcn býti mohl.
Dictum: Strany faráře sv. 11'1., kdež jest byl do vě
zení vzat, tak že jest, ze na přímluvu p. arcibiskupa jest
toho vězení prázen. Strany pak příčin jeho vězení, že
tanec chválí proti písmu sv. A kdybychom mohli s pány
_ chtěli bychom jim toho příčiny těžší oznámiti a O ně
rozmlúviti.
123. 1565, J 9. ledna. Pažout, Jednání c. 232.
(Farář Turek propuštěn z věze ni.) Od kněze faráře M. :
Strany vězení, že vděčně přijímá a vrchnosti ze poddán
jest _. Dictum: Aby došel k p. arcipiskupovi a jemu
poděkoval a od nebo ze toho něco více uslyší. Na to od
kněze faráře M.: Ze jest syt p. arcibiskupa, že tam nepujde, ze přestává na úřadu tomto.
124. J 565, 12. března. Pažout, Jedndní Č. 246.
Faráři vytýkáno, že v učení a obřadech od ostatního
kněžstva se odchyluje, rouhavě a potupně kál';. Byl dán
do vězení u arcibiskupa.
125. 1565. ,20, března. Pažout, Č, 427. (Zpráva
o jednání arcibi~kupově proti faráři Turkovi.) Na milostivé poručení J. Mti arciknížecí když 19. března jsou
kněží farářové a mistři konsistoře dolejší Pražské při pHtomnosti J. Mti p. arcibiskupa a jeho kapitoly kostela
Pražského osobně pl-istojícf byli, pt'ečtena jest jim. [Turkovi a Janovi od s,'. Michala] supplikací, kterouz sou J
Mti arciknížecf podali, jichzto na větším díle jména vlastní
rukou sou podepsána; a mluveno jest k nim bylo, ktelak
by někteří o nich se domnívali, jako by ne všickni dobrovolně se měli podpisovati, ano i někteří z nich, že by
pouhou nenávistí vedeni jsouce, zoumyslně na knězí ob·
viněné suplikovati a žalovati měli. Pro tož aby pověděli,
znají-li se všickni i ;eden každej k podepsání svému anebo
byl-li je kdo k lomu od kohož koli nucen čili nic. Tu
oni konsistorianové všickni společně i také kazdej obzvláště
přiznali se k podpisu svému dobrovolnému, i ti, kteří sou
se byli nepodepsali, přede všemi znali se též to, co jest
v suplikacf prožalováno, že jest to tak a tolikéž od nich
v konsistoři že to v své uši slyšeli, ano i toho doložili,
že sou mnohem víceji a hanlivěji z oust těch obvinění
slyšeli mlmiti, než v té suplikací jest napsáno.
Po přiznání pak - od konsistorianuv mluveno jest
_ když mnozí lidé dobří přicházejí žalujíc jim na jmenované obviněné kněží, jak svejm hanlivejm kázáním a
mluvením mnohé zhoršují a nemohúc jich oni konsisto-

rianové - napraviti, že jsou již. to museli na J. M. arciknížecí pro své svědomí vznésti~
Potom i tíž kněží obvínění z \'ězení jsúce vypuštěni
_ a jest k nim řeč učiněna - ž e - slibovali sou se
poslušně a poddaně - chovati, ježto jinak žádného, kterýž
by se tak nechoval, nepřijímali SQU ani nepřijímají. I táž
suplikací jest jim přečtena, kteráž na ně podána byla, a
dotázka na ně jest učiněna, co k tomu říkají, znají-li se
k těm artikuluom a k tomu hanlivému mluvení, kteréz
učinili o mši, přímluvách svatých, prosbách za mrtvé a
jinejch ceremoniích. Ale oni dali to nejprve za odpověď,
že se o tom ncpamatují, aby meli to aneb co takového
mluviti. Az potom písař přísežný z konsistoře dolejší,
přítomen stíce, z manualu, jakž po nich psal, co sou mluvili, před nimi přecetl, coz se dobře s tou suplikací na
ně podanou srovnávalo, tu od kněze Jana, faráře
sv. M., propovědíno, že chce vrchnosti své hlavu skloniti
a poddán bejti. Naposledy pletli oba obvinění řeči, takže
se jednak znali jednak neznali, až i hojemství - žádali.
I rozkázáno jim vystoupiti a zase aby se do kázaného
jim místa navrátili. - I jest na tom zustano, aby se ten
den a přes noc až do druhého dne těm kněžím obvině
nejm na rozmyšlení dalo. - I na zejtří - ti dva kněží
_ odpověd - dalí, kteráž se také při této zpr:iYě podává,
126. 1565.
Rukop. Č. 1667 f. 121, Za ouředníky voleni m. Pavel Kristian z K., Tomáš Bechynský.
127. 1565, 13. dubna. Pažout, Č. 275. Já kněz Jan,
farář kostela sv. M. v St. M. Pr., oznamuji - a připo
vídám tímto listem mú vlastní ruktí psaným, jakož jestFerdinand arcikníže mne z vězení do času pro tyto
nastávající slayné hody na přímluvu dobrých pánuv milostivě propustiti ráčil, že jakž toho vězení prázden budu,
hned do domu na svou faru k sv. M. jíti mám a odtud
nikam nevycházeti, rad všelijakých a všech schuzí, též i
kázání i také posluhování všelikého církevního prázden
býti mám. A když by mi koli po hodech těch to dáno
bylo ZDMi, tehdy se zase do vězení, kdež mi ukázáno
bude, postaviti mám a slibuji.
128. 1665, 17. dubna, Pažout, č.276. P. arcibiskup
poručiti rácil, aby fary obě sv. M. a u sv. Michala v Núv.
Pro kněžími opatřeny byly --.
Potom páni Pražané v to jsú se vložili z poručení
arciknížete Ferdinanda - a spokojili ty dva kněží s konsistoří Pražskú, předloživše, jaké zlé věci skrze to mohly
by v lidu Zl'ustí, poněvadz k těm dvěma kněZím lid téměř:
všechen zření má. I tu hned předstúpili oba propuštěni
jstíce a přijati zase od konsistoře pod ochranu a připo
v ěděli se říditi svou vrchností ve všem slušném; a zustaveni jsú na svých farách oba dva. A jest jim oznámeno,
ze úřad tcnto jim nepřeje toho a nepřál, co se jim při
hodilo.
129. 1565, 30. dubna. Pažout, č. 281. Kněz Václav,
farář Zderazský kárán, že konsistoriany pomlouval z ne·
pravého svědectví proti Janu Turkovi.
130. 1565, 1. června. Pažout, č.298. (Osadní, kteří
pro nemoc faráře svého zádali býti opatřeni kaplanem,
odkázáni jsou konsistoří na kněze v Kojeticích.) Dictul11:
Jaká jest žádost od nich [osadních] vzložena na ouřad
tento, že sú ji lněli v uvažování, a k paměti sobě přivo
zují, že sú kaplana jim opatřili na Boží vzkříšení a tu mu
se posmíšek stal; však nic méně, poněvadž mají na poddacím svým v Kojeticích kněze, aby s ním o to jednali.
131. 1565, 18. července. Pažout, č. 323. Pamět
o tom, že farář Jan a farář sv, Michala v Nov. M., kteří
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obžalováni byli u arciknížete Ferdinanda a uvězněni
II arcibiskupa ('při tom jmenovaní farářové p. arcibiskupu
poděkování, ze jest je v náležitém místě v světnici míti
ráčil, slu'ně poručiti chovati, stravou opatrovati otcoysky
rácil, jsou učinili s tím doložením, že by na svejch farách,
doma jsouce, jakožto chudí kněZi, sotva tak opatřeni mohli
bejti -<J, ze konsistoŤe dolejší v řádích církevních podle
kompaktát poslušni nebyli, odpověděli na jisté artikule a
propuštěni jsou na závazek.
132. 1565, 21. července. R7žout, č. 328. Farář Jan
Turek žádá, aby k vykonávání úřadu kněZského připuštěn
byl, slibuje poslušnost.
133. 1565, 7. září. Pažout, č.1565. Kněz Jan, farář
u sv. liL, oznámil: Jakoz mu bylo před týhodnem podáno
tU artykuluv, aby na ně dal odpověď, i že v paměti má
ty artikule: strany p, Kr. přímluv čí, strany na nebe vzetí
P. :\1., že jest vzata i s lělem i s duší do nebe, že by P. liL
měla pocíti jako jiná žena a blahoslavenství došla skrze
víru v Krista. I ze tuto dává odpověď: že o těch artikulích "Hí, jako písma svatá a svatá církev obecná kře
sťanská. A teď že podává spisu o tom, a bloudil-li by
v čem, aby ráčili jeho napraviti.
Kněz Jan farář:\l. zase. Dictum: Že jest dnes týden
jemu oznámeno, které artikule mezi jinou řečí promluvil
a vystřclil, a to přátelsky jako kněží knězi v známost
l,,"edli; kterého pak spisu podal, že jeho nevážili, ale
tomu vyrozuměli, že jest odpovčdi na ty artikule nedal.
A tak že dává odpověď, jako by tířad to slyšel, jeZto
žádný z nich tu nebyl, neb že od jiných tu zprávu mají.
_ Na to: Ze jinému odpovědi dáti nemohl, než úřadu,
od kterého to k sobě mluviti slyšel. A tak co tu mluvil
z písem SV., že se k tomu zná, a jiného nic sám z sebe
nemluvil, neZ z písem sv. A strany na nebe vzetí P. M.,
ze srovná\'ají se doktorové na tom, že jest umřela, a na
tom domnění že se nesrovnávají, aby byla vzata. A potupně nic že nemluvil. A též také že nemluvil toho, aby
P. M. některym ji!,ým způsobem počíti měla, neZ duchem
SI'. Dictum: Ze pominul toho, ad interrogata responde. 11luvil-li jest, kdo věří, že P. M. vzata do nebe
s tělem i s duší, že hřeší? Na to: Že vzali jináč, že vedl
uči~ele, kteří to praví, a svého tu ani z sebe nepravil
zdání. - Dictum: Druhý artikul, že v nebi není žádného
jiného přímluv čí, než sám jediný Kristus. Na to: Že
tak věří a písma S\·. k tomu má.
Qnaestio: Není-li
jiného I Na to: Že není a ze o jiném neví. - Dictum:
Třctí, že u sv. Linharta mluvil, ze P. M. není blahoslavená skrze čistotu a pokoru, nez skrze samu víru, a protož též počala jako jiná žena. Na to: Že mluvil, že
skrze samu víru v P. Kr. blahoslavená jest učiněna P. ;\'L,
ale aby počíti měla jako jiná žena, toho le nemluvil. Dictum rursus: Že na třetí artikul nemohú rozuměti, tak-li
jest mluvil. Na to: Quia fides iustificans sicut arbor sola
non manet a že prvé dal odpověď: quia fides iustificans
jako strom habet bona opera a jako principalis causa
iystificans jest. Quaestio: Mluvil-li jest tak? Na to:
Ze mluvil, že skrze samu víru v Kr. jest blahoslavená, a
ctnosti její nepotupil. A ví, že jest jiná víra historialis
a jiná iuslificans; a toho že nemluvil, aby počala, jako
jiná zena.
Kněz Jan, farář M. zase. Dictum: Že k uvažování
čas nepostačuje. A tázán, kdo jest to psal: že ten hřeší,
kdo věří, ze P. M. vzala do nebe i s tdem i s duší.
Na to: Že to chce oznámiti - . Quaestio: -Žádného-li jiného není v nebi přímluvčí. Na to: Že není. .:.....
Quaestio: Excluditne creaturas? Na to: Že Zachariáš píše,

že anděl boží se přimlúvá a že žádají 11ám syatí dobrého,
ale ze jest jiná přímluva služebníka a jiná pána, a tak
rozdíl jest mezi svatých a p. Kr. pHmluvú. Dictum:
Kde jest promluyil, že blahoslavená Panna samlÍ vírú jest
spasena. A to přidal .samú«. Na to: Že fides nunquam cst sola a ze jiná jest principalis causa: Deus a
potom fides. A jiným časem že to bude v uvažování a
dáno mu znáti, čím by se spraviti měl.
134. 1565, 7. září. Pažout, č. 369. Kněz Jan, farář
od sv. M., vznesl na kněze Felixe, kaplana p. Bořity
Smeeenského, že jest na faře n něho se nepokojně choval
a na krchově kamením házel a v škole na mendíky házel
a pacholata mrskal, a když mu o to domluvil, ze jest lál
a potom na farní dum házel a napravši se na dvíře,
šel pryč.
135. 1566, ll. ledna. Pažout, č. 454. Konsistoř
pod obojí oznamuje faráři l'urkovi, že pro neposlušnost
jeho a pro nevystavování monstrance jej u arciknížete
Ferdinanda bude žalovati.
136. 1566, 18. ledna. Pažout, c. 461. (Farář Turek
dán do vězení.) Že (faráře) z uvážení všech konsistorianu
do trestání svého bení, protože se nezachoval o hodech
vánočních spolu s jinými faráři podle zustání společného
a podle toho, jakž jest přijat sem. A za to také že jeho
jest 'před hody prosil p. administrator pro Boha, maje
rl10e poručiti a rozkazovati, a on tu snad chtěl lnÍti disputací, jaké jest tu sacramentum in monstrancia a že mu
řekl: Nech, nehloubej! I že toho neučinil, že nemohú
než za nevážnost toho položiti, toho žádný křtíti nemuze.
A pro tož pro takovtí nevážnost a takové neposlušenství
v trestání bení.
Na to od něho: Že neví o žádné nevážnosti. neb se
hleděl vážně a poslušně k úřadu chovati. Druhé, strany
neposlušnosti, že ddycky poslušně k této stolici se chovati hleděl, a veda jiné k poslušenství vrchnosti, že sám
také dává jiným příklad k poslušenství. Co se pak toho vysta·
vování dotýče, že praví, že ta ceremonie není z podstaty
slova božího a z podstaty spasení lidského. A o to že
se s J. Mtí arciknížecí spokojil a s pp, Pražany se smluvil.
A oni jeho osadní a potom také jiní pp. Pražané že praví,
že by rádi, ahy ta monstrancí také z jiných kosteíův
Pražských ven vyňata byla; a jakž jest předešle sám i
také oznámil, že osadní jeho pravili, by on chtěl aneb
někdo jiný, že jemu monstrancí nevydadí, a chtějí také
sami oznámiti, co oni smýšlejí. Strany pak výtržnosti, že
žádné roztržitosti nečiní a puvodem není, ale k pokoji že
lid vede. Co se pak tkne vězení, že ráčí věděti, že
na očích nedostatek trpí, protož že žádá, aby lítost nad
ním míti chtěli a milost mu ukázali.
Dictum - : Kdyby se chtěl nakloniti a zachovati
poslušenství k úřadu skutkem, že by jemu toho přáli,
aby toho vězení prázen býti mohl. Na to: Ze se vždycky
s Jich j\Ití podle slova božího srovnal a srovnává.
Tázáq, má·li se on srovnati s jinými čili úřad s ním? Na
to: Ze ceremonia ta není z podstaty slova božího.
Dictum: Cožkoli sv. církev činila a činí od mnoha set
let, .ze to se naříkati nemůže, Všeclma církev in die
Corp. Christi vystavuje a za 8 dní, a protož kterak to
má vyvésti, ze jest hřích proti všem. A naše církev pod
obojí že to má, aby každý den bylo vystavováno a z toho
sjíti muže, ale aby in die Corp. d. nevystavovali, z toho
ze sjíti nemuže. - Proti tomu: Že od mnoha set let
nebylo, a měli se čemu klaněti, a to ž~ jest idolum Q
není z podstaty slova božího, a toho že Rímané nedělají
a mají lepší řády, Otázán, také·li tak jest kázal p"-
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2. Druhé, strany té ceremonie a monstrancí. chce-li
blice? A tomll. jest neodepřel nic. Dictum per d. admise v tom srovnati s jinými preláty, ze jest se ; tom J.
nistratorem: Ze sv. Jeronymus klekl, když ,mělo jemll
Mti p. arcibiskupu poručil a s ním o to má upokojellí.
ministralunl býti sacramentum. :'\a to: Ze také to
Dictum: Čím blížeji k němu přikrocují. že vždycky
dělá ale lid ~becní kdv2 se vvstavÍ má to za boha a
dále jde a jeho odpov'ěď že se nesr lvnává s tím, co jest
sám' také že. když v'erba' i'íká, i.~ se ldaní. - Od p. adjemu pro1l11uveno, ani s tím, co pi~edešle jemu protnluministratora ' dictum: Že jest to cyinklianský smysl a ze
veno; protoz ze jemu bude přečteno, Dále, jak jest se
té ycci zamlčeti nemůže; pak jeho přircení k čemu
smluvil s p. arcibiskupem, ze o tom vědomost nemají - .
Plljdou? A Paulus, kdy;' Romam přišel, že se také v ně
Tázán. věří li prescntiam Christi in venerabili sacramento?
čem sehnul, a oni také že vědí, jak se choyati I a že za
_ :'\~ to: Že věří presentiam in venerabili sacramento
představování a nevystayování se nestydí, jakž kněz Be·
býti. Tázán potom, jest-li sacramentum, když se v monchynka svaté paměti pravil: Kdo se stydí za to, že není
strancí .vystavuje? ~a to: že otázek potřebí není, ze na
křesťan. A ceremonie ta že není jedné osoby, ale v'ší
ně odpoddati nemíní, a že de venerabili sacramento
strany naší. Protoz aby sobě usmyslil, že př-ijde inquisiiio
drží a smýšlí ld'esťansky, jako církev sva'á. A s tím odede venerabili sacran1ento, že jeho osadní y tom nezastanú.
slán do vězení zase, odkudž přišel.
Tázán, kterak chse míti praesentiam' Na to: Ze in
138. 1666, 13, února. Pažo1ft, Č 482, Farář Turek
verbo eius. Dictum: Ze jeho poslouCÍlají jako otcové syna
odvolává se na suplikacf, kterou arciknížeti podal, a žádá,
a snášejí, ale lidé rozumní, že by ho odsoudili za arciaby mu od konsistoře pokoj dán byl.
švermera a kacíře, poněvadz on nevěří, Christum esse in
venerabili sacramento. A než ukáže, že jest to idol um,
139, ló66, 28, února. Ru7wp. é. 2120 f. 23. (Kšaft
že pamatuje p, administrator, že sú takové pálili u tohoto
Doroty, kuchařky někdy 1l1istra Jana Kolínského, faráře
města. A pro samý pokoj že jemu ty kulo-linky snášejí.
u sv. M.) Ve jmeno --o Já Dor.ota kuchařka - poněvadž
_ Na to: Že zachovává pokl,?nu, ale vystavovati nemuze
jit věku sem sešlého _. protož slatček muoj - dávám
pro své svědomí. - Dictllm: Ze má tu lalriam zachovati,
p. Sixtovi z Ottrsdorfu za ta dobrodiní, kten'iž mi v mých
jako bohu. podáno mu - aby pomyslil na to a srovnal
těžkostech cinil a ukazoval
Stalo se v sobolu před
se. _ Na to: Ze
do středy aby mu bylo odloženo,
~~ovýrn letern 1564.
ve čtvrtek po sv.
poněvadž přátelsky
jemu podávaji, aby sám s sebú
Matěji ap,!. 1566.
pomysliti mohL - Dictum: Že na to závazku páni kon14.0. 1566, 1. března. Pa.žout, Č, 507. Strany kněze
sistorianové nemají, aby se o to disputovati meli. - Na
Jana Turka, ze J. M, arcikníže ani p. arcibiskup v věci
to: Že nepovede k disputací žádné, ale blúdíli v <:em,
naše [se] nevkládá, pončvadž se nespranlje a tu modltl
aby ho napravili v tom.
na,ýv'á, a'Jychom jemu kněžství zbránili.
Dictum in finem: Ze se nevidí, aby měli s tím déle
Hl. 1566, 8, března. Ruko]!. č. 1667 j. 121,. Fer.
odtahovati, ale aby šel do trestání a tam se pokojně
6. anle Reminiscere. Vstupovali sme v drahném počtu do
choval a spisu zanechal; pakli by se tak nezachoval, ze
konsistoJ<e o kněze Jana Turka, p. faráře~ že mu knčžský
by ho jinam podati museli. I tu připověděl, že chce jako
ouřad zapov·ědín bJ!. Dáno za odpověď, že to býti neposlušný jíti tam. A B tím odešel do vězení.
můZe, leč on jim dá odpovčd na ty artykl1le, že mluvil
I

137. 1666, 25. ledna. Pažout, č. 471. (Farář Turek,
zastávaje pred kODsjstoří pod obojí své ucení, dán zase
do \'ězení.) Dictum: Připsání jeho že bylo v uvážení a
lrest<iní toho
jemu nepřeji, a rádi by tu tomu, aby se
srovnal s úřadem. I toto že za odpověď dávají, ze toho
minúti a od sebe pustiti, přiď to, jak přiď, nemohli, že
jest on vysoce tělo boží nařekl, a jinde aby toho nemluvil, neodepřel; neb oni nikda toho neučili a za to
nedrželi, aby tělo boží bylo modla, když se představui e .
Druhé, že se srovnávati nechce s jinými faráři a ukazuje
osoby lejky, že tomu mí.ta nedávají a že tomu nevěří,
aby kdo před úřadem se přiznati směl, aby tak smejšlel
o těle božím. A tak jemu že by toho srpěti nechtěli, jakoLto úl'edníci klenotu toholo království Ceského, A pro tož
chce-li se srovnati s preláty jinými Pražskými a lojky se
nezastírati, a oni chtějí-li co toho před se bráti, že vědí,
kde kolleje II rathúz. A chce-li v tom nářku těla božího
sláli, aby oznámil, že jest se mohl rozmysliti, aby v tom
se ohledal a odpověď hnedky aby dal.

ze

Na to: Že dvojí věc jemu podávají, aby na ni odpověď da!. I že dává tuto odpověď:

1. Jedno strany nářku, že by tělo boZi měl naříkali
a je modlú praviti, že tomu dělá odpor, a jak živ těla
božího modlú nepravil a mluvil: fugite idola; a v pravém
smyslu o těle božím že toho nepravil, neZ strany monstrancí představování že pravil, že lidé tu jináče mají a
to jináč drží, a to že jest v Praze, že lidé, když monstrancí nevidí, do kostela nejdú, že se nemají čemu ldanělí a tam nejdú.

sacraluentuln extra usnnl non est sacramentum, nlonstran-

ciam e"e (následuje slovo
na okrají). že o P.
lil arii lehkomyslně smýšlí, o sakramenty se lehce obírá.
A lak ho při tom interdiktu přece zanechali. Ale přes
tejden opět páni ,ádali a jest z něho propuštěn, však
pod výminkou, aby se zase stavěl po Hodech, ze se to
všem pp. farářum v známost jeh" víry vyznriní uvésti
[musí]. Potom S,j přede všemi ten interdikt slal.
142. 1566, 18. března. Pažout, Č . .JL:;. Rada města
Liloměhc Zádá podkomořího, aby jednalo získání kněze
Jana Turka za správce církevního při obci této.
143. 1566, 23. b'·ezna. Reccpfa V archivu arcibiskup. (Stížnost farái'e Turka.) V. M. p, administratore,
pp. mistři farářové, bratří a otcuvé mně v P. B. milí.
Jakož j~em předešle z lítosti stížnost sobě polozil do
kněze Martina, druhého administratord, [arril'e 11alostranského, kterak ':Jy mi ublfi.iti měl, to vo mně rozhlašujíc
před lidmi hodnověrnejmi obojího pohlaVÍ, že bych k tomu
přinucen byl, abych invocací dělal, a že jsem ji v 1.onsistoř, dělal etc., potom i vO listu Sušitskejch mnohejm
oznamuje (měl-li jest tu zrádu vynésli, af to každej rozumnej sondí), kterémuz listu já sem odepřel a odpírám
a budll odpírati. Bylo mi od vás poručeno, abych to vše
v spis uvedl, té vůle· byl sem, než v to vkročila tato
troje příčina: Jedna, že v pátek v plno,ti nebyla kunsistoř, ani osoba přední, p. admínistrator 1íistopolus;
druhá, vložili se v to někteří z panstva a jakž sám kněz
Martin oznamoval, z pp. soudcův, pravě, ze sme o to
spokojeni, Byl jsem té ,-ůle na žádost se spokojiti, ale

nežli jest se o první věc kněz Martin se mnou spokojil,
vzal opět novOu věc před sebe, nemaje k tomu ode mne
dané žádné příčiny. Totiz. poslal mi vlastní rukoll svou
hanlivý~ nevážný, bez svědomí, nedll\'odný a klai
n1ayý, že sem se ze zlé krve narodil. Tínl-liž se mému
.
neboztíkovi p. otci za jeho dobrodiní odplácí? Však je,t
nad mrtvým kázal, jeho kommunikoval, on mu svcu duši
svchL jeho schválil. Neb jest prve klamal, neb nyní lže.
A ta jest třetí příčina, proč sem předešle svý zalobl'
na poručení v spis neuvedl, není strach, bázel1, voslejchání
,e kneze Martina, neb on jestli mou Hcl,ností in spiritllalibus, není in calumnii·, on mejch všech předešlejch
těžkostí princi;"1alis a Ul0vens causa, ze nám jinak radil a
proli nám se přimlouval, před lidmi se čistil k osobám
bčhajíc a na jiného scítajíc, pravě, že k ničemémuž ne"oluje; on tejž dal mi kanon jinej k říkání etc.
Z toho psaní, které mi poslal, každej zdravého rozUlnu a dobrého svědomí můž souditi, jakého strana pod
obojí má administratora druhého, můž-li s ním svobodně
kOllsistor' v potazích tejnejch seděti, neb člověk jemu
sYobodně svý duše tejnosti muže svěřiti a jaký jest při něm
svědomí, yejtah toho psaní vidělo se mi V. liHem \' známest uvésti slovo od slova:
8. kněže Jene Turku, ·cos nli v středu mimo řád .a
povolání své učinil v konsistoi~i, neoznámivši mi nic: ani
neobeslavši mne právně, mluviyši přede vším oui'adem,
ze o tobě něco sem mlmil a že svědky máš stavu panského, rytíl'ského etc a ze sen1 tvý matel'i jakýsi li~ty
drival a že je máš, co jest lež, Id, Id I Byloť pak z ouřadu
poručeno, aby to v spis uvedl a v pátek anle Ladare
[22. \cřezna] mi podal, čehož s1íbiv'ši neučinil el'. I toto
ze ty nejsi hoden netoliko se l1lIlOU jakou pH (rl
ale ani žádnejm knězem dobrejm nejsi hoden obcoyati pro toto: Jedno, že jsi s"ou víru 7~tratil, byvši pod
obojí od mladosti, to jsi zrušil, tam u Rímanův slíbirši,
to si zrušil. Lhár jsi. Druh)r, nikda jsi v straně naší:
\'prosivš! se k námI dobře nechoval, y Bělé jsi v sobotu
na telecí hlavu zval, v Turnově a v Sušici jsi s rasovkou
obcoval, list pod pečeti toho města máme. Třetí, v konsi-tah naší jsi se hříchu proti Duchu sv. dopustil, rouhání
proti tělu P. Kr., z ,čehož máš revokací dělati a musíš,
jinak nejsi hoden. Ctvrté, v Sll~ici jsi ženu v-yloudil, ji
snUil, pankarty s ní plodíš, nejsi hoden. Pátý, slíbil jsi
v středu, ze v páté'k spisu podáš, selhal jsi, nejsi hoden
ncto1iko to, ale ani kněžství sv. pozívati. Ze zlé turecké
krve jsi se narodil, dejž B., abv lepší b)'l. A naprav tě
P. B. a dej sobě, bídniče zlý, POKOj. Sabbato ante Laeta'e [23. března] 1,)66,
Kněz I\lartin adminislrator,

Z toho psanl porolumívám - vec mnc 1cučz .lVlartill
oblíci a oč připraviti chce, o boha, vo sl,,\'o boží, o víru
a dobrý svědomí a dobrou pověst a že jest sám téměř
ph všech všudy rozllmnejch a bohabojnech zlehčenej,
v posměch, málo vážnej a chvostišti již potřebovanej
(nechať uši pošle na trh) usiluje sobě mne rovného míti,
ale nedM mu toho P. ll. V. lI!tí pro B. a jeho milosrdenství prosím, že mne kněze tak' bez viny zmazaného,
zpll'aného elc. litovati ráčíte.
Kněz Jan, farář 1\likuláš,ký,
Nez se tyto \'ěci mezi nimi počaly rovnati, kněz
M31·tin administrator škartu knězi Janovi k sv. M. napsavši
svou rukou v těchto slovích poslal: Kněže faráři u sv. M.
1\Iás mi dáti odpoveď o tom stavu panským, rytířským
etc. že jsem jim něco mluvil.
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Suplikací, kterouž o mne poslal, pravím ji býti
zrádnú, falešmí, nepravú a neduvodmí a nemám tě za dobrého.
H4. 1556, 20. listopadu. Ruhop. Č, 1667 f. 124.
Fer. 4. ante Katerinam pp. osadní nasi uvaZovali žádost
pp. osadních Tejnských s strany toho, aby jim propůjčen
byl náš p. farář, když by prázdnost měl, aby u nich,
poněvadz svého faráře nemají, než kaplany dva, kázal - .
I na tom zustáno, aby t~m tři neděli sloužil a příští neděli počal, všedně kdyby chtěl, aby tam také slouž,l.
Páni Tejnští aby peticí nám dopřáli, mozné-li by bylo,
potom máme jemu do 15 k. přidali. Kdy má sloužiti
v Tejně, aby kaplana nám našeho doma nechal. P. farář
aby vybral dni, v kterých by těch 15 k. mohlo b)'ti nahrazeno peticí. Aby doma yŽdycky rannýho odbejva!.
145, 1667, 9. lÍnora. Ru7wp. Č. 1667 f. 126. Obnovení ouředníkův v neděli poslední masopustní. Voleni
sou: m. Pavel Kristian z Koldína, Tomáš Bechynský,
Gregor šmejdíř; kostelníci: Tomáš sladovník, Jii'ík Svátečný, Filip sedlář, Josef kožišník.
rol, 131. Poznamenání stolic zenskyich \' kostele
našem 'v. M.: První řád, ten který jest naproti dveřim
kruchtovním, a v něm stolice první jest z toho domu
vedle Vopálky, 2. od domu Žákovskýho, 3, od domu
pernikářky, 4. p. Hamerníka, Ó. od domu Komedkovic,
6. od domu vedle tři studnic, někdy [Bartoše] zlatotepce,
otce Sixta z ráje, 7. od domu tří studnic, 8. od domu \'alentovic blíi sv. Ducha (již domu Dejmkovic), 9. od domu
p. m.Jakuba z Varvažova, 10. od domu Vopálkova, 11-13.
II dveří
k škole, ty sou svobodny, 14. z Zvoníčkovic
domu, 16. Adama sklenáře u smrti, 16. Jana Rakovnického, 17. od domu p. Ruprechta, 18. od domu Anny
starý platnýř-ky, 19 -21. obecní v druhým Hdll prostřed
ním, 22. od domu Jednorožce, ,23. od domu Holcov'ic,
24. od domu Reháckova, 25. od Smer~oYského, 26. Trubskcjch, 27. od d. Pernikářskýho, 28. Záboyského, 29. Severinovic proti Tejnl1, 30. proti dru Adamovi, 31. od
domu p. \Yolfa Zimy kOll\'áře, 32. Březinovic, 33. Dillířoyic, 34.-3ó. svobodné, 36. od domu Martina zlato·
tepce, 37.
dra Adama, 38. Tomáše Bechynského, 39.
svobodná,
od ,domu Drtieella, 41, m. Kristiana, 42,
i\!odestovic, 43. z Smerhova, 44. Volkovic, 45. Kozlovic,
46, Chvatěrllbskýeh, 47. od domu Václava Volej uíka, 48.
od domu Josefova, 4\), od domu ~nenkovic.
i
146, 1568, 18. března. Rvthop. č. 1667 f. 150. My
!
slarší ouředníci i na místě vší osady kostela záduší sv.
M. v St. M. Pr. z;námo ciníme tímto li,tem naším vcHdm všechněm vuobec, zvláště ctihodnému a duostojnému
knczi Eliášovi, p. děkanovi Velvarskému, nám v Kr. P,
otci milému, že jsme z prostředku svého a naší osady
z vule jednostejné - k jmenovanému ctih, kněz.Í Eliášovi
vyslali a S plnli mocí vysíláme, IUOC a plné právo jim
dávajíce, aby vyslaní na místě našem, tak jako bychmc
yšickni osobně přítomni byli, B dOlceným p. děkanem
o to jednali a toho při něm hledali a celli mysl a vl101i
od něho dosáhli, aby u ná, našich duší správce bejti a
k nám se při času sv. Havla bohdá šťastně pHstěhovati,
slovem bozím v cislotě i jincjmi řády podle svaté církve
nařízenejmi a nálei.itejmi přisluhovati mohl. Tomu na
svědomí - . ]enz jest dán ve čtvrtek před Zvěst. 1'. M.
147 .. 568, 28. srplla. Rllkop. Č, 1667 f. 151. Vysoce
uroz. p. Janovi z \V~ldštejna a na Hrádku nad Sáz.,
nejv, p. sudímu král. Ceskéhc - pánu nám milostivému
a laskavě příznivému J. J\'lti, Službu SVll vzkazu'em - .
Toho túžebně touzíme, že měvše my s ctih. knězem Janem
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Turkem, p. farářem naším, jisté snešení, že netoliko
tolik let, kolik již (jako pět let) u nás byl, předce déle
při nás sám bejti připověděl, ale že tJ"ebas tu svůj živol
dokonati přiřekl, i nerozumíme, jakou příčinou a nenávistí od p. administratora a konsistoře Prazský mimo
naše vědomí do Hradce Králový podán i nějakým psaním
potvrzen jest, tudy nás jeho zbaviti i mnohé jiné lidi
z měst Pražských, kteříž jeho v kázání slova buozího
rádi poslouchají, zarmouti ·chtějíce. Při tom V. Mti jakozto
pána křesfanského a té konstistoře a kněžstva našeho
nejvyššího ochránce poníženě a pokorně prosíme, poně
vadz on kněz Jan Turek s námi a my s ním pokojně
v lásce křesfanské se snášíme a sobě příčin k rozlúčení
nedáváme, že nad námi a týmž knězem Janem Turkem
svou milostivou ruku a ochranu držeti a týmž pánuom
konsistorianuom své milostivé a laskavé poručení učiniti
ráčíte, aby oni město Hradec Králový jiným p. prelátem
casně opatřili a naším pro sněmovní snešení (že ti všickni
faráři na svejch farách do šťastného příjezdu J. Mti Cé
do království tohoto beze vší překážky zuostati mají) od
nás nehýbali. A my se toho V. bIti všickni spoleeně i
jeden každej obzvláště nyní i budoucími časy poslušně
odsluhovati připovídáme. Za milostivou a laskavou odpověd
poníženě prosíme. Datum v St. M. Pro v sobotu po sv.
Bartolom. 1. 1568. V. Mti ve všem povolní a k službám
hotoví starší a ouředníci i na místě vší osady sv. M.
v St. :\1. Pro
148. 1568, 2. října. Rukop. č. 1667 f. 154. (Nejv.
p. sudímu.) Službu svú vzkazujem - . V. Mti pane, že
jste k snažný prosbě naší se laskavě nakloniti a o kněze
Jana Turka, správce našeho, p. administratorovi a do
konsistoře milostivé psaní, aby od ná, v tuto boží ránu
hýbán nebyl, učiniti ráčili, jsouce toho vděčni, V. Mti
velice děkujem - . A tak sme se nadáli, že p. adminislrator a pp. konsistoriané, jsouce pod vaší spráwu, tak
se poslušně zachovají ll. psaní V. Mti místo dadouc, naším
p. farářem od nás, (s kterejmž se ve všem dobře a přá
telsky srovnáváme) hejbati nebudou, ale přivozujíc sobě
kněze Jana Mystopola dobré paměti časté na jeho kázání
tuto řei: opakovanú, že nad zlosl kněžskou nic včlšího
býti nemůže a není, nevíme, jakou příčinou to při p. administratorovi a pp. konsistoriáních skutečnč shledáváme,
že oni povrhše V. Mti jisté poručení, mnohé a easté žádosti naše předce bezděčně jeho Jana Turka od nás ven
z Prahy v~strčiti a podati chtějí a vo to - usilují. ljak
předešle tak i nyní V. Mti Zádáme, že pro jisté J. C. Mti
porucení a sněmovní snešenÍ - nad námi svou milostivou
ochranu - držeti ráčíte - , neb kdyby se po vůli kon·
sistoře státi mělo a kněz Jan Turek měl nyní od nás
jinam podán bejti, toho račte nám věřiti, že bychom od
lidu sprostného, kteříž jeho rádi v kázání slova bozího poslouchají k sobě domluvu i zlořečení jmíti mohli - . Dat.
v sobotu' po sv. J eronymu 1568. (Dopisem ze dne 14. i-íjna
-urgují odpověď. Tamtéž f. 155.)
149. 1568, 9. pros. Rukop. č. 1667 f 160. (Panu
Tanovi z Wartmberka.) Službu svú - . A podle toho J.
Mti oznamujem, že Jan Bittenštorfer truhlář, spoluosadní náš,
nám jest oznámil, kterak jest k žádosti v. Mti, kterou
jste nám skrze kněze Jana Turka, předešlého našeho faráře. i tudíž p. Václava Hlaváče vyloziti a s ním dílo
stoli~e kostelní na tři osoby, jisté místo k ní ph přítom
nosti ouředníkuov a starších osadních našich vybravše, na
dvaceti k. m. pomoci ráčili smluviti a zjednati a aby
prodléváno nebylo, den ode dne naň nalíhali, takže naschvále dva tovaryše do 6 nedělí pro to V. Mti dílo chovati, aby V. Mti nemeškal, musil a když již hotova byla,

XIII. Kostel

Sf!.

o tom dotčenému p. faráři i p. Václavovi Hlaváčovi
znáti dal, aby ji na místo vybrané postaviti da!i a jemu
od V. Mti peníze a záplatu ZJednalI. I tu odpoveď d~;~h,
když koli se do Prahy v dobrém zdraví navrátltl raclte,
ze jemu od V. Mti zaplaceno bude. A poněvadž V. lil.
z vnuknutí Ducha svat€ho zvlášlní chuť k poslouchání slova
buožího pro spascní duše V. Mti jmíli a takovým nákladem
chrám buoŽÍ u nás, kde se slovo buoží v eistotě káze,
ozdobiti jste se umíniti ráCili, V. Mti věříme, že ten dobrcj oumysl dokonati, ráčíte a za spoluosadního našeho,
řemeslníka potřebného, Jana Bittenštorfera truhlál-e.' se
k V. Mti pdmlouváme, že takovou práci a náklad Jemu
nahraditi a zaplatiti poručiti ráčíte - . Dat. ve čtvrtek po
Početí 1:'. l\L Starší a ouředníci etc.
150. 1569, 9. pros. Rukop. č. 1667 f. 169. V středu
den sv. Ondřeje ap. stalo se volení nových ouředníkuov
a kostelníkuov: Ouředníci: m. Jakub z VarvaZova, m.
Pavel Krislian z Koldína, Ondřej Flanderka; kostelníci:
Kašpar krejčí od Ho1cuov, Vojtěch sladovník }'loudnický,
Hanuš od voháněk (umřel 1. 82. v morní cas), Havel
pekař z Jilkova domu, Tomáš 13echynský zakřišfán.
Tu se snešení společní v plné osadě stalo předkem,
aby pp. Ouředníci a kostelníci cedule s zvoníkem Danielem
Lounským nové všeho příjmu zdělali a při tom poznamenali. co se p. faráři knězi Vojtěchovi Dačickému i lm·
chafce jeho vydávati všech věcí bude, a hospodářství domácí, nádobí ,·šelijaké, postele, kHče náldité každému
z nich, co za kým jest, sepsali. Na konec co žákovstvo
kllěh puojčených má, též popsali a páni kostelníci k tě,;,
všem věcem aby přihlédali a při slavnostech a neděl! pn
tom aby bývali. A žákovstvu rejstřík osadních všech aby
vydali a -oni - pořad, ne na přeskačku chodili.
151. 1570.15. července. Rttlwp. č. 1667 f. 175. Na
den Rozesl. s;. ap. obesláni byli starší pp. osadní pro
tyto příčiny: o faráře budúcího, poněvadž p. Václav vzal
odpuštění, stroje se do ·Benešova - o kněze Bartoloměje,
kněze mladého Tejnského, k faráři dojíti a tak potom
o něho y konsistoři žádati.
Téhož leta v neděli před sv. Linhartem obeslána
osada aby se obnovení ouřaduv stalo. I oznámivše pp.
ouřed~íci obeslání, které mělo na den sv. Ondřeje býti,
příčiny odpuštění vzali, registra a počet složili a proe~:
štění žádali. P. perkmistr 8 jinými pp. staršínu porucllI
jim ven vystúpiti a zase vstupujícím oznámili, že toho,
aby. nás propustili, nemohú ueihiti pro d .. ě příčiny, jedna,
že se nestalo obeslání na sv. Ondřeje, druhá, že mimo
první obycej ráno po kázání a ne po obědě,. jsme osadyu,
jichlto neveliký se sešel pocet, obeslatI dah. Odpovcď
dána, že příčiny oznámili a rok plný že vyšel, aby sebe
i jiných zbytečně nezaneprázdňovali, a ze na poručení J.
C. Mti přední ouředník do krajuov s !lejv. pp. bernÍky
stroje se odjeti, to jest předešel o ty tři dni, aby .sám
přítomen SVOll osobou tomu byl. Druhé ze p. purkm;.stra
služebník podle obyčeje všech osad Prazských to uC1l111
osobv obeslání že se v zimě všickni 1šudy osadní ráno
schá~ejí pro p~třeby obecní i taky ob:;ílají. S tím žádost
zase na ouředníky vložena, aby zase zůstali na druhý rok
pro zai:atý soudy a zašlé potřeby i známé obecní, pro
jich snazší vyřízení. Odpovědíno, kdyby toho býti při po,
čálku tím zpusobem hleděli, mohlo se státi. I na snažnú
všech žádost zase pp. ouředníci sou namluveni a kostelníci noví voleni.
152. 1570. 26. listop. Rulwp. č. 1667 f. 178. V neděli před sv. Ondřejem ap. voleni jsou za ouředníky:
m. Jakub Rokycanský, m. Pavel Krislian z K' I Ondřej
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Flanderka, za kostelníky: Jiřík Dusík, Pavel rukavičník,
Jakub Strnad zlatník (umřel, na místě jeho volen Blažek
tesař), Havel Pelhřimovský. :Zákřišfán Tomáš Bechynský.
153. 1570, 29. listop. Rukop. č. 1667 f. 177. Pro
pamět a zprávu budoucí v středu u vigilii sv. Vondřeje
pp. ouředníci s kostelníky předdlými i novými spatřili
všecky kostelní věci v kostele a v kaple veliké a učinivše
dvě řezané cedule, jedny kostelníci za sebou nechali a
druhé Kryštofovi zvoníkovi k vopatrování těch věcí porueili a vydali, kteréž teď pořad jsou poznamenány:
Vornát j eden červeného karmazínu se Všemi jeho potřebami, totižto s kasulí neb komzí, vomiralem, štulou a
manipulářem,
pasem. Vornát druhý zeleného axamítu,
Helí damašku bílého, čtvrtý černý harasový, vše s potře
bami. Kápě dvě, jedna dobrá zánovní červeného damašku
s třapcem a druhá stará zelená po sešlá. Jedna palla če rvená atlasová pod monstranci, druhá červená aksamítová,
třetí zlutá damašková, čtvrtá celvená damaškol'á. K voltáři velikému na křídla koltry II, pally na oltáře XXII,
plátno černý s bílým křížem, ubrusuov malých a velikých
s voltářuov všech XLII; komze lIlI, mají se ze dvou
jedna udělati, jedna jest zánovní kmentová, druhá prostá
kaplanova a třetí zvoníkova. Pásmičky III k voltáři pro utírání.
Pally na kazatedlnici, jedna červeného aksamítu planého, druhá též aksamítu planého černá, třetí černá nová od paní Anny
platnýřky vdovy (spravena za kněze Jana Turkr.), Clvrtá u lektury červeného aksamÍtu planého. Mšaly II dobrý a II starý,
nedobrý. Item svÍcnuov mosazných oltářních XXXII, cejnoví UH, železní veliký lIlI a cínový I, dřevění II. Cejllovýho nádobí půl pinty k vínu, žejdlík, půlka, vše
s rapoušky; číšky starý cínový dobrý II, ampulky lITI,
zvonečky od oltářuov llU,
kaditelnice jedna dobrá,
kutháwek mo'aznej, knihy v pulpitě veliký dvoje a třetí
žaltář pargamenovej psaný. Fef!ík s monstrancí a kalichy
p. farář sám v svý moci s cedulí má. Klícuov od kostela
III, klíčuov od kaple veliký I a od almárek v ní XIll,
od věže a fary II, od zvonuov zatahování III, od dveří
na kruchtu II.
154. 1571, 13. února. Kopidř v archivu mistodrž.
84 f. 217. (Cís. rychtáři v St. M. PL) Vysvědčení
některých osob stavu rytířského ouředníkuom osady sv.
M. strany odkázání k témuz kostelu od někdy Jeronyma
Manvice z Patokry kalíšku stříbrného, které jste nám
odeslali, porozuměli sme. I poněvadž jest Dadepsaného
Jeronyma Manvicc, též i manželky a bratra jeho ta konečná vuole byla [nařizuje vydání].
155. 1571,14. července. Rukop. č. 1667 f 189. Vzáctné
poctivosti purkmistru a konšeluom Star. M. Pro Vzáctné
poctivosti přátelé milí! Jaké jsou suplikací starší i všecka
osada kostela sv. M. v St. lvI. Pr. J. C. Mti pánu našemu
','cjmilostivějšímu podali s naříkáním sobě stěžujíc do
Ziduv Pražských, že by sobě jortelně a obmyslně pod
jmény křesťanův ven z ulice Zidovské v jich osadě
téměř k samému kostelu domy kupovati, v těch byt svůj
mívati a tu mnohé nenáležitosti a rouhání podle svého
zidovského způsobu a pohoršení obzvláštní křesťa:Jské
památky a slavností na potupu a zlehčení cti a slávy P.
B. všemohoucího ve jménu syna jeho P. J. Kr. a víry
svaté křesťanské působiti měli, v čem, J. C. Mti za opatření a toho škodného za přetržení poníženě prosí, tu
vám přílditě odsíláme. I majíc o tom od J. C. Mti, aby
taková věc ihned k nápravě přivedena byla, poručení
vám na místě J. C. Mti (majíc nad tím podivení, že takových nezpusobuov a obmysluov zidovských sami od sebe
nevyhledáte a nepřetrhujete) porouCfme, abyste v to be-
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a s gruntem nahlídli, vyhledali i také přetrhli a pře
trhovali a toho nikterakž dopouštěli, aby Zidé mimo J.
C. Mti jistou zápověď domy ven z ulice své skupovati a
mezi křesfany byty svými se rozmáhati, též i nájmy
v nich míti, nadto pak takové nenáleiité a rouhavé věci
na potupu slávy a jména božího působiti jměli; a když
jest se to a od koho, což se tuto na J. C. M. vznáší,
stalo, o tom nám na místě J. C. Mti zprávu jistou ucinili,
jináč nečinÍc.
Dán na hradě Pražském v sobotu po sv.
J\Iarkytě). etc. 71 .. J. c. Mti rady a místodrZicí v království Ceském.
156. 1571, 30.1istop. R1tllOp. č. 1667 f.193. V pátek
den sv. Ondřeje ap. podle způsol2u starobylého voleni
JSou noví páni ourednici tito: Jan Sleréta z Závořic, Wolf
Zima, Ruprecht kožišník, Josef Havránek; kostelníci:
Tomáš Taubman impressor a knihař, l'etr Fetr, Adam
sklenář, Marek platnýř; zakřišfán Tomáš Břei:ka.
A tu jest jim register dvojích, techto jedněch a druh)fch a srázaných v červený kuzi hlavních a stříbrné
pečeti, krabice, registry počtuov předešlých, register žlutých starých a druhých gruntovních v černé kůži, sirotčích
na Hll listy, postoupeno od ouředníkuv předešlých v plné
osadě.

V středu před sv. Mikulášem dány klíče dvoje od
sklepa a postoupeno jim všech klínotuov na kruchtě a
zase vše jest zavřeno.
Tomášovi Bechynskému zakřišťanovi almárky železné
s ldíci a v ní ceských p. litcrátu"v české knihy dvoje,
gradualník a písně; třetí knihy latinské, též gradualní, ll.
čtvrtý starý antifonář.
157. 1572, 30. listopadu. Ruhop. č. 1667 f. 204.
V neděli den sv. Ondřeje stalo se obnovení ouřednikuo\'.
Za ouředníky zvoleni M. Pavel Kristian z K., Ondřej
Flanderka, Tomáš T,\ubmann; za kostelníky: ylichal
krejeÍ, Adam sklenář, Simon Daviauv, Jan Pakosta. Tomáš Bechynský (umřel okolo sv. Jakuba 1573) a Josef
kožišník zakřišťáné.
158. 1573.
Rukop. č. 1667 f. 208. V. M.
p. pukmistře a V. M. páni milí. V. lVltem opět ku paměti
pl-ivozujeme s strany Židuov těch, ktel-í sobě domy
křesťanské ven z ulice své fortelně a obmyslně pod
jmény křesťanuov v osadě naší kupují a v nich byty
své mají, i jaké v svátky naše na potupu P. B. všemohúcího i syna jyeho P. J. Kr. mnohé nenáležitosti páchají,
o ktereJchzto Zidech T. C. Mti jistá zá,ověď jest, aby oni
sobě domuv ven z ulice své neskupovali a mezi křesťany
byty svými se nerozmáhali, ani v do mích křesťanských
žádných nájmuv k bydlení nemívali, též J. MU pp. místoddícícll J. C. .Mti jisté poručení, jehoz datum jest na
hradě Pražském v sobotu po sv. l\larkytě 1. etc. LXXI.
[zde výše č. 155.J, V. Mtem ueiněno jest, abyšte v to
ihned bedlivě a s gruntem nahlí~nouti, vyhledati, přetrh
nouti a přetrhovati ráčili, aby Zidé z těch domův kře
sťanskejch tak fortelně a podvodně sobě osobenejch se
vystěhm-ali a vybrali. Což pak na onen čas učiniti a jim
o tom poručiti jste ráčili jednou, druhé i. třetí, až naposledy ráčili jste se k nám přimlouvati, abychme toho
strpení toliko do čtyř nedělí měli. Ale oni z těch čtyř
nedělí kolik let sobě sou ueinili. V tom osada naše veliké
skrácení nese, žákovstvu žádného dobrodiní z těch domů v
se nečiní, rekordací nedávají, obědův nevaří, aukací schází
a jiná pohodlí všecka míjejí, kteráž .obyčejně té mládeZi,
v škole svému dobrému se uCfce, z domuv jincjch vycházejí. Protož V. Mtí prosíme, že ~spoň jednou věc tu
k místnému konci přivésti a těm Zidum z těch domu v
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moci na nás toho dobejvati, věda, že nic nedobude, nel,
křesťanských, dole zejména poznamenaných, se vystěhovati
na tom, co sme mu z lásky přidali, přestati a z toho s vděč
a vyhostiti poručiti ráCíte, aby již nebylo potřebí nám
ností poděkovati. Od praní kostelního roucha není-li jemu
touž věcí V. liL aneb J. ;vití pp. místodriících J. C. Mti
dáno I k. Vln gr. m., jakol, se nadějeme, že dáno jest
zaneprázdňovati. V cemz se V. Mtem k opatření poručené
(a ruky jeho kvitance se ukáže), proti tomu bychom bejti
činíme. Domy sou tyto: Zikmunda Veh'arského, Jarolíma
, nechtěli; od praní ubrusuov farních a šatu,', snad košilí
rukavičníka, i'lírázovic, Pada Cholupického.
I také zvoníkO\'ých, nikda sme neplatili, než z dobré vule,
159. 1573, 30. listop. Rukop. Č. 1667 f. 211. Den
co se nám vidělo, někdy sme dali. Kuchařce nikda sme
sv. On?řeje voleni sou za ouředníky: m. Pavel Kristian
než II k. za půl líta více nedávali. Do krámu farního
z H., Sebestian Agrikola, Ondřej Flanderka; za kostel·
kuchařce nic není, bychme mu jej z X k. najímali, nic
níky: Michal !<rejcí, Jan Pilat Rakovnický, Andres Menych,
tu jí nenáleží ani p. faráři. V vejcích nenni mu co yyPavel rukavicník; zákřištún Josef koziŠník.
plněno od sedlákuo,', my tím vinni nejsme, proč časně
Item koupil m. Pavel Kristian k osadě peněz grun:
neyznášel; oni praví, že sou všickni dali. A yšak je sám
tovních od Valentina Juna na 'domě, který slove na kopřijímal, nic jest toho skrze ruce naše nešlo, pokudž se
berci v Dlouhý třídě, kterýž dum drŽÍ Petr Meč, 85 k.,
pamatujeme. Protož za to V. M. prosíme, že takové kněze
dal za ně 45 k. m.
Jana zprávě o nás učiněné místa dávati a nás za takové,
160. 1574, 16. dubna. Rukop. č. 1667 f. 201. Clikteříž bychme p. farářovi něco njímati chtěli, držeti nehodnému a poctivému knězi Janovi Pikovi Táborskému,
ráčíte. S tím se V. Mti poručené činíme. Dán v Praze
p. faráři v Vrbně. Službu svú vzkazujeme ctihodný a pov pátek po sv. Třech králích 1. LXXV. Starší a ouřed
ctivý p. faráři Vrbenský, pane a příteli náš milý. Jakož
ní ci úd uší sv. lvI.
jste z vůle P. B. všemohúciho a vrchnosti vaší správu
163. 1575, 13. března. Rukop. č.1667 f 216. fsaní
církevní osady naší k sobě přijíti a u nás od nastávajíučiněné knězi Jiříkovi, faráři v (?). Službu svú vzkazuclho sv. Jiří panem farářem býti připověděti ráčili, nad
jeme ctihodný kněze Jiříku, pane a příteli náš milý.
čímž my nemalé poti:šení majíce P. B. i vám z toho
Oznamujem vám, ze poctivý kněz Jan Tábor, p. farář
velmi děkujeme a k "ám, jakozto správci našemu duchovnáš, z některejch přJčin byt sdlj změniti a od nás se při
nímu, všelijak náležitě a volně rádi se chovati chceme a
"-. Jiří (což my sobě za nemalou "tížnost pokládáme, že
budeme. Té souce naděje, že vy také k nám dobrou pří
tak v času brzkém a krátkém nás opustiti má) odebrati
zeň a lásku křesťanskou míti a drzeti ráčíte.
se jest umínil. My pak nemohouce bez sprá,-ce duchovŽe pak čas ten sv. Jih již blízko jest, k vám naního bejti a o ,-ás yšecko dobré slyšíce a zprávu vzavše,
schvále posla tohoto odsílajíce žádáme, že nás spraviti
že sobě volíc jisté místo také změniti při dotčeném času
ráčíte, kterého dne bychme pro vás a věci vaše vyslati
s,'. Jirí míníte. Pro tož k dm naschvál tohoto posla sme
měli; též s jednim-li čili dvěma vozy. Nebo se tak navypravili s tou žádostí, možná-li věc jest, abyšte u nás
dáme, ze nynější p. fará!' od nás den sv. Jiří se odebere
správu církemí přijali a naším p. farái'em byli, o čem
a fary pusté zanechá. S tím se i vás P. B. k ochraně
byste i některou nadějí osobám některým z počtu našeho
poroučíme. Odpovědi iádáme.
Dán v Praze v pátek po
učiniti měli.
Neb bude-li vule vaše, tehdy bychom dále
Velké noci 1. LXXlIII.
toho při vaší vrchnosti hledati nepominuli a což bychom
161. 1574, 30.listop. Rulwp. č.1667 f. 215. V outerej
objednali, toho vás tejna učiniti nechtěli. Věříme. že nám
~en sv. Vondřeje slalo se obnoveni ouředníkův. Zvoleni:
na tuto žádo.t naši prátelskou odpověď dáti ráčíte. S tím
Sebestian Agrikola, Ondřej Flanderka, Jan Rakovnický;
P. B. všemohoucí rač s námi všemi bejti. Dán v StaL
za kostelníky Martin mečíř, Michal krejčí, Pavel rukavičník,
l'vL PL y nedeli Letare I. LXXV,
Jan Gutnauer; zakřištán a spráce \Volf konvál', Josef ko164. 1575,16. března. Rlllwp. é. 1667 f. 217. (Knězi
žišník.
Jiřílwvi.) Službu - . Psaní Hše sme přijali, z kteréhož
162. 1575, 7. ledna. Rulwp. Č. 166'Z f 215. (Odsme stran II nás bytu za správce ducllovního, dá-li P. B.
pověď p. administratorovi stran kněze Jana Pražského.)
od tohoto SI'. Jiří, POl,ozuměli, toliko abychom toho při
Službu svú nkazujeme - . Pl'ed těmito hody a slanlOstmi
vaší duchomí Hchnosti hledali a cozk9li objednáme, že
památky narození syna Božíbo, pána II spasitele našeho
vy také k tomu povolení své dáváte. Cehož sme my neJ. Kr. z cisté a blahoslavené vždycky P. Marije na svět
obmeškali a tulo minulou středu sme do konsistore o vás
tento pro setření hlayy hada, toho pekelného nepřítele
\'Stoupili. Dána jest nám taková odpověd, abychom vám
pokolení lidského, ráčili jste nám odeslati psaní ctihodpsaní ucinili, abyšte se, dá-li P. B., tento pátek dali
ného kněze Jana Pražského, faráře I' Hostouni (?), p. pří
\' konsistoři najíti a lu na místě takovou yěc postavíme.
tele našeho milého, s tím ph tom oznámením, abychorn
I yědouce vy o tom, budete se věděti čím spraviti. S tím
svou odp(,věd V. liHem na ně dali. [ y pravdě sme se
vás - . Dán - v středu po sv. Longinu 1. LXXV.
nenadáli, aby dotčený kněz Jan měl a směl to nám při
165. 1575, 13. dubna. Rt/kop. c. 166'Z f. 21'Z. Ctičítati, čehož se jest od nás nikda nestalo a pravda není.
hodný kněze Jene Jičinský, p. děkane Kouřimský, pane
Nebo sme se k němu při vydávání důchodu jemu za
příteli náš milý! Oznamujeme vám, že poctivý kněz Jan
práci jeho náležejícího nejinak zachO\'ali, neZ jak sou se
Tábor, p. farář náš, nemohl jest žádostí naší ani přímluvou
předkové naši ku předkům jeho, někdy pp. farářum
pánuov přátel našich konsistoře Pražské p. ob. k tomu
našim, chovali, a co rejstry osady naší od starodávna
přiyeden bejti, aby u nás n3 čas další správcem církevvyměřeno jest, jeslliže ne více, ale konecně to všecko
ním zustati měl, my pak nemohouce od času sv. Jiří bez
zouplna jemu vydávali, že on nemá sobě do nás co stě
p. faraře bejti a o vás dobré slovo slyšíce i zprávu
zoyati spravedlivě, leč z omylu, z kteréhož by se ,-yvésti
o tom, že sobě bytem volni a svobodni jste, uznavše, vás
dáti nechtěl. Neb co se tkne X k., které za chlíb míti
za to přátelsky zádáme, ie se při dotčeném času k nám
chce, o tom my víme, že povinností k vydávání jich poobrátiti a správu církeyní při faře naší přijmete a naším
vinni ani za,'ázáni sme nikdy neby'li a nejsme, než činili
p. farářem budete
Dán v středu po Pro vodní
sme komu co toho z lásky, jako i jemu z dobré a svoneděli.
bodné vůle X k. sme přidali, neměl by se člověk rozumný

Přistěhováni kněze Jana z Kouřimě, p. faráře našeho,
na 6 ,-ozích.
166. 1576,3. července. RJtiwp. č. 1667 f. 218. V neděli po NaV'št. P. M. p. osadní snesli se, když kněz Jan
JiCinský, p. farář náš, žádost na nás yložil, abychom jemu
pro drahotu na ,-ychoyání jeho přidali, dali sme jemu na
yůli, aby budto cinili se na něho peticí anebo abychom
se \'Šichni yosadní nkládali, a to za tou příčinou, aby
tako"é pfidáYání y zyyklost aneb I' obyčej nepřišlo. _"",šak
z Hdné povinnosti, než z syé dobré yule mu to cinÍme.
jeden každej z nás podle své maznosti a Yůl~

167. 1575, 30. listop. RullOp. Č. 1667 f. 220. Ve
středu den sv. Ondřeje voleni jsou ouředníci Úto: Ondřej
Flanderka, Jan Pilat Rakovnický, Cruciger bakalář Cln·alovský; kostelníci: J art Sedlčanský, Panl rukaYÍčník,
Adam sklenář, Matěj Sípecký; zákřišfáni: ,Volf Zima,
Josef kožišník.
168. 1576, 19. února. Rt/hop. č. 1667 f. 220. V neděli Deyítník pp. osadní se se/m pro tyto artikule: O p.
farúe, aby od sv. Jiří p~íštÍho zase znostal. Odpověď dal,
ze chtějí-Ii mu páni osadní platu přilepšiti, že chce Zllstati. Taková odpO\'ěd když se uváží od pp. staršíclJ, má
odpověď dána býti.
169. 1576, 5. března. Rulwp. č 1667 f. 220. V ponmasopustní kněz Jan Jičinský, na ten čas farář záduší sv. M., yornáty - dal jest předělati a přešívati.
dělí

170. 1576, 18. října. Rukop, č. 1667 f. 225. Den
Lukáše Albrecht varhaník pi'edstoupil pro tyto příčiny:
Zádal jest, poněvadž dílo, které jest postavil doh minulejch, v přítomnosti jinejch varhaníku a pp. přátel jest
probodno, aby také bylo přijato. Odpoyěď dána: AčkoliV'
na sc!n-álení takoyé dílo jest k místu při\'edeno, \'Šak
podle starobylého pořádku kdyby jaká škoda do dne a
do roka při nich se našla, aby by I pO\'inen zase na svuj
groš yopraviti. Což to k sobě přijíti a podle toho podání
~achoyati se jest php.,ověděl v přítomnosti Martina. teinsk~ho v~-arhan.íka. - Zádal, ponhadž takové dílo ne pro
:YUJ uZItek, Jako sc!mílení a památku jest dokonal, aby
Jemu 1 tovaryšům nad smlouvu z lásky bylo přilepšeno.
Cd páni, ,'idouce za slušné bejti, jemu X k. m. - dáti
jsou poručili, a p. Martinovi, varhaníku tejnsk}imu, lIlI k.
m. za práCI, kterouž yedl při začátku, prostředku i konci
těch "arhanuv.
A on připm'ěděl registra k nim skomponovati, kterej hlas s kterejm by měl jíti, a sám, pokud
tu bude, každého roku při SY. Mikuláši na ně hránti.
Měch třetí Albrecht do adnntu má udělati na SYi'lj groš,
krom pargamÍnu máme dáti, a za něj, když na místo při
praven bude a k jiným dvoum pTipojen, X k. m. má
níti.
171. 1576, 30. listop. Rukop. č. 1667 f. 226. Den
sv. Ondřeje zvoleni za ouředníky: Jan Pilat Rakovnický,
Kříž Ch\'alonký; za zakřištány Wolf Zima, Josef Cej,jlar:
za kostelníky Valentin mecíř, Jan Sedlčanský, Pavel rukavičník, "Havel Pelhřimo\'Ský. Jan Kotyza zvoník.
172. 1576. Rukop. Č. 166'Z f. 233. (T. C.
~Iti ponížená suplikací strany Židuov.)v Nejpřemozenější
Rímský císaři a nejjasnější Uherský, Ceský, Chorvatský
etc. králi, pane, pane náš nejmilosti,'ější! Na yaši císařskou
milost, jakožto ,'šeho křesťanstva nchnost a víry svaté lácsfanskéochránce nejmocnějšího, se "ší ponížen'lStí pokorně
pro hOJnú odplatu v této smrledlnosti i potom v neskonaíé yččnosti P. B. všemohoucího prosíme v tom: Národ
ten boha v podstatě ani v vuli jeho neznající Židovský,

sy.
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městě Pražském pod glejtem zuostává a let
lunožsh'Í pr\'e Y luěstech P1.<8.=s:':)~8h nebejyalé
jest zrostl a v svobodu i v rozpustilost přílišnou se vydal na veliké a znamenité cti a chvály P. B. všemohoucího ublížení a potupu jméI;a křesťanského, nemaje na
tom dosti, že " svých školách a ochranách (l) k bytu jim
od starodávna yykázanejch ,-ěčnému a zivému bohu hrozně
se rouhají II nás ldesLny klnou, ale také již se na to
;-ydali, ze p'Jd roz~ičnejrni fortely a podyody, jichžto plni
JSou, ven z ulic svejch starobylejch, mohouce dobře
y nich zuostati a poustky pohořelé sta,-čti, za všecky brány
své mezi nás křesťany se podáyají a domy láesťanské
skupujíc sobě do knih městských fortelně a podvodně
pod jmene!ll křesfanským i s nimi jisté srozunlěnf majíce)
aby sami Zidé v nich bytnost ,,-ou měli, zapisují, jakož
téměř k samému kostelu blíž rynku takovými obmysly
svými sou se rozjedli a rok od roku dále r"zjídají. Nebo
leta pominulého LXX. takoyými fortely tři domy křesťan
ské sobě osobiii v faře naší a v nich jsou. Odkudz tvlo
zlé yěci pocházejí, že I' největší naše kl-esfunské SlaYll0-sti.
jako II Veliký pátek, při památce umučení boZího, čehol
buď P. B. žel, oni budou hudby, tance, pískání a
rozličné kratochvíle na znamenitou syna božího, pána a
spasitele našeho J. Kr., potupu a slávy jeho zlehčení, i
vyprázdnění, též nemalé zhoršení křesťani'w mimo ně
jdoucích, jim na zdoru, provozovati. Též na Velikú noc
dhví pi'ed domy šUpati a jiné rozpustilosti y nedělský
dni nám křesťan um na posměch páchati, ježto by z sHjch
peleší v ty a takové znamenité křesťanské slavnosti vyskytati se a jich tak svými neřády zyohayO\'ati neměli,
poněvadž svých těch již dávno vyprázdněných íigur ušetřiti umějí.
Nicméně tudy kněžím, správcům našim duchovnÍlll) a zákoystvu ujma se děje, kdyz z těch domuv
osady naší od takovJ'ch lidí Boha ncznajících a smýšlenou
moc vzývajících žádné pomoci se nedějí.
Pro tož - nech líce my oucastníci jich tak hrozného
rouhání a modlál'stl'Í bejti II pro unroyání hnhu božího
tl1ezÍ sebou v osadě naší takoyých modlářuv neJllohouce
t~pěti, k V. C. Mti y tom se ,utíkáme a za milostivé opatrení prosíme, tak aby tíž Zidé bohaprázdní, doka,'adž
čas glejtu jich nevyjde, domův ki'eslanskJ'ch ovšcm osady
naší prázdni byli a d .. , svých ulic, domu" se vrátili.
poustky své stavěli a y nich bydleli a v tom se nál zy ~
mnohejmi rozkazy p, purkmislra a pánuov našich spravili.
Domů,' pak těch, do nichž jsou se tak fortelně a podvodně na potupu jmena kl-esťanského vloudili, V. C. Mli
rychtáři v pokutě pody'odu k ruce Y. C, Mti postoupili.
V tom se V. C. Mti k spravedlivému a křesťanskému
opatření poručené činímc. Vě, ní poddaní starší i všecka
osada sv. M. "")

kterýž v
těchto

Y

;t'), Následují pak: Nekteré oustní ,-ejpol'ědi a rozkazové Zidum: 1. (1571): Předně jim poručení J. C. Mti
přečteno a dále oznámeno: Co se tkne těch Žid'h'. kteříž zápisy ,,-é na do mích mezi Hesťany ven z uli~e ŽidoYSké m~jí, těm se toho odkládá do dalšího oznámení.
Jiní pak Zidé, kteří v nájmích jsou, jim se poroučí, acby
podle téhol dekretu J. C. iYHi lmed tejchž domlh- prázdni
bejli měli, \<ak šetříce \-olnosti času, poroučí sc jim, aby
se po sv. Bartoloměji ,,[ce a ,'ejše v t,jch?: domích nacházeti nedáyali, nýbrž do toho času z nich se vystěho
vali a odeLrali pod skutečnejm trestáním a toho mimo
tuto zápo,'ěď se yíce nedopouštěli. Kl'esťané pak, kteří
je y do mích svých trpí, jestli by nad týž čas ulozený dáleji
je y týchž svých domích snášeli a trpěli, ze skutečně tre-
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173. 1576.
Ru7wp. Č. 1667 f. 239. (J.
Mtem nejy. pp. ouředníkům zemským.) Na V. IvIti
opět vznášíme, že až posavad ti Židé, kteří v domích kře
sťanských pod rozličnými larvami a chytrostmi obydlí svá
mají, z týchž. domů v podle dostatečného od V. Mti - porucení - se nepobnuli a ne''Ystěhoyali, čehoz všeho pro
lepší vyrozumění V. Mtem podávajíce se dí uctivostí V.
Mtí prosíme, že ještě p. purkmistru a pánům milostivě
poručiti ráčíte, aby nad spravedlivým a křesťanským V.
Mtí porucením a syejrni spravedlivejmi rozkazy~'a vejpovědmi skutečnou ruku držeLi a již aspoň jednou' ty Židy
7~ těch křesťanských domů,- vyhnati poručili do ulice jejich
Zido,-ské, tak aby více rouhání svého v nich neprovozovali, nás křesťanův nezlořecili a pra\~émn našemu křesťan
skému náboženstvÍ, zvláště ,-e dni sváteční a vejroční naše~
se nepmmÍ\-ali a na potupu jich hmotných díl chudým
robotným lidem křesťanským dělati nedopouštěli. Nebo
nebude-li jim toho skutečně přetdíno, v krátkých letech
oni se k samému rynku rozmohou, již, téměř kostelav samého stihajíce, což nám k nemalé ujme jest, nebo ti Zidé
nemohou žádných sousedských a městských povinností
zastávati, ani co kněžím a farál'llm nebo správcům našim
dl'chovním, též žákům do školy náleží, vykonávati a zastávati. A rácíte V. M. znáti, které má tovaryšství světlo
stáni vězením i jinak budou. Actum in consilio f. 6. post
Jacobi. (27. Julii).
Druhý rozkaz týmž sousedym (1571): Poněvadž pře
dešle jakž hospodáiům, Heří Zidy v svých do mích mají
tak i jim Židllm od práva oznámeno jest, aby oni je Žid;
z svých d"mů;, do jistého času podle milostivé J. C Mti
vl!le vybyli a Zidé se bez odporův z nich, vystehm'ali, če
hož že se jest až posavad néstalo a oni Zidé mimo a přes
jistou 'l!li milostivou J C Mti a rozkaz panský v tejchz
křesťanskejch domích od hospodářllv se fedrují a drZí,
pánům toho nic vděčni nejsou, a pro tož že ; sou oni hospodáři tak podle rozkaz,; se nezachovali, páni je v své
trestání oníti rtlcí a jilll Zidum poroučejí, aby bez meškání z týchž se domův vystěhovali, ač taky chtí další
těZkosti ujíti. Co se pak těch Zidův, kteří domy své zápisné mají, dotejče, o těch nemeškaje páni také, jak se
budou míti zachovati, poručiti ráčí. Act. in consilio postridie Decoll. s. Toh. B.
Třetí (1573): Židé a Židm-ky, které y křesťanských
domích obydlé snl měli, pro neposlušenství, kterého jsou
se dopustili, nevykonavše H'zkazu panského a z domu
týchž křesťanských se v jistém času nevystěhovali, son do
vězení dáni a zase nazejtří z téhož vězení propuštěni na
připovídiní jich, že se skutečně z tejchž domův křesťan
ských do týhodne vystěhují a neučinili by toho, že skutečně trestáni a z měst Pražských v'ypověděni býli mají.
Act. in consilio die s. Lucae ev.
Čtvrtý (15í3): Ponhadž Židům v domícl! křesťan
ských podle jistého poručení J. C. Mti, též pp. místodržících nejednou rozkázáno, aby sc z tejchž domův křesťan
ských vy,těhovali a do svých IOZllmentův,v kdež jim 1'7mčřeno, odebrali, však posa,-ad od nich Zidův' tomu za
dosti se nestalo, takže tíž osadní v tom za opatření skrze
s\'á častá a mnohá připamatování žádati nepřestávají, na
čemž páni nemalou stížnost míti rácí pro tož se jim
na konec oznamuje a čas jistý od dneška do 4 neděl
\'yměřuje i poroučí, aby v tom času se konečně z týchž
domův vystěhovali. Pakli by se tak nezacho\'ali, že se
k nim dále páni jak chov-ati \'ědí. Act. in comilio fcr. 5.
Concept. M. V.
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s temností a které srovnání Krista s ďáblem aneb ktery
jest díl věrného s nevěrným. Protoz se v tom V. liHem
činÍIne - . *)
174. 1576.
Rukop. Č 2122 f. 161. Lidmila, \'dova po Lukášovi Pražákovi, přiznala se, že jest
dlužna 100 k. gr. c. knězi JanoV'i Opickému, faráři v- LoV'osicích - . Act. postridie Vincentii. (Ještě téhož leta
postupuje pohledávku Jan Opický jako farář u sv. M.)
175. 1577, 18. října. Ruhop. č. 1667 f. 243. My
starší a úředníci kostela sv. M. - známo činíme tímto
listem, jenž kvitancí slov,e, jakož jest kněz Jan Jičínský,
jsa u nás farářem, buďto mcšné roucha aneb peticí kostelní, tolikéž což od lidí na pomoc varhanuov a jiného
díla při kostele našem vyžádavši přijímal, a toho všeho
pocet pořádnej nám jest učinil, aniž' co toho - za ním
knězem Janem zuostává. A protož poněvadž při tom yšem
upřimně a věrně se jest zachoval, práce i nákladu nelitO\'al, jej kněze Jana Jičinského z toho kvitujeme
Stalo se v pátek po sv. Havlu 1. 1577.

'f) K tOIT)lltO Íistu připojena jest v rukopise i tato
Suplikací od Ziduv p. purkmistru a pp. St. M. Pr.:v Slovutné a vzáctné poctivosti V. M. páni nám chudým Zidům
milostivÍ. Na V. M. my chudí, ponížení a zarmoucení Zidé
8\'01.1 nenadále připadlou stížnost se vší pokorou poníženě
vznésti pominouti nemuozeme a to v tom, kdež tento
pátek minulej nyní od V. Mtí nám Zidllm chudým níže
podepsaným vedle jiných Židův, kteří v domích křesťanských
bydlejí, oznámeno, abychom se z domuov našich (,' kterýchž
od drahně mnoho a někteří i od třiceti let i více před
kové naši jsou bydlí svá měli a i my máme a takoví domové na větším díle po rodičích našich jsou nám přišli
a někteří jedněm od druhých prodáváni jsou, jakž zápisové v knihách městských s povolením V. Mtí pp. před
kův dobré pamětí i tolikéž V. Mtí ul<azují) vystěhovali, což
ná'11 chudým s nemalým podivením jest, aby v tom vůle
a přcdsenetí V. Mlí bylo takové, abychom my, kteřÍ7. tak
od mnoha let domy své v knihách městských zapsané
máme, s těmi, kteříž zápisuv na domy nemají a v domích
křesťanských bydlejí, spojeni bejti měli. Nebo i toto V.
Mtem poníženě Je paměti přivozujem, že na onen čas,
kdy' ,~e jest od V. Mtí mezi pán)' osadními sv-o M. a tý·
miž Zidy vejpověď stala, V. 1-1. jakožto pani spravedliví
ráčili jste nás chudých, kteříž tak zápisy pořádné v lmihách městských máme, tou vejpovědí od jiných odděliti,
takže se na llás ne\'Ztahuje. I poněv-adž, milostiví páni 1,
my chudí a ponížení Židé, jakž předkové - naši i my
\' drZ.ení těch domll\' jsou byli a jsme, všelijaké berně
J. C. Mti, poplatky i jiné všecky povinnosti, C07- k obci
i k osadě náleží, jsme dávali a rádi dáváme i vykonáváme,
nic méně i nyní k této potl'ebě V. Mtí v stavení mlejnu
i jiných věcí, kteréž z dopuštění božího ohněm zkaženy
jsou, dvojnásobní pomoc nežli křesťané, jakž na nás 1'10zeno jest. rádi jsme dali a někteří z nis ještě dáti mají,
Protoz V. Mtí poníženě a pokorně nejvýše pro milosrdenství bozí prosíme, že se ráčíte na nás milostivě ohlédnouti a nás k těm, kteří zápisů na domy nemají, phpojovati neráčíte, nýbrž nás chudé a ponížené při těch do'mích, kterejchž lak mnoho let předkové naši v ddení
jsou byli a i my jsme, zusta,-iti a nad knihami V. Mtí,
do kterejch se takoví zapisují zápisové, i nad námi ch udejmi svou milostivou ochrannou ruku držeti ráčíte. S tím
se - . Dán 14. dne Máje 1. 1576. V. Mtí ve všem poslušní Izak Hka!, Zalman koníř, Josef Litman, Jakub koníř,
Jonáš lYlarků, Zidé v St. M. Pro

Tvto věci on kněz Jan při záduší našem zuostavil:
bibiu 'latinskou dobrou, posti11u lat!n~kou, Smaragdy (?)
abbatis, "ákont"u intonací na veJr2cm slavnostI 1,~tlllSk):,
d,-a kaporaly a tretí novej v,ehkeJ cervene], komZI ~ar~rstolcek varhaníka, aršlclm malou u lektury, rost ze-

lí6 1577, 21. pros. Tamtéž f. 244. V sobotu dcn
Tomáše volem za ouiedníky: Jan Škréta Šotnovoký,
s', Pllat KHž Ch, alo, ský batalář; kostelníci: Martin
an
,
,
I ".,
Jmecíř,
Adam sklenář, Jan Konopě, Pavel1'laza, ru caVlcm,,,
177. 1577, 22. pros. Tamtéž f. 246. Dominica 4.
Quadragesimae páni starší pospolu byli v dom~ farním
.
artvkule po ranním kázání: Aby k sluzbum bo·
pint)' vína (ač mimo starobylý řád) p. faráři se
tak aby víceji na kázání na pp. osadní se nedo·
mlouval ze ;emá cim mše slouziti, jak jest ucinil. O pl:íd~vek na kvartál p. faráři po 5 k. a za "arhaníka
na stral'u též 5 k. m. dávání. OdloZeno.
178. 1578 30.listop. Tamtdž I 252. Den sv. Ondře'e zvoleni js~u za ouředníky: Jan Pilat, Martin mečír,
Jan! Rada švec, Bavel pekař; kostelníci: Zikmund Gon
sladovník Pavel rukavičník, Jan Velnrský, Jakub Kukla.
Zakl-išť:ini: Wolf konvář a Josef kozišník.
179. 1579.
Ru/wp. Č. 2122 f. 286. Knězi JaDo\'i Opickému faráři přisouzeno 65 k. m. na l\Jarlinovi
~B

180.

1580

Umřel

:~éCst královs1'ých

Jan zedník u tří studnic, Maruše švadlí" Matěj Z Rouodnice tl, Havel Pelhřimovský, Jan Ko~tsky, Kat7~ma Pulkolová, Benjamin knihař tl, N. kmharka Petrov:a 1'), Pavel
Janda tl, Matěj becvái' tl, Jan Roud;:llC;:Y t),. S';non Da"iduv:t), Jeronym Lhotský, Jan, Odhal. u BablllCl~Y:
V"
Ctnt ctvrtá: Havel pe kar, Cypnan Konope Tl, Kru,
Clnalský, p. Skalský tl, dum Chvatěrubskýc~, Tom~~
Taubman 1l N. Gregoro~á v:~ova, Ja~ truhlar,' lv;~t~a~
zlatník, Jiřík Hendrych, Mlkulas Skalsky z Dubu T), : ac,a,
Horský, m. Pavel Kristián tl, Jan ~relhch tl, '; dU,m 'p.
z Lobkovic N. syn Mřenkové, druhy dum p. Skrety Tl,
druhý důn~ p Skals,kého, Jan Pilát, Ka~par }Zoi?nsl~ý,
Jakub Kukla tl, p. Zďárský, Adam Rada Tl, J!nkv Samsa,
Adam Skalický tj, Jiřík Dusík tl, Adam ,klena~, paní
z ,:Valdštejna Jan Rada švec, Anna Komedlcova, Pétr
jehlař, Jan I-Iarnerníkt), Jan Rakovnický, Václav Odháj tl,

14. října. Veleslavímlv Kalelldál~ str.

v 'Praze Jan Komedko z Rovin,

v

Čechách;

pochován

u sv. 'lL

hofrychtéř

třetího dne

181. 1580.
Ru/wp. č. 1666 J. 1. Manuale
diocaeseis d. Nicolai Antiquae Urb. Prag., in .quo consignabuntur omnia quae 111cmoriae fuerint digna, amicae ~rans
actioncs. litterae míssivae: contractus fundorum, dehbera~
Honunl 'conclnsiones, exitus, annua iudicis et .consulu~
desiunacio. controversiarU1TI decisiones , bonornm 111ventabo
et r~liqua: quae pro tempore occurrcl:int, praecipue officialium el ocdituorum electlO. A. d. 1080.
L. P. 1579 v pondělí den sv. Ondřeje voleni jsou
od pp. osadních zal' úředníky na, rok etc·v 80 ~,íZepsan~:
Jan Hamerník Sedlcansk)' tl, Kaspar Korensky, ,Maty~s
Ronnejslr zlatník, JiHl< PIták. KostelníCI: Jan' olek T),
Pavel Sedlák tl, Pavel 1-1azal -rl, Jan Kavka.
Poznamenání pánuo\' osadních, ~~tvrt p~vní: I\larek
Šolner tl, váha kořenná, dům I.. a~llí, Jan Skréta Sot~o;ský tl,
Mates Helm sítkař tl, Ondhj Flanderka, Lukes r8l1c~r,
Jan lI[aleček, krejčí, doklor AdaIl(,z Kouby tl, dr~hý dum
jeho, Václav N. hokynář tl, Jakub Sllldl, Michalkova v~~\'a,
Jan Ková'i: rukavičník, Václav Pazounar Ivíandalena far,arka 1
;,[artin mečíř tl. Jiřík Unruer z Taurmperku, Josef Ce]dler,
Pclr Fetr, Mik~\;íš Vajeck() švec, Wolf Zima tl, Kryštof
Emrlxch u žáby tl·
,.v o
Cl
"
~
Ctvrt druhá: J a!, Kuttnaur meClr n, ~ o;el Se~,ai~ i)'
Pavel Mazal t:, Jan Senncr, Mikuláš zámecmk tl, Krystof
knihař, Kryštof cvockar. Valentir: zám.ccník, Václav p:lt~,
k:íl',Linhart platnýr, Filip sedlár, Wolf ZIma konVi\r T),
Pavel Šturm tl, i'vlandalena Komedko,vá tl, N. v Volková
vdova, lIIartin Kytovský tl, Matej Sípecký, Sebest1U~
Agrykola, m. Jakub z Varvažova 'I), Andres lIhnycb, druhy
dum Pavla Sedláka, Jiřík Plzák, ColleglUm medlcorum,
l(rokop kocí, Anna Vopálková tl, Matěj kočí, Petr šmejdíř,
Scbeslian Agn kola.
Ctvrt tř·ctí: Jan Ornys z Paumberka, Eliška z Waldštejna, Zikmund Gon tl, Tomáš Dvořák, lIIichal Vyšata,
j

j
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v

Jan Kavka.
182. ló80 5. března. Tamtéž J. 1. V sobotu po nedeli Reminisce;e stala se smlouva mezi Františkem Polákem organistou a ouředníky osady, sv. M.; .že on Fran~
v kostele sv. M. na varhany rok cely - hratl a pracovati
má na tíž dni a svátky: na kteréž. varh~ník ': kostele ~1;
B. před Tejnem hráti a pracovatl povlll,en jest, a v te
práci má všelikou pilnost a bedltvost mill a z,'lCho"ali ~
škody na varhaních předcházeti a ne~opouštetl, 1 take
kalkanta, aby beze škody kalkovatl um:;l a m~hl, ,spraVitI
a vyuciti povinen bude. Za kterouzto pracl Jeho jemu 2ó k. m. dáti mají. )Ia kteréžto ?en~ze Oll. Franc
sám sobě stravu i dříví do pokOje 1 jHle vsecko j:dn~l1
má; než pokoj jemu na faře vykázán bude a sloze satuov - .
Ten František sběhl z služby hned po Veliké noci a
d~l se ku p. Jal;?vi Bezdružickému z Kolonat, při něm
az posavad slouz1.
, ,
'v
L. 1580, XXX Novembris v spo[ecnem schrom"zdění pánův osadních zvoleni sou za ouředníky a kostelníky osoby tyto na rok nastávající 1 581: Za oui-edníky,:
Jan Rakovnický, jinak Pilát, kožišník, Jiřík ,Plz,ále, pekca~,
Jan Vopálka a KW. Chvals!,? ,JIm pro ,?sal11 ?,n~an. Za·
křištánv: losef Cejdlar kozlsl11k, Matya, Strl11ste zlatlllk,
za kosteln'íky: Adam sklenář, Jan Velvarský, Jakub od
HO]CtlY\ Pavel rukavičník.

183. 1581 13. srpna. Talldéi f. 11. Ctihodnému a
no:tivému kně~i Janoyj Turkovi Boleslavskému 1 děkanu
~aleckému _. Službu sytí i s vinšováním všeho dobrého
vzkazujeme ctihodný a poctil-ý knězve Jane, pa~e. děk~ne
Zateckv. Zprávu svou nám některí z osadlllch naslch
učinili,' že byste ph času sv. Havla příštího spr~vl~ církevní u nás k sobě přijíti a povinnost svou nálezlle 1')'konávati n1ínlli~ což sme s vd~čností vys~yšali. Protoz za
to přátelsky žádáme, že tak uciniti a toUl. správu církevní
při dotceném času k sobě přijíti
v, ní sO,uce slovem
božím a svátostmi od Krlsta P. nanzenywl nam posluhovati i jinak k našemu dobrému, na sobě ~říkl~d ~áy~jíc:,'
p. farářem naším býli ráčíte. A my se k vam, Jalcz nalezi,
dle starobylého způsobu vSelijak uctivě míti a chm'ati ~e
pomineme. Nacez od vás odpovědi přát?lské a brzké oc,"kávati budeme. S tím vám \'šecko dobre vmšujeme. Dan
v neděli po sv. Vavřinci leta etc. 81.
184. 1581.
Tamtéž. Knězi Janovi Boleslavskému děkanu Žateckému. podle odpovědi nám od vás
dané ~řátelské a žádostivé do konsistoře v nemalém po-

v:

t) Později připsán křízek, na znamení, že zemřel
v tomto roce.
16
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čtu a s dožádanými některými pány radními dnešního
dne jsme vstoupili a za to p. administratora prosili.
185. 1581, 30. listop. Tamtéž f. 14. L. P. 1581 den
sv. Ondřeje v společnosti pánův osadních voleni jsou za
ouředníky a kostelníky k 1. 1582 osoby tyto: Ouředníci
Kříž Euarestus Clwalský, Josef Cejdlar kožišník, Jiřík
Plzák pekař, Krl;štof knihař; kostelníci Adam sklenář od
komety, Matěj Sípeckej, Jan Guttnaur meČíř, Jan Roudnickej; zákřištáni Wolf konvář, Josef Cejdlar, Maliáš
zlatník.
Po~namenáni zejména páni osadní:
Clvrt první:
Marek SotneI v doqm Kryšpínovic t, váha kořenná, dům
radní, Jan Skréta S. z Závořic t, Mates Helm sítkař t,
Ondřej Flanderka z pruochoditého domu, Lukeš Tancer.
Jan Maleček krejčí, dr. ,Adam z Kouby, druhý dum jeho,
Václav hokynář, Jakub Sindel t, Michalková vdova t, Jan
Kovář rukavičník, Vác1av pozounar, Mandelína Farářka,
Martin mečíř t, JiHk Duraur z Taurnperku t, Josef Cejdlar
kožišník, Petr Fetr, Mikuláš ~vec Vajíčko, Wolf Zima,
Kryštof Emrlich u žáby t. - Ctvrt druhá: Jan Gu1ytnaur
mečíř, Pavel Sedlák, Pavel Mazal ruka'ličník, Jan Sener
že1ezník, Mikuláš zámečník t (Ondřej Weltman), Kryštof
knihař, Kryštof cvočkař, Valentin zámečník, Václav pilnikář, Linhart platný!', Filip sedlář, )Volf Zima konvář,
Collegium omnium sanctorum, Pavel Sturm z Firštnfeldu,
Komedko z Rovi~, Volfov~ vdova kožišnice, :l'Ilartin Kytovský t, Martin Sípecký, Sebestian Agrikola, mistr Jakub
Srnovec z Varvažova, Andres Minych, druhý dum Pavla
Sedláka, Jiřík Plzák pekař, Collegium medicorum, Prok9p
kočí t, Anna Vopálko~á, Matěj kočí t, Petr šmejdíř, Sebestian Agrikola. - Ctvrt třetí: Jan Ornius z Paumberka,
pí. Eliška z Waldštejna, Zikmund Gon sladovník, Tomáš
Dvořák šenkýř, Michal Vyšata krejčí, Jan zedník u tří
studnic, Maruše švadlí, Jan Kába z N., Havel Pelři·
movský, Jan Koutský sladovník, Kateřina Puolkolová, Benjamin knihař t, Petrová kníhařJ<a, Pavel Janda, Matěj
Starý bečvář, Jan RoudnickÝt, Simon pavidův, Jeronym
Lhotský, Jan Odháj u Babincuv. Ctvrt čtvrtá: Havel
pekař, Cyprian Konopě, KHž Euarestus Chvalský, Mikuláš
Skalský, Jiřík Holian Henrych, Tomáš Taubman, Mandelina Gregorova, Jan truhlář, Matiáš Rormeister zlatník,
Jiřík Hendrych Holian, Mikuláš Skalský z Dubu, Václav
Horskej, mistr Pavel Kristian z Koldína, J aJl Frejlich t,
p. N. z Lobkovic, synové Mřenkovic, Jan Skréta u VOe
háněk, druhý dům p. Skalského, Jan Rakovnický" Kašpar
Kořenský krejčí, Jakub v Kukla kožišník t, p. Zďárský,
Adam Rada švec, Jiřík Samša švec, p. Adam Skalský t,
Jihk Dusík švec t, Adam sklenář, p. z \Valdštejna, Jan
Rada švec, Anna Komedková, Petr jehlar, Jan Hamerník
Sedl~::nský, Jan Rakovnický, Václav Odháj t, Jan Kavka
na ruzku.
V neděli po sv. Valentinu páni starší a osadní v vět
ším počtu ráčili se sjíti po ranním kázání v dum farní
o kněze Jana Turka, toho času faráře sv. Michala v Nov.
M. Pr., aby od času sv. Jiří u nás za faráře byl. I při
vedši sobě k paměti předkem žádost, která byla vzložena
na konsistoř o téhož kněze, ze jest byla daremní, ráčili
se snésti, aby - pp. místodržícím o něho suplikací byla
podána. Což se i stalo a takto v sobě zní:
Jich jl,;lilostem nejv. pp. ouředníkum zen'oským, pp. radám a místodržícím J. Mti Cé. v království Ceském suplikací od nás starších: Vaše Milosti nejv. páni ouředníci zemští
- . K V. Mtem se vší uctivostí se utikajíce za milostivé
opatření prosíme v tom, že jsme se snesli s ctihodným
knězem Janem Turkem aby správu církevní u fary

naší přijal a panem farářem naším byl, což jest on uči
niti nejednou připovědě! a na tom se s námi snesl, ale
duostojný administrator a konsistoř Pražská za některými
příčinami, kterýchž nám neoznamují, k spoleenému našemu
snešení povoliti nechtějí. Protož V. Mtí s náleiitou poctivostí prosíme, že jim o tom, aby proti našemu společ
nému snešení nebyli a jemu knězi Janovi u nás farářem
býti neodporovali, milostivě poruGiti ráčíte. S čímž se
V. l',1tem - poručené činíce za milostivou odpověď pro·
síme. Starší a ouředníci.
Na tuto suplikací dekret od J. Mtí tento byl učiněn:
J. Mti nejv. pp. ouředníci zemští - ráčili jsou suplikací
a vznešení sta"ších a ouředníkuv záduší kostela sv. Miku·
kuláše v St. M. Pro i také snažné prosbě jejich s strany
kněze Jana Turka, aby k témuž kostelu a té osadě sv.
i\Iikuláše za správce duchovního a faráře teď od sv. Jiří
nejprvé příštího podán byl, tudíž také co jsou proti tém"ž
vznešení velebný a poctiví p. administrator a konsistoriani
- oustně za odpověď dali, vyrozuměti a tu věc v uvá7:ení
míti, i poněvadž jsou s )bě nadepsaní osadní téhož ko·
stela již jmenovaného kněze Jana Turka oblíbili a on je
na tom postavil a, že u nich u téhož kostela farářem a
správcem duchovním býti chce, připověděl a žádná pře
kážka slušná tomu se nenachází, protož - pp. místodr)ící pro
zachování lásky, svornosti a pokoje zde v městech Pražských ráCí za slušné uznávati, aby oni p. administrator a
takovému téhož ~ kněze Jana Turka
konsistoriani s nimi vosadními - snešení a srovnání žádné další pře
kážky nečinili, nébrž k tomu dovolili a na touž faru jeho
za faráře a správce duchovního podali, tak aby sobě oni
vosadní dále neměli co slušně stěžovati - . Act. na hradě
PraZském v kanceláři České v outerej po sv. Valentinu

1. 1582.
Tento dekret potom změněn jest zase - s tím doložením, že jináee, než náleželo, osl pánův osadních jest
vykládán. To se stalo v kanceláři Ceské na hradě Pr.VII dne .Máje Il{ěsíce 1. 82. - Kněz nadepsaný Jan Turek,
jsa farářem za Cáslavi, do měst Pražských nemocen na
lékařství přivezen a v pondělí nazejtří sv. Havla umřel,
v outerej pak den SI'. Havla na krchově sv. Jindřicha
poctivě pochován. A tak život svuj dokonal 1. P. 1590.

(Fol. 16.) Do konsistoře o k. Jana Turka: V. Mti
duostojný a ctihodní p. administratore fl pp. farářově konsistoře arcibiskupství Pro pod obojí přijímajících! Páni
přátelé naši milí!
Dnes datum listu tohoto přednešeno
jest nám psaní s slrany ctihod. kněze Jana Turka od V.
Mtí k nám učiněné, abychme jeho za faráře nepřijímali,
poněvadž by on netoliko u naší fary, ale i u jiných v mě·
stech Pr. ku pokoji a vzdělání býti nemohl. I jest nám
v pravdě s nemalým podivením, že vydrževše nás na nejvyšší až téměř do samého sv. Jiří, jakž zítra památka jeho
drZeti se bude, teprva nám tu odpověď dávati rádte,
jdto kdybychme my o tom časně věděli (jakž jsme časně
vejše nežli před puol letem toho při V, Mti mnohokráte
v nemalém počtu hledali, od J. Mtí pp. místodržících časně jistého dekretu do konsistoře podali, potom častá
vstoupení před vás sobě jednavše ani povoláni, ani puštěni
nebývali, ani kdy žádné odpovědi dosáhnouti nemohli),
jak prve nikda, tak ani nyní napomenutí V. Mtí pominouti bychme nemohli. Ale v tak spozdilém čase nám
společného s ním knězem Janem T. snešení proti jistému
J. Mti pp. místodržících dekretu před mnoha nedělí do
konsistoře podanému měniti na ten čas nemůžeme. I to
na nemalém vzmyšlení majíce, kdebychme se častopsaného
J. Mtí pp. místoddících dekretu strhnouti měli, že bychme
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níka, hrobníka a žákovstva z poručení p. purkmistra a
se snad s tím, čemu bychme neradi byli, potkati museli,
pánuv, kterak by v tuto nynější ránu boží lidi obzvláště
zdáště že z psaní vašeho tomu se zřetedlně vyrozumívá,
chudé přejímali, je k velikým záplatálll (jad možnost jich
že J. Mti pp. místodržící rledavše na odpověď a zprávu
potahovali, hroby mělké dělali, šachet časně nezakopávali,
V. ::lItí - až do této chvíle žádné odpovědi, té věci jsou
nýbrž mnohé dni otevřenejch nechávali, aby napomenuti
pri témž dekretu milostivě zuostaviti, žádné slušné příčiny,
byli. Tak se stalo a jim dostatečně o tom poručeno a na
proe by jinaeen býli měl, neuznávajíce, ráčili. Protož V.
h'W prosíme, že nás ph milosti,"ém - dekretu - zuo- konec toho všeho podle někdy snešení vší osady 1. 15E 3
zuostaveno, jakož v Registřích červených f. ll. o tom
slaviti a poněvadž nám tak dlouho odpověď není dánapoznamenáno stojí.
;le nám ho také kněze Jana za faráře příti - na Martinského p. faráře nám neukazujíce - dčíte. Datum v Praze tu
(Fal. 20.) Slovutné poctivosti pp: starším, úřední·
neděli před sv. Jiřím etc. 82.
kuom i vší osadě záduší kostela M. B. před Tejnem, páJiné psaní do konsistoře o touž věc:
nům přátelum a sousedům našim milým: Slovutné poctivosti páni přátelé a sousedé nám laskavě přízniví! Od
Duostojný a ctihodní p. administratore a páni konP. B. všemohúcího dobrého zdraví a ode všech nešťast
sistorianové, otcové nám v P. 13. milí. Jaká jest nám na pře.
ných příhod vzláště [v] nynější ránu morovou zachováni
dešlou nejednu snažnou Zádost naší s strany kněze Jana
vinšujíc žádáme. Test vám páni sousedé vědomé, kterak
Turka, faráře od nás - přijatéhO - od V. Mtí dnešního
těchto časuov nynějších Pán nebeskej pro hříchy a nedne odpověct dána, té jsme porozuměli. Ač jsme oe pak
pravosti naše ráčí nás v těchto městech Pražských pokutou
1,ikda takové odpovědi proti naší duověrné nadějí od V.
a trestáním morovým čím dál více navštěvujíc pokutovati,
l\Hí mimo starobylý dobrý a sněmy obecními světských i
takže již místo krchovní k pohřbu těl mrtvých, zvláště
duchovních chvalitebný ohyčej, abyste takové ponížené
pak ubohých lidí a chudých při kostele našem vystadti
a Hesťanské žádosti nejedny předešlý i s přímluvami
téměř nemuože. I věda o tom, že netoliko z osady naší
vrchnosti naší v takové příčině a potřebě naší i chrámu
a sv. Havla, ale i jiných v St. lvI. Pro mnozí chudí u sv.
boi:ího ozdobu a pro vzdělání církve i rozmnození slávy
Benedikta se pochovávati dopouštějí, vás přátelsky, jakožto
boží skrze kázání slova božího i jiných svátostí křesťan
kollatoruov a opatrovníkuov dotčeného kostela sv. Beneských při osadě naší pOlívání nikoli nenadáli, nebo kdy.
dikta v St. M. Pro žádáme, pokudž by další potřeba osady
byšte nám časem předešlým, jakoHo již od plného roku
naší v tom nastávala,
vedle jiných téhož m'sta pohřb"m
na snažné a časté žádosti naše farářenl a Fprávcem dutěl mrtvých lidí a chudých dopříti ráčíte. My zase dobrým
chovním byli podle předešlého zpuosobu vašeho i před
přátelstvím vám se toho odsluhovati nepomineme. S tím
Jmov V. lI1tí opatřili a časně nám bez mnohých odkladuv
milost boží rač s námi všemi každé chvíle býti. Odpoj
na dotčené zádosli naše jistou odpověd dáti ráčili, byli
vědi přátelské žádáme.
Datum v Praze v sobotu po sv.
bychom jako i vždycky předešle rádi na tom i přestali a
Vavřinci 1. etc. 82,
ani toho kněze Jana Turka, ani žádného jiného sobě za
faráře neptali ani nepřijímali. Ale že jsme tím zmejleni,
186. I ó82.
Rukop. č. 1059 f. 310. (Svěničehéhož se od V. Mtí dožádati nemohouce, již z nuzné
domí mezi Václavem Zelotýnem z Krásné Hory, professopotřeby sme jeho se dožádavše přijíti museli, v čemž
rem v ueení Pražském a v lékařství doktor,em, a knězem
nám za zlé míti ani nás stranně vykládati, té jsouce víry
Janem Oupickejm, p. farářem sv. IvL) Eliáš Sprincl, zvoník
do V. Mtí, ze neráčíte. Jakož pak ve všem tomto král ovod sv. M., svědčil: V pondělí před sv. Ant. přišel jest
,tVl starobylým obyčejem se jest při všech městech i zde i Ondřej Kropáč z Sej činy od p. dra Zelotýna ráno, maje
farách to zachoyávalo a v dobrém zpuosobu drželo,
s p. farárem jíti do Nehvizd, i oznámil mně dřív, nei p.
když json koli sobě za faráře kde koho doptali a dofarář vstal, že s ním nebude moci jíti pro nedostatek
žádali, s dovolením konsistoře toho požívali. Ale jakou
zdraví svého, že ten večer někde s p. doktorem byli na
příčinou tak nešťastní sme my před V. Mti omluveni
pití, že se všechen třese a nikam nemůž. Tét když p.
tento kněz Jan, kterýž od nižádného, jakž zprávu máme,
farář vstal, oznamoval mu to, že s ním nemuože jíti do
ani obsílán ani vinen ještě z vejstupku nějakého nebyl,
těch Nehvizd, musil sem sám jíti s ním. Potom v středu
vědčli nemůžeme, poněvadž od V. Mtí za pořádného
zase když sme se navrátili s p. farářem, stonal ležíc na
kněze jest sem do měst Pražsky'ch přijat. Nebo jak nám
lavici; přivítal p. faráře z cesty, oznamujíc mu, že jest
náležité jest ueiniti a jeho tak hned opustiti a zvláště
velmi těžek. Potom p. farář s ním mluvil a já odešel po
kdyz jest jemu od nás již na kvartál celý suma náležitá
potřebě, kde mne p. farář odeslal.
Navrátivši se zase,
vy,lána, k tomu na jeho stěhování nemálo vynaloženo.
oznamovala Anez.ka, kuchařka p. farářova, že jest několi·
Kdoz nám to a potřebné osadě naší vynahraditi může.
kráte Ondřej posílal pro p. doktora i sama nělwlikráte
A protož vždy ty ládosti i celé naděje jsme do V. J'dU,
chodila pro nej, pravíc, že nechce přijíti. Nazejtří ráno
prohlídajíc k věcem nahoře oznámeným, že za některej
ve čtvrtek byl sem poslán k p. doktorovi, aby přišel
cas nám jeho zanechati a popříti, aby tudy sláva boží a
k němu, k témuž Ondřejovi, též i cedulku od p. faráře
pocta v církvi se rozmnožovala, ráčíte. Jestliže by pak
p. doktorovi sem přinesl, aby mu šaty ložní vydal jeho,
v jakém nedos·atku byl nalezen, jsouce on pod správou
aby měl na čem lež"ti. A on oznámil p. dr. Zelotýn, že
a jurisdikcí V. Mtí, z čehoz se nevynímá, v tom jeho navničko do truhly nemuož, že jest zakladena a že sám
praviti v moci V. Mtf se zuostavuje. Pro tož věříme, že
také přijíti nemuože, že musí jíti na rathouz. Než když
predkem na předloženi J. ~ltí pp. místoddících a naší
se z rathouzu navrátí, že přijde na faru k Ondřejovi.
sllúnon žádost nám nákladllv našich i také sumě na kvarI nepřišel, než toliko odeslal mu puol tolaru po mně na
tál jemu již vydané k škodě piijíti dopustiti neráčíte, nýbd,
potřeby, aby sobě koupil. Tolikéž žádá toho, abych mu
laskavější, přívětivější i příjemnější odpověď nám dáti a
o kšaftu vysvědčil, psal-li jest jej p. farář čili já. To mohu
jeho ph nás zuostaviti rúde. S lím etc. Datum v středu
oznámiti, ze sem já takového kšaftu nepsal, aniž sem vě·
post Sophiae 1582.
děl, aby jej měl p. farář na papíře psáti; než přišel sem
do světnice a p. farál: vyšel z kanceláře s tabulkou, do(Fol. 19.) V středu den sv. Jakuba pp. osadní po
tazujíc se i přimlouvajíc se, aby p. doktorovi odkázal
ranním kázání byli v společnosti na faře za příčinou zvo-

ze
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jeden koflík pozlacenej, a on o"namoyal, že: nechci, nechci nic. Pak více se ho vyptával stoje před ním s tabulkou a píšíc, ale já sem nechtěl poslouchati, šel sem
ven z světnice. Potom pak byl sem poslán pro p. Jiříka
1:'lzáka, pro bakaláře školního a pro kantora, aby k témuz
Ondřejovi přišli. Ale dříve, neZli sou přišli, vstal jest a
sedl na stolici a kantor pn-ý psal, sedě "a stolem, neZli
jest Phák a bakalář přišel. Potom když přišli, př-idtal je.
podekoval jim, že sou k němu přišli a ten kšaft žádal
aby jej od něho pi-ijali. I kantor čell jej pi'ed ním stoje.
I dotazovali se ho yšickni, jestli ta vuole jeho. Já sem
také pdtomen byl. Potom obzvláště p. bakalář v"al ten
kšafl i četl mu jej po artykulích, ptal se, jestli tak jeho
vuole, a on oznámil, že jest. Tehdy p. bakalář hned před
ním zapečetil ten kiiBft sekrytem svým na stole a kantor
oznámil, že nemá svého sekrytu. I vypujeil sobě a tolikéZ
zapečetil a vzal jest sebou jej do školy. Potom p. Jiřík
l'hák vzavši ten spečetěnej kšaft, nesl jej s sebou domu.
l'ITatiáš Denlulus Čáslavský, kantor u sv. 1'11., svědcí:
To vyznávám, že když jest pracoval Je smrti dobré paměti
Ondi'ej z SejCína, ctihodný p. farál' sv. M. poslal pro p.
bakaláře a pro osobu mou, a v tom !<šaft, který sám napsal, mně jest na eisto přepsati dal, proběhši v tom řádu
práva. A dále jest iej publikovati dal bez přítomnosti
bratra jeho Zdeňka.
Anežka, kuchařka u kněze Jana Oupického, svědčila:
Okolo roku jest tomu, ze nebo Ondl'ej Kropác oznámil,
žc jest dal p. mistrn Zelotýnovi z Krásné Hory mimo to
všecko, co pn'e u něho měl, 6 k. gr. č. na groších če
ských a na pacích starej ch. I z poručeníneb. Ondřeje
Kropáce p. mistr Zelotýn, když sem k němu přišla do
kolleje i s ním s nebožtíkem, odeslal po mně p. faráři
3 Je a 2 gr. č. dluhu, kterej byl povinen Ondřej. Od toho
času zase se dluZil u p. faráře. Potom kdyz mu nechtěl
p. [ar,H' více půjčovati, pravíce, kde by svého dostal,
Ondřeje za to žádal, aby spolu oučet učinili. I učtli se
a tak Ondřej zuostal 3 k. 8'/2 gr. ft 5 d. Potom se dožádal p. faráře, aby
šli do kolleje k p. m. Zelotýze má li něho
jablko s stříbrným řetízkem.
to
mu chce nechati v tom dluhu. I šli spolu. A když
zase přišli, oznámil nebo Ondřej, že jest p. mistr zaneprázdněn, že má hosty p. m. Daniele a jiné lidi, a ze
mu je sám přinese anebo po někom pošle. I nepřinesl
ani nic po žádným neposlal. Kdež pak žádá dále, abych
mu vy svědčila, že jest ve čtvrtek před smrtí jeho poslal
mu po Eliášo"i ""oníkovi XV gr., toho sem neviděla, neb
sem ten den doma nebyla, byla sem přes pole. A kdež
žádá skrze touž ceduli, abych mu to všecko vysvědcila.
co sem v pravdě povědoma, i mám v dobré paměti, že
teď rok bude okolo sv. Jana, že Zdeněk, nebo Ondřeje
bratr, pi'išel do domu farního a žádal p. faráře a mne
k němu za přímluvu, aby mll pujčil XV tolaruov na vejplatu těch klenotuov, kleří sou za p, Zelotýnem, a také
že jich chtějí nechati u p. faráře. Ondřej tomu odepřel
a aby nic ncpujčoval, za to zádal, ze on p. mistru Zelotýnovi jakziv není nic dlužen, ani rna.lého peníze, než že
sou se oni 11\ tom snesli, aby p. mistr řekl, že jest dlužen,
aby ho Zdeněk, bratr jeho, o to nepřipravil. A o tom
také vím, před rokem že jest přišel nebo Ondřej Kropáč
k p. faráři s srdnatejm pláčem, žalujíc, ze p. m. Zclotýn
ho llai'ekl na jeho dobré cti, že jest mu pokradl na zlatě,
na prsteních a něco na tolařích, a on se v tom P. B. dokládal, ze jest jakŽiv na to nemyslil. Potom přišel p. m.
Zelot)'n o Sv"todušních svátcích k nám, když p. farál'
lne\' poušti·l, ptal se, má-li co Ondřej u p. faráře. Pově
děl, že nic, než v čem chodí. A on učil p. faráře, aby
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mohl na něm vyzrěděti, nal-li je on to jemu či nevzal
takovou ztrátu jeho. A řka, já sem na něho \'osadil
v Mělnicc a v Roudnici, v Litoměřicích a v Veh'ařích,
budeš-li tako"é pení"e utráceti. Potom hned bylo u nás
mluveno, také to sem slyšela, ze p. m. Zelotýn psal knězi
\"ácla\'o\'i do Kmetiněvsi, aby OndřejO\'i jeho truhlice
přehledal, našel-li by jeho "trátu v nich. 1 kázal mu je
odmýkati kněz Vác1av i nenašel níc páně mistrového.
A tak ho sobě hned kněz Václav v voškliV'ost \'Zal a vy·
poV'ěděl jej od sebe se všemi věcmi, ze ho nechce u sebe
díleji jmíli. Potom po vánoclch jminulejch nebo Ondřej
přišel k nám pi'ede dnem nemocný s \'elikou žalostí, stě
žujíc sobě na p. fil. Ztlotýna, že mu jeho vlastní věci
vydati nechce, z kolleje ze ho vypověděl, ze o něho nestojí, aby k němu, pokud zi,', nechodil. Tolikéž i p. mistr
sám u nás to mluvil. Nebožtík Ondřej i'ekl: tak p. faráři
milej, kdyby nebylo napřed P. B. a vás, nevěděl-bych
se kam díti, již mne všickni opustili, a tak bych musil
hladem i jiný psoty dosti naměti (?). Od puol druhého
líta s p. farářem jídal a s ním za stolem sedal, líhání a
jiné opatrování při něm jměl. Kdyby toho nebylo, musel·by
na ulici umi·íti. Jsa v ty nemoci doZádal se mne po ně
koliko dní, abych k p. mistru došla a jemu jeho nedostatek zdraví oznámila, já sem tak učinila, k p. m. Zelot)~novi sem šla: jemu sem oznfÍ.mila, aby k němu na rozn11uvení přišel j že ho za to žádá, že velmi těžce stuně, s těz
kostí ze zi\- bude< A on se na mne s huylern obol'il, že
ne hned umře. O lozní šaty kdy?: sem mu řekla, pravil,
že se nemá kdy s nimi strojiti. Tolikéž na žádost Ondřeje
odeslal p. farář služebníka svého s psaním k němu, aby
ho navštívil. a na rozmluvení k němu přišel, že těZce leží.
On toho učiniti nechtěl, až teprva po smrti jeho přišel
k nám na faru, mluvil p. faráři, aby n~ldádal na pohřeb,
a co vynalozí, ze mu chce "ase dáti. Zádal p. faráře, aby
s ním do,šel k p. kancléři a k j1nim pp. vosadním, aby
svý pO"olení k tomu dali, aby ho v kostele polozili vedle
bratra jeho. A ,'ckl: tak nebudou-li chtíti tomu dovoliti,
bych měl devět. neb deset kop od toho mísbl dáti. A to
také mluvil, když byl neb. Ondřej narcen od p. m. Zelot)'na: věřím p, B. a svému bratru Zdeňkovi [\obišovi, že
mne z toho néřku vysV'obodí a vopatrL
Samuhel Palamedcs rolnický syědCil: Když jest kněz
Jan Oupický z Nehl'id při:;el, nepamatuji, ten-li den Ci
na druhý den ten kša[t jest spisován, nevím od koho, ale
k pi'epsání jest dán kantorovi od faráře, ač mně v tu
práci podroboval, ale já sem toho přijíti nechtěl. l'otom
ten kšaft b)'l jest eten při přítomnosli toho Ondřeje Kropáče a Jiříka Plzáka pekaře a mé i kantorol'é, pak s dožádáním toho jistého Kropáče a m přímluvu p. faráře,
kněze Jana Oupického, k lémuz kšaftu spolu s jinejmi sekryt svuj sem přiliskl. A naposledy sám p. fHrár, a ne
přátelé Ondřejovi, se nás dožádal, abychom takový kšaft
po týmdni do rady před pány dodali.

věcí Cíněno býti mělo, žádáme, že nás zpraviti ráčíte, neb
podle našeho zdání tou~vvěc~ nemělo ,by se prota~lOvvat~.

(Fol. 23.) L. 83 den sv. Valenlina činěn počet zádušní - taleZe příjmu našlo se v tom roce 325 k. 55 gr.
3 p. m., proti tomu \'ydání 226 k. 17
.:i p. m., nad
kteréžto vydání jest příjem vyšší vo 99
37 gr. 6 p. A
ta suma na hotově jest po vykonání poctu nám ouředl
níkům k roku nynějšímu volen)Trll vyctena zouplna a vykázána. Při tom mimo jiný rešlanty, kteříi jistí k vyupomínání jsou, zadrzáno k záduší našemu platu komorního
dskami zapsaného kterýz vycházel z Kúnlc a z CbYojellče
od někdy p. Jana z KLÍnic a Oujezdce, potom pp. Bíhkých
a pí. Johanny Bílský "a 7 let, po 15 1/ 2 kopách učiní 87 k
15 gr. m.
(Fal. 26.) Varhaník. L. 1583 ph času sv. Jiří stala
se smlonva - s Johannesem Klauclusem varhaníkenl, ie
on Johannes v kostele sv. l\lilmláše na varhany rok cclej
1584 hráti a pracovati má na tíž dni a svátky, na kteréž
varhaník v kostele :ll. B. Pl'ed Tejncm hráti a pracovati
poV'inen jest. A v té práci má V'šclikou bedlivost a pilnost
míti a zachol'ati, škody na varhaních' předcházeti a nedopouštěti. I také kalkanta, aby beze škody kalkovall umel
a mohl spral'iti, \'yučiti povinen bude. Pakli by neušetře
ním jeho Johannesa jaké škoda na varhaních se stala, tu
Oll sánt penčzi svejmi k nápravě vésti, anebo zac b)' stála,
v sluzbě jemu po raženo bejti má. Za kteroužto práci jeho
Johannesa dotčení páni ouředn:ci - jemu 18 k. m. vyplneno bejti má. A pokoj jemu na faře vykázán bude.

187. 1582, 8. března. Recepta ab ,I. 1578-82
v archivu arcibiskup. (Arcibiskupovi,) Což mi p. bejtman Poděbradskej a vosada městečka Sadsk)' strany kněze
Jana Oupického, faráře u sv. ]1.'1., píší, to V Kr. Mti služebně odesílám - . Hertvík Zejdlic.

188. Hí82, 26. dubna. Ta1lllež. (Arcibiskupovi:) V.
Kn. l\Hi po tomto naschválným poslu tejna činiti nemuzeme, kterak včerejšího dne k veceru lnimo všecku naději naši osadní sv. 1\'1. proli yuli V. Kn. 1Hi. i také našemu dvojínlu jinl učiněnému psaní a napomenutí přiyezli
a uV'edli sou do f"ry sV'é toho kněze Jana Turka, víry
nedržícího. I co by s takovú, málo slýchanú, yejtržnou

_ Administrator a fararove konslstore pod oboJ! pnpmajících.
189. ló82, 9. května. Recepla ab a. 1582. (Arcibiskupovi:) Y. KD. nrI. tajna cíniti nemůžeme, kterak
v pondělí pominuli od J. M. C. pp. místodržících po bedliyém uvážení ta všecka yěc strany kněze Jana Turka
\. moci konsistoře naší jest pozusta"ena, takže chce-li on
kněz Jan Turek aneb vosadní sv. Al. opatřeni býli, toho
aby pl'i konsistoři naši podle řádu dobrého, jakž náleží,
hledali. Však potom J. Mti rácili sou se k nám samým
konsistorianůnl přimlouvati v ten rozum: poněvadž týz
Jan Turek - poslušnost slibuje, jestliže dále v tom bude
chtíti státi a ph konsistoři s vosadními Mikulášskými so·
licitovati, abychom pro pokoj odporni nebyli. Ale my po
pl-íčinácb hodných, které jsme přednesli, jistě uzná\'áme, ze on víry nedrží a že byt jeho v mě,lech Fražských k žádnému stálému pokoji a svornosti býti nemuze,
a z té pUčiny chtěli bychom jiným knězem vosadní Mikulášské opatřiti. Jakož pak dnešního dne týmž "osadním,
kteří nás za stvrzení téhož kněze Jana k jich faře žádali,
od nás to obšírně a výslovně jest předloieno s tím doložením, aby týž knez Jan Turek na ten čas, dokudž té
\'ěci náležitě neuvážíme a jim odpovědi nedámc 1 orl uZívání kněžství sv. se zdržel. Protož, což bychom dále cinItI a JakU odpověď jiln dáti měli, Y. Kn. ~\L žádáme, že
nám skrze psaní po tomto poslu dobré zdání oznámiti
nlcíte - .
Adrninistralor a konsistoř.
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(Fal.
(P. purkmistru a radě St. ;,1. Pl'. o kněze
kaplana
B. před Tejnem.) V. M. p. purkmistře
:lIti páni milí. Psaní, které jest V. "'Item od dustojp, administratora a pánův konsistoríanllv - a při
190. 1582, 15. srpna. Rukop. č. 1666 f. 74. Přípis
suplikací kněze Jana, pa onen čas kaplana M. B.
vejpisu daného ku potl-ebě p. Sarnuhele Slatinského z Slapřed Tejnem, odesláno a nám v známost uvedeno, jemu
tinky, hej tmana na Zelené Hoře. lvIy starší a ou,'edníci i
srne vyrozuméli. V kterémžto psaní kněz Jan - stěžujíc
na místě vší osady záduší kostela sv. liL - ,e poznamesobě do nás, že bychom my jemu něco povinovati a
nání luto níže dotčené stojí zapsané v registřích našich
dluzni byli za jeho práci církevní. Tomu my zje\'ně od·
zádušních, do kterýchz se pohrhové zapisují, slovo od
, píráme, neb jest s ním z páni'n' vosadních Zádnej nic ne510"a takto:
jednal ani nesn110uvaL Než pro zachování lásky, svornosti l
L. P. 1582 v středu den památný Na nebe vzetí P. I pokoje dobrého uvolili jsme sč jemu dvě kopě m. dáti,
M. David, syn :\1ichala Vyšaty krejčího, měštěnína a spo- I kterýmiž sme jeUlu nikda poV'inni nebyli. A on jest proti
lusouscda našeho, jest v hrobě na krcllově při kostele
tomu potupně mluvil, což pro ;tud před V. iVlti není nádotčeném sv. M. St. M. Pr. pochován, A Michal Vyšata
ležité mluviti. Protož V. Mtí se vší ponížeností prosíme,
krejčí, otec předepsaného Davida, také skrze smrt jsa
jakožto nejvyšších pánu\' kollalorllV, že svou milostivou a
povolán z toho světa, v neděli lla den "'arození P. M. i mocnou vochranu nad naším chudejm "áduším držeti rároku 1582 při tém? kostele v hrobě mrtvý pochoV'án
číle. Tím p. administratora a pány konsistor~any zpraviti
jest. - Tomu na svědomí - . Stalo se v Praze v sobotu
rádte etc. OuŤedníci záduší sv. Mikuláše.
po SV'. Vítu 1586.
192. 1584, 1. pros. Ruhop. č. 1666 t: 32 L. P.
191. 1582, 21. pro,. Tamléžf. 20. L. P. 1582 ten
1583 první neděli adventní za onředníky kl'. 1584 v plné
pátek den sv. Tomáše v společném shromáždění pánův
osadě -zvoleni tito: Jan Pilát Rakovnicki, Kašpar Kořenský
vosadních zvoleni jsou za ouředníky a kostelníky na rok
od slonu, Adam šlejm' u komety; kostelníci: Lukáš Tan1583 osoby tyto: Za ouředníky Jiřík Plzák, Havel Peldi-icer krejeí, Jan Gultnaur medř, Václav Odháj kožišník,
movský, Zikmund Gon; zakřištány Wolf konvář, Josef
Prokop z I.ipého kožišník, Pavel Mazal rukavičník; zaCejdlar, J an ~ilát, KHZ Chvalský; "a kostelníky Adam
křišfán Josef Cejdlar kožišník.
sklenář, Jiřík Samša, Lukáš Tancer, Tomáš Dvořák.
l'oznamenání zejména souseduv: Čtvrt prvVí: Dum
Snešení vší osady o tyto nízepsané arty kule: O p.
KryšpínoV'ic, váha kořenná, dum radní, Jan Solnovsk)i
faráře. Aby p. bakalář a kantor s ním stolíli, pět k. gr.
z Závořic, Jan Hel'lJ sítkač, Ondřej Flanderka, Lukáš
přidati se má, totiž každej kvarlál p? XX gr. aby vyTancer, Jan Maleček, d,·. Adam v stodole, Václav hokynář
cházelo I<:nězi Janovi Oúpickému do Celakovic povinných
jablečník, lIIatěj rotšmid, Michálková vdova, Jan KoV'ář
IX k. vydati. ll. O Jiříka Halouše, Jakuba syna, poddarukavieník, Václav pozounar, Martin šenkýř, i\Iajdalena
ného. Na psaní od p. Memingara, ouředníka cÍs. na BranFarářka, nebo dr. Adam, Jan Bognar knihaj·, Prokop Hadýse, má se odpověď dáti.
nyzl kožišník, Petr Felr komo~ník, Mikuláš Yajícko, Wolf
Zima, Václav Odháj u žáby. Ctu! druhá: Jan Guttnauer,
Stalo se snešeni - den sv. Valentin" [1&83], ab)'
Pavel Sedlák, Pavel Mazal, J afl Sener železník, Ondřej
zvoník tento Eliáš Sprinclík, on i jiní z\'oníkové, vod
\Voltmnn, Kryštof knihař, Kryštof cvockář, Valentin zákaZdýho zvonění LÍmrtí z domácí vosady dávali pánllm
meeník, Václav pilnikář, Linhart platnýf, Filip sedlář,
ouředníkum 4 gr. m. od velkého zvonu a 2 gr. od proWolf Zima, Collegium 00. SS., Pavel Slurm z Firštellstředních,
Jana,
a V.
ného
tom
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feldu, Samuel N~jepioský, Eva Vol~ovn, Mates Cejdlar
kožišník, Matěj Sípecký Rozsypal, Seb. Agrikola, Jakub
Srnovec z Varvažova, Andres Minycb, PavSI Sedlák, Jiřík
Plzák pekař, Collegium medicorum., Jan Slapart, l\Iatouš
kočí (nahraZeno jmenem Jiřík Prokeš) J\'o Vopálka pekař,
Anežka Sekerová, Maruše Hrdličková, Seb. Agrikola.
Třetí čtvrt: Jan Ornius z Paumberka, Eliška z Waldštejna,
Zikmund Gon, Tom~š Dvořák, spáleniště Ondřeje Vyšaty,
Jan zedník u tří .tndnic, lVfaruše Hrdličková, Zachariáš
Kába (nahrazeno: Karel Ursinovský), Havel Peldřimovský,
Melichar Goliáš, Kateřina Puolkolová knihařka, Petrová knihařka, Pavel Janda, Matěj bednář §tarý,dum Roudnic~ýcb,
Jan Mazánek, Jeronym Lhotský, Simon Vodháj. Clvrt
čtvrtá: Havel pekař, Kříž Chvalský, Mikuláš Skalský, Jiřík
Holian, Tomáš Taubman, Majdalena Kubicová, Jan truhlář,
Jiřík Holian, Albrecht Kuneš, Mik. Skalský z Dubu, Václav Horskej, Pavel Kristian z Koldína, Matouš Žlutický
(nahrazeno Ja~ Hendrych Holian), Jan z Lobkovic, Václav
Mřeněk, J~n Sotnovský u voháněk, Jan Velvarský soukeník, p. z Zerotína v koutě, Jan Rakovnický, Kašpa,r Kořenský, Vádav Dobřenský, Radový ševcový, Jiřík Samša,
Jiřík Dusík, Adam sklenář, p. z Waldštejna, Anna Ko13ledková, Petr jehlař, Jan Hamrník Sedlčanský, Jan Pilat,
Simon Odháj, Jan Kavka.
(Fal. 36.) Ctihodnému a poctivému knězi Václavovi
PraZskému, p. děkanovi v městě Novém Bydžově. Ctihodný a poctivý kněze Václave Pražský, pane příteli náš
milý, zdraví dobrého a v něm všeho jiného prospěšného
na P. B. vám zádáme. Podle toho vám oznamujeme, že
p. farář náš teď při sv. Havle od nás se do Stříbra odebrati a tam děkanem býti má. Kdež my nemohouce bez
správce duchovního býti a o vás dobré slovo slyšíce i také
od konsistoře pod obojí na vás sobě ukázáno majíce,
tohoto k vám naschválního jsme posla vypravili za to žádajíce, že správu církevní při nás a kostele našem k sobě
přijíti a od sv. Havla příštího u nás panem farářem býti
ráčíte. My, pokudž .isme s strany vychování vašeho k jiným pánum farářum našim se chovali, též k vám se zachovati rádi chceme, za jiné nemajíce než ze na tom
přestati moci budete. Protož jakej oumysl váš při tom
jest, žádáme, že po tomlo poslu, poněvadi čas krátkej
jest, nás tajna neučiníte_ S tím P. B. rač s námi všemi
býti. Dán v Praze y pondělí po sv. Michalu 1. J 584.
193. 1585, 1. pros. Rt/kop. č. 1666 f· 36. L. 1584
v neděli první adventní v plné osadě toto volení se stalo:
Za pány ouředníky: Ondř. Flanderka, Kašp. Kořenský,
Tom. Taubman, Adam sklenář; za zákřištána Josef kožišník,
jinak Cejdlar, p pp. kostelníky: L. Tancer, Pavel rukavičník, Matěj Sípecký, Pavel Janda, Mates Cejdlar.
Poznamenání zejména souseduv v osadě. [Viz výše
pn r. ; 584. Změny jsou tyto: 1. Václav hokynář jableč
ník nahrazen Valentinem Joseferp. a ke konci přidán Mikuláš
u černý žáby. II. Místo Jana,Senera Andres soustružník,
místo Ondř. Woltmana Jan Sener, místo Kryštofa cvoč
káře Hons Milier" místo Filip sedlář Ondřej Gejger sítkař, místo Matěj Sípecký Markýta Kyndulka, místo Matouš
kočí Jan popelář a po něm následuje Jetřich Vřesovec
a Jiřík Prokeš. Aný"ka Selce)"ová jest škrtnuta. III. Vynechán dum Roudnických a Simon Vodháj škrtnut.
(Fal. 39.) Paní Anně Komedkový z Kopryc, pozustalé vdově po p. Václavovi Komedkovi, a paní Anně
z Děčic, též pozustalé ",dově po p. Janovi Komedkovi,
hofrychtířích království C~ského.
Urozená paní Anna Komedková z Kopryc, též paní
Anna Komedková z Děčic, paní přítelkyně naše milé!
j
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Psaní vaše jest nám dodáno, v kterémž stížnost sobě dG
nás pokládáte, že bychom kameny nad hroby někdy dobré paměti p. Jiřího Komedky z Rovin ~ p. Jana, syna
jeho, hofrychtíl'e na onen čas království Ceského, z místa
jinam vyvrci, ano i těla jich s tělem paní Majdaleny ze
Ptení v místa jiná, (jakž dokládáte) neslušná, přenésti dáti
měli, nad tí!ll nesouee stížnost, jako hy turly nějakej
posměch sirotkům rodu toho státi se měl, jakž též psaní
v sobě šíře obsahujíce zavírá. I ackoliv snešení mezi námi
z duležité a pilné potřeby se jest v osadě dnuv těchto
nedávno jminulých stalo, aby novej šnek na kruchtu pro
volnější vcházení do chrámu Páně k chválám božským,
poněvadž předešlej velmi ouzkej, příkrej a již hluboce
vychozenej jest, vystaven hyl; k tomu přišlo, žc gruntové
k zalození takového šneku a prahu nemohli vybíráni
bejti, až kámen jeden mramorovej z místa, na kterémz
stál, málo odtud dáleji, bel ublížení, po odložen bejti jest
musel, a nyní zase, když gruntové založeni sou, v též
místo mnohem bezpečněji neZli kdy prve postaven i do
zdí vzdělán kone:ně bejti má tohoto týhodne. Však tělem
mrtvým toliko samým, jakž se zpráva činí, dobré paměti
p. Jana Komedky z Rovin, p. souseda někdy našeho mi·
lého, (nebo dvě truhle v celosti, v níchžto těla nebo p.
Jiříka Komedky a paní manželky jeho, v místech svých
dosavad bez ublížení, čehož i zedníci povědomi sou, zustávají) bez vědomí a dovolení našeho že jest bylo hnuto
a na jiné místo poctivé. pod přístřešek, kdežto mnohých
pocti'ých lidí těla pohl'bena jsou, v t{ chvíli přeloženo,
nad tím žádného zalíbení nemajíce, pro tu hrobníka všetečnost do vězení sme dali i práce té s jeho ženou zbaviti umínili a tělo v první místo náležitě, jako křesťana
spolu s námi věrného, v celosti pohřbíti přísně sme poručili. Což se jest v přítomnosti některých našich vočitě
stalo. A při tom v témž místě i překlenutí jest uděláno
zpu<obem sklípku malýho. Protož, nám zvláště milé paní
sousedy a poctivé paní vdovy, jsme Je vám té duověraosti,
že cožkoli tu bez vědomí našeho se jest v příčině vystavení a obzvláštní domu tomu božímu potřebě takového
šneku přitrefilo, čemuž nemálo podobných příkladuv
strany těl mrtvých hejbání jest, že to, poněvadi z žádné
zoumyslnosti, nei: z obecní potřeby to se jest již stalo, mimo
sebe, v tom se spokojíc, pustíte a s námi v dobrém přá·
telství zustávati až do vůle boží budele. S tím se vám
na všem dobře míti vinšujem. Dán v Praze v pondělí
po mistru Janovi z Husince 1. 1585.
L. 1585 v sobotu den sv. Vavřince páni starší ráčili
se sjíti do domu farního z těchto příčin: o p. faráře ny·
nějšího další byt; Jan Tošek rychtář z Oujezdce, že pro·
dal 15 snopův na poli jinopanským poddaným; o peníze,
na kteréž by se měl šnek dostavěti.
194. 1586, 6. prosincc. Rulwp. č. 1666 f. 45. L. P.
158) v pátek den sv. Mi~uláše z~ pány ouředníky voleni
50U tyto
osoby: p. Jan Skréta Sotnovský z Z., p. Jan
Rakovnický jinak Pilát, p. Kříž Ewarestlls Chvalský; kostelní~i: Tomáš Dvořák, Pavel rukavičník, Jan Popelář,
Jiřík Samša, Mikuláš kožišník. Zakřištáni Josef Cejdlar,
Adam sklenář.
Poznamenání sousedu v v osadě. [Srov. výše k r. 1585.
1. Po Mikuláši Vaječkovi následují l'vlikllláš Juns kozišník
a Václav Vodháj u zelené žáby. lL-IV. bez změny. Jako
zemřelí označeni: K, yštof cvočkář, Mates Cejdlar kozišník,
Kateřina Pulkolová, Matěj bednář starej, Tomáš Taubman,
Jiřík Dusík.]
(Fal. 48.) Paní Lidmile Hradecké o plat komorní.
Jakou ste nám odpověď na nejedno psaní naše přátelské

dali strany .platu komorního dskami zapsaného, záduší
našemu povmného, a od vás již za tři leta jmenovitě
18 k. 12 gr. m., zadržalého, sme vyrozuměli, kdež se
vomluvna cíníte a nějaké své nedostatky, že ne zoumysIně; ale z potřeby duldité téhož platu komorního ste
zanedbali, předkládáte, žádajíce, za dvě anebo tři neděle
scekání aby se vám stalo, ze chcete jej nám odvésti jakz
též psaní v sobě šíře obsahujíc zavírá. I s nemalýU: jest
nám podivením, že uloži vše sobě termin jeden, druhej i
třetí;, az dosavad, žádném.u dos~i nečiníte a lakové sumy,
~terezto na ten cas velmI Pllne pro záduší naše potřebu
Jem~, .neo~vedete, zapomenuvš~. se nad svou mnohou pří
povedl~J :zt~ k~ybyste tO~I.O, pn sobě zdravě povážili, jak
n.enálezlta vec Jest nad pnrcením svým se zapomenouti,
JIt1ak byste se v tom chovali. A prOlož ještě tímto naschválním psaním vás napomínáme, abyste již nechaje všeho
zbytečnylO zastírání a nedostatkuv předkládání, nám pře
de?sany d!uh, odve~~1 a zapravili. Pakli se toho nestane,
v.case pravmm ~. clm se potkáte, potom sobě to přičí
tejte. Nebo my JIŽ více vám v tom státi nemůžeme nýbrž
vedle vyměření desk zemských se zachovati musírr:e. Odpovědi žádáme. Dán v Praze v pátek po slavné památce
Obřezání Pána a spasitele našeho J. Kr. 1: osmdesátého
šestého.

užiti dáte. S tíni Pán nebeskej etc. Dán v Praze první
pátek postní 1. 1586.
,1?,o. ,1?87, 6. ledna. Rt/k0t- č. 1666 f. §6. V (~uterej
den fn kraluv 1587 zvoleni ouredníci Jan Skréta S. z Z.
Jan Rakovnický a Kříž Chval5ký, kost~lníci: Pavel Mazal;
TOI~1.~Š D;,ořák, Miku.láš kožišník, Jiřík Samša, Jan Popelář;
zaknstane: Josef Ce1dlar, Adam od komety.
Poznamenání souseduv: [Viz výše k r. 1585. Odchylkr jsou: I. Vác1av pozounar, nahrazen Frydrychem
trubacem, II. Wolf Zima Pavlem Stejrem, p. Jetl-ich Vře
~,ovec Vác1a,:em Ratajem, IH. Karel Ursinovský Barochem
Zlde:n, .MelIcha! Goliáš Jakubem rabim. Jako zemřelí
oznacel1I: Jan Sotnovský z Z., dr. Adam, Pavel Sedlák
Pavel !vlaz"l, Wolf Zima, Pal-el Sturm z Firštenfeldu, Ev~
Vol~ová, Jakub z Varvažova, Jan Popelář, Matěj bednář
stary, Tomáš Taubman, Jiřík Du,ík.]
(Fot. ZO.) Dustojnému a poctivosti hodnému knězi
J eronymovi Domažlickému, na ten cas p. faráři Loučim
sk~mu, pánu a příteli našemu milému. Ctihodný a poctivý
kneze Jeronyme Domažlický. Pane a příteli náš lIlilej!
Od P. B. všemohúcího dlouhého zdraví a v něm jiného
všeho dobrého i prospěšného žádajíce přejeme vám věrně
rádi. ~emo!lli sme vás tejna učiniti, kterak dl1uV nyní
J~l1Inulych du~t~Jný a ctIhodný p. administrator s pp. konslst~nany arCIbIskupství Pražského pod obojí přijímajících
ozna[11Il lest náu::, že na místě poctivého kněze Václava,
na ten cas faráre našeho z uvázení mocí úřadu svého
osobu vaši za správce církevního kostelu a záduší našemu
od času nejprv příštího sv. Jiří nám podávati ráčí. I poněva~ž v tom vůle jistá vrchnosti vaší jest a my nemoha
bez, Jméhú, sp:~vce ,bejti naschvále k vám tohoto posla
vysIlame, zádaJlce prátelsky, že touž správu církevní u nás
k,:,o?ě přij.í:i :,p. farářem naším při času sv. Jiří prv
pn~t[ho b,ejtl raclte. My k vám všelikterakou přívětivost
a ~~sku kr.esfanskou prokazo vat; a pokudž jiným pp. farárum naŠIm na vychování sme dosavad dávali tolikéž
vám, dá,vati ~hceme, za jiné nemajíce, než že na' tom poclIve ~resotaS' budete, mocI. , Protož sme k vám té nepocl;y?ne duvernostl, ze odloze na stranu všeliké rozpakuva11l na toto psaní žádostivé přátelskou odpověď nám
dáte a k vrchnosti své tudy poslušnost prokážete. S tím
se vám na všem dobře a šfastně míti vinšujeme. Dán
v Praze v pondělí po neděli Květné. jinak 23. Martii,

. (Fal. 50.) List mocnej proti Jiříkovi Plzákovi. My
ouredníci i na místě vší osady záduší a kostela sv. Mikul~še v ~t. M. pr .. známo činíme tímto listem mocným
vub;,c prede všemI a zvláště kdež náleŽÍ: Jakož jest Jiřík
Flzak, by:!e 1. 83. ph záduší našem ouředníkem, jistou
sumu, tOtlZ 23 k. a 10 gr. m., dosavad k témuž záduší
dlllh~ spravedlivého dlužen zůstal, jakž počet jeho od pp.
slaršlch, tak I p~. ;-adních k tomu z prostře lku J. Mtí
P: pU,rkmlstra a panuv vydaných bedlivě již po ti-ikráte
prehltdnut Jest a dosavad po napomínání přátelském za·
p;atJt; zane,dhá:á, Í, nemoha sami osobně ku právu proti
temuz PlzakoVI stavatI a na něm se tak spravedlivého
dlu~lU do:uzovati, porucili s:ne, dožádavše se slov. Kašp.
K~r~nskyho, Adama sklenáre a L. Tancera, aby oni na
l\llst~ ,~ašem 1 :Sl předdotčené ooady, buď společně neb
rozdI1ne, mohh a moc měli s týmž Plzákem pl-i kteréml~oliv prá:ě,. dávajíce jim plm\ moc a právo se toho dluhu
uosuzovatl, jeho Plzáka z něho viniti k zisku i k ztrátě.
~a potvl:zení tol~? . všeho k listu tomuto pečef záduší naseho dalI sme prIlIsknoutI. Stalo se Praze v pátek po
Třech králích 1. 1586.
fFol. ~~.) Kněú Ma~tinovi PikartOvi Staropražskému,
len Cas faran ve VSI Veprku. Ctihodný a poctivý kněze
Ma!tine, p. příteli náš milý etc. Při tom oznamujeme že
k~~z Václav ~ra!ský, na ten čas p. farář náš, od čas~ sv.
~m ne~prv P!lštlh.o nemíní správy církevní při záduší nasem dele drzetI, jlflaffi ou mysl svuj obrátivše. I nemoha
be~ . správce duchovního, jakožto pastýře duší našich,
?,ellI a,~ vás vždycky dobré slovo od poctivých lidí sll'SIce, pratelsky vás tímto naschválním psaním žádáme že
při dotčeném čase sv. Jiří k nám se obrátili tak;vou
správu c[rkevní k sobě přijíti, v ní souce slove~ božím a
8v~tostml . o~ K. P. ustanovenými a nařízenými nám po·
sl~no~atl I,Jmak k všemu dobrému dle povinnosti napomllla]ICe ves:1 a p', farářel~ n;ším bejti ráčíte .. My pokudž
sme se k predešlym spravcum našIm chovalI i k vám
všelikterakou přívětivost prokazovati rádi chce~e. Poně
vadž pak již čas ,~rátký jest, abychme při p. adminisťra
toro':,l ;-, konslsto:1 o osobu vaší dříve jednati mohli, vám
se duveruleme, ze po tomto poslu, jakej by váš v tom
oumy.1 byl, v známost uvedete a laskavé 'odpovědi nám
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1. 1587.

.
(Fal. Z6.) (P. Vilímovi Vostrovcovi z Kraluvic a na

Vlašimi a Veleňi o zadržalej plat ve Velenci a Veleňi.)
Uroz;ný a ,st~tečnt rytíři, J. C. Mti - rado a prokurator
v kral.ovstvl Ceskem, pane a příteli náš milej. Vinšujeme
V; !vltI od. P. ~, všemohúcího dobré zdraví a v něm jiné
~~ecko nellepšI. Podle toho V. Mti ku paměti přivozujeme
zado,t našI s strany zadržalého platu komorního ze dvou
dvoruv kmetcích, jednoho v Velenci a druhého ve Veleňi
i také louky obzvláštně. Z kterýchžto dvoru v a louky chu:
dému záduší našemu dotčeného platu komorního od 1. P.
1584-87, totiž za:J I. leta, za každý rok na dva termíny,
podle ~mlouvy dskami zemskými památnými zapsané a
utvrzene šest kop dva gr. m_ počítaje, čehož uciní 15 k.
1 gr. ,m.,. zadržáno jest. I pouěvadž nadepsaných dvoruv
kmetclch 1 té louky v držení bejti rácíte a tu se chudého
záduší d~tejče, V. Mti žádáme, ze se k tomu. podle již
oznamene smlouvy - zachovati a tomu chudému záduší
n~šelllu takovýzadfŽalý plat - bez prodlívání dáte a zpravlte a sebe tím déle zaneprázdňovati a chudému záduší
našemu k dalším škodám přicházeti, dopustiti neráčíte.
S tím P. B. rač s námi se všemi bejti. Odpovědi žádáme.
Datum v sobotu po sv. Agapitu 1. 1587.
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XI1I. Kostel sv. Mikuláše.

XIII. Kostel

_ XIII. Kostel sv. Mikuláše.

páni starší osadní se pány ouředníky k roku tomu naří
Urozeným pan um, p. Michalovi Kekovi z Švorcpachu,
zenými na tom se snésti a zustati rácili, aby pro tuto
cís. pa~šreibru, a p. Jii-íkovi Funkovi z Olivetu, cís. kodrahotu, kteráž na ten čas všudy jest, zákovstvu na každý
mory Ceské sekretáři etc. pánum přátelum nám pHznitejden se přidávalo na maso pět gr. č. a tak již na buvým. (O vodkaz kšaftem 100 k. m.) Urození páni a přá
doucí leta po patnácti gr. č. jim kazdou sobotu od pp.
telé nám la,kavě pHznid. OdP. B. všemohúcího dlouhého
ouředníkuv vydáváno bylo, aby oni tím lepší vychování
zdraví a v něm jiného všeho dobrého a prospešného vinmíti a učení svého tím pilnější býti mohli. Však jestli že
šujíce upřimně žádame etc. Jakož vám ~'ědomé jest, klerak
by kdy potom odkud jaké dobrodiní tomu chudému zádobré paměti někdy uroz. p. Pavel Sturm z Firštnfeldu,
duší sv. Mikuláše učiněno bylo a další potřeba žákovstva
při puchhalterii císai'ské pda, spolusoused náš milej, maje
ukazovala, bude se moci také i tato ještě expensí nadleps tímto světem rozdělení vziti a z něho se vedle uložení
šiti a podle snešení pp. starších a pp. ouředníkův někte
boUho v počet volených božích odebrati, jsa paměti a
rejm grošem bílejm zvětšiti. Actum die et anllo, ut supra.
rozumu zdravého, dobrým oumyslcm a vnuknutím božím
M. Paulus Christianus a Koldina.
k záduší našemu na parnátku svou (věda a znaje, kterak
198. 1588, 30. listop. Tamtéž f. 81. L. 1588 den
mnozí nedostatkové při témž záduší našem se nacházejí)
S}'. Vondřeje voleni jsou za ouředníky: Kašpar Kořenský,
z lásky křesťanské 100 k. m. kšaftem pořádným jest odSimon Voříkovský, Karel Orsinovský, Václav Odháj; kokázal, jakž v sobě to šíře obsahujíce zavírá. I poněvadž
stelníci: L. Tancer, Mikuláš kožišník, Jan Popelář, Pavel
na ten eas takových peněz pro pilné a dulei.ité potl-eby
Štejr švec; zakřištán Josef Cejdlár.
záduší našeho velice potřebujeme, zvláště pak na opravu
199. 1589, 20. února Tamtéž J. 102. Ur. a stat. rykrovu kostelního a farního do mnoha kop gr. "ynaložiti
tíři p. Danihelovi Skalskému z Dubu a na Slušticích
musíme a prvé veliká vydání na správce církevního a žáo hrobní místa. K paměti jsme sobě přivedli, že leta
lwvstvo každého týhodne i na jiné rozlicné potřeby před
etc. 79. ve středu po Smrtedlné neděli dobré paměti p.
sebou ú.tavně máme, že téměř důchodové, kterýchž v skromotec váš vyžádavše místo hrobní v kostele našem k ponpsti se nachází, postacovati na to nemohou, a někdy i
hřbu těla mrtvého též dobré paměti paní Markéty, jakožto
z sebe sbírky ciniti musíme. Přátelsky vás, jakožto pánuv
manzelky své a paní Inatky vaší milé, se dvěll1a bratřími
přátel našich zYláště milých a p"ručníkuv od téhož p.
vašimi \' kostele našem pohřbíti jest je dal na ten konec,
Pavla nad statkem po něm zustalým nahzených, Zádáme,
ze vedle jiných a zpiisobu starobylého od kai:dé osoby
ze k tak snažné zádosti naší se nakloniti a předepsaných
po 5 k. gr. č. z lásky, jakožto pán křesťanský, na potřeby'
sto k. m. kostelníkum našim vydati Táčíte. Učiníce to pro
téhož záduší chudého dáti se jest uvolil. I jsouce nejednou
odplatu P. B. všemohúcího a naše všelikteraké V. Mti
napomínán, vždycky pro mnohá svá každodenní zanevolné odsloužení. S tím Pán nebeskej rač s námi všemi
prázdnění nám jest do dalšího času odkládal, až potom
bejli. Odpovědi laskavé Zádáme. Dán v Praze v pátek po
prostředkem smrti z tohoto světa, nic nedavše, jest sešel.
sv. Martě 1. J 587.
A poněvadz pak v drZení statku po nebožtíkovi p. otci
(Fol. 77.) Knězi Mikulášovi do Kojetic. P!-inuceni
vašem jakožto dědic zůstáváte, žádáme vás přátelsky, že
jsouce duleZitou potřebou naschvál toto psaní činíme.
takových 15 k. gr. e. Je dotčenému záduší na potřeby
Jakož vám vědomé jest, že na ten čas správce církevního,
vydáte. Uéiníce to jak pro lásku, kterou ste k panu otci
který' by nám slov-cm boZím a sakramenty vedle ustanosvému a paní mateři syé měli, lak mnohem více pro odvení a narízení K. P. posluhoval, z dopuštění božího zbaplatu P. B. všemohúcího. S tím etc. A za odpověd přá
-~eni SIne, takže za čq~té kostel náš pro nedostatek hodtelskou žádáme. Datum
po neděli IIlYOCavit
ných kněží prázen a zavřín státi musí. I aby slavno,ti na1.
1589.
stávající posvěcení kostelův Pražských opět kostel náš
200. 1589, 3. března. Tamtéž f. 104. J. Mtem p.
pustej nezůstával, přátelsky ds žádajíce prosíme, že k tépurkmistru a pánum o hrobní místa po dobré pameti p.
muž dni nedělnímu, totiž v sobotu po sv. Matouši nejprv
mistru Pavlovi Kristianovi z Kaldína; V. Mti slovutné a
pHštím, na noc k nám se vypravíte a dne dotčeného
mnohovzáctné poctivosti p. purkmistře a V. Mti páni nám
slovem bdím a velebnými svátostmi nám posluho'vati
laskavě přízniví. Nemohli jsme před V. nIti tejna učiniti,
budete. V čemž že zádosti naší tak křesťanský a P. B líkterak nařízení od V. ]l,Ití pp. poručníci sirotku po dobré
bezný pro jeho odplatu božskou a naší všelikterakou odměnu
paměti p. m. Pada Kr. z K. zllstalému, totil. p. Jan Rav.olnou necslyšíte, se duvěřujeme. S tím Pán nebeskej
kovnický a p. Jan Kukla z Taurnperku, jsouce od nás
Tac vám dáti v$ecko dobré. Datum v sobotu po Nar.
pl'átelsky napomínáni, aby vedle nejedné na onen čas
téhož p. mistra Pavla zámluvy a jeho dobrovolného ohláP. M. 1. 1587196. ló88.
Ru/wp. Č. 1666 f. 93. V kvašení od místa hro'mího, kdežto 1. 1583 těla někdy poctivé
ternu, kde sami sobě kladou 1. 1588 CIO: Mistr Pavel
paní II1arty z Březnice, jakožto manzelky, se dvěma
Kristian z Koldína a Kříž El'arestus Chvalský - majíce
dcerkami jeho v kostele našem pochována jsou byla, ano
list mocný od starších a úředníkuv i na místě "ší osady
i od pohřbu nedávno jminulého samého p. m. Pavla
záduší kostela sv_ Mikuláše v St. M. Pr., přiznali se před
v té mi kostele našem puchovaného podle starobylého
úředníky Pražskými, že dědictví svého, vsi řečené Kojedobrého zpusobu po pěti k. gr. č. ná::n zaplatili a na potice, s dvory kmetcími, s platem, s dědinami, lukami, potřeby zádušní vydali, tak aby nebylo potřebí na v. Mti
tokem, s luhem, palouky i s jiným vším a všelijakým
toho vznášeti. Ale oni pp. porucníci toho učiniti se zbrak též vsi od starodávna příslušenstvím - že toho nadeňujíce na V. 11. nám ukazují. I aekol;" zpráva se činí, že
psaného dědictví po předcích svých před sboi-ením desk. by nejedni věřitelé p. mistra bez vědomí a "ůle V. 11tí
mnohá leta v pokojném držení a uzívání jsou byli a aZ
(snad ušetřujíce v tom zbytecnéh') zaneprázdnění V. Mtí)
posavad jsou. A to nadepsané dědiclví sobě a budoucím
spokojovati a jim jejich dluhy splacovati měli, čehož by
potomkum svým a vší osadě svrchudotceného kostela a
i nám spravedlivě se dostati mělo. Ale poněvadž pak vzdy
záduší sv. 1\Iilmláše v St. 1\1. Pr. podle nového o dskách
toho učiniti zoumyslna nechtějí, protož V. Mtí se vší nálenařízení v tato registra vložiti a vepsati j sou dali.
žitou uctivostí žádajíce prosíme, Le je poručníky, aby ta197. 1588, ll. června. lamté!:f. 13. Pamět o expensí
kových 20 k. gr. záduší našemu spravedlivě (nemuže-li
školní. L. P. 1588 v sobotu po Suchých dnech letničních
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výše býti) po~i~nýchvbez. d~l~íc.h protahuv nám zapravili
a dal! a tak vul! a pnpoVldal11 Jeho p. mistra dosti mají?e ~ daru.,~' B. :- čel;o, uCir;ili, ~ tom~ porncením 'svým
pndrzetl raClte. Nebo castokrate pred nekterejmi z nás nebo~tí~ je;,t říkal
čeomz. r;epo?hybujem, že také v paměti
doore CIS. ryehtan zustava), ze pro lásku kterou jest
k záduší našernu a paní manželce i dítká~ SV)rm měl.
chce památky budoucí po sobě zustaviti a témuž zádušÍ
d~b,"e uciniti. oV ce~ž se V. Mtem, jakoi.to nejvyšším pánum kollatorum predepsaného záduší našeho chudého
k snuZnému a brzkému opatření poručenv einíme. Daturr:
v pátek po neděli Reminiscere l. ló89.'
(Fal. 108.) V outerej Velikonoční páni osadní sešli
se do vosady k p. pergmejstru. a snesli se: I. Předně
o prokurat0.r.a, kteréh~ by mohli v potřebách svých a zádUŠl toho UZl val!, totlz p. Václava Radnického k čemu v
v
)souce vysláni p. Jan
pz
Knz Ev_ Chvalsky a p. Josef Cejdlar, jeho se na místě
pánů," v os~d.~ích d~zádali, že jest takovou práci připověděl
k s~[)e pnjltl a v:c ?eb v potřeb~ záduší tohoto, buď při
soudech neb kdezkollvec zapotrebí by bylo, zastávati a
k spravedlnostem dopomáhati, i také raden a pomocen
býlí. Za kterúžto práci jeho jorgelt, tak řečený plat roční
má se r~u po pěti kopách gr. č. od pánuv osadních dá:
vatJ, pocna hned od tohoto sv. Jiří nejprv příštího. II .. O í~ava (?), poddaného z Kojetic, aby s jinými, kteří
bbto pred body voziti nepťijeli, když nejprv sobě osejí,
vozlh rum, ~ krchova. III. P. Matyáš N., náměstek
!obre p~m~tl p. m. Jakuba z Varvažova, povolán, jestliže
oy po temz p. m. Jakubovi jaké spravedlnosti k záduší
našemu náležité zustaly, aby je vydal. I tak učinil a reglstra 111 ~uarto ':' žlutém pargamínu s některými vejhosty
a kancwnal !ll fol1O notovaný navrátil. - IV. O p. faráře,
kterak by se v kostele nenáležitě k pp. literátum choval
a na kázáni je bezpotřebně dotejkal i zpíváni mimo sla;:ollylou ;vyklost: aby po jeho vuli bylo, jinak vyměřoval.
Ze v svatky Vehkotlocní maje při domácím kostele sluibu
;~oží vy;wnávati, toho jest neučinil, než tam, kdež se mu
,d11lo, 7.el, toho (mlnlO své předešlé pp. osadním zakázání
ze tech vesský?h postranních služebností zanechá) činiti
ncmaje. Poruceno od pp. starších jemu na kvartálu sv.
jakubském poraziti a z toho pomlouvání pp. literatů"
laké potrestati.
(Fol. 110.) Den sv. Jiří pp. o,adní sesedši se do domu
J. Mti C. p. pergmejstra tyto arty kule považovati ráčili:
~. O .kněze Václava, ten cas faráře sv. Vojtěcha v Kalabři
zc Jej konslstoř podává na faru· do Kojetic. II N-:
p.
žádá, aby jeho kaplanu, kterej mll jest z
stOl';: podán, komži objednali. - III. O Jana Toška pod(ja~eho. -:- IV. O uvedení stojánkem vodu na faru. Páni
o~:ednícl .mostští žádají, aby se jim na pomoc stavení
'",e vodm JO k. dalo. Na ty artykule íest takové snešení
.
Svrchudotcení páni aby došli i k p. faráři našemu
() l:.aplana a oznámili, kterak by jej trpěti chtěli též
o p~sluhování, totiž aby maje kaplana každého dne doma
slouzíval, téz i v neděli, a že se potom kaplanu dá zpráva
u kterého by oltáře slouŽÍvati měL
'

S?

n_~~~jt~í

středu

Rako~nickej,

!arář

'kon~~

. o (Fol. 112) Přípis vysvětlení J. Mti p. purkmistra a
panu~ ~a suphkací naši strany míst hrobových, že páni
purucmcI SIrotka pozustalého po p. m. Pavlovi Kristianovi
z ,~oldína mají od 4 osob 20 gr.
k záduší tomuto
datl.

c.

. op .. purkmistr a páni mě vše suplikací starších a ouředna míst" vší osady záduší kostela sv. M. do rady
podanou, též odpověď psanou od Jana Rakovnického a
11lkU\' 1
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Jana Kukly z Taurnperka, poručníkuv sirotka a statku ně
kdy m. Pav},a ~ristiana z Koldína nařízených, na to danou
v s~ém u,v,~zem, ~akto, "~cház,eti a týmz pOrllcnikům poroucetl racI: Ponevadz predne ruka dastní nebo m. Pavla
K. se předkládá, v níž se nachází, že se nebožtík k tomu
z~:l, že ~ě,co .k .osad~ .pozustává,. i za vyhledáni z register,
te~ plopujCe11l ]lch zadal, uvollv se to pro spokojení
sveh~ svědomí vypraviti, a věc vědoma jest, že předešle
manzelka jeho Marta a dvě dcerky v kostele sv. M. pochovány jsou byly, a teď i sám m. Pavel v témž kostele
s:é po?hování vzal, a také v těchto městech Pražských
pn farach nebo kostelích a zvláště p~edních toho města,
jak~ 1 f~ra a kostel sv. M. v tomto městě také jeden
z pred11lch jest, za dobrý starobylý řád se zachovává. ze
od ~?chovává~í těla mrtvého v kostele každý k ťomu
zádusl 5 k. ,gr. c. dává. Protoz nadepsaní porucníci sirotka
a, sta.tku nekdy m. Pavla K. z K. na místě téhož sirotka
pred)menovaným ouředníkům na místě vší osady záduší
kostela s;. M_ 2.0. k. gr.. č. - dáti a odvésti jsou povinni.
_ Act. 11l consJllO pndle m. Joannis Hussii 1589.
CFol. 113.) Dustojným a ctihodným p. admiuistratorovi a pp. konsistorianum arcibiskupství PraZskébo pod
obojí přijímajících o kněze Tomáše, na ten čas faráře
našeho.
.
Dustojní a ctihodní p. administratore a páni konSlstorianové, páni přátelé naši milí. Přednešena jest nám
s~~,likací ~ne nedělního nyní jminulébo, když jsme za
pnclJ10u ne kterých důležitých potřeb záduší našeho chndPlO, v spolecnosti byli, literatuv kuru českého při do·
tcenem kostele našem a co by sobě do ctihodného kněze
Tomáše, na ten čas faráře našeho, za stížnost slušně poklá~al!, z přílcžijícího přípi,u vyrozuměti ráčíte. A poně
::adz .~ak to v ~~ut:'u, o čemž vědomost máme, tak jest,
ze tejZ pan farar casto bezpotřebně na kázáních svých
Je, moha bez toho býti, dotýká a v zlé ,lovo obecnímu
lIdu, nemaje toho proti řádu a právu se dopouštěti dává
Záodáme ::ás ~řátelysky, že mocí úřadu svébo tako~ý n~:
:p,usob pnv n,em pre~rbnouti a aby se tobo více nedopou~tel, ~~~tccne, pro UjItí dalšího zaneprázdnění jemu poruC~tl raclte.
Nebo takovým dotejkáním hanlivým k tomu
pnvedl, že dosti malej počet k zpívání a chválení P. B.
do kostela z nich přicházejí a mnozí pobožllÍ starožitní
hdé tím zhoršeni jsouce do jiných kosteluv k ;oslouchání
slova božího odcházejí. Za odpověď Zádámc. S tím atd.
Datum v outerej po RozesL sv. ap. 1589.
(Fal. 113.) Přípis suplikací pánu" literátův kuru Če
ského, kterouz podali .pp. starším, ouředníkum a osadním,
kdy':: v spo,lečnosti v domě p. perk ',ejstra, p. Jana
()rnyusa z Paumberka, byli v neděli po Rozesl. sv. ap.
Jmak 16. _dne Julii.
V. Mti pp. starší a úředníci záduší kostela sv. M.
v St. 1\1.. Pr. nám laskavě přízniví! Nemužeme před V.
MtI tajltl, kterak p. farář na ten čas záduší V. Mtí kněz
Tomáš Soběslavský, nepřestává vždy více na ká'záních
s\'~?h .v kostele, dotčeném beze vší příčiny na poctivosti
naSl n~s dO,tejkaj}ce utr!lati, jako bychme něco nového při
vY,k?navá.111 sluzebnostJ a chval božských dopou~těti se
rr;elI. Nejprvé u Veliký pátek jminulý obrátiv se od oltáře
pred hdml 3;'nohými v zvoníkovi, aby mu na nás žílu při
nesl, vp~roucll. Nemev na tom dostI na den slavný Velikonoyc111, rr;~Je ~a sobě dobrej příklad jakožto pastýř,
aspon tehdaz dáll, a tu památku potěšenou uzitečně s námi
v chvalách bozských připomínati dal se po kázání v zapovídání .neš1;oru ceského, aby' zpíván na týž den pro
lId prostej a Jazyku latinskému nerozumnej nebyl, chtíce
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verš starodávní »A ty milá husi« až do konce jsou zpívali, těmito slovy: Poněvadž nás všeckno kněžstvo haníte,
jvá pravím, že sami musíte zvyjebení lotři duplovaní bejti.
Zádajíce, aby páni starší v té příčině je proti lak těZkému
nářku zastati ráčili.
Od}Jo;'ěď: Že páni starŠÍ neradi toho doslejchají, nad
tím nemalou stížnost nesou ce, aby to P. B. poručili a na
zádost jejich zase k zpívání do kostela se scházeli, nebo
na lotru, kurvě, knězi a katu žádné přísady není. A k tomu
suplikací od týchž pánuv literátův s psaním pp. starších
do konsistoře odesláua.
ll. O posluho,-ání téhož faráře v jiných farách, že
od něho proti své nejedné přípovědi upustiti nechce. Snešeno, aby s kvartálem sv. Jakuba již příštího nebylo pospícháno a potom co by přišlo za ty dni, v nichžto doma
nesloužil, z téhož jemu se vyrazilo.

lIlI. Na Velikú noc pěkně jsem jich a přátelsky na·
pomenul po poobědním kázání, jakž u jiných far se chovají páni literáti, aby i oni se tak zachovali, nevyměřujíc
mi v povolání mém, žákům nešpor zpívati aby dopustili
a sami se sejdouc po hlmích a v II'Iagnificat pro prostej
lid známé staré písně aby ,pívali a ne pikartské, které
s sebou p. mistr Matěj nosil, kterým lidé nerozumějí a
mnozí z nich, jeden sám bude toliko zpívati, jich že zpívati a pomáhati jim neumějí. Však se nesešli a mého
napomenutí otcovs1zého nepřijali k vůli jedné ovci pra-

Xll!. Kostel sv. Mikuláše.

to, co od předkův jeho, slavných muzuv, pp. administratorGv a jiných pp. farářův pobožným oumyslem nařízeno,
bezpotrebně zrušiti. V neděli pak po sv. Trojici, též nyní
jmi nulou, maje slovo bozí na ranném kázání mluviti a lidu
rozsívati, tak opovážlivě nadal nám (nepamatujíc na onu
sentenci Noscete ipsum), zvyjebených lolru duplovaných,
ježto J. Mti p. purkmistr a páni neráčili nás za takové
měšťany přijímati, a to proto, že jsme píseň o památce
m. Jana z Husince a od předkův našich před dávnými
lety složenou a od církve přijatou vedle starodávního a
chvalitebného obyčeje, nié nepřidavše, zpívali a stálost
i,eho i počestné života obcování ku posilnění věrným
Cechům při vyznání zákona K. P. sobě pfipomínali. To-liž
na pokoj milujícího p. faráře a na věrného správce záleží,
na kázáních tak sobě počínati a jak slovo boží, tak i sebe
a úřad kněžský posluchačům v ošklivost dávati, kteříž
slyšíce takovou ohavnost na místě svatém, mnozí pobozní
lidé z kostela vyjíti museli. V pravdě nenadějem se, aby
kdo z V. Mtí tomu podobných věcí, an by se jich pře
dešlí pp. farářové tak opovážlivě dopouštěti směli, pamatovati mohl, ježto ta píseň, dříve nežli p. farář na světě
~yl, v témž kostele i jinde bez překážky, jak za králův
Ceských slavné a svaté paměti cís. Ferdinanda a IvIaximiliana, tak i nynějšího J. Mti C. pána, pána našeho nejmilostivějšího, zpívána dosavad jest byla a ještě, an p. farář
tu pobudva' nebude a jinam se odstěhovati musí, z užívání
věrným Cechům nevyjde. Proc tehdy chce to, co jest od
předkův našich, vo nichž časem svým mnohé zmínky činívá,
nařízeno, svejm zbytečným mluvením, pod oblaky se vznášejíce, tak paměti hodnou památku zkaziti, zahladiti a v zapomenutí zoumyslně přivésti chce, čehož sobě (věříme P.
B.), byť pak ještě jednou netoliko nešporu a jitřní na
ten den držeti, velikými zvony zvoniti zapovídal, ale i
o něm zpívati zbranoval, nedovede, umít P. B. takovým
v cestu, než se nadějí, vyjíti a je rychle skrotiti. A poněvadž pak tak mnohými těžkými nářky a dotejkáním
(pomíjejíc tuto šelmování a psohlavcův spílání na kázáních
svých proti P. B. mluvívá) nás a svědomí naše nenáležitě
uráží a příčiny netoliko k nevolem a nějakým bouřkám
proti mnohým cís. zápověděm, ale i k nescházení se do
kosteia k chválení P. B. zpíváním, dávati neprestává, V.
Mtí žádáme, že na důstojného a velebného p. administratora a konsistoř zdejší (s nimiž na onen čas také o to
mluveno bylo a málo platnosti přineslo) takové jeho p.
faráře nechvalitebné předsevzetí vznésti a k skutečné nápravě, aby nebylo potřebí nám toho jinam vznášeti, přivésti
ráčíte. l'\ebo Jestlize jsme jemu v čem scestní bejti se zdáli
(jakož jsme nebyli), měl jest jiným způsobem, ne haněním
a plundrováním, k nám přikročiti, věda 1'0 tom, že nejednou jsmE' se před ním i před vrchností jeho vohlásili,
jestli že by co do kterého z nás stíiného měl, aby sobě
pro něj poslal a v tichosti, ne na kázání, že od něho
chceme, byla-li by pravda, snésti, potrestal, čehož jest
nikda neučinil, než tu nás štípá a dotejká, kde rozumí,
že by mu žádný odpovídati nesměl. V čemž se V. Mtem
v laskavou ochranu poručeny činíme. Datum v sobotu
den Rozesl. sv. ap. 1689.
(Fol. 114.) V neděli sedmou po sv. Trojici, jinak po
Rozesl. sv. ap., osadní se do osady k p. perkmejstru po
ranním kázání [sešli] za pfíčinami těmito:
1. Páni literáti kŮlU Ceského stěžovali sobě skrze p.
Kříže Chvalskýho do faráře, kněze Tomáše Soběslavského,
kterak by proti P. B. předně, proti řádu, právu, zřízení
zemskému i sněmovnímu snešení od něho v neděli před
tím šestou, na ranném kázání měli opovážlivě dotejkáni
a nařknuti býti, že píseň o památce m. Jana z Husince a

(Fal. 115.)

Důstojnému

a ctihodným p. administratoarcibiskupství Pražského pod obojí
přijímajících odpověd J. Mtem kněze Tomáše Soběslav
ského, faráře sv. Mikuláše v St. M. Pro a písaře konsistoře. Podána skrze pedella fer. 2. post rvlagdalenae 1589.
V. Mti p. administratore a pp. konsistorianové,
otcové mně v P. B. milí. J~st mi to s nemalým podivením
do pánuv literátův kůru Ceského, co jsou a jakou suplikací na mne, otce svýho duchovního (jsa jim na místě
božím od V. Mtí za správce a pastýře duší jejich vystaven
na ten čas) J. Mtem pp. starším a ouredníkům záduší sv.
M. v St. M. Pr. a tíž J. Mti páni starší a úředníci k V.
1\-1tem odeslali, ježt0 čím oni sami vinni jsou, to na mne
sčítají, maje se oni mnou spravovati a mne poslouchati
v chrámě bolím, chtějí, abych já se jimi spravoval a jich
poslouchal a co by mi snad oni napsali a rozkázali, abych
já tak mluvil, lid ucil a kázal, jakž se tomu z jejich suplikací porozumívá. Ce muž jsem já se v svým kněžství
ještě nikdy neučil a toho neslejchal, ježto já z nich P.
B., jako pastýř z ovci, počet činiti, a ne oni ze mne,
mám. Neb kdyby mi oni nejmenšího vystavili, abych se
ním řídil a spravoval, jeho poslouchal, b.d bych jim tím
povinen. I poněvadž pak já jim sem od V. Mtí na místě
boŽím vystaven za správce a oni také páni starší osadní
mně kostel k správě poručili, JSOli( tehdy povinni mne
poslouchati a mríou se spravovati. Neb zjevný mi příčiny
k nepokoji a k nelásce dávají.
Nejprve takto rok bude, pl-išli ke mně, an ještě roku
jednoho u nich plně sem nebyl, ježto před tím tak hrubě
V. Mti i mne o to starali, abych se k nim krom času za
faráře dostal, sami na mé místo, kdd sem u veliké lásce
a vděčnosti byl, faráře jim stěhovali, mnoho V. Mtem i
mně slibujíce, že lásku ke mně míti, a nález.itě s vděč
ností mne přijímajíce tehdáž opatrovati chtějí a tehdáz
již téměř mně odpuštění dávali, mluvíce, ze slyšeli, u sv.
Jindřicha že mám býti, aby se farářem opatřili.
II. Vodu, která více než vod šedesáti let do [ary
k pohodlí faráři týkávala, jil; rok minul, jak neteče, odjíli
mi dopustili a zase ji uvésti nechtí, ježto tou příčinou
již i ta lípa rozkošná vadne a k zahubení přijíti musL
III. O Veliký pátek pp. literáti nedali, jak řád církve
svaté ukazuje, aby pacholata napřed Hagios zpívali; rozkázal mi p. mistr Matěj, když sem k němu zvoníka poslal, abych nevzkazoval. A to známé jest z zákona bo7ího,
že syn boží z chrámu neposlušné bičem vyháněl. A já
sem to dobře bez hříchu učiniti mohl, abych takové svévolné a neposlušné žílou vyháněl, kdyby víceji a dáleji
v neposlušnosti byli stáli.
rovi a

konsistorianům

šivé.

V. V šestou neděli po sv. Trojici abych já měl vo
mistru Janovi Hnsovi brániti zpívati, jak předkové činívali,
a památku jeho vykořenovati aneb m. Jana Husi potupovat: a odsuzovati, tomui já odpírám a neslyšal toho z nich
ode mne žádnej. Já o něm jako 1'0 jednom knězi poctismejš1ím a na mým také jeho potupování a odsuzonic by nebylo. Než k rouhání jejich a podpalováuí
jinejch Je nepokoji a Je nelásce, k hanění a klení b1ížních
svcjch, když příčinu jinejm bohomyslným lidem dávali a
ne k stálosti u víře, jak oni v své suplikací píší, ale
k \-rtkavosti, rozpakování lidí v mysli pobožné, proti
nim ,em se ozval, neb tím zpíváním svejm potupova1i,
haněli a nal'íkali všecky kněží věrné a řádné, otce své
duchovní, proti přikázání božímu. v A ten verš, v kterým
Zádná chvála boží ani věrn)'ch Cechů" u víře vzdělání
není, než potupa všeho kněžstva a kterého, jak v jedné
písní o m. J anoví Husovi, kteréž já od dětinství svého
mám, tak i v druhé o svolání Konstanské, kterouž tehdáž

v

začali, zapsánu není, než z své všetečnosti, opav chrámě božím na místě svatém mne na zdoru,
kázání slova božího překážku učinili a tím mne po-

zpívali. Ježto u jinejch {ar takto jej zpívají:
ly
Husi, ještě Je tobě musí, Cechové lásku míti i
jiní národové, jsouc stálí u víře pravé. Nechf se ptají,
soptají se u sv. Havla, kde jsem čtyři líta byl a u sv.
Stěpána Velikého etc.
A tak z těchto příčin všech ráčíte to poznati, že sem
já
živ příčiny žádný nedal a nedávám k hněvu a
k
jich proti mně, nam non effectus, sed causa
in omni vero, recto, iusto et sincero iudicio observatur.
A rád bych tomu taky, poněvadž je všecky k lás~e, pokoji, svornosti vedu a napomínám a vystavenejch sobě
aby ušetřova1i, tolikéž oni spolu se mnou v lásce, v pokoji a svornosti býti mohli a mne k hněvu zbytečnými
n](~emn)Tlni věcmi, ježto jim žádného oužitku nenesou, ne-

popuzovali a, col: jim nenáleží, v to se nevkládali, a pokojně a laskavě se ke mně chovajíce a já k nim, neb
jej (J) miluji a chovati chci. A té jsem také naděje, že žádnej
z nich, abych mu k nelásce a nepukoji příčinu dáti měl,
toho říci moci nebude. To mi se vidělo na ten spis zbytecný a daremní za odpověd těm pánům literátům dáti,
aby podruhý, co zpívají, zdravým rozumem uvážili a rozsoudili, aby ani bohu ani lidem tím neuškodili. Jsouce té
naděje, poněvadž sem já v dole u pulpitu byl a oni na
kruchtě, že jim nebudu vody kaliti,
jako onen beran
vlku. A P. B. je rač všecky na lepší cestu obrátiti. Kněz
Tomáš Soběslavský, farář sv. M. v St. M. Pr., písař konsisloi:e.

201. 1589.
(Fol. 117.) Ve čtvrtek den sv. Va;rince páni osadní sešli se do vosady. Oznámeno a pře
cteno plnomocenství, kterým se dává jistým ?sobám dovolení, aby na místě všech pánův osadních s Zidy, kteříž
v osadě naší domy křesťanské drží a někteří z nich žádného platu nedávají, s nimi Q zlepšení platu ročního jednati a smlouvati mohli. - Domluveno téZ, že by někdo
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neb někteří pronášeli to, což se spoleeně v osadě o cem
jedná a řídí, napomínajíce se jeden každý, aby tejnost
v těch věcech zachoval.
(Fol. 119.) Sup1ikací o uvedeni ydy ot nj4nkem na
faru. V. M. p. purkmistře a V. Mti páni radní Star. M.
Pr., páni nám příznivě laskaví. Z veliké, důležité a nuzné
potřeby záduší našeho chudého, fary a kostela sv. M.,
k laskavé paměti přivozujem, že jak předkové V. JlItí od
paměti lidské, tak i V. M. až do pominulého leta etc. 88.
vodu na faru naši kaplanu V. Mtí, faráři našemu, stojánkem jesti propouštína byla, neb žádné studnice na též
faře nikda jest nebylo. Že pak za příčinami spolusousedu
našich, !<teří jsou sobě pro domácí potřebu dříví nakoupili a na místě křížovým, kde se roury spojují a do fary
voda k stojánku uvozována byla, na onen čas tak rychle
toho dHvíodkliditi jsou nemohli, taková voda, kteráž na
faru dosti skrovně šla, nevíme z čího porucení, jest odňata a až posavad, co sme toho mnoho při páních ouřed
nících mostských hledali, propujčena není, skrze což jak
domu farního, tak kostela našeho i jiných tu okolních
pánův sousedův nebezpečenství veliké trpíme a zvláště
těchto nebezpecn)'ch časů, maje mnohé zlé noviny, že
epoluobyvatelé království tohoto v malejch časech ohněm
ztrestáni a k veliké chudobě přivedeni jsou. Ano i toho
V. Mtí tejna nečiníme, že tuto neděli nyní jminulou
v ranní kázání, když kuchařka p. faráři ,"oběd strojiti začala, voheň se v komíně zapálil, a kdyby pulsantův a té
vody, což tak na ten den zvoník přinésti wbě dal, před
rukama nebylo, na boží milosti, s čím by se to chudé
záduší i sousedé mnozí potkali, neb odtud přístup k faře
a potom kostelu, zvláště když vody není, jest, to sami
račte milostivě vážiti. A poněvadž pak farář náš taky kaplanem V. Mtí jest a při rathouzu přisluhuje, věříme, že
takovou vodu pro nebezpečné výš oznámené příčiny nám
laskavě propůjčiti ráčíte. A což by kolh- od trub kladení
neb stojánku stavení pánům ouředníkům mostským náležitého býti mělo, to zaplaceno bez odtahU bude. Za laskavou a brzkou odpověď V. Mtí prosím. Datum v středu
po Nanebevzetí P. M. 1. 1589.
(Fal. 119.) P. purkmistru, pánum suplikací o Jiříka
Plzáka. V. Mti - . JakoL V. JIL v dobré paměti zustává,
kterak na Jiříkovi Plzákovi 23 k. 10 gr., které po učině
ném počtu záduší našemu 1. 1583 dlužen zůstal, před de·
síti pány (soudci netoliko jsme se dosoudili, ale i skrze
potvrzení od V. Mtí téhož nálezu desíti pánuv soudcův a
J. Mtí pp. rad J. Mti Cé při apelacích konfirmací na něm
jsme obdrželi, takže nimi spravedlivě povinovat záduší
našemu jest. A maje vedle tejchž přísudkův dotčené peníze nám odvésti, teprva by se chtěl p. Křížem Chvalským, jakoby příčinou jeho nějaké skrácení na počtu jeho
- státi se mělo, [vymlouvati]. Vyžádavše sobě týž Plzák
od J. JlHi Cé skrze svou nedůvodnou zprávu na onen·čas
k dobré paměti uroz. p. p. Mikulášovi z Lobkovic, toho
času hejtmanu Star. M Pr., aby ten počet jeho znovu
přepočítán býli mohl, jistou komisi. Ale p. Mikuláš z Lobkovic, vyrozuměvše jeho Plzáka patrn)'m obmyslům, ráčil
jemu odpověď dáti, kterou se mohl dobře zpraviti. A když
se mu na ní přestati neviqělo, opět drulní komisi k J.
Mti uroz. p. p. Adamovi z Sternberka, hejtmanu Nov. M.
Pr., jest do~~tal, poroueeje J. Mti Cé dekretem milostivým,
aby pán z Sternberka některých osob i puchbalterye nebo
od berně, počtům rozumných, k so bě povolajíce, s nimi
předdotčený počet Plzáku přeh1fduouli, přepočítati a zase
do kanceláře J. Mti Cé o tom všem zprávu svou uciniti
rá~il, jakž v sobě tejž de!uet J. Mti Cé šíře obsahujíce
zavírá. Kdež J. M. p. z Sternberka nemaje k takovému
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preslyšení stran času a chvíle, rácj~ tuto komisi některým
pánům z prostředku V. Mtf a pánum též radním Nov. M.
~r~ ~ vy~lyšení (jald o tom ráčíte vědomost míti) poruCItl. Iahe po ~ysljšeníobou dvou stran dotčení páni
od J. MtI p.
Sternberlm dožádaní a naTfzení komisaři
zase zprávu svou s podpisy jeden každý vlastní své ruky
J. ~Hi pánu jsou učinili. Kterouž dosavad on Jiřík Plzák
z pnsouzené sumy nám práv býti nechtěje, se z","stírá,
mluvíce, že J. M. pán na sobě to zadržovati ráčí. Cemuž
místa dáti nemoha a do J. Mti pána, jakožto křesťanského
a spravedlnost milujícího, poněvadž se chudého záduší
našeho dotýče, to cO osadního jest a nám spravedlivě
týmiž soudy přisouzené, jemu Plzákovi ráčil míti privlastnovali, té naděje" nejsouce V. Mtí žádáme, že se k J. Mti
p. Adamovi z Sternberka, aby s sebe lakovou komisi
(která?: již na dvě letě trvá) složiti a do kanceláře J. l'dti
Cé nadepsané zprávy, abychme dalšího opatření od J. Mti
Cé zádali mohli, podati ráčil, psaním svým se přimluviti
ráčíte, v čemž se V. Mti i chudé záduší naše v laskavé
opatření poručeny činíme. Actum v pondělí po sv. Michalu 1589.
(Fal. 124.) Pana purkmislra pánuv připsání k uroz.
o komorní
ryt. p. Vilímovi Vostrovcovi z Kralovic plat zadržalej za 3 112 Jíta [ze dvou dvoruv kmetcích v Velenci a Velcni] - . Datum v sobotu po Všech Sv. 1589.
Dodáno to psaní p. prokuratoru v domě jeho po poslu a
vodpovědi na ně zádné nedal.
202. 1589, 30.1istop. Rtfkop. Č. 1666 f.127. Volení
nových pp. úředníkuv od pp. starších i vší osady k 1.
1.590 stalo se ve čtvrtek den sv. Ondřeje ap. 1589.
Uředníci: Kašpar Korenský, Václav Dobřenský, m. Ondřej
Blovský, L~káš Tancer; kostelníci: Tomáš Dvořák. Jan
sífkař 1?a Smerhově, Valenta šlejfíř, Jiřík Davidu 'švec,
Pavel Svarc kožišník, Václav rukavičník; zakřišťánové:
Jos .. Cejdlar, Ad~m sklenář. Ku po~noci a k radě přidáni
~ mm: Janv Ormus z Paumberka, Seb. Agrykola z Hyrsova, Ondrej Flanderka, Jan Rakovnický, Kříz Chvalský.
P. farář kněz Tomáš Soběslavský povolán jsa do
osady před pp. osadní, slyšel na sebe stížnost v spisu od
poctivého mládence Václava Pražského bakaláře podanou.
kterak by jemu v pondělí den sv. Linharta měl stul vy:
povídati, z fary vybáněti ano i klíči v hlavu uhoditi a tak
vokrvaviti, že by v kostele při jitřní a na mši nebyl (ale
bakalář, proč jest to učinil, příčiny v suplikaci své podstatné oznámil), ceho jest on farář, věda kde vrchnost
je:t, do~~stilio se neměl. Slyše to kněz světle odepřel,
avsak knl' zustal. Ale pám osadní, aby z toho něco
jiného nepošlo, dostavše obouch dobré a svobodné vule
mezi nimi to vyzdvihli, je spolu smířili ruky sobě dáním:
Též p. farář žádal, aby pro uctění pp. farářuv jemu
k .pouti nápomocni byli a sami na touž pouť aneb potřeby
k Jídlu a pltí náležité nakládali, jako (prej) v Tejně u sv.
Havla, Jiljí páui osadní k svým pánum farářum s~ chovají; Reosponditur :v.Z~ ~1imo předešlé pomoci, které jemu
I predkum Jeho clnene byly, více dávati, totiz 2 k. hoto,:ě a petici, která na ten den se ddÍ\'á, nemohou, žádaJíce, aby na tom přestal.
Na hrnce každého kvartálu a soli aby mu dávána
k žádosti jeho býti měla, také odepříno, neb to věc
nema[lá] býti chtěla.
Zidé, kteří v domích křesťanských a k osadě naSI
nálcž.ejících bytnost svou mají, totiž Samuel Kokeš, Lazar
s;aI:e J, I,'erman a Zalman bratří, Josef zlatník, Mojžíš
l\Ialer, Nedvěd, Heřman Hošek, Synaj rabi, Baroch a Jakub rabl, povoláni byli do osady a snešení pp. osadních,

nimi býti mělo, jim přečtěno, totiž aby před
po 3 k. a dva, totiž Baroch a ,Jakub rabi, po
roeního dávali. Odpověděli Zidé že nechtí.
ze spolku pc> 3 k. Dlatiti abv ii~ to knihami
městskými na věčnost pojištěno· bylo: K 'č;muž dovóleno
není. S tím odešli.
O dni a památce sv. Ondřcje ap. p. rychtář cís.
s ~ndřejem Blovským phmlounli se, aby více osada na
touz památku obsílána, ani v jiné dni sváteení ncb neděli nebyla, že by příčinou tou poslouchání slova božího
přel~áž~a se dála. Snešeno, ca prv bylo aby i za nás
Ješte zustávalo.
203. 1590, 9. ledna. Rukop. č.1666f.129. Vouterej
po Tří králuv páni starší a osadní byvše po spolu v domě
p. perkmejstra p. Jana Ornyusa z Paumberka. tyto věci
považovati ráčili:
'
O p. faráře kněze Tomáše Soběslavského, ze na potupu a zlehčení vší osady v outerej před památkou sv.
Mikuláše k pouti nedal velikými zvony zvoniti. Item že
dvě kopě, které mu z lásky od pp. osadních k pouti dány
byly, phjavše, zase ouredníkum odeslal, pravíc, co by
so~~ za ně prve koupil a zjednal, že na ně přestati nemuze, než aby se mu i peticí, kteráž se v neděli před
památkou sv. Mikuláše, totiz 50 gr. m .. vybrala. dala.
Item dříd ze velmi nesmírně dá páliti v~ dvou p~kojích
a třetí na vohništi.
Suešeno a osoby k tomu volené, kteříž p. faráři
mají o;:nán:iti, aby se jinou farou po sv. Jiří opatřil, že
se t~ke.vo j111ého p'. fará!e postarati chtějí. Ty dvě kopě,
kterymlz z~rdal, am petJcí, na kterou se nenáležitě potahUJe, nemají mu dáváuy býti.
Že nemálo domuv panských ve vši osadě jest,
z nichžto se žádné pomoci žákovstvu neb záduší tomu neciní. Z té přfeiny nařízené jsou osoby - kteří k dotče
ným pánům jíti a přátelsky, aby s jinými sousedy osadv
této v vpomoci činění žákovstvu podle povinnosti, kteroui
JSou pr: koupení těch domuv vykouávati připovídali, se
srovnal! a tomu dosti činili, napomenouti mají.
Zidé bydlící v osadě této že podle snešení sepsaného
a " celé osadě na sv. Ondřeje jim přečteného se nechovají a p03 k. m. do roka k záduší s sebe se ještě zdráhají. Snešeno, aby se s nimi zase ku právu phstoupilo.
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které by s
ních devět
4 k. platu
neZ všichni.

204. 1590, 19. ledna. Tamtéž. l'řípis zápisu z knih
do nichž se židovské domy zapisují [č. 2169
f. 180.], jaké se jednání s Židy bydlícími v osadě této
slalo:
Jakož jsou úředníci i na místě vší osady sv. M. obesJavše do rady před p. purkmistra a pány zejmena tyto
Z1~y.: Jakuba ra,bi, Jakuba Enocha a Jakuba rabína, spolecmky v druhem domu, rabi Synaj, Hcřmana Hoška
Josefa zlatníka Vlacha, Mojžíše Aurbacha, Majera Nedvěda;
~ar~cha ~nocha, rabi Samuhele Kokše, Lazara, Mojžíše
lIkare zete, Zalmana a Hermana bratří, je obvinili, kterak
osobivši sobě něHeré domy, v nichž jsou předešle kře
sťané bydleli, ven z obmezení svého, z t)'chž domuv k též
osadě žáduých pomocí na vycbování žákovstva, faráře i
jiných nákladu" na kostelní potl'eby neCíní a útrpnosti
břemen osadních se nedotýkají, toho na nich žádajíce.
a~y za ,takové útrpnosti osadních z těch domuv, jimiž by
kresťa;le, kdyby v mch bydleli, povinni býli museli, týmž
OSadlll!l; na po;noc po větší sumě neZli předešle jsou či
mll, kazdorocne plahl! se uvolili anebo se všemi jinými
osadními v podstoupení břemena i všech nákladuv rov~ost
zachovali.
městskýcb,
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Což vše p. purkmistr a páni maJ1ce v svém bedlivém
uvážení z jistých příčin ráčili jsou dotčené úředníky s týmiz Zidy k lepšímu dorozumění na smlouvu podati - i
_. takto jsou porovnáni: Předně, co se dotejče svrchupsaných Židuv, ti ze již více k týmz břemenum a útrpnostem, což osadní podle starožitnosti měštanské při též
osadě poduikají, nemají potahováni býti a při jich zpusobu židovském zustaveni býti. Yšak za takové útrpnosti
i jiné povinnosti uvolili jsou se s potomky svými týmž
úředníkum i na místě vší osady sv. Mikuláše každého
roku z jednoho každého domu - po 3 k. m. platiti - .
205. 1590, 9. února. Rtthop. č. 1666 f.130. I n v e nlář věcí kostelních a farních k záduší tomuto
řináležejících. L. P. 1590 v pátek po sv. Dorotě
Bruncvíkovi zvoníkO\'i k pilnému a bedlivému
opatrování tyto věci kostelní a farn'í níže podepsané jsou
vydané a postoupené:
Pře dně v k o s tel e: Kalichy 3, jeden stříbrnej,
2 pozlacení, piksis stříbrná, 2 korporaly, lžíčka stříbrná
pozlacená a dru·há stříbrná bez pozlacení, křížmář cejnový
a monstrancí mosazná, tři mMl)' , breviář a agenda.
Poznamenání vornátuv: červenej karmazínovej se
všemi potřebami. Damaškovej bflej též se všemi potře
bami. Zelenej zlatohlavovej sešlej, se všemi potřebami. Damaškovej fijalový barvy se v. p. Aksamítovej cernej se
v.
Aksamítový zelený s květy se v. p. Zelený aksamíE předkem planýho aksamítu, samej zavěšenej v almaře
v kaple a k němu starý potřeby pťidány ne zouplna.
Kápě červeuá damašková.
Palle~ Červená lupltykytová s PFýmem zlatohlavu
planého. Cerveného planýho aksamítu. Cerveného planýho
aksamítu dobrého. Rozličných barev lafatová. Atlasová
zelená a zlaté barvy. Žlutá damašková s květy. Červvená
karmazínová. Atlasová zelená, červená a zlatohlavová. Cervená palle dupltykytová. Zelená a černá damašková. Čer
vená planýho aksamítu na pulpit u lektury. Na kazatedlnici damašková zelená s zlatým křížem. Kamchová (?) fijabarvy. Tykytová červená bílá. Harasová červená a
Harasová červená a bílá. Tafatová zelená. Koberec
s červeným orlem. Pallička zelená na kazatedlnici karmazínová, Čenená a bílá damašková s palličkou též barvy
na velký voltář.
Ubrusy na oltáře: velký kmentový s černou tkanicí,
kmentový s mřížemi plátěnej s střepením s červenou
tkanicí, na pulpitku žáhanej. Item na všech voltářích
ubrusuv 13 a v kaple v almaře dobrejch i zlejch 16.
Roucha kmentová vyšívaná okolo křtitedlnice jedna, pásniček k voltářum 13. Komže dobrá, kterou darovala p.
Marjana z Chocemic.
Svícny mosazné a cejnové: Svícuuv mosazných na
voltářích 21 a v kaple 10. Cejnových na voltářích 9 a
na reštu v kuru 6. Dva velký svícny cejnový před velkým
voltářem a železný svícny též na voltářích tři. Na kruchtě
na reštu svícnuv cejnových 13, z nichž v prostředku velkej svícen jest o 3 cívkách, čtrnáctej přikoupil Tomáš
Dvořák. Postavníkuv dřevěných zelených na týchz svícních
ll. Křlitedlnice cejnová uprostřed kostela. Zvonce malý
dva a třetí visutej. Kaditedlnice měděná.
Konvice k sluzbě boží: V pulpitu jedna, žejdlík
jeden, pulka jedna, 2 ambulky a 2 číšky cejnový. Klícuv
od zvonu v k zatahování pěl a forma k pečení oplatkuv
nedobrá.
V do mu far ním: Mísy cejnový čtyry veliký,
prostřední tři, šálešný dvě, konev pětižejdliková, druhá
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pinetní, třetí třížejdlfková a čtvrtá v půl pinty. Talířuv
cínových 12 s pouzdrem, umývadlo cejnový v světnici
velký, kotlíky k rybám vaření 2, hrnce měděný v kamnách 3, rendlík železnej k rybám, ubiu')y 3) ručníkll Ď,
kozlíky, jak se na nich pečitý pekává neb obrací, 2, necky
k ubrusum zádušním praní, štoudev k vodě nová a stará,
konve vodní 4, vokřín, stoly 4, almary 2, kolečko korbiční, lopata železná, sekera kládní dříví štípati nová,
střezy k nádobí mytí 2, škopky 2, svícen mosaznej o 2
cívkách a "idla v světnici jedna,
206. 159Q, 10. února. Rulwp č. 2116 f. 132. V sobotu den sv. Skolastiky tyto věci potřebné záduší tohoto
jednány v domě p. cís. rychtáře p. Seb. Agrykoly z Hor·
šova: Že p. iarář oznámil sám, když se mu kvartál hromnienej dával, aby se pp. osadní jiným farářem opatřili,
že on tu po sv. Jiří zustati nemíní. Pak má·li se o tu vec
k p. administratorovi dojíti a O jiného žádati, snešeno,
ze se to muže vykonati.
Že p. farář vždy sollicituje o ty dvě kopě, kterýmiž
prve při pouli zhrdal a též chce míti petici, která se
v neděli před sv. Mikulášem vybrala - . Snešeno, aby
mu nic dáváno nebylo.
O tesaře a pokrývače, poněvadž se ta škoda vělrem
slala v pondělí po obrácení sv. Pavla, že jest hrot, na
něm?, makovice a kříž postaven byl li vrchu věže koslelnÍ,
zlámal a dolu spadlo, aby se s nimi o vopravení též
škody promluvilo. Snešení se stalo: Tomáši Francovi tesah od postavení nového hrotu s makovicí a křížem
v náležité místo věže a zase zašalování krovu má se dáti
18 k. m. Item Janovi Pěnkavovi a Štepánovi Kuncovi
pokrývačum od vodebrání skřídly s krovu, což zapotřebí
tesařum bude, a potom zase všeho toho krovu pobití,
jakž náleží, má se dáti 15 k. m.
P. Tomáš Šlemer prokurator, že záauší slouží, když
co útedníci při právě činili mají, a zvláště s Pečárkovou
a s Zidy, aby se mu od pp. vděčnost za práci rrokázala.
Snešeno: Když se dostane 100 k. přisouzených na Pečárkový, tehdáž na něho p. Tomáše zapomínati se nemá.
207. 1590.
RuIIOP· Č. 1666 f. 134. (Suplikací o kněze Fabiana, aby se k, naší faře dostati mohl.)
ť-!ejjasnější a nejnepřemoženější Rímský císaři, Uherský a
Ceský krá'i, pane, pane náš nejmiloslivějšf. Na V. C. M.
ve vší poddanosti poníženě jsouce duležitou pl'inuceni potřebou vznášíme, kterak ctihodný kněz Tomáš Soběslavský,
na ten čas p. farář náš, vzavše dnuv již po minulých jak
oustně tak i skrze psaní od nás odpuštění, umínil jest po
vyjití času sv. Jiří příštfho správu církevní záduší našeho
opustiti a jinam se odebrati. I nechtíce, aby kostel náš
bez služebností církevních a kázání slova božího po vyjití
nadepsaného času S\'. Jiří zustávati měl, snesli sme se
společně o ctihodného kněze Fabiana, na ten čas p. faráře Jilského, maje jistou zprávu, že by také odpuštění
vzíti a toliko do sv. Jiří prv příštího při též osadě zustávati měl, a dustojného p. administratora, aby nám mocí
Madu jeho podán byl, náležitě se vší uctivostí požádali.
Ale nemoha na žádost naši tak pobožnou a křesťanskou
žádné odpovědi přátelské od p. administratora dostati, zastírajíce se, jakoby již obmeškán a jinam podán přes pole
býti měl, ježto povinnost jeho, aby předně v městech
Prazských, jakožto hlavním městě a stolici V, C. Mti fary
a kostely hodnými, poboznými a příkladnými pány faráři
a správci vopatřoval, a potom tepn'a v jin)ich městech.
A pro tož nejmilostivější císaři - V. C. Mti pro odplatu
P. B. všemo!nícfho poníženě žádáme, že svým milostivým
dekretem dustojnému a dvojí poctivosti hodnému p. ad_o

134

XIII. Kostel sv. Mikuláše.

ministratorovi a pp. konsistorianum, aby t~hož kněze Fa·
biana, člověka pobožného a obcování počestného, nám
dle zádosti naší předešlé za správce a pastýře duší našich
podati rácil, V. C. M. milostivě poručiti ráčí. V čemž se
i chudé záduší naše V. C. ~'lti k ochraně laskavé a milo·
stivé poddaně poručené ciníme.
(Jinou rukou): Kněz ten Fabian, jsa podán na Tábor,
tam se stěhovati nechtěl, radeji se konsistoře strhl a na
grunty p. Jana st. z Lobkovic se odebral a neZli pul leta
minulo od J. Mti C. za administratora volán a k nám za
faráře na místě kněze Tomáše dostal.
208. 1590, 19. března. Tamtéž. Přípis psaní kněze To·
máše: V. nI. dustojný p. administrator a pp. konsistoriani,
otcové v P. B. milí. V paměti V. Mtí zustává, kterak
v tom pultř·etím letě, jakž ste mně kromě času na jejich
žádost nezbednou a poněkud i mimo vuli mou z moci
úřadu V. Mti za faráře podali k sv. M., nejednou, ale
mnohokráte sobě sem stěžoval, že u ty fary zlý vornáty
mají a alby v nich potrhaný, že hanba se do nich oblá·
četi a k voltáři božímu v nich přistupovati. K tomu že
ani žádné komže nemají faráři a od nich ze toho míti
nemohu, aby ji koupili a zjednali, jakž u všech jiných
vosad jest. Tuto pak sobotu jminulou mimo naději mou
panna Marjana Kropáčkovic, jsouce u mne v domu farním,
jest mi toho jistou zprávu dala, že již tomu jest víceji
nežli rok, jak jest ona od ženy kněze Jana Turka komži
koupila a k záduší sv. M. ji dala, ale tu komži pp. ouřed·
níci za sebou jsou až po.savad, mlčíce s ní, měli a mají.
A nerozumím k čemu ji sou oni mezi sebou potřebovali,
věda o tom dobře, ze Zádné komže vobecni není a já
že svý komže sem u nich potrhal i jinou sobě koupiti
musel. Však přcdce ji za sebou zddují a vydati nechtí.
J>orozurnÍvátll jim,

ze

jak sami z nich někteří zborníci

jsou, že by také ze mne sobě zborníka *') udělati chtěli,
abych bez komze křtil, oddával i na funus chodil. Neb
již u nás pul zboru v kostele jest, neb plátna černá
v postě na voltáře, která prve měli, zprávu mi někteří
dali, že ještě za kněze Jana Turka kuchařce na fěrtuchy
a harcovnice rozdělali a jiní praví, že je nahoře v kaple
rrlají.
Item ráčili ste mi poručiti strany pouti sv. l\fikuláše
a jindy, co se jest mně od nich ubhzilo, abych toho
v spisu V. Mti podal, jako?' jsem tak ucinil a to dvadcíti
i více artykulliv" napsal a ještě jinejch mnoho bych psáti
a klásti mohl. Ze mi to chcete k niÍpravě přivésti, ozna'
muji Y. Mti, že peticí, která faráři náležela v neděli před
poutí, pončvadz ji k drZání a na ní nakládání přijíti ne·
chtěli, tu mi vzali, hrncu ani uhlí k pečitímu a soli, j ,kž
jindy činívali, obzvláštně leta 87. a 88., koupiti nechtěli,
ježto 1. 89. když se psalo, mně již přinesli a dali. Tehdáž
p. Lukáš [Tancer] krejcí kostelníkem byl. I potom na
den sv. Mikuláše druhou a bylo jí tehdáž 1'/2 k. bez 5
gt'. (a tuto nebyla než kopa a groš bílei) a potom před
sv. Mikulášem len den kopu grošů mi přinesli, která se
na koření toliko k pouti od starodávna dává. A peticí ty,
již zapsané v svých rejstřích nemají, aby jim kdy náležeti
měla, za sebou nechali a dáti nechtěli ani mně na mou
žádost a přednešení zádné odpovědi nedali. Já vida jejich
velikou nevděčnost a zlost proti mně, otci svým u ducllov,
nímu, poněvadž já důchoduv k tomu záduší náležejících
neberu a k sobě nepi-íjímám, neZ oni páni ouředníci, a čím
mně na vychování oddělí, na tom že přestati, chtěj neb
nechtěj, musím, nákladu na pouť jejich povinen sem ne·
by 1, takovou kopu gr. zase jim sem odeslal, když sou
"') T. j. Českého Bratra.
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mi peticí vzali, hrncu nekoupili, uhlí ani soli, aby tak i
tu kopu gr. měli a sami na takovou pouť aby náklad či·
nili a pány faráře ctili. Ale tíž pp. ouředníci hloupí peníze přijali a já pozvavši ctyř páni!v faráčuv k práci pro
poctiyost jejich chrámu náklad na pouť sám sem činiti
musel, toho k sobě nepřijali, jako u jinejch vosad činí.
Ačkoli když bylo při počtu, poručili jim páni starší, jakž
toho zprávu mám, aby mi takovou peticí a kopu gr. dali.
Yšak až posavad toho od nich míti nemohu. Pro tož V.
M. žádám, že jak strany komže, tak potom i jinejch věcí,
že mne vedle povinnosti V. Mti opatřiti ráčíte. Datum
v Praze y pondělí den sv. Josefa 1. ] 590
(Fal. 135.) (Odpověď zádu šL) - Jaké suplikací dnův
nyní pomillulých ctihodný kněz Tomáš, na ten čas p. farář
náš, Y. lIHem jest podal, té jste nám v známost uvésti
pominouti nerácili. Proti kteréžto abychme v jaké odpovídání vydati se měli a V. Mti bezpotřebně, zvláště před
nastávajícími slavnými božími hody, zaneprázdňovati, nevidí
se nám náležité býti, aniž toho jaká potřeba káže. Nic
méně jestli že by jací nedostatkové při chrámu božím,
jakž dolcládá p. farář, se nacházeli, nechť se o to nestará,
poněv~dž odpuštění jest vzal a bytu jeho u nás na mále
jest. Casem pří1ežitým budeme ty všecky věci s radou
budoucího p. faráře, za něhož jsme V. Mti požádali, nad
čímž žádný uražen [býti] slušně moci nebude, věděti,
kterak k napravení pi'ivésti. S tím se V. Mtem na všem
dobře a šťastně mHi \'inšujem,
Dodána 28. dne měsíce Martii 1590.
(Fal. 136.) V středu po neděli Judica opět po čtvrté
jisté osoby do konsistoře za příčinon dalšího bytu p. fa·
ráře vyslané byly a na tom vždy stály, aby p. farář vedle
odpuštění dobrovolně vzatého z fary naší při času sv. Jiří
se odstěhoval (zvláště poněvadz od něho, aby své všeteč'
nosti nechvalitebné, které netoliko při kázání slova božího
v kostele, ale i v domu farním a jinde se dopouští, upu·
stiti měl, se neseznává, nýbrž i toho nad to mluviti se
jest nestyděl: i\Ioji osadní mne míti nechtějí a já voně
za jebák nestojím. Téz jmény posměšnými křtí (máme prý
';: naší osadě celou pašiji: Josefa, Piláta, Kříže, biřice,
Zidy).
Proti tomu když zase mnoho a obšírně od p. administratora mluveno bylo, co jest se tu kolivěk mezi pposadnými sběhlo a tím knězem, neradi toho doslejchajíce,
to všeckno moří, kazí a v nic obracejí, přimlouvajíce se
snažně, aby aspol1 do puol leta a času sv. Havla trpín
byl, že má skutecně, aby pokojně a chvalitebně se choval,
pod trestáním napomenut a přidržán býti. A tak zase pod
těmi vejminkami jest přijat, zda by polepšil, co řemen
y vohni.
209. 1ó90, 2ó, cervence. Rukop. č.1666 f.141. V stl:edu
den sv. Jakuba ap. páni starší a osadní ráčili se sjíti do
domu p. Kříže Ev, Chvalského a společně tyto arty kule
považovati :

O p. faráře, když má toliko do sv. Havla u nás
má·li se s ním o další byt mluviti ,čili o jinýho p.
faráře se časně postarati.
Zůstáno na tom, poněvadž na
ten čas od J. Mti Cé v nově volený a nařízený p. admi·
nistrator jest, prodlití s tou věcí za některcj den, bude·li
chtíti sám u naší fary bytem býti, tak jakž se od někte·
rých proslejchá; pakli br sám nebyl, tehdy za jinýho p.
faráře, kterýž by se pokojněji a náležitěji k osadním
choval, žádati a tomuto předce odpuštění dáti se má.
Skla v kostele, item krovy na kostele a faře že jest
dáti potřeba zvopraviti, tesaři dřeva na hřídel k zvonu
velikýmu do věže opatřiti. To všecko časem pří1ežitým se
spraviti dáti má.
býti,
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O rourní vodu, jak by se při páních ouredních most·
ských zase objednati mohla do fary; poručena ta věc p.
m. Ondřejovi Blovskýmu z Palatínu II p. JanovI Rakov·
nickému, jakožto pánum radním, aby přímluvu svou uči·
nili k pánum ouředníkům mostským.
O p. Tomáše Šlemera, že se rád pro zádušní potřeby
platně ph právích propujčuje, ráčí· li mu co chtíti páni
z lásky darovati pro dokázání vděčnosti, dovoleno od pp.
starších, aby mu na ten cas pět tolaru dáno bylo a
když o ten soud s Pečárkovou pokoj bude, má se mu
druhých pět tolaru přidati.
210. I ó90, 13. října. Tamtéž f. 144. V sobotu 13.
dne m. Octobris páni ouředníci mostští dali své povolení
k žádosti pp. starších a osadních, aby byla uvedena zase
voda stoj,{nkem do fary, však na ten zpusob, aby se
každých Suchých dní po 6 gr. bílejch platu - dávalo.
211. 1ó90, 30.listop. Tamlež f. 148. K letu 1591
v společném sjití pp. starších a osadních stalo se volení
úředníkuv, kostelníkuv a zakříšťánu v pátek den sv. Von·
dřeje ap. zejmena těchto: Za ouředníky: M. Ondřej Blovský z Palatínu, Václav Dobrenský, Mikuláš,Jonáš, Tomáš
Dvořák, za kostelníky: Jiřík Davidu, Pal·el Svorc, Symeon
Švácha, Jan Popelár, Jan Rada, Jan Konopě, zákřišťáni
Josef Cejdlar, Jeronym Lhotský. A při tom tyto artikulové
uvazováni byli:
Pan administrator že své povinnosti (totiž posluhováním slovem božím) nevykonává, pročež lidé do jiných
kostelův chodíce také i beneficia tomu záduší náleZitá
jinam obracejí. Druhé, že k M. B. na louži při.sl~huje,
ježto osadní toho záduší podle starobylýho obyceJe od
pánuv starších sobě na to povolení nevyžádali.
O pány z Kúnic, aby se to místo gruntovně vyhledalo, odkud k záduší plat komorní vycházel, kdo k tomu
z pp. oSádních nařízeni býti mají.
(Fol, 150.) Poznamenání zejmena pp. osadních: Čtvrt
první: Dum Kryšpínovic, v němž bydlí panna Marjana
z Chocenic, váha kořenná, dum ra,dní, dr. Václav Lavín
z Ottnfeldu, Jan Helm sítka!' na Smerhově (I) t, Ondřej
Flanderka v průchoditém domu, L. Tancer, Jan Malecek,
dr. Adam v stodole, Valentin Josef šlejfíř, Matěj rotšmíd
li pul měsíce, Voršila Michálková vdova, Jan Kovář ruka·
vičník, Fridrich trubač, Martin šenkýř [nahrazeno jménem
Teofil Lvovický], Mandalena truhlářka, dum t dra Adama,
p. Zdeňka Brodskýho z Třebechova, Prokopa Hanyzle
kožišníka, Josef Cejdlar, Petr Fetr, komorník při dskách,
Mikuláš Vaječko, Mikuláš Jons u zelené žáby, Václav Vod·
háj kožišník u zábů. - ,Druhá čtvrť: Václav Declivo,
Sedláka Pavla vdova Jan Stejr rukavicník, Kryštof knihař,
Jan Sener železník, Hans Miller cvokař, Valentin Zeleno·
horský zámečník, Václav Bo~r železník, Linhart platnýř,
Ond1-ej Jeger síťkař, Pavel Stejr švec u Pešku, dum t
Pavla Sturma, Matiáš z solnice, Eva Volkova vdova [na·
hrazeno jménem Bartoloměj truhlář], dum u Lívu, Mar·
kyta Kyndulka, p. Sebestian jl.grikola, Matiáš Jílovský
[nahrazeno Jan Adlar], Pavel Svore, Collegium 00. SS.,
Collegium medicorum, Jiřík Plzák, Jan Popelář ~árník,
Václav Rataj u sekeru šenkýř" Jiřík Prokeš kod, Stěpán
Horskej pekař u Vopálku, p. Sebestian Agrikola. - Třetí
ctvrť: Marta stará perkmejstrová, paní Eliška z Walštejna
u věžu, Zikmundova Gonova vdova, Tomáš Dvořák, spáleniště
Ondřeje Vyšaty, Jan zedník u tří studnic, Havel Peldřimovský,
Kateřina Pulkolová vdova, dum kněze Jana Turl,a nehožtíka, Zikmunda Jandy, m. Ondřej Blovský z P., dum
Roudnických Jandy, Jiřík David švec" Jerouym Lhotskej,
p. Jana Vodháje jinak Mazánka. - Ctvrtá čtvrť: Havel

pekař Turnovský, Jan Konopě, Symeon Švácha kramář,
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p. Danihele Skalskýho, zadek domu Jiříka Holiana, Anna
vdova, 11andalena KuÍJicovčt vdova, Jan
truhlář, dra Václava
Lavina, Danihel Skalský, u zlaté
trouby, Tiřík Hendrych Holian, Václav Horskej u Reháčku,
Jan Kristian z Koldína, Hendrych z Franknštejna, Vilém
Vostrovec, J an Janovský u -'Henku, Václav Lavín y 1'0hál1ku, Kříž Chvalský, 8irotka Rady ševce, Jiřík Samša
švec, pp. Hruškuv, ~1elichar apatikár, paní Marjána u,smrti
vdova, Petr jehlář, Simun Vodháj, Jan Rakovnickej, Simon
Vořikovskej, Jan Kavka, Jan Dubský u Komedku, Jan Rada
švec, paní z l\hrtinic u Kosteláku, Václav Dobřenský
u Holcu, Kašpar Kořenský u slonu, p. Jan Rakovnický,
p. Jetřicha z Žerotína v koutě.
212. 1590.
Rukop. Č. 1666 f. 151. (Inventář
věcí kostelních a farních zvoníku sv~řených.) L. P. 1590
ve čtvrtek po Obět. P. M. Eliášovi Sprinclovi, jakožto od
důstojného kněze Fabiana, p. administratora, t. c. p. faráře
záduší sv. M. v St. M. Pr., a pp. starších, též ouředníkuv
phjatému zvoníkovi, k pilnému a bedlivému opatrování od
dotčených pp. ouředníkuv tyto věci kostelní a farní jsou
vydané a postoupené:
V k o s tel e v ca n cell um: Monstrancí měděná
s feflíkcm, kalich stříbrnej pozlacenej s korporálem a
v něm lzička stHbrná pozlacená, škatule stříbrná jedna,
druhej kalich stř. pozl. s korporálnicí a v něm korporál
s liickou sthbrnou, tretí kalich stl'. s korporálem a kor·
porálnicí bez lZicky, čtvrtej korporál v almaře.
V k a pie: dvě škatule červeného aksamítu, křižmář
cejnovej, šátky na kalichy 4, 3 mšály, intonací jedny,
breviář a agenda, vornát červeného karmazínu se všemi
potřebami, damaškovej bílej, zelenej ziatohlavovej scšlej,
damaškovej fialový barvy bez manipuláře, aksamítovej
černej, aksamítovej zelenej s květy, vše se všemi potře·
bami, vornát zeleného aksamítu s předkem planého aksa·
mítu zavěšený v almaře prázdnej s vomiralem, kápě čer·
vená damašková s jablkem stříbrným.
Palle k velkýmu oltáři: 1. bílého a cerveného da·
masku, 2. červená dupltykylová s prýmem neb vyšívanými
zelenými a Zlutými květy, 3. 4. dvě palle atlasu zeleného
a červeného starý, 5. palIe plátěnná cerná k postu. Malé palIe: 6 červeného karmazínu s krumplovaným
obrazem P. M., 7. červeného a bílého damašku s zlatým
křížem, 8. žlutého damašku, 9. červeného aksamítu starýho na pulpitku. - Na lektuře: 10. palIe zlutýho a ze·
lenýho damašku na voltář, ll. na pulpitek červenýho
atlasu, 12. na druhej pulpitek červenýho aksamítu planýho.
- Na kazatedlnici: 13. zeleného damašku s zlatým křížem,
14. červeného aksamílu s zlatými literami a květy, 15.
zeleného karmazínu malá, 16. éervepého aksamítu planého,
17. na Trubských voltáři, 18. na Reháckovic voltáři, 19.
na Flanderkovým voltáři, 20. na sobotním zeleného a čer·
veného harasu, na voltáři panny Marjány z Chocenic palle
tři, 21. jedna bílé a červené tykyty, 22. druhá modrýho
damašku, 23. třetí plátěnná černá k času postnímu, 24.
čtvrté černé plátno s bílým křížem na archu, 25.-27.
tři palIe starý vetchý na voltářích třech obecních, 28. na
p. Kristianovým oltáři harasu červeného a bílého, 29. na
šmukýřovým oltáři tafatu červeného a zeleného, 30. na
Zvarvažovským oitáři s tisknutým na něm orlem, 31. feflík
zelenej, v prostředku kus zlatohlavu dobrýho, 32. druhej
feflík zelenej s červeným křížem, vše tykytový.
Ubrusy, předně na ve1kej oltář: kmentový s cernou
tkanicí, kmentový s mřížemi, plátěnnej s žlutou tkanicí,
na pulpitku žáhanej. Jiných pak ubrusuv malejch i velkejch
Taubll1anOVa
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na voltářích a v kaple v almaře schovaní 23. Roucha
kmentová vyšívaná okolo křtitedlnice, druhá plátěnná stará,
pásmiček k vollářům 11, komže p. faráři 1, kaplanu 1
a zvoníkovi 2 nedobrý.
Svícny rllosazné a cejnové: svícnu mosazn)7ch na voltářích 21 a v kaple nedobrých 7, cejnových svícnuv 9 a
dva velký před velkým oltářem, na reštu v kuru cejnovejch 1, na kruchtě cejnovejch 14 a postávníkuv dřevě
ných 15, železný svícny 3, jeden v kůru a dva v kruchtě,
kaditedlnice jedna nová a druhá stará, jiná cejnová v prostřed kostela, zvonce malý dva a třetí visutej před velkým
voltářem, 6 postávníkův dřevěnných pozlacených a dvě
menší Pl'ed velkým oltářem, dvě korouhve velký a menší 4
dobr}',
Konvice: v pulpinty 1, žejdlík 1, půlka 1, ambulky
dvě, cíšky cejnový dvě, forma nedobrá k voplatkum a klíče,
šroubů k zatahování zvonu 5.
Hospodářství rozličné v domu farním:
stoly 4, židla k stolu, almary 2, v komoře kaplanově
lůžko nové a druhé veliké staré, mísy cejnový velký 4,
prostřední 3, šálešný 2, konev pětižejdlíková, druhá pinetní, třetí třížejdlíková, čtvrtá v pulpinty, talířů v cejnových 12 v pouzdře, umývadlo cejnový v světniCi velký,
ubrusy dobrý 2, ručníky dobrý 3 a vetchý 2, kotlíky
mědění k rybám vaření 2, hrnec měděný na vohniště,
rendlík zeleznej, hrnce mědění v kamnách 3, svícen mosazný vO dvou cívkách, rožen železný na pečiti, rošt, sekáček, cedlník k hrachu rozdělávání nový, kozlíky železní
nedobH 2, necky velký k praní ubrusu v, štoudev k vodě,
konve vodní tři, vokřín, střezy k nádobí mytí 2, škopky
2 a kolecka korbičný 2.
Přípis inventáře hospodářství aneb věci
,. a ne cha n Ý c II O d pp. Ou ř e dní k u v k o pat r o v á n í
poctivému a učenému mládenci Johannesovi
Pic z k O n i des o y i, p. b a k a I á ř i a na ten č a s
spr á v ci š k OI y sv. M. 1. 1590: Předně v velký světnici
tři stoly a štok, tři stolice nový, dlouhý lípový a čtvrtá
stará, télo dlouhá, dvě tabule velký ceruý, na nichž se žákovstvu cantum notuje, kamna v nově předělaná a hrnec
měděnej v nich dobrej, skla ve všech vokních celá neb
zvopravovaná, v světnicce p. bakaláře dva stoly dobrý,
almara na knihy s zámkem a klíčem novým, dvě židličky
k stolu; v komoře nové luože a skla zvopravovaná;
v komoře kantorově police, stolice dlouhá, stolček a luže
nové. Klíč novej ke dveřum ze školy na krchov, druhej
ze školy na ulici. Item před pokoj p. bakaláře ke dvéřum
dva klíče nový, do světničky a do komory p. bakaláře
dva klíče a do komory kantorovy jeden klíč. Dvě postele nový žákum v komorách hořejších, vanička nová
k masu, putna též nová k chlebum chování, mísy dřevěný
4, dvě ferule dubový, lopata železná a tři zámky visutý
l.řidělaný, totiž k vratům a k mříži, též k kapličce pod
skolou.
V kostele na kruchtě v almaře: dva antifonáře pargamenový, jeden hiemalis majíce listu 388, druhej eslÍvalis majíce listů 355. Dvoje psalterium pergamenový,
jeden hiemalis majíce listu 388, druhej estivalis majíce
listu 355. Dvoje psa1terium pergamenový, první drží listu v
sto úplně, druhej 107. Item gradua1.
Varhaník Jan Pardubský, maje byt svůj v pokoji kaplanově na krchově, má sobě k vopatrování poručené:
varhany v kostele, tři skla v světnici dobrý, stolček malý,
lUžko pod nebesy.
213. 1591, 15. února. Rulwp. č. 1137 f. 30? a
1138 f. 66. (Mezi ouředníky záduší sv. M. a Annou Stur-

movou.) L. P. 1588 v outerej Proměnění P. Kr. ouřed
níci z~duší kostela sv. M. obeslavše Annu, vdovu po Pavlovi Sturmovi z Firštenfeldu, vinili z 100 k. m. k témuž
záduší od něho Pavla kšaftem odkázaných, a též z druhejch 100 k. m. mimo kšaft, kteréž jí AnnJ, aby k témuž
záduší vydala, poručiL Proti tomu Anna S. za odpověď
jest dala, že tím kšaftem k tomu zavázána není, jakž
ouředníci to vykládají, ale na velikým omylu sou. nerozumějíce témuž kšaftu. Nebo aby se to řízení nebo manzela jejího na osobu její vztahovati mělo, toho se z něho
nenajde. Nýbri to se vyměřuje, že takovejch 100 k. m.
k témuž záduší z sumy té, kteráž jemu při puchalterii
za službu jeho náležela, vydáno bejti má. Ona pak toho,
co jemu od~ud náleželo, nic k sobě jest nepřijímala, nežli
p. Mikuláš Cernohorský - . [Osadním bylo dáno za právo.]
Act. fer. V. postridie sv. Valentini.
214. 1591,25. kYětna. Rukop. Č. 1666 J. 156. V sobotu po Božím vstoupení vysláni k p. administratorovi
p. IGíž Chvalský, Kašpar Kořenský a Mikuláš Jonáš za
těmito příčinami: 1. Kvartál, kterýž měl dán býti o sv.
Jiří s vomluvou, aby za stízné, že tak dlouho odevzdán
nebyl, jej odnesli. II. p. administratora napomenuli, aby
bedlivěji a pilněji povolání své v chrámu Páně, zvláště
pak ve dni nedělní při kázání slova božího zachoval, na
sobě jiným dobrej příklad dával a tak zhust~ jinými lecjakými kněžími místa svého nezastával. III. Ze při pálení
dříví veliktl nešetrnost čeládka zachovává, aby skrovněji
a mírněji páleno bylo, neb by duchodové toho chudého
záduší postačovati nemohli. Přátelskou odpověd dal, že se
chce tak chovati.
215. 1591, 6. srpna. Tamtéž f 157. V outerej den
Proměnění P. Kr. pá!1i starší ráčili se sjíti s jinými
osadními do domu p. Scbestiana Agrikoly z Horšova za
těmito příčinami: Předně snešeno o p. administratora, aby
k němu vysláno bylo a napomenutí se jemu stalo, aby
bedlivěji povolání své vykonával a více hampejzu v domu
farním a na krchově nedopouštěl. Plat komorní, Herej
vycházel k záduši od někdy N. z Ktlnic, poněvadž se již
ta \'eS Chvojenec uplala, kdo jí v držení jest, jak se k tomu
dále přikročiti má, aby zadrženej plat i také budoucně
placen býti mohl, snešeno, aby se o tu věc s p. Vác!o
Radnickým prokuratorem a s p. Herlvíkem Zejdlicem promluvilo - . Meyzl Marek Zid že dal školu stavěti
ven z ulice jich na tom místě, odkudž k záduší platu
ročně po I s. 30 gr. m. se scházívalo a již od drahně
let se nic neplatí. Z~ráva se pak činí o Meyzlovi, že by
se o ten plat s pp. osadními smluviti chtěl. Kterýž jsa
obeslán do osady, přijíti n~chtěL I odloženo té věci do
ouřadu purkmistrského vP' Sebestiana Agrikoly. POZlloví
obeslán bejti má. - Ze se koupilo k záduší gruntovních
peněz 170 k. m. za 85 k. m. O vklad do desk zemských vsi Kojetice, poněvadž nedlouho vyjde tři líta a J 8
nedělí, jak se to dále před se vzíti má. Snešeno, aby se
o tom promluvilo s p. Jahůdkou z Turova, registratorem
d. z. - Na pp. osadní záduší sv. Linharta žádost vzložiti,
aby ne z povinnosti, ale z lásky žákovstvu našemu 11a
expensí přidávali, poněvadž s námi všeho zároveň požívají.
_ Za potřebné se vidí, ~by tyto věci ph záduší tomto
se dali spraviti: trativod na faře pro pohodlí školy a fary,
pokoj varhaníka jest také velmi zle opatřenej, nebo se
okolo neho a pod ním zdi boří, takže jest se obávati, aby
dokonce do maštale nepadl. Komín do pokoje hokynáře
pod íarou, aby se do kostela nekouřívalo. Krov nad klenutím kostelním, jedno přístřeší, kde-' se hrubá díra pro
zlámání shnilej latí udělala, zadělati aby se dalo. Ano
také vidělo-li by se pánům dáti domeček zádušní vystavěti
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vedle vrat školních, tu kdež jest zeď před kostelem při
kaple na voboření. Snešeno, že to všecko cblí pp. starší
prve spatřiti, a co zapotřeb( bude, poručí opraviti. - Pokoj
zádu na faře, dovoleno od pp. starších, aby se někomu
dobrému a pokojnému pro lepší záduší tohoto pronajal.

dob~e. někdy poddaným svým poručiti, tu koně postaviti,
kdyz Je ze vsí zádušních přivezou, tohů nečiní, ušetřujíc
v tom domu farního 1 že jest mÍsLc. pol~oj:!l)~. - Pány literáty napoment\ti, aby se rádi scházeli k zpívání chval
božských do kostela. - P. bakalář a kantor též napomenuti k pilnosti jejich povolání. Kostelníci noví napomenuti,
aby v svém povolání poslušně a bedlivě se chovali a peticí neobmeškávali. Hospodářové z panských domuv napomenuti, ab)' jídla vaření a jiných beneficií žákovstvu
z po~innosti vykonávati nezanedbávali. Josef Bartošovský,
klereJ varhany opravuje, skrze přítele svého dal oznámiti,
ze již na větším díle dílo své smluvené postavil a víceji
některé kusy mimo smlouvu, však bez kter)'chž býti nemohlo, že přidělal, jakž to vše v spisu svém pánum poznmnellané podává, Zádaje aby páni ráčili poručiti některou
kopu mu vydati, tak aby snázeji a spíšeji to dílo dokonal.
Oznámeno mu, když takové dílo, což jest smluvil, všeckno
na místo a na schválení dobrých lidí postaví, že nercili
to, což Jest s ním smluveno, dáti, ale i od toho, col. se
spatří, že víceji přiděláno jest, křivdy žádné nečiníc, pp.
ouředníkům zaplatiti se mu poručí.
220. 1593, 31. května. Tamtéž f. 219, V pondělí po
Na nebe vstoupení P. Kr. v domě p. Seb. Agrikoly
v pfítom'.'osti Jana Rakovnického, Kašpara Kořenského,
Josefa CeJdlera, ouředníkuv, Kříže Chvalskýho, Havla Turnovskýho, Pavla ševce, Jana Retta a Václava Dobrenského
~ osadních tyto potřeby zádušní uYažo\~áDy fl snešeny
JSou:
Knězi Tomášovi Soběslavskýmu za přisluhování v kostele našem v třetí neděli a v každoll sobotu do pUlleta
snešeno, aby se mu dalo 10 k. m. a pakli by na tom
přestati nechtěl, tehdy 2 k. k tomu podle jeho žádosti
přidati se má. P. bakaláři snešeno, aby se expensí
dávalo na tejden, pocna od sv: Jiří, po 12 gr. a zvoníkovi
po 7 gr. bílých do budoucího p. faráře. - Pp. ouředníci
aby do školy práci vážili, p. bakaláře a kantora k pilnosti
JIch napomenuli, tolikéž aby se žákovstvo čistotně chovalo. K tomu také na gradua1ích a jiných knihách což
jim svěřeno Jest, aby zoumyslně škody nečinili a 'činiti

216. 1591, 21. září. Tamtéž f. 190. V sobotu den
sv. :\Iatouše ap. páni starší ráčili se sjíti do domu p. Šeb.
Agrikoly z H. za příCinou - : Snešení stalo se aby
knězi Fabianovi, p. faráři našemu, tehdáž p. admi~istra
torovi, pro jeho velikou nepilnost při vykonávání povolání a jiné mnohé nezpusoby odpuštění dáno a jiného farát'e up,táno byl~. Snešení o pokoj zadní farní, aby se
pokoJnemu cloveku pronajaL
217. 1592.
Tamtéž f. 200. K I. 1'. 1592
I'oleni za pp. ouředníky: P. Kříz Evarestus Chvaíský, Václav Dobřenský, Jjří Hendrych z Frankštejna, L. Tancer.
Kos;dníci: Iiřík Salllša, Jiřík Davidu, Jan Popelář, Barto
10meJ truhlar, Jan Adlar, Andres Leger. Zakřištáni: Josef
Cejdlar, JiHk Davidu.
218. 1592.
Rukop. č. 1666 f 203. (Vejpis
z desk zemských o vložení vsi Kojetic.) V kvaternu osobního přiznání k dědictví L etc. 92 fol. E. 4. Jan Rakovnickej a Kříz Evarestus Cbvalsk)', měšťané Starého
Města Pražského, majíce list mocný od starších a úřed
níků,' i na míste vší osady záduší kostela sv. }II. v St.
M. Pr., přiznali se před úředníky Pražskými: Jakož jsou
předešle podle svolení sněmovn(ho o vyzdvižení des k
učiněného v rejstra, klerá k tomu zřízena jsou, dědictví
své sobě a budoucím potomkum svým a vší osadě téhož
záduŠÍ. a ~ostela sv. ~1. v St. M. Pr. vložiti a vepsati dali,
1 pO~levad: P?dle snemu obecního, klerýž ?TŽán byl na
hrade Prazskem L elc. 49. v pátek po sv. Skolastice, po
lakovém taRO dědictví zapsání oni nadepsaní osadní kostela
a ~áduší sv: M. let~ ~emská b','ze všech odporu jsou vydrzeh, toUzto VSI recené KOjetIce s dvory kmetcími,
s platy, s dedinami, lukami, potokem, s luhem, palouky i
s jiným vším a všelijakým k též vsi od starodáma příslu
šcnstvÍtn i se vší zvolí, s plným panstvím) tak a v tén1ž
plnén1 prá"ě, v týchž mezech a hranicích) y nichžto nanedopouštěli.
d:psa~é děd~ctví záleží, že toho nadepsaného dědictví po
,221; 1594, 20. ledna: Tamtéž f. 224. V pátek po
predClch svych od mnoha let posloupně bez nařfkání
Obrace11l sv. Pavla stalo se volení v radě nO\'ých pp.
v držení sou byli a až posavad sou, a protož to sobě
ouředníkuv, kddto vyhlášeni jsou tito: Khz Ev. Chvalský,
a budoucím potomkum svým a vší osadě dotčeného záduší
Josef CeJdlar, Jan Rett!. K nimžto přidán jest z rady za
a kostela sv. Mikuláše v tyto dsky podle téhož zřízení
preSIdenta p. Jan Rakovnický, když by co o dobré zásněmovního a o lom týmž sněrnem vyměření a leta naduší toho do rady vznášeno býti mělo, aby to skrze
depsaného XLVIII zapsání tímto zápisem k dědictví jaosobu jeho konáno bylo. Potomně v neděli, jenž slove
kozto dědiny lety zemskými po předcích svých poÚdně
Devlt11lk, Jsouce všecka osada pospolu, obnoveni a naří
vyddené, dědicky kladou.
zeni jS9u za kostelníky: Tomáš Dvořák, Jiřík Šamša,
2] 9. 1592, 30. listop. Tamtéž f. 211. V pondělí den
Adam Svenda, Jan pekař, Václav ruka\'ičník, Hans Miller
sv. Vondřeje ap. stalo se obnovení pp. ouředníkův a koCV?vkar; pp. zakřišťáni Josef Cejdlar, Pavel Švorcík, Tostehlíkuv k I. P. 1593. Za o';!Ťedníky: Km Ev. Chvalský.
mas Grof.
Josef C~jdlar, Jiřík Daviduv, Simon Vodháj; za kostelníky:
Při tom tyto potřeby zádušní byly uvažování: O naPavel S;:orc Rokycanský, Bartolon~ěj truhlář u Volku, Jan
řízení truhlicky při kostelích, do kterých pomoc proti
Rettl, ucitel dítek malý'ch, Pavel Stejr u Pešků. Mikuláš
Turku má se vybírati. O munstruňky a desátého člo
Vaječko u Březinu, Jan Řešetář. ZakřišEané: Jos~f Cejdlar
věka z lidí poddaných vypraviti. Počty zádušní aby
Jifík Davidův. Toto ouředníkuv v osadě volení již minulo;
podnes bez phtomnosti pp. osadních nečinívali.
neb p. purkmistr a páni - jakožto nejv. kollatorové ta222. 1594, 29. června. Tamtéž f. 234. (P. purgmistru
kového volení se ujíti ráčili a do všech osad ouředníky t
jiné volili, jakž níže slojí. Kostelníci pak mají toliko sami . a pp. St. M. Pr. odpověď na suplikacf Kateřiny Venclové
truhlárky.) V. Mti p. purkmistře a V. Mti pp. radní nám
od o"dních voleni v osadě býti.
laskavě přízniví! V jaké příčině Kateřina Venclová truItem tito artykulové byii přednešeni a uvažováni:
hlářka dnuv nedávno minulých stížnost sobě do Josefa
---: P. ,administrator dopouští marštal cizím uzívati na faře,
varhaníka pokládá, z suplikací její, kterouž jste nám poz C:~lOZ Jest se obá;ati nebezpečenství ohně. Nařízené osoby,
?atI, .a na 11l odpo':,ěď abychme V. Mti dali, poručiti rákten k němu dOjíti a přátelsky jej napomenouti mají,
cl11, Jsme vyrozumeh, kterak by Josefovi varhaníkovi toaby toho nedopouštěl, poněvadl pp. osadní sami, moha
v
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\'~rrše svého s nádobím k dodělání yarhanuv našich pro-

za
leta měla a za to jí od téhoz Josefa zádná
zrrplata dosavad, ani od' pp. osadních, \' témz jejím spiSll
zejmena dostavenejch připověděná, zapravena nebyla, žádaje
snažnou prosbou V. MU v té věci za'opati'enL loznamujem
V. l\lli, aby jakou smlouvu s Josefem varhaníkem Venclová
truhlářka o záplatu svou učiniti mela, o tom, ani kdy jest
od ní tovaryše sobě neb na jaký zpusob vyjcdnal, vědo
mosti žádné nelnán1e. Kromě to v palněti snášíll1C ze on

PU)Cltl

j

varhaník častokráte svýn1 oulisnejm mluvením za pHcinou
největší, aby měl odkud to"aryšc platili, na nás jest
peníze, mnoho připovídajíce, vymluvil a pokud jest
tovaryš ten při něm dělal, nikda jest sobě na mistra

svého, aby od něho zaplacen b)'ti
nic llestěZoval.
Páni pak nadepsaní osadní
měli co za
Josefa varhaníka připovídati
v tom se nepamatují - .
Act. v středu po sv. Janu Kř.

223. 1594.
Rulwp. Č. 1061 f. 272. (Svědomí
ku potřebě kněze Ondl'eje Gesela, na ten čas faráře kostela sv. Yojtěcha v No\-. M. Pr. proti Petrovi Fetrovi
[viz yiše díl 1. str. 178.J o vejtržné nocní zranění.) Jan
Pardubskej organista svědcil: Seděl sem u
Petra a tu
sedíc slyšel sem pískání a tlucení na
krchovní,
křik. V tom p. Pelr Fetl' ",kočil do okna, nevím, řekl-li
jest co, čili neřekl, jrr sem neslyšel, jediné to, že jest
řekl: Půjdu, phsáIl1! Bězel ven a já dolLl za nílll sesel.
dveří vycházel, uhlídal sem, že jest zvoníka
kordem s pošvou udeřiL a on jest
a tak sem uslyšel kněze Ondřeje po
že jest řekl: Násilníku a mordiři, proč mne mor? Po hlasu sem ho poznal, nebo tma bylo. 1 chytil
sem p. Petra těmi
jemu i'kone: Pafie Petře, nechte
toho a poďte domu,
jest p. farář náš. Což jesti hned
učinil a šeL
Brunclík, zvoník u Sv. Michala \' St :II., svědcil:
doprovázel ctihodného kněze Ondl'eje, na ten
čas
u sv, I\~ikuláše, z !ary Betlemské ve tr~,:lOdiny
tak::: 1 J8.:'H'_) clF:kan8
1 pnsh ~!llC
krchovnírn sv. lvI. a ono
zaY{Íno a kněz
klíCll od tich2 dvc1'í
A v
zvoníkovi pro klíce a oni
rozprávěli, stoje tu před
naurrtí s klíCi. V tom V
s rapírem z domu syého a i'eld: Což vy tu
šelmy tlucete a ly zvyjebenej
proc
faře: a ty zyoníku l co ty tu
J~1 sem
M. p. Petře,
ze doprovázím p. íarár'e a p. děkana
p. farář ze
na krchov, nemá klícu. A on jest
pl'es hlm'u rapírem. V tom sem šel proti paspěšně s lelíci šel, i potkal sem pachole, řekl
nes p. faráh klíce, p. Petr chce p.

tom zase ukazoval. - Dáno od cesty od 16 mil. 36 gr.
bílejch.
224. 1594,80. listop. Ru llOp , Č. 1666( 24'Z. ,V st~e~ll
den sv. Ondřeje ap. stalo se obnovcm nOl'vch ouredmkuv
a kostelníidiv k 1. 1 ó95. Za ouhdníky: 'Jan Hendrych,
jinak Hohan z
Vádav- Dobl'enski (t I' sti'edu
po Judica 1595, y hrob v
sv. M. jest pochován),
Tomáš Dvofák t, Jiřík Plzák t; za kostelníky: Václav Gintel' rukuyicník t~ Jan \'arhaník~ !\1artill Paumrt od smrti t
Symeon Yodháj t, Jan od Radu
Karel St~hlík od KonapLl; za zakhštány: Josef
t. PUyel Svore, TOln<Íš
Grof.
P. bakalář s kantorem napomenuti, aby pilnejší
yolání svého bylii po nOCl se i s 7,rik(rrSlyenl
dhví i vohně šethli,
hylnny a písně vejrocDI
Dotovali a ps<:h'ali. -

napornenuti, aby 7.áko"st\'u

do školy pořádkem vaříl;ali obědy, a z\'Liště z panských
domll hospodářoYé, poněradz páni jich, majíce míti domy
s"é zapsané do knih městských, p. purkmistru a pp. se
zavazují a phpovídají, všecky po\'innosti lYJ,ěstské zastávati.

225. 1695, 6. února. Ta 111 též I 249. (Odpověď p.
purkmistru a pp. na připsání p. Petra Voka z Roztll berka
o vodkaz chudim žákům do skol u sv. ~1. a P. j\f v Týně.)
Slovutné a mnohovzáctné poctivosti V Mti p. purkmisti'e a
V. Ivlti páni ldtlll laskavě p-hzni"í! Yok~záno j také propujceno jest nán1 sIJolccoe
uroz. p.
p. Pelr Vak z R. V. ;'vili
jest
ph V. Mtcch
loho vy hledál·ajc. aby la suma óOO k. !ll. od dobré pa·
rnčti urOz. paní ApoHollY Vostro\<co"é) roz, Brtnické
z WaldStejna, nekdy man7.elky p. Viléma Yostrovce z Kraloyic, kšaftem
YC ebky zen1ské doZen)'1l1 V. ::\Hi na
způsob,
ourok z té sumy do škol při osadách
na chudé zák)' obrácen byl, odkázaná,
by lU, jakž se
dokládá. za J. :'>lli
kolika let
dále do neklerého
za J. ;,Ití

,.\ pollony
se táz SUll1a
to jest V. "J\Ib) poronCí;
odkazuje a dád, aby V. ~Iti
byla a buď to tu
pl'i \'. IIIti pod omak zanechána nebo, neměla,li by tu
zuslati. tepna někomu
byla a odtud lýz ourok
do škol osady naiií obojí
delijaké pl'ekázky a zadržování i promelly obrácen byL S tím pl'i tOln dolozením,
aby od V. ;l1ti podle dll\·aení paní, tak a nejináče, od
i smrti její na budoucí vecné časy
pro u\'arování pokuty
od P. B. zachov-áno bylo. A poněvadz tedy táž suma
pi'edkem V. illti odvedena bejli a odtud ourok do dotcenich škol jíti má, toho se pak posa\'ad ještě nic nestalo,
a abv tát ~uma za J. l\lti Dánerll Zllstávala nebo! zllst8vati ;llohla, toho s sebou d~tcený kš aft nepi'inášt. Nd
z Slatiny: Kdy" sem šel s nimi z Betlema
O tOnl jistrr zprá\'a jest, že taková suma podle jislé
od
s p. děkanem ]\Iejtským a knězem Ondřejem,
smlouvy mezi uroz. paní :Vlarkétou Brtnickou z \\'aldštejna,
když sme přišli k faře, kde kněz Ondřej bydlel, dvířka
paní seslrou jí Apollon)',
všecek statek odkázán jest,
byla zavřena. Tak jsou oni tu hurtovali, v tom hned p.
z jedné a uraz, p. Janerrl
z Kralovic z strany
Petr na vokně svým lál a zloreeil, TleZ nemohl sem rodruhé stalé od téhož p. Jana Vostro\'ce vyprav-ena a V.
zuměti co. potom hned dolu sběhl a jak phběhl, tak
naše již
hned kordem pral a řekl: Tak zvyjebená šelmo popská, i :\Iti odvedena biti má. Jakol také na
připsání od V. lv!tí k témuž p, Jano"i
pred
na fa,'e, ne tu. Potom sem j5 tu hned odešel od
jminulými svátky ,'ánocními ueiněno jest,
týz p. Jan
potom sme pak se zase od nich navrátili k němu
Vostrovec takovou sumu i s ourokelll.
casně V.
s p. děkanem Mejtsk)im a knčz Ondřej přišel ke
:lIti odvedena
Y. Ivlti bez dalšíl;o odtallll a prodlémně, smek klobouk, hle, prej, jak je mi to udělal,
dní odvedl.
psaní ze záduá odpověď dána
ti bylo povědomo. Viděl sem,
jest byl raněnej až
i také za to se dí uetiyoslí žádáme, že
krYe. Potom sme tu zustali az do r:ina, na ráno mi po-
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I on Jan to k sobě přijal a jim, nechce-li co z dobré vule
témuž p.
ještě druhé připsání učiniti ráčíte, aby
a lásky ld-esťanské přidati, aspon to, co přinesou, vařiti a
tlL~ sumu
,lUb dle znění l;:šaftu a dotčené smlouyy i
strojili dal, ze za takové propuji:ení jeho přátelské všeckna
s ourokem odcslal a odvedl - . A tak ponevadz na tom
vosada tín1 se jemu zamlouvá, kdyz
kc>iiv lle orzky,
to y?;ecko z:ílei:í,
ta suma V, :lIti odvedena biti má a
P. B. rácil některé z dítek jeho k
luHosti skrze smrt
toho se
Ilestalo~ tu již ncrozumíme, kterak by
pojíti, nemá nieímž iákoyshu od pohřbu - povinen býti
zádo st l
pána z Rozmberka - míslo sv-é míti mohla
platiti - . To rád učiniti připovědč1.
Datum v pondělí clen sv, Doroty.
231. 1
24. čen'na. Tamtéž J. 262. V oulerej den
226. 1595, 6. února. Ta1lltéž I 250. (Pl'ípis pp.
S\'. Jana Kř.
byla ,suplikací p. mi:tr~ ~~olního, ž~
radních p. Petrol'i Vokovi z Rozmberka.) Službu 'atd.
není, kdo by
mlSy myl, odkudz temer na zdravI
Z psa!lí Y. :\Iti nám učiněniho jsme I'yrozuměli, kterak
syém hynouti musejí. Snešeno, aby na téhož p. Příhodu
loho
nás vyhledál'ati n\Cíte, aby ta suma, kteráz od
žádost uciněna byla, aby též mytí doteenich mís k sobě
pamčti paní Apollony Vostrov'cové nám pro popřijal a eeládka jeho každodenně aby jim je myla, že
hodlí a pomoc chudým žákum při osadě Tejnské a sv.
za rok celej za to 12 gr. čeládce té dáno biti má, Což
,dikuláše kšaftem odkázána jest, a ta
za V. ;Viti
jest pii něln obdržíno.
nékolika lel ztlSL~hala\ ještě za Y. I\Hi od
casu proti dostatečnén1u ujišlění zanechána
232. 1598,12. března. Rulwp. č. 2144 f. 60. (Kněz
I\lti psaní obš{rněji zní. Kterázto "čel
l BlaZej Pl,zenski s pp. osadními sv. Vojtěcha Většího.)
liko na nás san1é) ale také, a téměř
Den s\'. Rehoře [12, března) stala se smlouva ubrmanská
duší kostclllV M. B. před Tejnem a sv. :\liku:áše zde
_ mczi knězem Blazejem Plzenskim, ten čas farářem
v St. :II. Pr. vztahuje, protož jsme toho také jim v znáu sv. M., a pp. staršími ouředníky Sv-o Vojtěcha V. v Nov.
lnosL uvésti pominouti nell1ohli: kteříz co nám na to za , M, Pr. takov'á: Jakož jest - práv-ní
z nářku cti
dávají, lomu V. M. z přildejícího spisu vyrozu· i pu,-odem kněze Blažeje proti jmenovanim osadním vznikla,
rádte. A I' prav-de, co by na nás bylo, nechtěli l kterak by pp. osadní ucini\'še psaní poselací k žádosti
bychom té zádosli V. !vfti odporni biti, !leZ se clllldi ch
kněze Ondi'eje Kzely, ten čas
ducho\'ního jich,
z,ícluší a ph nich také chudich zákuv, nad lo věcí Hafp. adminislratoro\i, v tém);
slov těchto doložiti
lovních a vůle
kšafLu)ící, ,která); nikdy m~něI:a ! měli: že by kněz Blatej,
odstěze HnIl1 \' torn za zle mltI
y;'tlného
dílem
l\Hi zádosti, jako i oni osadní,
lžičky stříbrné a jiných některich veCI círnemi\zeme.
A lak té naděje jsme - z,e
a
koflícek lehčejší podvrci měl,
v tom V01l11u\'eni budeme. V jiných
pokládajíc
liz knčz Blažej za nál'ek cti.
:nim 1l10Ú1);ch V. ).Iti ~louziti ktlzdého taSil jsme
starší se phznali a 'l< yrchK klerémuŽto psaní
volni. Tím V. ]\1 sebe zpravili ráčíte. Datum v
ního
slova na kněze Blažeje vztažená;
za
cti se usuzují~ provozovali, nalezeno,
den sv, Doroty.
chtíc lOmu pp. vosadní dosti Ciniti II takový nil'ek vésti
23. dubna. Rulwp. č. 1666 f. :;,54. Den
227.
i kn při syé se hotoviti - pp, "osadní - nechtíc bejti
a pp. starší s pp. osadníky ráCili se
JiU
přícinou zkázy téhoz kněze Blažeje. k této smlouvě jsou
p. hakaláři a Zákovstvu bylo přidáno na ex::-:'llésli,
phstoupili -' téhož Lněze
dostatečně naDCllnenu\'
lihodne po 5 gT. c.
pellsí
aby k nim, pp.
i povinnost
Tamtéž
1261.
V
sobotu
I
i'l95,
2:],
zá)'í.
228.
kněžsk~ho s sel;ou
všelijak uctivě 1 šetrnč i vázně
7 Chocenic odevzdala z
se chov'al - . ~a slzavou Zádost kněze BlaZeje - jménem
almuzny {) lc HL
jenlu - složiti se u\ro1ili.

ze

j

:2:13. 1698.
nT/lttťj·. Z/vot cfrllevni str. 652.
Prapodivný ,brl kněz z Plzně Blai.ej, r. 1598 farář u sv.
1'1. Prošel Cechy j i'Vloravu) \' roce rnfval tři i čtyři fary)
byl jednou katolík, po druhé pod obojí. - R. 1598 dostala jej katolická dvorská politiKa mezi konsistoriany,
odkud;; vsak tii. rok vyloučen pro vdejné pohoršenÍ.
Zvoník naň yys\"ědčoyal, ze \1 zpovědi namlouval zeny;
manielka jeho Zuzana
jednu milostnici takovou, vypo!íčkovala ji
z kostela. Jsa 65 letý
starec zmařil děvečku Voršil". Nabízel jí, zatají-li nan,
dáti lisl pod pečetí farní, ze oddána za mládence, jenž
odešel na vojnu - . (Dle archivu místodrZ. R. 109 f. 15.)

kostele jeho pozh·ali. Blažejovi Plzenskémll, odepřidala i čísku stHbrnú
aby pp. far,'l,'ové před
sclcra~nentu do ní se umý\<a1i.

r

Tamtéž
261. Y pátek po sv.
šaty CÍlodící soukenné, toliž 13
a í 7 puncoch lákum do školy
koupeny Z<l peníze ourocní z sumy
Apollony Vostrorcm'é odkázán)'
a p~íIli rácili tJřijíri od
p. Petra Yoka z
]mena zaktiv jsou tyto: Jiljí
z l)rostcjova Paycl z Frostějo\<n~ Váda\' z HoStanislm- z Chl'anov, Jacobu~ z Jaroměřic: Nicolaus
Eliáš z Mil'kova, y,icla,' z Bozkovic, Martin

:234. 1598, 13. srpna. Ií.nil.
1Jlístodrž. sv. 106. f. 203. (Kněz Blažej
C. ráčil milostivě poruciti tuto suplikací

I

r

262. \' nedeli třetí
pruc\'odilého domu
povolán jsa
Kořenskému: jaút'eGllíkn
iádost na něj rzlosousedé nikda témer na yeiroční dni a
slavnosti, totiz na Bozí narození; na Vclkou též na
:2S0

~y

1596, 1 D·

Ducha

2,ákovshu

Tam/cf:

\'občdův raŤiti dáli

aby

archivu

J. JIL
Blai.eje
l'lzcn,ského, faráte u sv' AJikuldše v St. M. Pr. velebnému
knčzi V:íclayo\,j\ administrátoru kOl1Sislol'e
pod
prijímajících, pro vyrozumění
a ublízení,
ll)- se jemu sláti mělo, odeslati a při tom J. M.
tolikéz
ráčí, aby na touž suplikací a
svou
a OdPO,-ěď, tím neprodlé,'ajíc, J. J\Iti
do kancelářc
dal, jináce neciníc. Deer·etum Pragae

j

I

13. Aug. 1598.

18*
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Dvorsk)í, Paměti str. 560. Styrský
235. 1598.
správce školy.
236. 1600.
Dvorský, Paměti str. 560. Hofman
Mikuláš a Zachius Jakub, správcoré školy.
237. 1600, 21. července. Rukop. č. 2231 f. 425.
Marjana z Chocemic a v Star. liL Pro dala jest a zápisem
tímto dává ihned před p. purkmistrem a pány 50 k. gr.
č. starším ouředníkum i osadním záduší kostela sv. M.
v lomto Star. liL Pr. mimo to, což jest jim prvotně
z lásky křesťanské dala, na ten a takový zpusob: jmenovitě na světlo, kteréz má na oltáři, jenž blahoslavené P.
r,íarye narození sluje, a to v neděli Páně i v jiné vejrocní
slavnosti a svátky, pokud se služba boží v témž kostele
dáti bude. na témž oltáři vystavována bejti a hořeti, tak
ze starší ~uředníci a osadní aby těch takových EO k. gr.
č. daných tak opatrovali a za ně nákej stálej poplatek
aneb buď i jinak tak aby sumy umenšeno ani
nikda - neubylo, skoupili.
238. 1601.
Dvorský, Paměti str. 560. Oxiporinus Florian. správce školy.
239. 1602.
Dvorský, Paměti o školách českých
str. 560. Učitelé u sv. M.: Rabin Laurin kantor, Tyka·
lides Skutius, Jan bakalář, Svínčanus Jan kollega.
240. 1602, 18. ledna. Dllo1-ský, Pamělí o školách
českych č. 118. (Zápis J. Bystřického v příčině stíznosti
kněze Jindřicha Vysokomýtského, faráře u sv. M., proti
Laurinu Rabínovi, kantoru školnímu.) V pátek den sv.
Pryšky přišel jest ke mně ctihoclný kněz Jindřich Vysokomýtský, p. farář u sv. M., a zádal, aby Laurin Rabín,
kantor školní i s p. bakalářem, toho času Janem Tykalidem Skntius~m, ke mně povolán byl. Povoláni jsou obadva.
A tak ihned v přítomnosti obžaloval jest stízně kantora
z těchto věcí: Předně, že jest nemravný, nectnoslný, nepilnv a ničemné zpusoby do sebe má, že se opíjí dvakrát,
třik(.át do téhodne, přijda do školy ožralý tluče, hází
malými záky a jsouc jit věku dospělého a v letech, že
bv sobě jináč provozovati měl. Druhé, p. bakaláři že bachantů nadává'j jej haní a jsa v povolání llldlý, jsouc
větší při sobě mdlobu dělá a mezi dobrými lidmi ano
.po ulici ožralý s kordem běhá, na domy tluče, což kdyby
k tomu přišlo, ze by mu to lidé v oči mluvili. Třetí,
oznámili dva mládepci, ze Í'"dnoho uhodil svícnem, potom
maje rašpli u p. Simopa Sváchy, taJde když se s tou
rašplí sadil, jemu p. Svácha domlouval, a když mu tl
m16denci domlouvali, že jim dal za odpověd: že mají p.
rektora, aby jej obžalovali před ním.
čtvrté, v pondělí minulý rašplí sekal kamení na
krchově a jemu, p. faráři, houpu nadával a 7.e by ho
zsekal, a p. farář ho napomínal, aby od svého předse
vzetí upustil, nic nechtěl, než předce broukal. Páté, že
s žáky nic nezpívá, v kostele kazí až hanba, ani klobouku
že v chrámě P. nesejme, než maje jej na hlavě, ze se na
římsu kruchtovní položí jako nějaký figL Když se užere,
nedá lidem pokoje a potom pEjde do školy, v noci spí
několik hodin na den než crapulam [opilost] vyspí, v šen·
kovních domích že sobě nicemně počíná. V sobotu pře
dešlou tloukl na mládence školní a šelem jim nadával - .
Bakalář dolozil, že jest tak, cO p. farář mluví a že kantor
v pondělí minulý běhal po krchově a
faráře haněl a
k žákům se nieemně choval. Potom
se opilý na
odpočinutí, nedobře se vyspavše, vstal z lože a na žáky
běhal; jináč, jsa střízlivý, že spí i to dosti dlouho
na den.
Opět p. farář: ze jest toho oumyslu byl, aby na pp.
ouředníky osadní to vznesl a to že jest sobě ušetřil
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k ouřadu p. rektora, protož že to na něj vznáší, aby
kanlor napomenut byl - .
Po žalobě i odpovědi, když se srozumělo, že kantor
křiv jest, obšírně napomenut jest, aby napravil - . Při
pověděl emendationem vitae a p. faráři dal na lo ruku.
241. 1603.
H'inter, Život cir/zevní str. 643.
Purkmístr a rada města Mělníka vydávají knězi Jindřichovi
Kocianovi Vysokomýtskému, nyní faráři u sv. M., vysvěd
čení, ze kněz Kocian, jsouc lehdáž za pana děkana u nás,
z jisté vule a jednání božského 1. 1600 v pond~lí po
Nov. letě s poctivou pannou Salomenou, dcerou pozustalou
po knězi Jakubovi Vrábském - k stavu manzelskému potvrzen jest.
242. 1604:
Dvorský, Paměti sll'. 560. Riparius Fabian správce školy.
243. 1605.
Ru/wp. č. 1065 f. 239. Tobiáš
Hanzal Jemnickeí, varhaník. Ruk0p" č. 1~88 J. ~28.
Kněz Jindřich Kocian farář. - Dvorsky, Pa11leh str. 660.
David Slánský z Kosmačova, Adam Václav Kasejovský,
správcové školy.
244. 1605.
Winter, Oži~lotě l1a vys. školách
Pražsk)ích str. 28. dle Oeco110m. m1Íver. 15 J. 281.
Učitel usvědcen z hanopisu proti rektorovi slíbil, že pujde
do šatlavy, neučini, tak, ale pryč hned vandroval.
245. 1606.
Rulwp. č. 1667 f. 1.
peuez
zádušních od něděle Omnis terra k 1. 1607.
sbírce
zůstalo 4 gr. 3 d., od předešlých ouředníkuv sem přijal
50 k., po druhý 30 k., po počtu 265 k. 56 gr. 5 d.
Suma 346 k. 1 gL 1 d., Peníze gruntovní 80 k., ze vsí
133 k .. ourokové ze vsí 87 k. 20 gr., plat z vinic 5 k.
52 gr.,' plat komorní od uroz. paní Zofie Vostrovcový za
dvě leta 12 k. 4 gr., plat místo vína 5 k. 56 gr. 2 d.,
peticí při kostele Hí k. 54 gr. 2 d., platy z vinic 2 k.
58 gr., platy z hájuv Zákolanských 1 k. 41 gr., platy
židovské 27 Je 48 gr. Od zvonění z jiných }osad: Na
den sv. Doroty od Pavla ,hodináře, od p. Zelenskýho,
Tomáše prokoratora, paní Cabelický, od syna Wolfa plat·
nýře, od manželky Jana jehláře, Václava Halera, mlstra
Vokovina, acerky Tana jehláře, od modrého jelena jeho
zcf, od jednoho trabanla jeho dcery, od dcery Petra
Hartmana, od dcery Jana VyskoCila, od syna Jana šenkýře,
od syna Jana mečíře, syna Jana Vyskočila, od d??ry
Vovsový, od dcery Jiříka Fišera, od syna Jana Vyskoc1la,
od dcery Nikodema pekaře, od Manda1eny Vovsový, dva
syny Jana Syfra, Adama dcera Kořanskýho. Suma 10 k.
51 gr.
Od zvonění z domácí osady: Od podruhyně Osvalda
Prunera, od hodináře dcery, od dcery jednoho truhláře,
syn Bartoloměje Kavky, Mikuláš truhlář u Skalských, od
zabitýho vojáka u Konopu, Václava Kučery votec, od šcnkýře u Dvořáků, od manželky p. Jana Pelikana, od syna
Tomáše rucnikáře, od Jana Pelikána, od syna 'i' olfa Sopera od dcery Jana Ruzky, od Dvořákový, syn Tobiáše
Fike~a, od dcery Osvalda rrunera, od Jana Ružky, z domu
doktora Luka harcíř, od Stěpána Tichýho letč jeho syn,
od dcery Jana Ružky, syn Os\"alda Prunera. od samýho
OSY alda Prunera, od Jana Ružky dcery, od sekretáře jcho
dcerky, z domu doktora Luka panenka,. od Markéty truklářky, od Daniele Ružky, Jana Frajštetera, od syna
Osvalda Prunera, od manželky Janu Retle, od p. Revíra
služebník, od Jiříka Zachariáše syn jeho, od dcery Jana
Retle, syn téhož Retle, od Michala zlatníka, od Fridr~cha
Rošpa dcera, od Pada Lavína, Jana Retle, od Václava Kucery
syna jeho, polwjník od zábů, Jiříka Daddovic manželka,
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druhý den syn jeho, p. Škrétovi, dcerka Davidovic,
z domn Sekyrovic Kryštof, od Daniele Kučery dcerka,
manželka Tomáše ručnikáře, z domu Davidovic pacholátko, z domu Kometkovic truhlář, Wolf platnýř, To,?áš
ručnikář, z domu Mikuláše impressora, syn Jana Hájka,
Frydrych jelčář. Suma 12 k. 38 gr.
Berně domovní z poddaných z Oujezdce 9 k. 20 gr.,
z Kojetic tolikéž. Příjmové rozliční 59 k. 40 gr. Od
místa hrobního: od truhláře z domu Skalského 3 k., od
vojáka zabitého z Konopovic domu 2 k., od tovaryše
krejčovského 1 k., z domu p. doktora Luka od hal"cíře
11/ k. z domu Kometkovic od tovaryše truhlářskýho 2 k.,
od~áz~ných 20 k. Suma 33 k. 50 gr. Od světla pujčeného
4 k. 48 gr., peníze sirotčí 1 k.
Suma všeho příjmu; 996 k. 39 gr.
d.
Vydání: p. faráři 4 kvartály po 30 k. suma 120 k.,
kaplanství témuž p. faráři 12 k., expensí žákum týdně po
40 gr. suma 36 1/ 2 k. gr., na víno k sluzbám bozím 06 k.
53 gr. 3 d., za dříví na faru a do školy: (28 voru po
2 k.) 68 k. 27 gr. Náklad na opravení kostela, fary a
školy: za zlab do školy 2 k. 40 gr., na dvě libry oleje
na polívání žlabu 14 gr., za tři prkna 18 gr., za tři
debery vápna a čtyry sla cihel hákových a prej zových
2 lL 12 gr., písku 4 fůry 48 gr., nádenníkovi dáno za den
10 gr.; na kostele dal sem vopraviti střechu, dáno pokrývači za dva dní 36 gr., podávači za 2 dni 22 gr.
Suma 17 k. 53 gr. Dal sem nový trouby klásti k vodě
na faru, dáno za 4 trouby po 1 k., mlynáři od stojanu
dáno 1 k.. dělníkum třem za 4 dni dáno 2 k., na faře
jak hořel,;, dal sem dvěma pacholkum, kteří pomáhali
hasiti 40 gr., na pul libry svíček 3 gr. Suma 13 k. 12 gr.
3 d. Vejjezdy do vsí 8 k. 37 gr. 6 d., plat varhaníkovi
s kalkantem 30 k., kalkantovi 1 k. 36 gr. Rozličné vy·
dání: na přec1íky 3 gr., bakaláři 4 kvartály po 1'/, k.,
1<anlorovi tolikéz, od sekání ledu dáno dvěma za den
18 gr., šrotýřum dáno od vyvezení bláta a ledu od 16
vozu po 12 gr. 3 k. 12 gr., Mackovi diškantovi lia stře
více 24 gr., kuchařce kvartál 3 112 k., škopek na maso
žákum 7 gr., na špikování vozu sem koupil rybího tuku
3 libry, činí 24 gr., na Jidášovu bradu koudele a kadidlo
3 gr.., p. faráři pUl strychu hrachu a 1/, strychu krup 2 k .
13 gr., za hus 36 gr., za prase 20 gr., prostice soli 3 k.
6 gr .. za dva panty 4 gr., do celnice od stojanu 1 k.
20 g~., za dva postavy sukna II k., za 40 loket plátna
po 5 gr. 1 d., na podšívku 3 k. 29 gr. 5 d.~. od šití
šatuv 4 k .. vymetení komínu 24 gr., Bartolomejov1 truhláři za 3' stolice 15 k., za 2500 šindelných hřeQíku 1 lL
28 gr., tesaři za tři dni po 14 gr. číní 42 gr., Stědrého
večera žákům za štiky a kapry 52 gr., varhaníkovi za
húsci 22 gr., za knihu papíru 7 gr., suma 60 k. 40 gr.
4 d. Všelijaké voprávky v domě farním: putna k vodě
16 gr., škopek hrubý 7 gr. 1 d., nový rošt 14 gL kliku
ku dveřím 3 gr. 3 d., rožeň hrubý 37 gr., p. faráh 27 k.
51 gr., berně 138 k. 50 gr. 2 d. Suma všeho vydání
725 k. 52 gr. 3 d.
246. 1607.
Tamtéž. L. 1609, 23. Aprilis ko·
nán jest .pocet zádušní od Lukáše Tancera a Jana Sviečáře, jinak Lounského, úředníkuv na r. 1607 vystavených.
Co se příjmuv a vydání našlo, tuto poznamenáno jest:
Příjem - 900 k. 5 d. m. Vydání: p. faráři 132 k.,
expensí Zákum 36 112 k., za víno 6 k. 53 gr., na dříví
68 k. 27 gr., na oprávky v faře a škole 17 k. 53 gr.,
na spravení toku vody do fary 13 k. 12 gr. 3 d., na
vejjezd do Oujezdce 10 k. II gr., do Kojetic 8 k. 37 gr,
6 d., varhaníkovi 31 k. 36 gr., rozličné vydání 21 k.

o

13 gr. 6 d., opět 25 k. 36 gr., opět 60 k. 4,0 gr. 4 d.,
na oprávky v faře 5 k. 38 gr. 4 d., příměnky p. faráři
27 k. 51 gr., peníze sirotčí 120 k., berně 138 k. 50 gr.
2 d., na obsílky 1 k. 41 gr. Suma vydáni 'í-2b k. 52 gr.
Zbývá 174 k. 7 gr. 2 d.
247. 1607, 10. dubna. Dvorsk)í, Pameti o školách
č. 455. Správcem školy ustanoven Georgius Czejkovs~y
Chlumecenus, dosavádní správce školy v HradIštI n. J1Z.
248. 1608 24. března. Dvorsky, Paměti o šholách
Č. 531. ( Z do~isu Dl. Bacháčka do Turnova): Včerejšího
dne se vykonalo, ze pp. ouředníci osady ,<;v. M. ke mne
vyslati ráčili toho žádajíce, aby Daniel Vratislavský,
správce školy vaší, jim od času s~. Jiří z~ předního správce
školy jejIch dodán byl Tak Jsem uClml 249. 1608. _. Ruk. Č. 1667 f.l. Příjem peněz k záduší
sv. M. od neděle po ochtábu sv. Tří králuv 1. 1608 až zase
do též neděle 1. 16C9: Peníze gruntovní domácí 80 k.,
ze vsi 104 k., ourokové ze vsi 87 le, plat komorní 6 k.
2 gr., z vinic 5 k. 52 gr., místo vína 5 k. 52 gr. 2 d.,
peticí II k. 48 gr., platy z vinic Zakolanských 3 k. 22 gr.,
1
z hájuv tamtéž 1 k. 41 gr., platy Zidovský 36 12 k., posudní od krčmářu z Kojetic z 90 s~di\ 12 ,k., od Ríhy
Vohnuta z 16 sudu 2 k. 8 gr., od Simona Sárky ze 124
sudu 16 k. 32.
Od zvonění: 17. Januarii p. Pavla Rozenbergera
manželce, 11./3. Adamovi Rillerovi z Tejnský osady,
1.j4. Janovi Heí1erovi, 2./4. dcerce p. Jana Theodora od
Sixtuv, synu Honsa kožišníka z Linhartské osady, Honso;;
drabantovi z též osady, 4./5. synu Samuele drabanta z tez
osady, 5)5. synu paní Chlivenský z Jilské osady, 10./5:
Honsovi zlatníkovi z Linhartské osady, 18./7. Adamovl
cukráři, 10./8. manželce Jana Humle z Haštalské osady,
21./9. Janovi Velvarskýmu z Tejnský osady, 18· srpn~ p.
Cejdlarovi z Havelský osady, 24./9. Jakubovl yodnanskymu
mydláři z osady sv. Valentina, 30./9. Anně Spisový z Linhartský osady, 19./10. Pavlovi Fentnerovi z Havelské
osady 20./10. Petrovi mydláři od sv. Valeutina, 2~./10.
Janovi Kotvovi z též osady, 4./11. p. Blažejovi z Tejnský
osady, 19.j12. p. doktorovi v Platnýřský ulici, den sv.
Pavla na víru obrác. p. Janovi Tejfiovi z Michalské osady.
Suma 9 k. 34 gr.
Od zvonění z domácí osady: 4.j2. matce Mikuláše
řešetáře, 18./2., PUlkolový, 18./3. paní Pilatový, 31./3.
sládkovi od p. Simona Vořikovskýl1o, 23./4. synu Zacharyáše pekaře, 4./5. dcerce Matěje ševce v domě p. Pelhřimovského, 6./5. dcerce Kryštofa hodináře, 9.;6. chuvě
p. Šimona Vořikovskýho, 2./7. dítěti jednoho harcíře
z domu u smrti, 17./7. manželce p. Simona Vol'ikovskýho,
pacholeti jednoho kočího v domě Linhartovic, 21.j7.
manželce p. Kříže, 22./7. jednomu šlotýři, 23./7. Andresovi řešetáři, 3./8. dcerce Václava Kučery, 6.j8. pacl,o,
látku jednoho zlatníka, jedné panně od zlatého kapra,
16./9. pacholMku p. Jakuba z domu Plzákovsk;,ho, ~1./9.
Natanaelovi Hlozkovi z Byslavic, 9./10. JanOVI Maleckov1,
23./10. pokojníku z domu Konopovic, l8.jll.pacholálku od
kohoutu, 3./12. p. doktorovi od kohoutu, 18)12. p. Kfížovi
Chvalskýmu, v pátek po 3. Králích dítěti Balcara Svarc·
v

v

pacha.

v"

,

l'v,

Berně d'.lmovní s poddaných 9 k., pnJmove roz lcm
74 k. 40 gr., odkázové neb od místa hrobního: od p.
Kašpara Sturma od zlatýho kapra - suma 83 k. 15 gr.
Od světla pujčeného 2 k. 31 gr. Suma příjmu 591 k.
18 gr. fl d.
Vydání: p. faráři 120 k., kaplanství témuž p. faráři
12 k., za světlo voskoV'é a lojové 3 k. 17 gr. 1 d., expensí
v
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zákovstvu 34 k. 40 gr., za víno k sluzbám botím 7 k.
36 gr. 6 d.

děli po Třech kr. Freišteterová, v pondělí po lom z Plzá·
kovic domu pachole, ve čtntek po tom od Svorcpocha
pacholálko. Suma 6 k. 10 gr.
Suma všeho příjmu 875 k. 21 gr.
\'ydání: Náklad na opral'u kostela a školy 26 k.
16 gr. Suma 535 ·k. 59 gr. 3 d. Větší jest příjem
o 339 k. 21 rr. 4 d.
252. 16J2.
Kněz Zikmund Crinilus Stříbrský,
správce církevní u sv. 11'1., a lIandalena, manZelka jeho,
koupili dům v uliei Jerusalem na Nov. M. za HOO k.
gr. tll.

1568 15, 1569 6 (tři ze Stříbra), 1571 6 (jeden z Do·
mažlic), 1573 9, ueitel bakalář Chvalius, 1575 13, ucilel
Crueiger Chl-al, 1577 13, ueitel ] ~n Civilius, 1578 8
Slezan), učitel Adam Aglasinus Ceskobrodský, 1579
R. 1571 zapsán učitel Viktorin Nisenus.
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Náldad na opravu kostela, fary a školy: 15.f6.
z porueení pp. starších v škole 4 komory spraveny a
znova podlážděny; k tomu koupeno 9 dcberu vápna po
18 gL m., cihel zděcích a dlaZiček 2250. tisíc za 3 k.
20 gL, ueiní za všecky 7'/, k .. od přivez~ní toho všeho
2 k., od vyetení 14 gL, na spropitný Ó gr. 1 d., koul
peno písku 13 vozů po 12 gr. m., 2 dělníkům za 8 dní
po 16 gr. m. ueiní 4 k. 16 gr., podávaci za lolikéž dní
po 10 gr. m., za dvě lopaty 8 gr., malíři od malování
světnice 3 k. 20 gr., za lišty 16 gL, hřebíky 12 gL,
papír 7 gr., uhlí 10 gr., khch 6 gr. V pckoji varhaníkově
spraven podpor, že se světnice obořiti cbtěia, d::-lllo tesah
22 gL, za nové dvéře k tB světnici 1 k . . Sutlla 26 k.
24 gr. 1 d. Plat varhaníkovi 31 k. 36 gr. Rozliené vy·
dání: bakaláři za 4 kvarlály 6 k., kantorovi toliké;>. za
popruhy na putnu 2 gL, od vaza!ll gr_dualu do ko~tela
10 k. - suma 116 k. 56 gr. 5 d., příměnky p. faráři
25 k. 51 gr.
Suma všeho vydání 435 k. 48 gr. 6 d. zbývá 11\5 k.
29 gr. 6 d.

250. 1609.
Winter, Žh'ol a ucelii sll'. 181.
dle Arch. univ. A. 13. b. 511. Osadní sv. M. ucinili si
záka primána kantorem při sl'é škole. Do loho
přišel k rektoru zalo\"at ~Iatiáš Pistol', I-lada nekaře SVI1.
Hněvně Bacháček psal i\!ikulášským, toho ze r:estrpí, ~by
se školy pražské zkazilými Záky zohyzdovaly.

Winter, ŽIVol a učeni str. 209.
dle Arch. ulIiv. A. 13. b. 89. Osadní, dozvěděvše se, že
263. 1612.

správce jich školy. mistr Jan Choeholius podlaii vyjednává
si školu II sv. Jiljí, vzkázali do uni.versity,
správce tak
bezděčného nechtějí. Dostali Jiřího Bergera z Grinberka,
praeceptora in classibus.

255.

nějakého

1609.

Příjem:.

Rukop.

Č.

r 1.

PHjem peněz
od neděle Septuagesima k letu tomuto 1609. Suma
všeho vydání 725 k. 32 gr. 3 d. Sro\'Ilaje pHjem s vy·
dáním nachází se příjmu více vo 174 k. 7 gr. 2 d.

251.

1661

Od zvonění z jiných osad: První lejden
v pustě pochol'án mistr, který ucil děti, )3./3. p. Pom·
bergerova mani.elka, druhou neděli paní Storková, 24)3.
pochován pán z Lobkovic, 29./3. paní Buffová z Valen·
tinské fary, Smrledlnou neděli p. Ludvík, ten clvr(ek po
tom Florianova bradýře (balvíře) dcera,
manželka
p. Jana Musila, 25./4. Jan Jošt, dhcátko od pana Trubky,
vo sv. Matouše p. Goliart, 1./1 I. děťátko p. Gerle, 2.;11.
paní j\Iaraska od sv. Valentina, 30.,'11. p. Ccjb,l )12. od
Václava servusa pod loubí pacholátko, s' neetele adventní
p. Pombergera děyCátko, tu neděli po Nové~ll letě [UHOJ
pochonína paní Spetlová, y úterý po N. letě p. Cejky
hospodyně, v úterý po Trech kr. pochodn Florian baníc
- Suma II k. 24 gr.
,
Od zvonění domácí osady: 1,8.;3. pochován p. \Volfa
Sopera syn, 1./3. stará zena od Skrétč, 27)3. dcera p.
Jakub,\ z pruchoditého domu (i:. p. 936·1.), 31.;3. pachu·
vána Skrétova, v Smrtedlnoll neděli p. Voldheh z Kouby,
druhou neděli od Sixtů doktor, druhý den od zlatníka
Poltwejna (Baldwein) tovaryš, polom hospodář z doL·jiiího
vězení, z prllchodilého domu děťátko, 17./5. ~Iates [(i'lItcr,
21./6. od Plzáka slará žena, v úterJ' po ~v. Vítu (l6./6}
od Jana Nazy děťátko, v nedeli Exaudi (26. 5.) pochmcána
paní Dobřanská, druhý den tovaryš kreji:ovskej, osmou
nedělí po ,sv. Trojici (2./8.) paní \'olpra [Prajero~'8], 24./8.
Voldřich Svondner, druhý den pokojník na Smcrhově.
2.flO. pachol8tko z průchoditého domu, z '~ClllU II smrli
pach,olátko, ,.23./10. dcera z domll p. Vriclava Blovskýho,
od Simona Sváhy podruh, 25./10. z domu Ružky bospo·
dyně, 16./11. Mikuláše Pštrosa mUllzel}w, 17)11. od stfi·
brnýho pas,;, (?), 1./12. stará žena od Sváchy, 10./1 C'. Ze·
manka od SkrétiI, v středu po nech krrilích [1610] pa·
chole, v pátek potom Jakub Pach kostelník, druhou ne·

M011ll1!lcl1ta

254. 1613.

1111iversitatis

Prag.

lil. str. 226. Extincta Cest peste] pudicissima et amarítissima
sni mariti, ]\1. J oan. Campani \Vodniani, uxor, una eum
tilia el postea magno CUlIl luctu ad s. ::\icolaum est se·
pulta, quam brel·i post pater eius una cum duabus filiabus
aliis sequutus cst.
Tancer

Rulwl'. Č. 21i9 Z.I 18i. Mikuláš

1617.

260. 152Q.

257.

Pavel Skdla ze Zhoi;e ll. str. 180.

1618.

258
dle arch.

1619.
lI1ÚV.

A. 14

II

Winter, Život a ztG-e/ú str. 351
119, 122. Jan IITakonius Mejtský,

rektor, odpykal svoji nezbednost navou, z piva pošlou,
universitní vazbou neobyeejně dlouhou. .:\a dvě neděle
zavI'en do kurníka. Sbil totit se svými záky písai'e měst·
ské kanceláj'e \~'olfa, jellz hyl od osadních volen 111ezi
itlspektory. \\'olf ~Iakonia napomínal s okna, aby v r;oci
tolik ncbouhl a záci aby také tuze nehi:motíli, l~amením
lletH~kali. Za to mistr nadal inspektorovi "huncfutu: rka:
Co je lobě po to tll , však je,t škola mně porueena. Kdy);
pak inspektor školní sběhl doUl s kordem a udeřil na
lák a cíhajícího s ];;aIllCnClll \ ani± mu ub1ízil, l\Iakonius
kázal házeti žákum, \Volf omrácen úderem od ~Iakonia,
jenž na něho sedl, zbit.

Statistil,a návštěyv školy Syatomikulášské (\Vinter,
Zivot a ucení str. 784.;: lZ. 1560 6 Hků (mezi nimi 2
z Bavor, Slezan) ui:itel 1I1at. Hala Chrudimelbis; 1'. 1562
2, Heitel Simeon; 1563 9 (1 z Olomouce), 1565 8,
1566 3, 11:67 15 (dva synové Pavla Kapra z Kaprštejna),

22. Jan od

261. 1521.

Tamtliž I

39. Burjan

šmajdéř

ko-

stelník.

262. 1523.
Tamtéž I 56. Jan zvoník. 7;/1l1též]. 59. Jan Phbram zlalník, kostelník.
263.

\' tutúZ dobu kněz Jan Locika, jinak Brátka, farář u sv. M.,
protože proti majestátu phcinil těžce a z poručení cís.
rycht,íře na procesí o Veliké noci choditi směl, kdy, mu
žádná výml\l\'a před direktory postačiti nemohla, jest se
z fary vyslě!Jovati musil a kostelové PraZští jsou mu za·
povědíni. Na Zádost však některých měštěk Slarotn. jest
zase od direktoruv do casu na milost príjat a na fare
A
se týchž měštěk hrabě z Tumu tázal
se tak snažně o
zasazovaly. poa ceremoniář
odpoyědělYl
protoze jsou mu duše své s\'ěhly.

I

Brichcí Rehák z
úředníci, Jan Pechanec
konvář, kostelníci -- pi;jjali dvě stě k. gr. e.
Zikmundem Holcem z Květnice odkázaných, kterét jemu
ueb. 2Ilarla Trubská svěřila.

lVinter, Život a učeni sll'. 182
dle arch. lmiver. A. 14 a 61. Rektor akademie vyzývá

ze

534 lIJ.

a

15:24.

Tamtlž

r.

Jan Havránek kostelníci. koslelník.

J 617.

katltora, aby se vzdal úradu, ani není civis academiae.
K cemuž ten od Dověděl, že sic není akademík. ale osadní
ho chtějí.
'
,

Č.
Květnice,

Rukop.

264. 1525.

70. Tiřík bakalář Kou·
1 ~711té.2 I 11. Simon

Tamtéž I 17. Petr konvář, úředník.

265. 1533.
Moltumenta l11ziversilafis Prag.
llZ. str. 102. Baccalarii ferme omnes circa festum d. Ge·
orgii adversus quemdam eantorem divi Nieolai in Ant.
C, staLutis Dostris perculsi insurrexerunt, quia non existens
inlitulatlls eandcm scholam, persvasionc ad hoc quorundam
parochianorum inductus, gubernare regereqllc attempta·
\'crat.

r.

- RukolJ. Č. 534 lll.
156. Záduší
kalich odkázaný Václavem Mělnickim, starým rych·

266. 1535.

267. 1550, 5. ledna. Moml1lzenla zmiversítahs Prag.
lIl. f. 142. Neque vero illud silentio praetereundum videtur,
sacerdotem J oannem Mistopolum, administratorem sub
ulraque coenam domini communicantium, hoc anno praetextu stubae maiori, in domo parochiali ad aedem s. :'\.
ubi tum paslorem egisset, incendio in ipsos vigilia
conflagratae, per impetrantiam si hi collegium 00.
curaVlsse.

268. 1574.
Rulwp. Č. 2195 f. 311. Jan Tábor,
na ten čas farář u sv. M., koupil dum v Opatovicích na
M. za 127 k. gr. m.
269. 1577. 2. května. Viz DV01~sk)í, ]( historii Žid/i
ll. sll'. 1018. .
270. 1589.

Sněmy
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tří

studnic zvané.)

Číslo pop. 27c.
Škola. (Viz výše kostel sv. Mikuláše.)

k sv. Jiljí topila, též i k sv. Mikuláši vystoupivši až
k Dlouhé .střídě se přibližovala. U M. B. na !úži u jed·
noho becváře [Brože] děvečka se utopila v domě.

úředník.

256.

(dříve

259. 1501, 13. srpna. StaJ'; te/opisové Čeští str.
\' pátek po sv. Vavrinci voda po ulicech až

ze

p. 27d.

V ulici Mikulášské

Dodalky:

256

C.

Vll. str. 403.

Tomáš

farář.

271. 1590, 18. zái'Í. RZI/lOl'. Č. 1284 f. 192. Psaní
administratora a pp. konsistorianuv O p. faráře Miku·
kněze Tomáše Soběslavskýho jesl ulozeno v radě
in lheca.

Číslo pop. 27d. (později e. p. 25.)
(U tváří, bílé ruže.)

"'I. 1408.
RU/lOP. č. 2099 f. 15. Albertus
horologista publicav'it XI s. census retenti s uper doma N.
Lcmmel et super domo Henrici de Egra.
*2. 1415.
Tamtéž j. 58. Martinus, cognatus
olim Alberti horologiste, pllblical V. s. census retenti su·
per domo Nieolai dicta ad llaveum hostium.

*3. 1417.
Ru/wl'. Č. 2102 f. 142. Martinus
de Unyczowa, cognalus olim Alberlí horologiste.
1. 1465, 9. ledna. R111wl'. Č. 2141 f. 203. Smlúva
manželství svalému mezi Havlem, služebníkem pc1nč
podkomořieho, a Uršilú, někdy Martina orlojníka a již
téhoz Hada manZelkú - . AcL ler. lllL post Epiph.
k

2. 1469, 10. července. Ta1Jltéž I 90. Jacobus de
Chrudim, olím d. \Venceslai, prioris subcamerarii familiaris,
cum UrsuIa, coniuge sua, fassus est, quia tenetur - de·
biti 36 s. -- obligantes domurn suam penes scolam s.
Kicolai immediate situatam - . Act. [cr II. ante Mar·
garcte.
3. 1480, 7. října. Rulwp. č. 2J(!6 f. 65. Andreas
Laab et Dorothea e. d. penes scolam s. Nicolai el pcnes
domum Stanislai forensis aput Ursulam Jakubconis pro
XL s. pr. Act. sabbalo post Francisci.

4. 1485, 29. prosince. Rulwp. Č. 2106 J. 148.
Anna, relicta Jelenova de Zrnosek, emit d. - aput Do·
rotheam Laabova pro LX gr. m. Ac\. fer V. ante Circumcis d.
5. 1490, 16. prosince. Tamléž J. 288. Jaeobus
sartor et Anna e. d. erga Annam, relictam Jelenkonis
pro XLll ' i2 s. pr. AcL fer. V. post Lucie.
6.
krajčí

Rukop. č. 2108 I 205. Pavel
vzdal jest Václavovi z Nového domu, zeti
domu, kteréhož mu se dostalo po Janovi
bratru jeho, leifcí podle školy sv~ Mikuláše
AcL sabbato ante Trinilatis.

1517, 6. eervna.

Bílaj
svému, puol
Bílém lékúi,
a uličky. - .

7. 1518, 8. července. Tamtéž f. 228. Ondřej ko,
žišník a Majdalena k. d. u tváh leiící podle školy sv,
Mikuláše· a podle Petra doktora ze zadu od mistra Vúclav a
Alba [z Úrazu], kancléře Star. M. Pr. a od Václava z No·
vého domu za XLI k. gr. pro Act. fer. V. post Proeopii.

8. 1521, 25. května. Rukop. č. 2155 J. 13. Stala
se smlúva - mezi Jakubem Fontesem a Ondrejem ko,
zišníkem, . sousedem jeho, o uličku, kteráž jest mezi domy
jich ze jie obadva bez překážky jeden druhého ui.í·
vati mají, pruochoz jeden i druhý do ní svobodný mieti
ku potřebám svým. - Act. die Urbani.
9. 1531, J5. března. Rukop. Č. 2110 f. 353. Matúš
Kukla a Anna k. d. n tvád vedle domu Jana Rauše od
Majdaleny Zmeškalové za XL k. gr. č. Acl. fer. lIlI. post
Gregorii.
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10. 1533, 24. listopadu. Rukop. č. 2111 f. 61.
Blažek Buta k. d. vedle školy sv. Mikuláše a Jana Rauše
od Matúše Kukly za XLIII k. gr. č. Act. fer. II. post
Clementem.
11. 1535, 10. března. Tamtiž f. 98. Václav Sviňavec kraj čí a Regina k. d. od Blažka Buty za XLIIII k.
gr. č. Act.. fer. IlII. post Translat. s. Wenc. (Od r. 1537
do r. 1544 splácí Regina Sv.)
12. j 540,18. března. Tamtéž f. 279. Jiřík z Trnovan
sladovník a Anna k. d. od Reginy Sviňavcové za XLIIII
k. gr. pr. Act. fer. V. ante Palmas.
13. 1544, 18. ledna. Kopidř list11 královských fol.
37. (Staroměstským a Novoměstským.) Ferdinand etc.
Poctiví, věrní naši milí! Vznesla jest na nás skrze příle·
lící supplikací Anna Mládežková kramářka, že by se jí
znamenité těžkosti od věřitelův jejich a zvláště od Hanuše
Albrechta od PenÍžkův dáti měly, chtíc týž Hanuš, aby
jemu dluhův nad nemožnost svú (jakž nás spravuje) plátce
byla, čemuž táž Anna dosti učiniti nemůže, nás pokorně
a poníženě prosíc v tom za milostivé opatření; i poněvadž
jste se předešle k věřitelům za touž Annu přimlúvali, žádáme vás milostivě porLlučejíc, že ještě s týmiž věřiteli
s pilností (obešlíc je před se) jednati budete a k tomu
je přivedete, aby tej chudé ženě do slušného času seče
kání a shovění dluhův měli, tak aby těch těžkostí svých
poněkud zbavena býti mohla, jakož nepochybujem, že
v tom vámi nic nesejde. Dán na Hradě Pražském v pátek
po sv. Antonínu léta etc. XLIIII.
14. 1544, 28. března. Rulwp. č. 2117 f. 23. Do·
rota Budějovská k. d. podle školy sv. Mikuláše u tváří
řečený od Jiříka z Trnovan za XLIIII k, gr. Č. Act. fer.
VI. post Annuncc. ,M. V.
15. 1544, 28. března, Rukop. č. 211'Z f. 19. Jan
Mládežka bakalář a Anna k. d. u tváří řečený vedle školy
za LVlII 1!. k. gr. č. od Doroty Budějovské. Act. fer. VI.
post Annullcc. M. V.

16.

1550, ll.

března.

TamtéŽ f. 201.

Zmocněn

jest HanuĚ A.lbrecbt kupec domu Jana Mládežky a Anny
m. j. pro sto a XLIIII k. gr. m. Act. fer. III. ante
Gregorium. (Viz výše č. 13.)
17. 1556, 7. línora. Tamtéž f. 353. Řehoř Kubic
z Gerlice a Mandalena koupili duom na rohu podle domu
Bartoloměje šmukýře od Hanuše Albrechta za sto a V k.
gr. č. Act. fer. Vl. post Dorotheam. (Viz díl I. str. 581.
Č.

19.-22.)
18. 1591.

Rukop.

Č.

1055

f. 117.

(Svědomí

mezi Mandalenou Kubicovou a Janem Beranem.) Matouš
tesař svědčil:
Koupil sem na konec masopustu knihu za
20 gr. b. od jakéhosi muže Němce, byl ryšlavej. Přinesl
ji nejprve jinýmu a on neměl' peněz. Rekl mi: Kup ty
ji Matouši, však se taková kniha vždycky odbyde, měl
sem jí na pul líta, ležela den jako den na krámě. Pak
sem ji teď nedávno prodal a tato Kubicová se teprva
k ní přiznala. Jiného já nevím, jestli ta kniha její čili
není. Jiřík Neplachovský svědčil: Nekoupil sem než
jedny knihy, k kterejm se Mandalena přiznává, a nevím,
jsou-li její, čili nejsou. A toho mládence, kterej mi je
prodal, neznám a od ty doby sem ho neviděl, než pravil,
že jest ze školy od sv. Michala (l). Byla Terentii kniha,
dal sem mu za ni tři bílý.
Jan Kaližskej svědčil: Když jest ty knihy Bernart
Rus prodával, ptal sem se ho dostatečně, kterak mu říkají.
On pravil, že Bernart Rus. Tak se jmenoval, ze školy od
sv. Mikuláše. Když sem se ho ptal, kde jest ty knihy
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vzal, pravil, že by měl jeden mládenec stonati a že jest
mu je dal prodávati, když tak chodíval. A ptal sem se:
Kde pak ty knihy bereš. On pravil: Nestarejte se, co já
vám prodám, slibuji vám hrdlem, ze jest svobodný. Vyložte jetu hned na vrch. Jako? sem pak to udělal, nad
to vejše, když sem od něho který koupil, kázal sem mu
se na kazdi rudkou červenou podepsati pro lepší toho
jistotu a důvěrnost. Když sem se mu kázal podepsati,
s ochotností to de lal, řka: Přísahám, nebojte se nic,
kdokoliv ode mne koupí. Já sem připustil na jeho slova.
Nevím, co jest těch kněh bylo; tak v paměti snáším,
že asi čtvery; ale on praví, že šestery. Nu nechť jest to
i tak, já nevím. P. B. milej ví, žádnej mne tak nepodved,
jako on.
Tomáš Jedlička ze školy sv. M.: Bylo na den Dušiček, kantor mne poslal do školy pro mendíčky, aby šli
k kostelu visitatum, nebyl tam v škole žádnej mendík,
než ten mládenec, kterej měl podušku, zamekl se v komoře. Otevřel mi předce a měl svázanou podušku. Než
mendíka tam žá~ného nebylo. Já se ho ptal: Co, půjdeš
lmedky pryč? Ze se byt strojil do patry je. I řekl, nepůjdu; půjdu nejprve k Stěpánu k fraterovi, prodám mu
tu podušku, abych měl peníze na cestu. Potom pravil, ze
by mi se svěřil nejedny věci, abych ho nepronesl. Já
pravil: Nepronesu. On řekl: M§m tu podušku,s Beranem,
rád bych ji prodal fraterovi. Ze jest u sv. Stěpána ten
bratr. Potom sem šel zase do kostela a pověděl sem 1mn·
torovi, že již všickni mendíci stojí u dveří. A když sem
šel zase dolu, zahlídl sem ho, ze jest šel na rynk s tou
poduškou. Potkal jednoho Žida na rynku, ten Žid se ho
ptal, ;00 to nese. On pravil, že podušku chce prodati.
Ten Zíd velel, aby s ním šel do krámu jeho. Oni mne
neviděli, když sem šel za nimi. Až v tom domě, kde mu
peníze sázel, já mu řekl: Což to, však si pravil, že jí
prodáš bratru. On pravil: Bojím se, že nemá peněz a
chtěl by, abych mu ji darmo dal, a já peněz potřebuji a
musím. dáti Beranovi polovici. Ale nevím, dal-li jest mu
cili nedal. A na druhej den hned šel do patrije.
19. 1591.
Tamtéž f. 122. (Svědomí mezi
Mikulášem a Pavlem bratřími Kubici a Annou Kostnarovou.) Mandalena Kubicová, jsoucí v nedostatku zdraví
postavena, svědčila: Přišel ke mně k krámu Adam Polák
s Mikulášem, synem nebo Martina Kubice, pověděl, že
nějaká spravedlnost od p. Lorence Lochmana našim dětem
připadla, abych ten Haft pomohla vyplatiti, že jest zastaven
ve 4 k., abych dala kopu grošů, že druhá strana taky
dá kopu gr. Já sem dlouho nechtěla dáti a ten Polák
vždy za mnou běhal, že vobdržíme. Já řekla, dejte vy
mi pokoj, porozuměvši, že bychom nic tu neobdrželi, i
pustila sem od toho a moji děti tolikýž i druhá strana.
Rekli: My o to nechceme státi, taky od toho pouštíme,
nechť se soudí, kdo chce. Než dala sem předce tomu Poláku s Mikulášem kopu gr. a on potom vždy nacházel,
abych mu víceji dala, abychom od toho nepouštěli. Já
řekl,:: Nechci, dejte mi pokoj, již Bme ode všeho upustili.
- Stefan Kubic svědčil: Přišla Anna Kostnarka nejednou,
než několikráte s tím Adamem Polákem do příbytku
mýho, pravivši, že má nějakej Hafl za sebou, kterej by
měl mně svědčiti, též také i strejcuom mým. Ten kšaft
že ona má v zástavě ve 4 k., takovej Hafl abychom vyplatili. Jestliže ho nevyplatíme, že ho chce p. Vojtěchovi
Bartákovi prodati. Pak po tak jejím častým nabíhání s tím
Polákem ke mně, ten kšaft sme vyplatili. Tak já viděvši
s bratrem svým Linhartem, že bychom nic neobdrželi,
od toho sme pustili; A tak strejcové moji i kšaft zase
navrátili.
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20. 159B, 10. února. Rukop. č. 2112 f. 392. Jan
Vindyš Písecký [bradýř] k. d. vedle' domu Anny Taubmanové a školy sv. Mikuláše od Linharta K:J.bice za
157 1/2 k. gr. č.
21.

1594, 17.

května.

Rukop.

2205 J. 136.

č.

V outer)' po neděli Prosebné - když sme se k žádosti
nebo Jana Winta, rodiče města Písku, měštěnína tohoto
(u o statku svém
St. M. Pr., do domu jeho sešli ollstní pořízení učinil takové, že duom svuoj, v nemz
bydlí - dal Anně m. své. (Vysvědceno ve středu po sv.
Diviši.)
2~.
1615, 14. prosince. Rukop. é. 2114 f. 192.
'Volf Sopper z Adorfu [písař kanceláře Pražské] a AlZběta
k. d. podle školy sv. Mikuláše ležící od Jana Winta Podvinskýho z Doubravican za 425 k. gr. Č.
", t641, 13. prosince. Rulwp.
2115
93.
AlZběta Sopperová dum u bílé dlŽe - postupuje Lidmile Reneltové, dceři své.

c.

r

Číslo pop. 27e.

1. 1437, 15, nJna. R1tkop. č. 2099 f. 454. Postquam J ohannes Muczek et Susanna, conthoralis sua, fuerunt in possessione domus Krzizkonis ponderatoris quam domurn a relicta Paldriani VIII s. eximerant, ex
tunc - prefati J ohannes et Susanna de eadem domo
pretacto Krzizkoni condescenderunt - salvo tamen censu,
quem predicti coniuges in eadem domo habere dinoscuntur
- . Act. fer. III. ante S. Galli.
2. 1449, 7. ledna. Tamtéž f. 1050. Crux ponderator deputavit et prescripsit XL S. gr. nomine dotis
Machne, conthorali sue, super domo sua post Nicolaum
sita - . Act. fer. III. post Epiph.
3. 1452.
Tamtéž f. 1089. Quemadmodum
Hinco Rzepnice impetiverat Machnam, Crueis pond. relictam, occasionc rcrum quammdam post obitum uxoris
ipsius Hinkonis ad domum Crucis pretacti trans lata rumconcordati sunt ut ipse Hinko Machnam - de uHa
rc amplius impetere non sit attemptare ausus - .
4.

f. 49.

1453, 7.

května.

Rt/kop.

Č.

90

f. 224 ač. 2103

Adalbertus institor et Katherina e. d, retro s. Ni·
colaum sitam inter domum Martini orelogiste ex una et
braxatorium Johannis Wolf parte ex altera erga Margaretham, relictam Crueis ponderatoris, pro XXX s. gr.
Act. fer. II. ante Ascens. d.
5. 1461, 14. února. Rukop. č. 2105 f. 143. Jakess,
nunccius dominorum, et Anna e. d. sitam penes braxatorium Georgii, nati]ohannis torrificis, et relicte olim :-'1artini horelogiste parte ex altera erga Adalbertum instilorem
pro L s. Act. sabbato die Valentini.
6. 1466, 27. října. lamléž f. 248. Famosus domillUS Rameš de Hradek emit pro se e( Katherina,' sua
conthorali, ac domina Ofka, d. Samuelis de Hradek et de
\Valeczow uxore, domum circa Jakssonem, hospitem pretorii,
pro LXXIIII S. gr. Act. fer. II. in vigilia Sirnonis et
Jude.
7. 1480, 5. prosince. Rukop. č. 2106 f. 69. Stanislaus forensis et Dorothea e. d. aput d.Ofcam, uxorem
d. Samuelis de Hradek et in \Valczow, pro XXX s. gr.
pr. Act. fer. III. ante s. Nicolai.
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listopadu. Tamtéž f. 313. Samuel ine. d. erga Dorothea!Y', «lim Stankonis
Georgii a lilio conthoralem, pro LV
V. ante Katherine.
9. 149ó.
Rukop. č. 94 II. f. 63. Katherina,
olím \VenceslaÍ Kozmin de Podskale, nunc vero Petri
conthoralis, fassa est, quia tulit llPJ2 S. gr. m. a Georgio
et Paulo, fratribus de Hradek et in \Yaleczow, quas olim
Stanko forensis, habens in eisdem dominis iustum debitum, testamento suo legavít. 10. 1509, 28. srpna. Rl/kop. č. 2108 f. 39. Kathe·
rina, olim Samuelis, nunc vero Johannis dieti Kozel con·
thoralis, resiguavit domum suam, quam inhabitat, penes
domum Johannis baccallarii - Johanni, rnarito suo. Acl.
die Augustini.
ll. 1516, 26. dubna. Tamtiž f. 185. Petrus doktor
a Dorota k. d. mezi domy někdy Jana lékaře a u věže
z zad u od Erazima [Freya z Frejunku] kupce od jedno·
rožce [který jej nabyl patrně v dluhu] za LXXX k. gr.
pr. Ac!. in crastino S. Marci.
12. 1525, 7. prosince. Rukop. č. 2110 J. 130.
Jiřík Strajc a Salomena k. d. podle domu Ondřeje kožišníka od Petra doktora za XCV k. gr. pr. Act. fer. Y.
post Nicolai.
13 1527, 20. března. Tamtéž f. 195. Jan Rauš a
Zuzana k. d. - od Jiříka Strajce za sto méně dvú k.
gr. pr. Act. fer. III. ante Benedicti.

8. 1491, 24.
stitor et Katherina
forensis, nunc vero
s. gr. pro Ac!, fer.

14.

1534, 4.

května.

Rukop.

č.

2111

f 72.

Vojtěch

Zlá Kačka a Lidmila koupili s povolením p. purgmistra
a z rozkazu duom ldící mezi domy Matúše Kukly a zadku
od věže obostranně od Jana Rauše za XCIII!. k. gr. c.
Act. fer. II, post Invenc. Crucis.
15. 1535, 11, prosince. TamtdZ I 111. Vilím Bareš z Kamenice k. d. letící mezi domy Václava krajčího
a zadku od věže od Vojtěcha Zlé Kačky za sto k. gr. Č.
Acl. sabbato ante Luciam.
16. 1538,
Rt/kop, č. 1130 f 275. V té při
mezi Vilímem Baršem z Kamenice a pannou Majdalenou
Kestřanskou z Kestřan, kdežto on Vilím ji vinil jest
z toho, ze se mu z domu jeho za školou sv. Mikuláše
ležícího pohnouti a vystěhovati nechce, v té věci za opatření a aby jemu takového domu postoupila žádaje. Proti
tomu Majdalena dala mluviti, že jemu z domu toho není
povinna se stěhovati, neb duom její jest, a on Bareš ví,
že zápis na ten duom svěřený má, čemuž jestli že by
chtěl odpierati, ona by to chtěla pokázati, táhnúcí se ph
tom na pamět panskú, kterak on Bareš, když jest YS(OIl'
pení o ten duom zjednal, sám se jest k tomu, že věc
svěřená jest, přiznal. K tomu že zápisové ti, kteříz samé
osobě bez dědicuov svědčí, obyčejně svěřeni bývají - .
Tu p. purgmistr a rada .- takto vypovídají: Poněvadz
Majdalena z Kestřan jeho Viléma Barše z Kamenice mimo
jeho zápis, kterými. sobě duom zapsal, svěřením nařéká a
takoví zápisové někdy se nacházejí, že zápisu svěřeného
podobenství v sobě nesou, i chce-li on Vilím zápisu toho
uziti, má se proti těm svědkuom, kteříž slyšené řeči jeho
svědčí, očistiti tak, pokudž jemu od práva nalezeuo bude,
že jest ona Majdalella jemu toho domu nesveřila - . Act.
die Mercurii. (Bareš přísahu vykonal a Majdaleně Kestřanské bylo rozkázáno, se z domu vystěhovati.)
17. 1542, I 1. července. Rulwp. č. 2111 f. 341. Jan
Sobětický z Sobětic vzdal duom svuoj sobě prve od Viléma Barše vzdaný
p. J eronymu Bazickému z Božic
- . Acl. fer. III. post Joh. Hussium.
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Tu stranám, když sobě na odporu byly a Je průvo·
dům připuštěn)' býti žádaly, jest eas a termin k nim uložen.
Kterýž když přišel, Anna k provozování obran svých,
proe by Jiříkovi v tom trhu státi nechtěla, "e na onen
čas ueiniv žalobu na ni, nestál k svému odkladu a tak to

ci
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Anna z téhol. domu jemu tak prodaného se pohnouti ani
ostatek závdavku od něho dovzíti nechce; protož v tom
žádá za opatření, aby právem k tomu přidržána byla a
on svého trhu liZiti mohl.
Proti tomu od Anny Taubmanové po vzatém hojemství za odpověď dáno, že již vkladením v knihy toho
domu podle vytržení fiříkoyi není povinna z příčin těchto:
Předně ze on Jii'ík vytrži,·ši ten dům od ní ve dni a
v roce sobě toho k místu nepEvedl; druhé, že maje
podle trhu zavdati 150 kop míšo padesáte kop za sebou
zanechal a jich nedodal, a aby k ,vému trhu přijíti
mohl. o to ve dni a v roce se ncstaral. Kdyby pak byl
i k tomu přivedl, tehdy vejroční peníze již by byl zadržel při casu sv. Havla. Naposledy se zde v tomto místě
ohlašoval, že o ten dům nestojí; i jinde to mluvil. Nechce·li
této odpovědi místa dáti, ona chce ukazovati.
Na to Jiřík Lounský od sebe mluviti dal: žádá ho
připraviti o sto kop a trim odepříti nemůže než praví, ze
ve dni a v roce sobě toho k místu a konci nevedl, jakoby
jej pokojně rok a den vydrLela, jeZto von ji z lásky tll
bytu dopřál, neb ho za to i s manželem svým žádala,
aby jich tu od některého času zanechal, až by se bytem
opatřili, a tak tou příčinou neztratil trhu. Druhou přícinu
klade. že nedodal závdavku, atl v trhu není poznamenáno,
že m~ všecken závdavek pojednou dáti, ale teprva když
mu se z domu pohne 1 jakoz se to najde z znpisu trhoyého, když k průvodům přijde, volaje se, že to ukázati

18. 1544, 22. cerYence. Kopidř listťí MdZovských
1543-50 f. 74. (Petrovi Hanyánovi a Leopoldovi Hey·

pergcrovi statek Majdaleny z Kestřan dán.) My Ferdinand
etc. oznamujem tímto listem všem: jakož jest Majdalena
z Kestřan soudem zemským království českého, kterýž
jest drZán na Hradě Pražském o Suchých dnech letnicných
nyní minulých, za falešnici pro některé listy, jimiž jest
neslušně upomínala a lidem na těžkost nastupovala, od·
souzena tak, jakž nález téhož soudu zemského o tom šíře
v sobě drží a zavírá, pro kterýžto její zlý skutek podle
zřízení zemského všecken statek její na nás jakož krále
Českého jest připadL I proseni jsme od slovutných Petra
Hanyána a Leopolda Heypergera komorníkův', našich
věrných milých, abychom jim tu pokutu naši a statek
její. jmenovitě dům v St. M. Pr., též list hlavní, kterýz
má' na slovutného Václava Popela z Vesce na půl čtvrta
sta kop míš" dáti a na ně tu všecku spravedlnost naši
převésti rácili. Kdež my prohlídajíc na jich 6bú ustavičné
a pracné služby, kteréž nám na každý den ciniti musí a
tím lépe aby Cíniti povinni byli, s dobrý9' rozmyslem,
naším jistým vědomím, mocí královskú v Cechách nade·
psaným oběma komorníkům našim na rovný díl mimo
všecky jiné dali jsme dotčenú pokutu, totiž di',m v SL
M. Pro ležící a list hlavní na půl čtvrta sta kop míš, té!;
Majdaleně z Kestřan svědcící a tímto naším listem dáváme
tak a na ten zpuosob, když by ste.tečný Petr Chotek
Zv Vojnína na Budeničkách,
prokllrator náš v. království
Ceském, týl. dum tak, jakz jsme mu porllciti rácili, prodal
a zpeněžil a dluh podle dotčeného listu vyupomínal, ze
oni obadva mají též peníze od něho vyzdvihnúti a k svému
najlepšímu užitku obráliti a on má je jim bez odporu po
napomenutí vydati. Nd jestliže by pak nad ten dům a
list hlavní napi'ed řecený táz Majdalena z Kestřan jaký
statek jměla neh držela, s tím my podle vůle naší nalo·
žiti moci budeme a oni s tím nic více jmíli ci niti nemají.
Tomu na svědomí sekret náš královský k listu tomuto
rozkázali jsme přitisknúti. Dán na hradě Prazském v úterý
den sv, Máří J\lajd. léta 1544,
19, 1544, 30. cervence. RullOp, C, 2112 f 38.
Yetr Chotek, prokurator královský, zveden na duom Mandaleny Kestranské s strany pokuty, v kterúž jest táž Man·
dalena upadla. Act fer. lIlI. post Annam.
20. 1554, 6 srpna. Rúkop, č. 2142 f CelO. Ve
jmeno - . Já Mandalena z Kestřan toto pořízení einím:
Najprve k záduší, kdež bych koli ležela, tu pět k. gr.
poroučím, iL též k záduší krávy tři aby se koupily
Co?; se pak dotýče domu toho, v kterémž bydlím, jej
mocně dávám paní Anně Zubové z Kestřan, sestře své
_. Což se pak dotýče paní Elšky a paní Kateřiny z Lant·
štejna, na ty nechl nezapomíná - , neb jest matka jich
_, Stalo se v pondělí na den Proměnění P. Kr. (Publikováno 1. listopadu t. L)
21. 1555, 23, dubna, Rulwp. Č. 2117 f 335.
Bartoloměj Troger šmukýř a Anna k, d. ležící mezi domy
někdy Mládežkovým a mistra Ondřeje obostranně od
Anny Zubové z Kestřan za sto k. gr. č. Ael. die Georgii.
22. 1580, 21. března. Rt/kop. Č, 1135 f ?6, (Jiřík
Lounský s Annou Taubmanovou,) Jakož jest JiHk Lounský
obeslav ku právu Annu, Tomáše Ta~bmana manželku,
příčinu toho obeslání oznámil tuto: Ze ona Anna jemu
dům sviIi za šlwlou sv. Mikuláše mezi domem Gregora
Kubice ~ zadkem domu VěZovského obostranně ležící jest
prodala za 375 kop míš, a závdavku od něho pl-ijala sto
kop a ostatek závdavku 50 kop míšo měl jí doloZiti a
doplniti, když by se • toho domu pohnula, pak nyní ona
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obeslání bylo přemazáno; a práva ukazují;
obrneškállf,
7.e toho i škoda jest. Neb práva slouží bdícím a nespícím,
a tak podlí těchto práv sám se zavedl, žádaje za přeetení
svědků rejstry zavedených i listovního svědomí; k nim
mluvě: že z svědku se n~chází, jakou pamět. měl Jiřík na
svuj den a stání, jsa u Stčpána rybáře na víně, tu se
ohl;isil, že má státi na rathouze pod té pře ztracením 7.á·
daje, aby mu šenkýřka plášt vrátila, ale ani na rathouz
toho dne neprišel a Valentin, jeho pHtel, se na něho
hně\'al, 1111uvě, že Sine již při ztratili. Pro tož věří, ,
podlí ob~r,an ,s"ýeh jemu nicímž povinna nebude, porouceje
se k nVazeDl.
Proti tomu Jiřík Lounský příteli mluviti poručil:
Doslejehá těchto spletaných průvodů, kterými by Anna
jeho o spravedlnost připraviti chtěla, aby cizího statku
požívala, kde!; praví, ze nestál k odkladu a tak tu při
ztratil. Ale strana odporná též se v tom náležitě podle
práva neopatřila, do rady toho dne nevstoupila a za upuštění od práva nežádala, an Jiřík kovář svědčí, kdyz toho
dne na strany hylo voláno, že ani Anna se tehdáž neohlásila a ze Annu pozdě, an již p, purkmistr páni vy·
vstali, potkal na scbodích v rathouze. Havel hospodář ta
svědčí, ze tu Anny nebylo, Sou pak na to nálezové, kdož
tak nežádá opatření od práva, že nic neobdržuje; poda,'
k přectení tobo nálezu též i plnomocenství, kterým Anna
zmocnuje Tomáše, man3ela svého, k tomuto soudu tepna
léta JC 79. a pice začata léta JC 78. A pro tož Vúcla\'
Čeček svědU, že Tomáš seděl za stolem v obecní svět
nici a když nan voláno bylo, nesměl sem, aby Zádal
upuštění od práva, protoze s pocátku k té při mocnosti
neměl. Podav vejše \< čtení svědků rejstry zavedených
téz i zprávy Martina Senvalda; mluvě, ze z té zprávy se

ze

bytu dopřál, neb ho za to i s manželem svým Zádala,
rozumí, kterak jest jeho Jii'íka přes pole pro potřeby své
a jeho omlouval při ouřadu, aby v své při nehynul, jeZto i aby jich tu do některého času zanechal, až by se bytem
opatř'ili, a tak tou příčinou neztratil trIm, Druhou přícinu
Anna kdvbv více spletených svědků měla, proti Václavovi
klade, ze nedodal závdavku, an v nim není poznamenáno,
Cečkovi ~a ~Iartinovi Sinvaldovi jí nepostací, a tak Jiřík
že má všeeken závdavek pojednou dáti, ale tepn'a, když
práv zUstane. Poda,' trhu, jak jest ten dům koupil;
mu se z domu pohne, jakož se to najde z zápisu trhového,
mluvě, ze z toho zápisu trhového se rozumí, že Anna,
kd) z k průvodi'm1 přijde, volaje se, že to ukázati chce,
yzavši na ten trh závdavek sto kop, tudy obmejšlela, aby
sobě domu i peněz nechala. Protož se poroučí li opatřenÍ.
Tu strany když sobě na odporu byly a k pruvodům
se volaly, jsouce k nim připuštěni, Tomáš Taubman na
::\a to Anna od sebe mlll\~ili dala: Praví Jiřík, že by
místě Anny, manzelky své, dal čísti vejpověď mezi Adamem
pochybila práva, nežádavši upuštení od práva, ale chtěla
Kulíškem a Kašparem Prunarem, druhý mezi Samuelem
žádati, než páni Novoměští tehdáz vstoupili do rady a jí
Leksem a Evou ;Vlarkovou, Jiříkem z Trnče, a Pavlem
v· tom překážku učinili. Nález přivedený daleko se od
Růží, žaloqu léta ~c 78, f. 5, die Leonardi učiněnou,
tyto pře dělí, neb ·,trana se tam nepostavila ku právu,
apellací z Zatce přinešenou, k tomu mluvě: Slyšáno, kdy
ale ona ~e postav-ila. Beře sobě Jiřík ku pomoci svědomí
Jiřík obeslal Annu ku právu, ze tomu již přes dvě lítě, i
Yáclava Cečka, ze by neměl viděti Anny toho dne zde
maje sobě to k místu a konci vísti, roku a dni projíti
na rath~uze, coz muže bejti, neb se ne všickni známe.
dal. A nálezové v sobě obsahují, že kdo sobě tak nepo~Iarlin Semald zprávu dává, že by po potřebě jeho měl
l'ádně to vedli, o své spravedlnosti přicházeli, poroučeje
do Litoměřic jíti, an jiní jej viděli v městě, kterážto
se k opatření.
zpráva jeho není na škodu, neb šel· li iest přes p~le, měl
jest úíditi na svým místě porucníka; zápis trhu ven ze
Proti tomu od Jiříka Lounského mluveno, co se náDie vede a nemá se přijíti.
lezů dotejče, ti sou spravedliví, ale Jiřík šel vždycky na
právo a Tomáš ví, že nedávno .tmezi nimi se vejpověď
Opět Jiřík Lounský mluvil: Strana praví, ze jakž
stala léta tohoto v pondělí po neděli J udica, a protož mu
bylo zavoláno, páni Novoměští přišli a p, purkmistr páni
nemuže přičteno býti, aby co promlčeh měl.
\'y\'stavše hned na zárnek jeli, ale vše to ničímz. jest, neb
Anna tu přítomná nebyla a těch obran teď užívá toliko,
Na to Tomáš Taubman mluvil. ze rok a den prošel
ale)' nelidsky ziva byla, chtějíc míti dum i peníze,
od prvního obeslání až k druhýmu, jakoz se z rejstříku
obsílek nacházÍ. A od vytržení domu nešel na pr:ÍV'o, ale
Tím spor zayř{n a práyu k uvážení podán. Tu pan
rok a den mlčel a tak sám sobě v cestě byL
purkmistr a rada - taklo o tom vypovídají: Poněvadž
Taubmanová maje sobě na jist)' den s Jiříkem Lounským
Zase Jiřík Lounský od sebe mluviti dal, kterak jest
termín od práva a? pod ztracením té pře uloženi pro
promleeti měl, an ta věc zustávala drahnej cas na uvážení
nepřítúwnost původa Jihka Lounskýho téhož dne do rady
pánův a teprva před málo nedělmi vejpověď se stala,
nevstoupila a za upuštění od práva proti němu původovi
Protož jest nic nemohl promlčeti, porouéejc se právu
nežádala, z té pi-íčiny ona Anna Taubmanová od té pl'e
k spravedlivému opatření.
upuštěna býti nemůze, ale JiHl< Lounský vedle Zádosti
Tím spor zavřín a právu k uvážení podán.
své v průvodích hlavní pře s ní Annou podle předešlého
Tu pan pnrgmistr a rada - taklo o tom vypovídají:
termínu té pře ztracení slyšán býti má podle práva.
Poněvadž Anna Taubmanová jsoucí od Jiříka Lounského
Actum f. 2. post Judica MDLXXXo.
z vkladení v knihy městské domu od ní vytrzeného i z po·
23. I ii80, 1 L cenna. Tallltéž f 99. (Pře o totéž,)
stoupení jeho obviněna při odpovědi své některé pHčiny,
Jakož jest Jiřík Loumký obeslav ku právu Annu, Tomáše
proč by takoY)7rl1 vldadením i postoupenín1 jeho povinna
Taubmana manželku, pŤícinu toho obeslání oznámil tuto:
nebyla, jest předložila a veda na to průvod svuj, těch
že ona Anna jemu d11m svůj za školou sv. Mikuláše mezi
podle práva a uvolení svého jest neukázala a ncprm'edla,
domem Gregora Kubice a zadkem domu Věžovského obo·
nýbrz z poznamenání trhu při úřadu purglnistra pánův to
stranně ležící jest prodala za 37ó kop míšo a závdavku
se nachází, že ona Anna po vyplnění a dodání závdavku
od něho přijala sto kop a ostatei! závdavku 50 kop míš,
půl druhého sta kop míšo téhož domu jemu Jiříkovi postoupiti
jí dolohli a doplatiti, když by se z toho domu pohnula,
má. A aby na týž závdavek stll- kop míš. podle žaloby
pak nyní ona Anna z téhož domu jemu tak prodaného
nepřijala, tomu v odpovědi své neodpírá, Jiřík pak ostatse oohnouti ani o statek závdavku od něho dovzíti neních padesáte kop míšo k témuž závdavku, kdyz mu di'lm
chc~, protož v tom žádá za zaopatření, aby právem k tomu
od ní postoupen bude, dodati se uvoluje. Z těch příi:in
l'řidržána byla a on svého trhu užiti mohL
dává se jemu Jiříkovi Lounskému původu proti dotčené
Proti tomu od Anny Taubmanové po vzatém ho·
Anně Taubmanové obeslané za právo tak, ze přijmouc od
jemství za odpoveď dáno, 7e již vkladením v knihy toho
něho Jiříka k prvnějším sto kopám závdamím ostatních
domu podle vytdení Jiříkovi není povinna z příčin těchto:
padesáte kop míš. takového domu podle vytržení a poPř'edně, ze on Jil'ík vytrZivši tcn dům od ní v'e dni a
znamenání prodaje jeho v knihy městské vloziti i také
v loce sobe toho k místu nepl-ivedL Druhé, ze maje
postoupiti a to do dvou nedělí pořád zhěhlých 'jest po·
podle trhu zavdati 150 kop míšo padesáte kop za sebou
vinna. Actum f. 3, post Medardi MDLXXX,
zanechal a ji··h nedodal, a aby k ,,'ému tdm phjíti mohl,
24, 1585, 1, dubna, Rukop. č. 2tll f. 202, Anna
o to ve dni a v roce se nestaraL Kdyby pak by i k tomu
vzdává dům manzelu svému Tomášovi Taubmanovi.
přivedl, tehdy vejroCní peníze již by byl zadržel při času
25. 1586, 10. února, Rtt;~op. č. 2205 f 61, (Kšaft
sv. Havla, ;\Japosledy se zde v tomto místě ohlašoval, že
Tomáše Taubmana.) Ve jmeno - , Já Tomáš Taubman,
o ten dům nestojí; i jinde to mluv,il; nechce-li tétu odměštěnín St i\L PL, o všem statku svém vuoli svou kopovědi místa dáti, ona chce ukazovati.
nečnou poslední sobě sem sepsati dal a o něm řídím a
Na to Jiřík Lounský od sebe mluviti dal: zádá ho
kšaftuji takto: Předkem a nejprve duši svOll milou - ,
pi'ipra\'iti o sto kop a trhu odepříti nemlde, než pra~n, ze
Dum, v němž bydlím s manželkou s\'ou, jakž o něj i
ve dni a v rOce sobě toho k místu a konci nevedl, jako
o jiný statek zadání společné máme, ten odkazuji i se
by jej pokojně rok a den vyddela, ježto von jí tu z lásky
19*
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manzelka má. o statečku syém nekšaftoyala a Lidmila,
vším tím, coz v něm jest, buďto na klín otech, SHšcích,
dcera má, ziv'obytím jí přeckala, t::hdy nápad na Lidmilu,
nábytcích, hotových penězích, chodících, vinutých i perdceru mou, po Anně, matce její, phpadnouti má plným
natých šatech, coz mně milej P. B. z milosti své svaté
právem. Stalo se y pátek po neděli postní Laetare
propujčiti rácil, Anně, manželce své, a Lidmile, dceři mé,
5. Aprilis I. osmdesátého pátého. Tomáš l'aubman impressor
na rovný podíl, však s tou vejminkou, jestlize by Lidru kou sv-ou ylastní.
mila, dcera má, předkem vuoH bozí, matkou svou a přátely
svými se nespravovala, jich poslušna nebyla (ač té naděje :
Kterýžto kš aft my - purkmistr a rada [St. M. Pr.]
do ní nejsem), tehdy aby z toho statecku mého vybyta
k zádosti Anny Taubmanol-é sme stndili, neb odpor jemu
byla podle vuole matky a uznání pánuov přátel jejích.
"lozený od Marianoy II Salomeny, sester nebožtíka Tomáše
Item na domě někdy mém v Platnýřský ulici leiíeím,
Taubmana, v-ejpovědí naší jest minul, kromě ten arty kul,
kterejž sem by I prodal Martinovi, pozaunarovi ,ámeckýmu,
kdez Tomáš Taubman odkazuje gruntovní peníze Anně
peněz gruntovních ještě, což na něm mám, to se všecko
manzelce a Lidmile, deeh své, na domě v Platnýřské
v kněhách městských vyhledá a mně spravedlivě náleZí,
ulici ležícím, Martinovi pozaunarovi prodaném, ten artikul
ty též odkazuji Anně, manželce mé, a Lidmile, dceři mé.
z tohoto kšaftu se ~dvihá. Tornu na svědomí 8C upečetiti
Item vinice dvě na Sárkách ležící, Heréž pod onrok,
v pondělí den sv. Skolastiky léta p. oc 86.
jedna p. knězi Jindřichovi, proboštu kostela hradu Praž26. 1595, 29. července. Rttkop. č. 2113 f. 31. Jan
ského, a druhá k sv. Petru v N. M. P. náležejí, kteréž
Grac krejčí a Anna k. d. za kostelem sv. Mikuláše leiící
sem zaplatil, ty též odkazuji Anně, manželce mé, a Lid·
od Anny Taubmanový vdovy, za 295 k. č.
mi'e, dceri mé. Item dluhy všecky, kterýmiž mi lidé
27. 1596, 22. dubna. Tamtéž f. 45. Jan Kašparyn
sprav'cdlive povillni jsou, jakž šuldpryfové a cedule ukazedník a Mandalena k. d. od Jana Grace za 300 k. gr.
zují, o kterýchžto Anna, manželka má, dobrou vědomost
č. Act. pridie S. Georgii.
má, tčch také při ní A,nně a Lidmile, dceři mé, zanecháyám. A jakož mám přísudek pány desíti soudci v St. M.
28. 1602, 26. čerYl1a. Tamtéž f. 257. Samuel
Krebehen a Barbora k. d. yedle domu někdy Jana Vinta
Pr. na r.Iartinovi Jílkovi 30 kop 15 gr. míš., kromě
škod pro touž při vzešlých, o kteréžto škody jest povinen
od Jana Kašparyna zedníka za 272'12 k. gr. c.
Martin se mnou se srovnati, téhoz dluhu přisouzeného při
29. 1610, 21. ledna. Tamtéž f. 515. Jakub Lang
Anně, manželce mé, a Lidmile, dceři mé, zuostavuji. Co
kožešník a Anna k. d. yedle domu někdy Jana Winta
se pak Jiříka Lounského dotýce, jakz sem s ním soud a
ležící od Samuhele Krebehene za 315 k. gr. č. (R. 1612
rozepři pred týmiž pány desíti soudci měl a práv sem
splácí vdova Anna a r. 1613 její manžel Jan Wogner.)
zuostal pro sumu XLI kop míšo a škod na něm stanným
30. 1620, 4. dubna. Ru7lOp, č. 2234 f· 79. Stalo
právem při témž právě též sem ohdrže! pro túi při vzese podělení statku po nebo Jakubovi Longoyi zuslalého
šlých dvadceti kop míšo a XXti kop míšo sem jemu dal
mezi poručníky sirotkuv Jakuba, Marie a Anny, synu a
a vyplnil v domu p. Václava od zlaté štiky, když úřad
dcerám po témz Jakubovi pozůstalým, a Annou, někdy
purkmi.trský držeti ráčil, a těch XXti kop míšo v regiLongovou a jiz Jana VI[ ognera manzelkou a matkou vlastní
střích ph lÍŤadu p. purkmistra zapsaných se vyhledá a
dotčeny'ch sirolkův. Předně dum y osadě sv. Mikuláše za
najde, neb takový dluh jest tudy nešel, že jest tiž Jiřík od
630 k. m. koupený, it. vorkafu k i-emeslu koi.išnickými
Anny, manželky mé, duom, y kterémz bydlím, za jistou
se našlo za 400 k. m. - Dům ujali Jan Wogner a Anna
sumu stržil, a maje závdavku jedno sto L kop míšo dáti,
v sumě 630 k. m.
s talwvý závdayek jest býti nemohl a potom nemohouce
plátce býti. od takového trhu jest dobroyolně upustil a
tak z téhoL závda\'ku I C kop míšo jemu by ještě pozuostáv'alo XIX kop míšo Jestliže by se týž Jiřík anebo ně
kdo jiný na místě jeho najíti dal a k takovjim XIX kopám
Číslo pop. '2.7 f.
právo a spravedlnost míti se býti pravil, když toho jistotu
před právem ukáže a právo to za dostatečné uzná býti,
(U v ě 7 e.)
tehdy Anna, manželka má, s Lidmilou, dcerou mou, povinny budou takoyý dluh výš jmenm'aný zaplatiti. Item
*'1. 1401, 19. května. Rulwp. č. 996 f. 37. Dop. Matyášovi z Prejksnar od zlatého prstene dlužen sem
rothea, ohm Jaxonis institoris relicta, emit XI sexag. gr.
1 kopu XL gr. míšo a on za týž dluh za sebou má zárucensus, yidelicet pro se Vl S. el pro Martha, filia sua,
ká,'í brněné s šorcem též brněným; takový dluh Anna,
residuas V s., erga Nicolaum Crudencz de Mergenburg,
manželka má, povinna bude jemu zaplatiti a on zárukáví a
generum quondamJesseonis Rudelsdorfer, pro CX S., quam
šorc navrátiti. Mimo toto yšecko napřed oznámení o jihabere dinoscitur super domo Merziconis pincerne, sita in
nejch dluzích, abych komu povinen byl, nic nevím.
platea ferri inter domos Alberti Eysner ex nna et Petri
A nad touto mou poslední vuolí i nad statečkem svýmRothirz parte ex altera, de consensu Margarethe, socri
i Lidmilou, dcerkou mou milou, činím mocnou otcoyskou
sue, istis condicionibus adieetis, quod post mortem supraporučnici Annu, manželku mou milou, duověřujíce se jí,
dicte Dorothee totus census ad Martham, fi1iam ipsius,
ze ona jakoHo matka Lidmile, dceři syé, 7.ádné těžkosti
uxorem Ulrici, notarii nostri, debet devolvi. Act. fer.
ani křivdy činiti nebude ani komu jinému dopustí. Jestlize
V. ante Pentecost.
by pak P. B. všemohoucí skrze smrt tuto časnou buď
*2. 1403, 4. srpna. Tamléžf. 87. Ludwicus Schroll
Annu, manzelku mou, auebo Lidmilu dceru z tohoto světa
pellifex eX80lvit duas s. gr. census erga Marlam, relictam
pojíti rácil a Anna, manzelka má, o svém dílu kšaft uči
o1im Dlrici, notarii Mai. Civ. Pro pro XVI s.; quas habuit
nila, tehdy komuz by se jí koli vidělo a zdálo, buď při
super domo ipsius Ulrici - . Act. sabbato ante Sixtum.
Lidmile, dceři své, aneb při komkoli jiným o něm kšaftujíc, může ho zanechati bez překážky všelijaké Lidmily,
"'3. 1404, 10. ledna. Tamtéž f. 94. Petru s Smelczen
Henricus mercator ad Helenam, Hanus canulalor et Madceři své, a Lidmila aby matky své ničímž nestězov-ala do
theus eingisser emerunt simul V s. gr. census erga Mar
smrti její, by pak i stav s,-uoj proměnila .. Pakli by Anna,
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tham relictam olim Dlrici de Falkna\\-, notarii Mai. Civ.
Pr. ~t Procopium, filium ipsius Dlrici, pro XLV s. super
ambabus domibus ipsius Ulriei sibi contiguis. - Act. fer.
V. post Epiphan.
*4. 1405, 20. srpna. Rl/kop. c. 2101 f 52. Martha,
relieta olím Dlrici de Falknow, notarii Mai. Civ. Prag.,
resignavit unam S. gr. census Procopio, filio dicti Dlrici,
privigno suo, l[uam habuit super domo Crucis de Slatyna,
sita retro s. Crucem inter domos Bussconis trager ex una et
relicte Sedlakonis pistoris parte ex alia. Act. fer. V.
ante festum s. Bartholomei.
*5. 1406, 16. února. Tamtéž f. 74. Procopius, filius
Ulrici de Falknaw, emit III. S. censum erga Martam, rehctam
dicti Vlrici, novercam suam, pro XXI s., quas habuit
domo Andree K reysa penes s. J acobum in acie.
fer: HI. post Valentini.
"'6. 1412, 18. srpna. Tamtéž f. 324. Nicolaus de
Czwikavia, notarius eollectarum IIIai. Civ. Pr., et Margaretha, conthoralis ipsius, emerunt V s. gr. c. erga Henricum, mercatorem ad Helenam, Henslinum, canulatorem
in Leta curia, et l"Iathiam czingisser, testamentarios o1im
Nicolai czingisser, pro XLV s. super duabus domibus
Marthc, rehcte Ulrici de Falknaw, notarii collcctarum. Act.
fer. V. post Assumpc.
*7. 1413.
Rt/7wp. č. 2099 f. 31. Procopius
olim Ulrici de Falkenaw, notarii collectarum Mai. Civ.
PL, 11liuS fassus est se teneri XCV s. gr. ~larthe~ dieti
Ulrjci relicte, noverce sue - ,
"'8. 1414.
Tamtéž f 33. Martha relicta fassa
est, se debilorie obligari XLII S. gr. Ulrico Reichardi,
Grím de Zalczpurga seryitori - .
"'9. 1414, 27. ledna. Ruko}'. č. 2102 f. 26. Laurencius pannifex cmit V S. gr. C. erga Nicolaum de Czwikavia pro XLV S. super duabus domibus Marthe, olim
Ulrici notarii relicte. Act. sabb. post Convers. S. Pauli.
*10. 1414, 15. června. Rukop. č. 997 f. 64.
Anthonis Johannes ad Etiopes, Michael a media rota, Nicolaus ;'v!eissnar ducti sunt ad domum Marthe, relicte
Clriei, Ciue sita est retro s. Nicolaum, pro ex XII S. Act.
in octava Corp. Christi.
*11. 1417, 19. ledna. Ru7wp. č. 2102 f. 129. KohaDnes Kurzner emit II cum media S. gr. c. erga Laurencium pannificem pro XXII cum media S. super
braxatorio Nicolai Gewiczer. Act. fer. IlI. ante Fab. et
Sebast.
*12. 1417, ll. května. Tamtéž f. 139. Nicolalls
Gewiczer emit lIll s. C. erga Paulurn Swachonis pro XL
S. super vinea ipsius Pauli.
Act. fer. III. post Stanislai.
*13. 1436.
Rukop. č. 2099 f. 433. Kacza,
relicta Mikulasskonis, nati Nicolai Gewiczer, publicando
ius suum dotalicii et ius pueri sui ad XII S. gr. census
in Kleczan indicit se ad eundem cen sum.
';"]4. 1436, 14. listopadu. 7(mtléž f 434. Baltazar
Czoter requisitus, quiá sibi constaret de quodam debito,
in quo, ut refert Johannes, natus Nicolai Gewiczer, Reinha rdus senior prefato Nicolao obligaretur, respondit; Dum
fni et admuc sum testamentarius ayanculi mei Alberli
Camarerz, tunc audiyisset ab eodem, qualiter Nicolaus
Gewiczer mutuasset ducentas quatuor s. gr. Reinhardo
pyefato, in quo quidem debito eidem Nicolao debuit
XXIIII S. gr. census perpetui intabulari, In signum huiusma di debiti ipse Ba!tasar restituit atque dedit litteram
obligacionis Johanni Gewiczer, que sonabat super debito
prefato, quam habnit a prefato Alberto Camarerz. -j
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Caspar, natus Paierlikonis, eciam requisitus, respondit,
quod fuit testamentarius Nicolai Gewiczer et habuit regestra ipsius in sua potestate, in quibus erat signatum
debitum huiusmodi, vidclicet ducente sexagmta quatuor
s., prout Rcinhardo mutuayerat. Act. fer. lIlI. post S.
Martini.
1. 1445, 28. ledna. Rl/kop. č. 90 f. 111. Johannes
Wolf institor et Dorothea e. d. ad turrim dictam cum
hraxatorio, sarthagine, doliis - erga Ambrosium pannificem et Margaretham pro L s, que si ta est penes domum AIssonis ad faciem et curiam plebani a S. Nicolao
Act fer. V. post Convers. S. Pauli.
1447, 19. května. Viz zde díl 1. str. 97. č. JO.
2. 1457. 29. srpna. Rttkop. č. 2105 f. 75. Johannes
Tussek, prothonotarius lILai. Ci". Prag., emit domum ad
turrim dictam cum braxatorio erga Johannem ,'Volf
pro CL S. gr. Act. die Decoll. S. Tah. B.
3. 1460, 4. února. Tamtéž f. 114. Sigismulldus,
natus olim Nicolai a rubeo ceno, e. d. ad turrim erga Johannem Tussek prothonotarium pro CLXXXII S.
gr. Act. fer. II. post Purif.
4. 1461, 4. února. Tamtéž f 142. Georgius, natus
Johannis torrificis, e. d. ad turrim erga Sigismundum,
natum olim :'-!icolai a rubeo ceno, pro CL S. gr. Act.
fer. lIlI. ante Dorothee.
Ó.
1482. 7. února. Rt/kop. č. 2106 f 101. Nicolaus
mercator de lVlontihus Culhnis et Dorothea e. d. ad turrim erga Georgium a turri pro CCXXV S. gr. pro Act.
fer. V. post S. Dorothee.
6. 1490
Rulwp. č. 94 J. f 79. Dorotbea,
relicta olim Nicolai a turri, statuit fideiussore. [mezi nimi
Jana Penízka, zetě svého] in CLU flor. rhen. Henrico
Wolph, ciyi Normbergensi.
7. J516, 6. října. R1l1wp. é. 2108 f 192. Havel
z domu Setelkova a Lidmila k. duom u yěže od Doroly
od věže za CL 1<. gr. pr. Však ona Dorota v tom domu
sobě vymínila pokojík nad vraty se třmi komorami, dokudž by ziva byla. Act. fer. II. post Francisci.
8. 1521, 13. srpna. Rukop. č. 2142 f. D. 3. Já
Havel od věZe - odkazuji bratru syému vlastniemu Filipov-i chmelničJm svú, ktcráž leZí vedle koYáře na Pohořelei, k tomu jemu aby domek koupen byl za lIlI k. gr.
pr. A té chmelničky aby nemohl prodati, dokudzby jeho
děti zivi byli, ani toho domku.
Jiný pak všecken statek
dávám Lidmile, m. své - a jie toho yěřím, dá-li P. B.
tomu dětátku na svět přijíti, s kterýmz těhotná jest, ze
ona s tiem dietětem věrně a právě se rozdělí. - Stalo se
ten úterý po sv. Tiburcí.
9. 1521.
Ru7wp. č. 534 ll. f. 17. Staly se
mezi Jiříkem Koníkem a Dorotú,
smllívy svatební dcerú paní Lidmily, od věže - takže táž paní - jmenovala jest po Dorotě, dceri své, XXV k. gr. pro - k tornu
výpravu slnšmí
10. ló22, 31. března. Tamtéž f. 22. Staly se
smlúvy svatební - mezi Jakubem sladovníkem a Lidmilú
ot věže že ona Lidmila jmenem věna dala - jemu
- manželu svému XV 1<. gr. pr. a výpravu --o Také
podle tichl. smlnv - ona Lidmila vzdala jest Jakubovi,
manželu svén1u - duom svuoj jmenovitě II věže, jeho
v něm hospodářem činí a ustanovuje
Act. fer. II.
ante Si,ti.
Tamtéž f. 17. Jakub sladovník,
11. 1528.
náměstek Havlův.
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12. 1529, 7. srpna. Rukop. č. 2134 f 20. Kdd
jest byl Havel od "ěže pozuostavil nějaký stalek Lidmile
In. syé a Janovi, dítěti ~olnu, kteréz ještě za zivností jeho
ona Lidmila v zjyotě svérn byla nosila a pn-e než jest to
dítě k letuom svým přišlo a neZ se podíl o tajž statek
mezi nimi st}\l, Olla Lidmila vdavši se za jiného Inuze
[Jakuba] v tom jest umřela i o témž statku poNzení
ueinila. Ale ponhadz tomu pořízení Johanna Penízková
na místě Jana sirotka, jakožto teta, nechtěla jest místa
dáti -- i jsou smlm'eni - . Act. sabbato post Sixti.
13. 1532, 20. února. Rulwp. c. 534 I f. f 47.
Staly se smlúvy s"atební Je manželství s\'atému mezi pannú
Voršihí, dcerú ]J. Sil"estra. a Jakubem od věze takové ze
on p. SiLest,.· jmeno\'al jest ]Jo dolčellé Cršile. ďceh
své, XXV k. gr. Č. a výpravu do dne a do roka'; proti
tomu pak Jakub svrchupsaný jí Cršile ob\'ěnil jest téz do
dne a do roka LXXV k. gr. e. i s jejími. Po dni pak a
po roce ona Vršila má býli " tom ,'e "šem statkn Jaku,
bovu mocná a pravá hospodině. A dal-li by jim P. B.
spolu dítky a jeho by Jakuba smrt zachvátila, neZli ji
Cršilu, ona Ursila má býti " lOm "e všem stalku po něm
zuostalém s dětmi spolu splozenými rovná a pravá spoleenicc i s tím díletem Annú, kterúz s pn'ní manzelkú
Lidmilú splodil - . Act. fer. III. post Julíane.
14. 1544, 23. května. Rulwp. Č. 2129 f. 33. Vedle
toho jakož iest Kateřina Silvestrová, pozust;lá vdova DO
nebbztíkovi - Janovi Silvestrovi, obeslar'a starou Kateři~u
Sih'estro"ou a Uršilu, dceru její, a vinila je z toho, ze
jest zápis učinila Uršile, dceh své, kterýmž jí všecek
statek s,'uj dává a spravedlnost svou převedla všieku na
Uršilu, téz i nápady na ublížení 'sirotkuov pozustal"ch
jinam zdělala, nemohúc, ani spravedlivě neluajíc, toho m:n10
předešlé zhzeDí a pOnlccní ncboltíka Silvestra ueiniti,
nebo tako,'ý statek po smrti její měl jest na děti Jana
Silvestra připadnouti; protoz ie jest to dá\'ala, čehoz neměla a čeho? toliko do smrti s"é uzívati měla, připravila
se o svou spravedlnosl; tolíkéž i dcera její Cršila, že jest
takový zápis na škodu a ublížení sirotkuov přijímala, spravedlnost svú
nebo na kšaftu otcc svého nepřestala. A tak obojí
tom sou se zmatku dopustily. vědouc o lom dobl'e,
ten statek všecken prve jest zřízený a na illfstč postaveni; nkázavši na to nálezy. })ále
mluviti dala, že kazdý \'ejmin~k s"ých užiti má, tato
uZfvá-lí, lO buď ph uválení. Ze zřetedlně stojí v lom
Haflu SIlvestra, že po smrti jí dáyá a prve nic. Též i
o chmelnici a vinici ji,té poručení jest. však to všecko
zjinačeno a na veliké ublfZení sirolkuo,' od ní Uršily při
jato, místa svého ani pruchodu miti nemuže, zádajíc v tom
jako vdo,"a na místě sirotkuov za spravedlivé opatření.
Proti tomu od Uršily Věžové na místě Kateřiny staré
Silvestrové mlllyenO; ]akýzkoli zápis učinila, ten dobře
i spravedlivě, jakožto mčštka s"obodu,;, uciniti mohla,
neb v tom pořádek jest zachovala. takže za yvslání
k sobě a takO\'é vuole vyslyšení p. purgmistra a pánuo"
za pány požádala, a cOž jí kšaftem manžela jejího dáno
a odkázáno bylo, to netoliko dceři syé za zivnosti ale i
jinýmu, komuž by se jí dobře vidělo a zdálo, dáti mohla,
aniž co proti vejminkám v kšaftu položeným učinila. Nebo
statek lim kšaftcm jí jest všecken odkázán a ona Silvestrová aby jeho svobodně bez překážek všech lidí dí"ala, a komuž by co odldz8!l0 bylo, lo aby vydala, jakož
jest tak učinila. Pak aby dceři své máti dáti nemel", jil
by to poslední věc býti musila, a tak se jí yidí, že jest
proti vuoIi a k'aftu manzela svého ani ona Cršila· proti
otci nic neučinila, ani o svou spravedlnost jest se jedna
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ani druhá ncpřipl avila. Zádá, aby tatov ého pořá<lného a
z dobré ,'ule i roz "mu zdra\'ého dání užiti mohla. O "inici
pak jest jistá "ejlllinka. ze má pl'ipadnouti na děti jeho a
matka jest Jana~ syna svého, té;: i Barhufu. dceru ~\~lí1
zi,'ot, 111 pi'eckala, toliko z těch dětí ona Cršila, dcera
jediná~ zlistala, a té to, cehoz sama do smrti U~lYati měla,
dala a syé, a ne cizí) dala l jezto jí toho spnl\~cd1ivě hájeno
býti llemůžc. A nálezo\~é, kteří?: se z onoho prá,-a ukazují, ti se sem a zdáš tě k této yěci trefiti nelllohou, nebo
jeden jest o faleš a druhej o ,'ejplalu, ale ona o to obé
nemá nic dOÍti, aniz těmi nálezy kšaft ten lilllŽe zrušen
b)~ti) ne). má činiti pi:j práyě t0111to o dání, kteréz jest
poi-ádné matky; a toho uziti žádá a vidí se .~í tak, že na
ten cas neměli s\)u o to ku právu přikrocitj, llež kdyby
umřela" statku ,,'ého nepořídila, to by mohlo blití. Tím
dokládaje, ze ne o cizím, neZ o svém řídila a své dala,
col; netoliko dáti, ale i prodati, ab)' nouze netrpěla, muže.
~ez nyní Katei::ina Silvcstrová l1l1adá domlouvá se o to,
chtíc toho uZl,'ati, a ješLě děti lct rozumných ncmají, a
to všecko jest y nápadu na ni L'ršilu obráceno a toho
má a illLlZe syobodně nZÍ\'ati, žádajíc, aby pří tOtU dání
zustavena byla.
]'Ia to od [(atd'jn)' Sih"estro"é lllladé mlu,'cllo; By
1ll(2la mnohejmi r"ccmi zaneprázdňoyatj) na Lonl llení, než
tím za"írá, jeslli!:e jest chtěla kšaftll otce s\ého uziti. neměla. jest takO\'ého z8pisu na ublížení sirotkihn přijí;nati,
HeL JÍ dal t :lil;;:o do
a tak uciniti zápisu l1en1,,,hla
ani hyati (?)
iállllU se i na Ilález ulezi ~irotky
])i'e"'10nkýho, ze kš"ft od něho Havla Bře"ňo,-skýho uči
nený jest pro první zápis vyzdvižen. Ač se to ví, ze
kšaftólll pOI'6clnl'm teprva se po smrti odpírj, ale tuto
odevzdala jest Katei'ina dceři své za 7j\~lloStl a bez místa,
za klerými odendáním ona Kateřina mladá Silvestroyá
ani vinice ani chrnelnicc ulívati nernůze. neb sobě sama
to (Jršila osoblla a loho uŽíd. Žádají si~otci a podle toho
i poruellíci za opatřcní spravedlh'é.
~ aposledy od l'ršiiy VěžO\'é mluveno, i na místě
matky její) ze jest jí s nemalým podivením, co se mluví
~ sUany nellžíYání vinice) jezto to tak, jakž se lnluvÍ1
není, ncÍJ jest jí těch užitků dala poíovici, ale Ze jest
mezi nimi rozdíl o nakládání, i aby to přestalo, sama ona
Urš,l. Vežoyá nakládá a chce z toho, když k tomu
přijde, pOI'áullý .počet učiniti, a jedna kaLdá strana na
s \'lij díl náklad aby vyrazila. Než co se pořádného zápisu
a dání jí od matky její, kteréhoz statku ona L'ršila, a ne
jiný, nápadnice jest, dotýee, žádá, aby jako od měštky
svobodné a matky své takového dání užiti a při tom zápisu zustRyena b\iti mohla.
Tu p. purk~mistr a páni takto o tom nalézají a
ortelem vypm'ídají; Poně"adz !lekdy Silvester, měměsta tohoto, maje statek svilj syobodni vo témž
statku svém - kšaft je,t II poi'ízení pořádné ncinil a tejž
statek Katcfin~\ man7,clce své, a dětem svým na jistý
způsob jcst dal a odkázal, tak jakž týž kšaft to v sobě
šíl'e a plněji zdrzuje 1 kdez ona Kateřina ~ dětmi s'Tými za
st\Tzcní lollo kšaftu, žádného odporu pol'ádného tomu
neučini\'Ši ani děti její, pl'edešle jest ph práyě Zádala,
jakz i na žádost jich pOl'6dně právem tejl; kšaft Si), estruo[\"]
k stHzení jest phšel. Protož z těch příčin p. purgmistr
a pán! téhoz kšaftu ~ilvestro\'a podle práva v s\~é lnoc~
nosti
A jakoz jest některý záDis proti témuž
kšaft",
před prá"em mezi stranami odpor nšel,
ona Kathci-illa, manzelka někdy Silvestro"a, učinila, ten
z práva se zdvihá a moci proti kš aftu tomu Silvestra
zádné míti nemuž a nemá. Než má-li or~a Kateiina jaký
statek svůj jiný svobodný mimo kšaft manzela syého a

muze,
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chtěla by jej komu dáti aneb zapsati, právo se jí neza·
vírá . .-'\.ct. in die Vcneris post Asccnsionelll d. 1544.

15. 1545, 23. dubna. Tamté!: f. 63. V té při mezi
Kate.hnou, nebožtíka Jana Silvestra manželkou, i na místě
sirotkuo,' po něm pozuostalých z jedné a Cršilou, Jakuba
Věze madell<ou, z strany druhé, kdež láž Kateřina obesladi ji Uršilu již po sn,rti nebožky Kateřiny staré Sil·
yeslrové vinila ji z toho, kterak po smrti Kateriny Silvestrové ve všecken statek po Silvestrovi i mOllzelce jeho
pozuostalý nenáležitě ykročila a je ho se, což na gruntech,
svršcích, klenotech a jiných náb)'tkuov (1), dotýkala, jdto
jest toho na ublížení týchž sirotkuO\' uCiniti neměla,
zdáště Doněvadž to kšaftem nebožtíka Silvestra jest vy'
měřenc,; jak manželka jeho \' tOtll stalku zuostati a na
jaký konec jím vlásti měla, a timz Hafl.em děd sir"tkuo\"
pozuostalých ten statek dal jest synu svému a vnukóm
svým; protož Sllmou ze všeho statku toho i také z chmel,
nice, kteráž na sirotky připadla, ji Uršilu yiní, pravěcí se
na místě tichž sirotkuov lepší právo a spra,'edlnost
k tomu ke všemu míti, nežli ona Uršila, a již tll nic jí
tím kšaftem nenáleZí, ani z těch sta zl. uh. a desíti rejn.
syěřených, tolikéž i ze sta a: třidcíti kop míšo Žádajíc, aby
v tom sirotci od práva sprayedlivě opatřeni b)'li, proloze
s povolením p. purgmistra pánuoy byl jest do téhož
rychtář posílán, málo více než nic se toho našlo.
Proti tomu od Uršily Věžové mluyeno: Slyšela jest
na sebe žalobu, dosli těžkú, jak by ncnálditě v statek po
smrti matky své na ubHzení sirotkuov vkrociti měla a že
sirotci k tomu ke všernu statku, klenotuom , s\TchkuOffi ,
hotovým penězu"m ;)C lepší by právo míti měli; otpírá a
praYÍ, ze li sirotci takové spravedlnosti, jak se jesL obvi,
nění slalo, lu ncmají. Nebo neboztík Olec její ueinil jest
Haft pořádný a tím jest jistým osobám, jako manželce
Janovi, syuu svénlu) a dvěma dcerám, statek oJkúzal,
co by kazdý z toho br áti měL Jakol pak neboztík
bratr její Jan na ten Haft jest díl svuoj bral. Prolož oni
sirotci na to nastupovati, ani aby tu takovú spravedlnost
míti lllěli, nemohou. Viní také i z chn"lelnice a ta že by
na sirotky pl'ipadla, pra,-í, ze ona tu chmelnici trhem pokoupila od matky své, ktcráz jSlÍc toho mocna,
na ní nouze byla, jí jest prodala, a ona Udila
\' pokojném ddení a uzívání jí aZ do let městských byla
a (ak z toho jí odpovídati povinna ncní. Viní i z vinice,
kterái kšaftem matce její byla odkázána a potom po sillrti
její tepn na Jana a potom na dědice jeho, kdy z by umřel,
přijíti měla. Ale že Olla L'ršila přečkala ži"otem jeho Jana
i Barboru, sestru svú, již na ní nápadem pořádným jest
přišla. Viní dále i z sta zl. ub. a desíti rejn. podle svě
ření, a to se straně za odpověď na 10 dává, ze žádný za
zádného z svěření l1cmuože odpovídati: zvláště pak za
umrlého, nebo což jest jí kalí a na jal,ý zpuosob nebožtík
svěřil, bez pochyby, že jest ona se v tom spravedlivě zachovala, neb jest se jistých osob z prostředku V. Mtí
dožádala a před nimi, jakožto před přísez.nými, o tom
s,'ěř-ení na smrtedlné posteli oznámila. Vidí se jí, ze ne,
množ k tomu, aby ona za ní odpovídala, potahována býti.
Naposledy viní z l e 30 kop přisouzených, i na to není
po"inna odp0YÍdati, neb Yiní z věci rozsouzené a již
stvrzené, kdcž se vrchnosti práva a vejpovědi od stolice
učiněné dotýče; prosí za to, aby takovými o'mysly do,
puštěno nebylo, aby rozsudkové k vyzdvizení přicházeti
měli, nébrž aby takový soud svuoj priichod mel a ona
aby toho uliti mohla. Žádá z"láště ponhadi~ ten dluh
přisouzený nebyl jest nebožtíka Sih'estra, a tak podle obvinění stalleu jeho se tu nic nedotýče.
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Zase od Kateřiny toho Zádáno na místě sirotkuov i
také na místě s,"ém podle společného "zdání. aby všeho
toho statku po nebožtíkovi Silyestrovi a jí Kateřině pozlLStalém byla zmocněna, nebo jin)' statek Kateriny SiIYeslrové mimo tell, kterýž jí kšaftem do 7,ivnosti dán byl,
není zndný, a ona na záhubu sirotčí i také proli kšaftu
v tom statku sedí, jeho, ježto jí nenáldí, se dotiká i
z něho, pokud se vidí a zdá, unáší, svuoj díl dá\'no, coz
jí tu náleželo, odncsši. Ale což tu koli náleželo Janovi
SilvestrO\'i, to tél všecko nále2í dětem jeho, jakožto dedicuom po mcči. A COl se od nich tu zbytečně mluví.
jest proti vejpo,'ěděm učiněným. Oni žádají, aby kšaft před
kem b)'l přečten i také některé vejpovědi, kterých se dotýce: neb tu zna'l1enitá suma peněz po Silvestrovi jest
zuostala a jak jedn, tak také druhá "ěc tězce zavázána
byla, že toho žádn}' měniti a!li "lastní syn prodávati nemuhl. Na to právo ukázáno cap. 64. art. 3. roz. 4. Ale
ona Cršila o chmelnici ukrytě a tcjně pod zpuosobem
trhu to učinila a také proti kšaftu, vidúc již ji ženu starú,
na záhubu si.-otkum' zápisy přijímala, dopustivši se tu pukuty. Vnukuom toliko po 5 kopách gr. zapsala, tak ze
nespravedlivě nápady cizí k sobě obrátila. Ukáza"ši zápis,
žádala za opatření.
K tomu od Uršily Věžové; Vystoupili z své předešlé
žaloby a dali se " nápad ukazujíc i právo na to, jeZto
nápadu a kšaftu užiti jest věc rozdíloá. Ncbožtík Silvestr
učinil kšafl, co kdo bráti mel, rozddil, a Barbora i Jan
díly SI'é pobrali a oDi sirotci ke v,emu statku právo míti
chtějí, a toho se dosuzo"ali, což jim postačiti nemuož,
Ckázán na to vejpis z des k zemských. Ani;:' co toho uká,
záno jest, aby L'ršila co dr/eti mela, což by sirotkuov
nálti.itého bylo, nebo on Jan svého dílu " uzívání byl, i
také těch sto zl. uh. a dcset rcjn. s pokutú na svém
dílu ujišťoval, kterakZ tehd)' odbyt býti nemel' Naslúpeno
i o nějakú pokutu a jakClby 'kšaftu místa dáli nechtěla,
čenluz otpÍrá 1 a n;kda po smrti otce s\'ého na to ncna~
stupo\~ala a proti němu nemluvila a nemluví, nébrž jeho
užiti žádá. Alc 'Strana puovodní patrně proti němu mluyí
a tak spíše z
rad "'ých mohli by v tu pokutu
upadnúti a ji
!leZ súci lilJStivější nechce té pokuty
proti iliiu uziti. O chmelnici nedala se Y odpo"ídání ještě)
llež chce to ul(á:zati~ ze jako zápi::3nice a podle svého
svobodného bcz naříkání ddení toho diti má. Davši čísti
některé nálezy mezi Janem zlatníkem a Kateřinou Trubskou, item mezi AlZbělú Pakorněřickú a poručníky mistra
Václava Alba, mezi Jancm Sochorem a poručníky Franko"é, též i zápis trhový chmelnice, mluvě dále, ze ti ná,
lezové to ukazují, Uoz ktcrý zápis měl a casně jemu
otpíráno nebylo, ze ka'-dý při nčm zuostaven býval. Aniž
také nález od pri,'a tohoto na chmelnici se ncvztahuje a
jest týmž nálezem to "yměřeno, jestli by jaký svuoj s(alek
mimo kšaft měla, ze ten muože dáti. I tak ucinila a statek
svůj, o kterémz žádné duominky není y kšaftu, ten jí
mocně, což na dluzích měla, dala.
TěZce tuto od strany
se dotýká, že by nespravedlivě nápady k sobě obrátila a
trhy ukrytě a tejně puosobila, ona! tomu nevěří, by to
ukrytě býti j mělo, což se před právem a v místech k tomu
zřízených děje, jako i tento trh o clltne/;,ici, za kterlÍž
syé ylastní peníze dala. Kterakž tehdy má o to přijíti?
A také podle výminky v kšaftu položené ona Kateřina
Sih'estrová tu cbmelnici dobře prodati mohla, zvlášť pro
nouzi a potl'ebu s,ú i také pro tu pHčinu, zc on Jan,
syn její, li ní s zenou svou i s mateH zeny své sám
sedmý býval, jídal a píjel a stal ku toho utráceti pomáhal,
ona s lou zjedí (1) subě stejskajíc za příčinú syna syého i
nevěsty také, a ze na stavení k tomu nakládati musila,
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chmelnici prodala. Dala čísti svědomí, i kterak pořádně
v trh vešla toho zapsání. Mluvě dále o vinici, kteráž dána
Haftem Kateřině, matce její, aby jí v dd,ení a užívání
byla a po smrti na Tana aby připadla. On umřel, na jeho
děti nápad jíti nemohl, než na ní Uršilu, jakol.to dědičku,
a kteráZ jiné l.iyotem přeckala, spravedlivi nápad přišel.
A jestli že jí dědičně ona Uršila užiti nemá, ale má jí
v užívání a dd,ení biti až do let rozumnich a došlich,
ač se, tomu místa nedává, leč by právem usouzeno bylo.
O svěřenich zlatich jest prve mluveno, ze každi z svě
ření má za žÍvnosti vinin býti a na zádného po smrtí
o svěření svědkové vedeni biti nemají. O tom nálezové
mezi Václavem Benedú a Vrtilkou. mezi Krištofem ClC a
Lorencem Rabštejnem, mezi Jan~m z Vodolině vody a
Marlinem J\-Iarvanem. Item přiznání její o sto zlatich
uherských a deset rejnskich, komu ruku věrnú otevřela,
a to že ukázáno dostalečně, že se zbytečně domlúvají i
také dusti tHce mimo naději i potřebu dotikají, žádajíc
v tom za opatření.
Na lo od Kateřiny: Mnoho tuto ukazovati se chystali,
jak z nouze prodati musila, ale ze se jim trefovati nemuože, neb z toho ukazování to se nachází, že ona Kate·
řina stará Silvestrová znamenité peníze na do mích v Menším Městě Pražském skupovala a lak ze tu nouze biti
nemohlo. Ukázáno téZ svědomí, co a jak mnoho u ní
peuěL ddáno. Jestliže tam kdy jídával anebo čeleď jeho,
to jest nebožtík Jan na svůj groš vla,stní činil, když sobě
k ruce vahl a ona matka jeho též zvláště jest nakládala.
O dílu jeho nebožtíka toho nemohou ukázati, by byl
vy byt, než ona Uršila, jakž se vdala, sruoj díl vzala. A
coz tuto více jí dáno jest zápisem od mateřc, dáno jest
cizí a těchto sirotkuov, nebo i to se pověděti muože, že
mimo statek Silvestra ona nebožka svých vlastních ani
pěti bílých neměla, žádajíc, poněvadž podle odlození na
svědky s strany svěření vejpověď jest, ze mají cteni býti;
učinčna, aby přečteni byli. Potom po přcčtení jest mluveno, že dostatečně jest to provedeno, na jaký způsob
jsou ty zlaté svěřeny, že na ten, přišla-li by kdy neúroda
a nedostatek, aby vinice předce byla dělána, a poněvadž
na svěření dosti jest jeden svědek a tuto pak dobří dva
a zachovalí, prosí podle svého pruovodu za opatření.
Pro li ["mu od Uršily: Prve dali se slyšeti, že ty
zlaté pro Jana sou svěreny a nyní že pro dílo vi',ičné
zuostaveny, a tak jillé mluví, jiné ukazují; aniž ti svědkové'
se nesrovnávají, nebo Jan Jeníček svědčí, ze jest slyšel
od mincíře JiNka a kohos druhého, ale ne od Silvestra,
ani aby po smrti měli biti Janovi vydány. A ještě takové
slyšení jest skrze několikeri uši, ježto sou nálezové na to,
že slyšaná svědomí na škodu nejsou. Druhý pak svědek
ta jcst mátě Kateřiny této, a právo jest, že mátě dceři
nemuož svědomí dávati, aniž také co vysvědčuje podle
žaloby, aby měli ti zlatí biti dochovány Janovi. Protož
podle práva přijata býti nemuože, neb i o tom nález jest
mezi Gedrutou a AneZkou, že ženy s strany svěření za
svědky přijímány býti nemají a také na jednoho svědka
právo řečeno býti nemá. A by pak nětco slyšaly, tehdy by
jim neměla víra dána biti. Protože kazdý maje se z tohoto
světa bráti vysvědčí to, což pravda jest, a tomu víra dána
má b)iti a ne jinému. Ona o tom, majíc umříti, vysvědcila,
komn náležejí, a také on Jan maje ty zlaté za sebou,
věda že jemu nenáležejí, zápis na to uCinil a tak to stvrdil,
že jest mu jich puojčila. A vybyt jest, neb dva domy
jemu dal, on to přijav takovim vydělením vládl, prodával,
a již tu děti jeho žádné spravedlnosti nemají neZ v tom,
col. statku jeho Jana vlastního, jakožto po otci jich, zuostalo.
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K tomu od Kateřiny a sirotkuov mluveno: Nastupuje
se na to, že průvod s žalobou se nesrovnáná tak zúplna
a v každém slově, jak by strana odporná chtěla, vědí
o tom dobře, že zde puohonové nejsou a také na jejich
vykládání nebude, neZ vidí se, pokudž na sv!:ření náleží,
že jest dostatečně ukázáno lidmi hodnověrnimi. A nemuoU žádni svědčiti než to, co slyší, jakož paní Barbora,
matka Kateřiny, slyšela to od nebožky. Nálezové ti sem
se trefiti nemohou, nebo není o kšaft než o svěření rozepře; kšaftuov ženy vysvědčovati nemohou, ale svědomí
na svěření dáti mohou, i mátě dceři jako i tuto. A zvláště
když dcera jest vybyta, jako i Kateřina před několika léty,
a pro tož jí víra podle jiných dobrich mužuov má dána
biti. Dáním těch dvou domuov nevybyl Jana, neb toho
neukazují, než holou řeC mluví, než kšaft čině, nápadníkem statku svého tolikéž i těch zlatých jeho ueinil, i dále
o synech J anovich, kteH ještě na světě nebyli, proto na
ně nápady zřídil, kterakž tehdy nemají práva a spravedlnosti k tomu míti.
Zase od Uršily: Jedno s druhim pletou a tak řeč
s řeCí se potikají. Ti svědkové místa míti nemají, nebo
nejsou pořadem práva vedeni; chtěla-li jest jich užiti,
měla je ale titulem obnoviti, aby nebyli mezi starou Silvestrovou ~c. A o Barboře Melúnce to se mluví, že s ní
jako s dcerou stávala zde a po vyslyšení svědomí jí dává,
nemá přijata býti, a jiní s\·ědkoré yíce nasyědčují Ur~šilej
připouštějíce se s tím se vším i s strany chmelnice a zápisu svého k spravedlivému uvážení.
Naposledy od Kateřiny mluveno: Více tuto proti
vejpovědi se mluví nežli proti straně, neb vejpověď se
stala, že svědkuov o svěření obojí strana prve vedených
má nžiti, ježto by je obnovóvati chtěla, byla by proti
vejpovědi ucinila; a na jich daremní řeči nemnoho odpovědi dávaj e tím zavírá, kdyby Uršila jakou spravedlnost
jměla, tehdy jest ji tím potratila, ze jest zápisy proti
kšaftu s mateří řídila a to na znamenité ublízení osiřa
lých sirotkuov, kteří pak zápisy jsou bohda sprav"dlivim
nálezem jí vyzdviženy. Ona Kateřina s timiž sirotky svimi
k spravedlivému uvázení se poroučí a v tom za opatření
jako od nejvyšších poručníkuov a ochrancuov vdov a si·
rotku žádá.
Tu p. purkmistr a rada - takto o tom nalézají a
ortelem svýrrl rnezi stranami vypovídají: Poněvadž v kšaftu
nebožtíka Silvestra, měštěnína města tohoto, pořádně a
podle práva stvrzeném artikul tento světle a zřetedlně
se nachá/.í: Item po smrti Kateřiny, manželky mé, tato
jest vno1e má, což se domu a dluhuov a jiných věcí
kteréž sem jí byl dal a které by po ní zuostalý, dotiče:
o to všecko aby se rozdělili všech try (1), Jan, Barbora a
Uršila, a dluhuov společně aby dobývali. Z té příčiny
předkem ph vuoli jeho Silvestra kšaftujícího a při tom
arty kuli kšaftovuím toho se podle práva zuostavuje tak,
jakž děti v právo otce vstupuií, že děti Janovy, děti Barbořiny, jsou-li, a Uršila o ten dnom jeho Silvestra o dluhy

půjčené

právem prisouzené,

svěřené

zlaté,

~. akž t~ svěření

pořádně vyřízeno není, i o jiné všecky věci po ní
Kateřině Silvestrové, manželce, pozuostalé rovným podílem
bez umenšení poděliti se mají a to do dvú. nedělí pořád
zběhlich podle práva. Co se pak vinice a chmelnice do-

o nich

týče, poněvadž podle kšaCtu Silvestra Kateřině, manželce
jeho, do živnosti toliko užívání jest na tom obém ukázáno,
kromě výminka při domu, chmelnici byla, měla-li by ona
~Zateřina nedostatek a nouzi, že jest jí prodati mohla, i
Jakž nedostatku táž Kateřina sama skrze sebe ani jiného
za živnosti před právem pořádllě neohlásila a neokázala, než Uršile, dceři své, touž chmelnici prodala l
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čemuž otpor se č~sně na místě dětí a sirolkuov Janových
stal a ani i potom odporu ten nedostatek a nouze ta Kateřiny Silvestrové není provedena, pro tož z té příčiny ten
trh chmelnice na škodu dětí a sirotkuov Janových proti
kšaftu jeho Silvestra místa míti nemuože. Než jakž artikul
v kš aftu jeho Silvestra o též vinici a chmelnici sám v sobě
zní táž vinice a chmelnice se při dětech Janovich zuosta~uje na tento způsob: Poněvadž nápad Barboře a
Uršile po dětech a sirotcích J anovich, jestliže by let
spravedlivich nedošli, tím kšaftem Silvestrovim svědčí,
táž vinice a chmelnice aby tak opatrována a řízena
k ruce sirotkuom byla, aby nápadu při též vinici a
chmelnici bez ublížení nápadníkuov a jich nápadní spravedlnosti v těch gruntech bylo a biti mohlo skutečně.
Actum f. 5. ipsa die s. Georgii 1545.
16. 1546, 14. května. Rulwp. č. 100 f. 120. Jakož
jest Anna, dcera po někdy Jakubovi od věže pozuosta1á,
potahovala se na statek téhož otce svého pro díl svuoj a
vedle smluv svadebních, kterýmiž ji Annu s paní Voršilou
Silvestrovou, manželkou svou a macechou její, spolčil, tak
jakž též smlouvy svadební učiněné to obsahují, tudíž i pro
díl Lidmily, matky její. Kdež pak o to o všicko smlúva
přátelská celá a dokonalá jest mezi dotčenou paní Voršilou
Silvestrovou a jí Annou a Mikulášem, manželem jejím,
\lcmena a to taková, že za ten díl otcovský ona paní
VoršÍla má dáti též Anně a ~Iikulášovi, manželu jejínlu,
sto a XII'/2 k. gr. Č. - Act. fer. Vl. ante Sophiam.
17. 1551, 22. září. Rulwp. č. 2117 f. 250. Mistr
Ondřej Philo z Da1manhorstu *) koupil d:,om vedle fary
sv. Mikuláše a Jiříka Kantuorka od Jana Stolce a Uršily,
manielky jeho, za CCC k. gr. č. (Peníze přijímá Voršila
Silvestrová.) Act. fer. III. post Matheum.
18 1557, 26. května. RttTwp. č. 101 j. 157. Jakož
jsú páni vosadní sv. Mikuláše, vobeslavše m. Ondřeje
z Da1manhorstu od věžuov, stížnosti některé před právem
sobě do téhož mistra Ondřeje v pěti arty kulích pokládaii
a najvíce to, že by stavením domu svého, když grunty
,-ybírati dal, zeď jejich školní podebrati a zemdlíti měl.
A tak za tou příčinou že se jest jim štít školní ssul a ne-

malé jiné škody na škole jich ze jsú. se jim staly.
Smlouvcové takoVlí mezi nimi výpověď j,ú ",,:::::E: Před
kem což se těch čtyř posledních artikuluov, krom stavení,
dotiče, že sme tu neuznali a neuznáváme, aby ti arty kulové, které straně byli aneb býti měli k ublížení cti, protož je všeckny zdviháme. Však on mistr Ondřej tak,
jakž se jest sám dobrovolně beze všeho přinucení k tomu
svolil a z lásky, kterúž se jmíti praví k tomu záduší a
zvláště pak k škole, bude povinen na svuoj vlastní náklad
tu zeď školní, na níž se jest ten štít ss ul a zbořil, dáti
vyhnati tak vysoko a potud, pokudž břevna světnicná té
školy zvajší se vztahuje. V kteréžto zdi tak na svuoj
vlastní náklad vyhnané, jakož již v spoleení. bude moci
on mistr Ondřej i s budúcími držitely toho domu li Vf,zuov sobě trámy k potřebě své klásti a tolikéž oni páni
osadní. Dále pak oni páni osadní na té tak potom vyhnané zdi štít založiti a jej nahoru a na vajš vyhnati a
s krovem školním srovnati i také jím od domu a krovu
mistra Ondřeje se odhraditi bez překážky jeho mistra
Ondřeje povinni budúa to též na vlastní svuoj náklad.
Act. fer. lIlI. ante' Ascens. d.
19. 1566, 14. srp ua. Rukop. č. 2118 I 261. Jin·
dřich Smil-icki z Smiřic a na Skalách k. duom u věZe
řečený vedle domu Jana Ornia z Paumberka a farou sv.
Mikuláše od m. Ondřeje z Dalmanhorštu a Lidmily m.
j. za pět set k. gr. Č. Act. fer. lIlI. in vig. Assumpl.
M. V.
20. 1568, 25. srpna. Rukop. č. 1667 f. 151. Uraz.
p. Jindřichovi z Smiřic a na Skalách, )lánu a sousedu
nám laskavě příznivému, J. Mti. Sluzbu svú vzka~ujem
urozený pane, pane sousede nám laskavě přízniv)'. Stěstí,
zdraví a jiného všeho dobrého přáli bychom vám věrně
rádi. Psaní, které jste nám učiniti ráeili, kterak by se
v domě V. Mti od záduší našeho škoda nemalá od školy
díti měla a to taková, že by záchodem, kterýž jest udě·
laný a k stavení domu V. Mti přísta",n byl, na škodu
velikou gruntuov a zdí domu V. Mti bejti měl, takže
proboříce se s velikou nečistotou do domu V. Mti, žc by
jeden nemohl v t.ýmž domě, jako říkaje, pro smrad zuo-

"') Srov. i kšaft Samuele z Klatov z r. 1532: My
purgmistr a rada Star. M. Pr. známo činíme naším tiemto
oc, že vstúpivše před nás do rady slovutní Martin z Vlkanova od Zlatých křížuov a Jakub kožešník z Caletoé ulice,
spolllměštané naši, podali jsú nám kšaftu nebožtíka Samuele
z Glatov, bratra Ondřeje bakaláře, obývajícieho v městě
našem, na papíře sepsaného a k tomu sekrety svými zapečetěného, celého, nehýbaného, oznámivše při tom, že
liž Samuel po ně jest poslal a jich se dožádal, aby
k němu přišli; kterižto, když jsú k němu přišli, lde
v těžké nemoci, paměti však dobré a rozumu zdravého
užívaj" oznámil jest před nimi, že jest ta vuole jeho poslední, coikoli týž kšaft v sobě drží a zavírá; kterižto
když podle práva města Pražského byl otevřín a čten,
toto jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá slovo od
slova bez, umenšení takto;
Ve jméno nerozdílné Trojice, otce, syna i ducha
svatého. Já Samuel znamenaje na sobě smrtedluost a božské navštívení smrtedlným neduhem, jestli by P. B. mne
z tohoto sveta poííti ráčil, toto své pořízení dobrim a
zdravým rozumem činím, o statečku, kteréhož mi P. B
z své štědroty popříti ráčil, takto kšaftuji: Dědinu, kteráž
mi se na podíl z statku otce nebožtíka dostala, tu odkazuji matce své i s tím vosením, jí aby v držení a užívání
by la bez všelijakich překážek do své smrti, po smrti pak

[její] nápad bratru svému Ondřejovi dávám. Item louky
nápad, kdyby P. B. matky neuchoval, aby mezi bratry
a sestry připadl na rovni díl. Item sestře Regině Voříš
kový poroučím mísu a konev. Item Lidmile pouzdro
taléŤuov a sukni flanderskú.
Item chudým X kop za
spasení duše své i bratra neboZtíka Jifíka z té dědiny aby
dáno bylo po smrti matky, to poroucím Ondřejovi, bratru
svému)

maje k němu n1imo jiné duověrnost, že se tomu

od něho dosti stane. Item což mám u Ondřeje, bratra
svého, toho všeho za ním zanechávám a jemu matku po·
roučím, aby jí neopouštěl, těžkostí, pokudž by mohl, aby
na ni nedopouštěl. Stalo se ve čtvrtek den sv. Ondřeje
1. MDXXXlo.
Kterižto kšafl my nadepsaní purgmistr a rada vážíce
a uváživše, že jest tím řádem, jakž práva naše a města
Prazského ukazují, uciněni a přišli a 'poněvadl. žádný
jemu v tom neodepřel ani žádného otporu a překážky
neučinil, jej sme podle visad a svobod našich z plnosti
práva našeho stvrdili a mocí listu tohoto stvrzujem i plnú
moc jemu ve všech artykulech v něm položenich a dostatečnost dáváme. Toho na jistotu a stvrzenie peče(
menší města našeho svrchu jmenovaného dali jsme a rozkázali phtiskmíti k tomuto listu kšeftnímu. Jenž jest dán
1. MDXXXIl v sobotu před sv. Antonínem. (Rukop. é.
2142 fol. O. ll.)
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stati; žádaje toho, abychom to opatřiti a to z dom~v V:
Mli dáti vyk1ídili poručili, že by V. Mtí to od nás snasetI
trpělivé nebylo, jakz o tom šíře V. Mti psaní, jehož da·
lum na Skalách v pátek po Nanebevzetí P. M. leta tohoto
1568, ukazuje. I tako"é psaní sme sobě v společnosti
přeCfsti dali a jemu vyrozuměli, na ktcréž V. Mti tuto
odpověď dávime, že, ač co toho jest, tím my ani před
kové naši vinni ncbyli a nejsme, neb týž záchod školní
od paměti lidské v tom místě byl a od nás přistaven
ncní. Než že předek V. Mti bohv v týmž domě ph
krchovní zdi, podebravše túž zeď, ta je,t z svýho starobylého místa l:stoupila a se roztrhla. A jsouce od služebníka obecního, kterejž ty nečistoty časem jistejm klidí,
o to napomenut, ač by další škody jmíti nechtěl, aby to
vopravil, že jse k tomu byl chystal, kamene, cihel, vápna
a jiných věcí navézti dal a potom toho tak nechal a týz
duom V. Mti prodal. I poněvadž od předkuov našich ani
od nás k tomu smradu neb té těžkosti, nad čím2 stížnost
jmíti ráčíte, příčina dána není, abychom my v cizích
gruntech jaké nečistoty vyvozovati dáti měli, za slušné
u nás se bejti nesnáší. Nel: poněvadž soukupa a správce
živého pl'ed rukama jmíti a oe se k němu domlouvati
chtíti ráčíte, to se při vuoli V. Mti zuostavuje. S tím
milost buoží rač býti s námi. Datum v Star. M. Pr.
v středu nazejtH sv. Bartoloměje 1. elc. LXVIII. Starší
ouředníci i na místě vší osady kostela sv. lIIikuláše v St.
.M. Pr.
21. 1576.
Rukop. Č. 1667 f. 238. (Odpověď
panum na psaní paní Elišky z Waldštajna a na Skalách.)
V. Mti p. pukmistře a V. Mti páni milí! Jakož jste psaní
uroz. paní Elišky z W. a na Sk. v kterémž stížnosti ciní,
že z záchodu školy naší nečistota do gruntu jejího táhnouti jměla tak jakž v sobě to šíře obsahuje a zavírá,
zádajíce Jej'í j\I. v tom za opatření, nám odeslati a na ně
odpověď dáti poručiti ráčili, i V. Mtem oznamuje, že někdy
mistr Ondřej věze, toho gruntu předešlej držitel, zeď tu,
skrze kterouZ by se taková nečistota, jakž Její M. oznamovali ráčí. táhnouti jměla, dal jest velmi hluboce podebrati a podkopati a v těch místech sladovnu, hvozd i
rouru ustavěti, o cež sn1e my ihned na onen cas nemalou
stížnost byli sobě do něho pokládali. A tak dosti podobné
by bylo, že by snad v těch letech na tom gruntu nějaká
škoda stáli se jměla, kterouž my vinni bejti nemužeme a
nejsme. Nebo první držitelé téhož domu o nic takového
do nás sobě sou nestěžovali, nýbrž vždyclmi v dobrém
sousedství s námi zuostávali. Čehož my od Její Mti paní
z Waldštejua etc. očekáváme. A tím Její M. zpraviti
ráčíte.

22. 1576, 18. října. Rukop. č. 1667 f. 225. Den
sv. Lukáše ouředník paní Elišky Smihcký z domu Věžovic
před pány starší a osadní sv. Mikuláše předstoupivši
oznámil, že paní žádá vokna, kteráž ve zdi z domu Vě
žovic na dum farní stavěti počala, aby dále dílo stavováno
nebylo, že ona chce taková vokna mřížeml železnejmi
dobře opatřiti, lak aby žádné škody skrze ně do domu
farního dáti se nemohly. Odpověď dána: Kdyby taková
věc kterého z pp. starších byla, že by nechtěli proli tomu
bejti, aby k n':čemu dovoliti neměli, ale poněvadž se .tu
záduší dolejká a k tomu jsou zavázáni záduší opatrovati,
ze toho mimo starobylý zpusob, :pohlédajíc k budoucím
časum, dopustili nijakž nemohou.
Proti tomll bylo mluveno od ouředníka, že poněvadž
toho při páních objednati nemůže, že i od toho nebude,
aby taková volma - neměla dáti zazdíti, však toho že
Zádá, aby páni z prostředku svého ;yslali a jí, kterak ~y
ta vokna byla novotná, ukázali. Coz tak se Jest stalo, ze
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jsou vosoby jistý vyslány a taková vokna vykázány. Že
zádá ze školy na žlab žákovstvo aby nedělalo necisloty.
Odpověď, že to jest přetrženo. - Záchod aDy do jiných
gruntu netekl, ale byl opraven. Responsum: že oni tím
vinni nejsou, neb předek p. m. Ondř~j, stavějíc sobě
ňáké hvozdy a sladovnu, takový grunty Jest podkopal.
23 1579 16. července. RullOP· é. 2112 f. 56. Jan
Frejlich z Fr;jdnfelsu a Anna k. d. u věže řečený - od
p. Jaroslava Smiřického z Smihc a na Kostelci, poručníka
sirolkuov po Jiudřichovi Smiřickém z. Srn. a na S1.alách
pozuostalých, za puol páta sla k. gr. c. Act. fer. V. postridic Divis. apost.
2,1,. 1579,13. října. Rttkop. č. 1028 f.153. My Rudolf
druhý ::lC. oznamujem tímto listem, že rady naše k appellacím zřízené v té při mezi plnomocníkem Elišky Smiřické
z Waldštajna z jedné a Jauem Frelichem z Freydenfelsu
z strany druhé, co se v trh domu Věžovského vst?upení
dotýče, takto ten ortel napravují: Poněvadž se Jest to
našlo, že jest nadepsaný Jan Frelich z Freydnfelsu ~aro
slava Smiřického ze Smiřic, jakožto toho, který Jest Jemu
te;ž duom Věžovský prodal, prvé nežli jest od něho na
ž~lobu učiněm\ odpověď dána, aby jeho v té při zastoupil,
psaním ku právu připravil a on Jaroslav Smiři~ký z ~m.
jeho Jana Frelicha v tom zaslouplll se u~oluJe, vZ tech
příčin toho se při témž zastoupení zuostavuJe, takze ona
Eliška z W. na tom zastoupení přestati jest povinna.
25. 1579, 26.lislop. Rukop. Č. 2112;: 67. Jan Frejlich
z Frejdnfelsu a Anna - duom svůj u věže řecený postoupili jsou - paní Elišce Smiřické z Waldštejna - za
puol páta sta kop gr. c. Act. postridie Katherine.
26. 1600, 24. listopadu. Rukop. č. 2113 f. 181.
Zikmund Smiřický z Smiřic na Skalách a Kostelci, cÍs.
rada, a Albrecht Vladislav Smiřický z Sm. na Hořicích a
Olllibicích listy, jichž datum v pondělí po Nar. P. M.
leta tohoto, přiznali se, že všecknu spravedlnost jim
na domu slove u vězu po paní Elišce Berkové z Waldštejna na Bělé a Kuřích Vodech, paní mateři jejich, jim
náležející dali paní Anně Kateřině Wartmberský z Smiřic
a na Svijanech, paní sestře své milé. Act. postridie
Clementis.
27. 16:14, 21. června. Tamtiž;: 364. Andres Slang
z Labětína a Vcruna k. d. II věZe řečený od paní Anny
Kateřiny ŠEkový hraběnky z Smiřic na Svijanech za šest
set k. gr. c.
Rttlwp. č. 324 f. 406. Nájemníci
28. 1608.
v domě p. deklamatora u věiu: Kryštof Hanil švec, Lorenc Gibl loutník.

* 1629, 29. května. Ruhop. č. 2111. f. 409. Opat
kláštera Strahovského Kašpar Questenberger koupil dum
vcdle tary a domu u zla!é tváH řccený a zelené věze
od plnomocníkuv Estery Stangové z LabětíI1a za :!500
zl. rýn.

Číslo pop. 279·

(U tří studnic.)
*'1. 1430, 6. března. Rukop. č. 992 f. 117. Jira,
natus d. Manie a tribus fontibus - recognovit, se percepisse suam porcionem hereditariam super domo
predicta - . Act. fer. II. post Invocavit.
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1430, 18. října. Tamtéž f· 124. ln nomine
domlll~' amen. Ego Manya instltnx, civis Mai. Civ. Prag.,
ad unlvcrsorum noticiam cupio devenire 1 quod qn~mvis
perplexa corporis egritudine, s~na tam-:n mente et eXlste~s
compos racionis~ neSClenS qUld mlchl su<:ccssu tempons
futura parat dies, testamentum meu~ ulllmum de et ex
omnibus bonis meis facro, ordmo et dlspono per
omllia in !JunG modum: Primum enim volo ct intencionis
mee existit, ut omnia debita mea - persolvantur, deinde
lego, tribuo atque dono Johanni, marito meo, domum
mcam, quam inhabito, ad tres fontes, !lec non omma bona
mea _. Sed hoc notanter expressum est, quod idem
Johannes - dat - Georgia, filio meo, V s. gr. - Datum
quarta feria posl Galll.
1. 1437.
Rulwp. é. 2099 f. 449. Domini
indulserunt Johanni a tribus fontibus ct conthoraii ipsillS,
ut possint atque valeant omnes res seu species institales
in instila ipsorum, in qua nunc sedent, slta IUxta domum
Matie poribny, vendere libere - .
2. 1441.
Tamtéž f. 496. Prout domini remanserant debitis obligati in XV s. gr. Johanni a t. f.
et Margarethe, conthorali sue, pro rebus institalibus et
cerevisia bone memorie Alberto, regi Bohemorum, pro
honore datis - diclas XV s. de officio sex dominorum - mandaverunt dare
3. 1445.
Tamtéž f. 805. Margaretha, conlhoralis Johannis a t. L, nata Georgii Domazlicky.
Rukop. č. 90 f. 155. Johannes
4. 1447.
a ll'. L
5. 1453, 18. srpna. RullOP. č. 21 41
275. Jakož
před časy nebo Frydric od Jednorožce byl jest opatrnému
Janovi od t. st. zastavil čtyři prsteny zlaté, pás zenský
s šesti že1ézky pozlacenými sthebrnými, s přesklÍ a nákončím, také střiebrnými a pozlacenými, a páteř korálový
v jedenácti kopách gr. a ve dvlÍ gr. - Jan od t. st. ty
prsteny prodal jest a za svój dluh vzal jest - . Act. sabbato post Assumpc. M. V.
6. 1457, 22. prosince. Rukop. č. 2105 f. 81. Ziga
dc Glathovia et Elsska e. d. dictam ad tres fontes, sitam
iater domum ad Ionam ex una et braxatorium dómus ad
turrim, erga Johannem Studniczka pro LXIIII s. gr. pr.
Act. fcr. V. post Thome.
í. 1464. 11. ledna. Tamtež
202. Sigismulldus
mercator resignavit domurn suam aď tres fontes - Elscze,
contborali sue - . Act. fer. HI!. infra octavam Epiph.
8. 1474, 22. dubna. Rulwp. č. 2141 f. 38. Quemadmodum fam. Petrus cle Chrast et de Chodow cum
Martha, uxore sua, impetebant Sigismundum a fontibus et
EIsskam, uxorem eius, racione cuiusdam notabilis substancie post mortem Margarelhe, memorate Marte sororis,
derelictc, quibus memorati coniuges nihil se talium post
mortem Margarethe, de qllibus impetuntur, invenisse respondebant. _
Arbitri edixerunt, ut Sigismundlls - VI
flor. ung. Petro det
Act. tcl'. III. ante
Anuncciac. b. M. V.
9. 14i6, 8. července. Rukop. č. 94 I. f· 3. Johannes'Studllicka cum Altna, uxore sua, fassi sunt, quia
illxta lestamentum Zdenconis, fratris olim Johannis Studllicka, tenenllir XXX s. gr. Ludmile, relicte ipsillS Zden"
conis _. Act. die Kiliani.
10. 1477.
Tamtéž f'. 11. Sigismllndus cum
EIsska fassi sunt, quia tcnentur· iusti debiti XL s. m. famoso Johanni de Czrweny Ujezd et Katherine de Swinarz,
uxori eius.
j

.r

r

XIII. V ulici Mikultišské. -

Č. p. 27g.

155

11. 1483, 7. srpna. Rukop. č. 2106 f. 121. Johannes Upohlawsky et Katherina e. d. ad tres fontes dictam
_ erga Zigismundum institorem pro LXXXV s. gr. pr.
Ac!, fer. V. ante Tiburcii.
12. 1507, 22. dubna. Rulwp. č. 2107 f. 298. Ka·
therina z Šanova, relicta olim Georgii Pelech, emit pro
se, Ulrico z Kopeče, lilio suo, d0Il111m - ad tres fontes
_ a Johanne a tribus fontibus et Katherina, conthorali
eius, pro LXXV s. gr. Act. fer. V. in profcsto Gcorgii.
13 1507, 6. října. Rukop. č. 2108 f. 13. Já Jan,
někdy rněštěnín Star. M. Pr. od tří studnic a nyní jsa
bytem v Litoměřicích, známo činím listem tiemto obecně
_ že jakož sem prodal duom svuoj na Starém M. Pro
u tří studnic položený urozené vladyce paní Katehne
z Sanova za pól druhého sta k. gr. m., kdež mi na ten
duom dala padesáte kop gr. m., a p. Bartošovi, sousedu téhož města Pr., prodal scm zahradu za sto k. gr.
a za LX k. gr. m., i dal mi na to p. Bartoš XXX k. m.,
pokud nad oslatkem té všie sumy nadepsané za ten duom
i za zahradu, což se koli dostane, já nadepsaný Jan mocpé
poručníky činím tiernto listem opatrné muže Tuomu z Calostic a Havla, měštěnína v Litoměřicích, syna jeho, přá
lely své milé, jim toho svěřiv, jako dobrým lidem, že
mnč v tom i Kateřině, ffi. mé, věrně a právě učinie, jako
dobří lidé. Tak aby oni tlÍž sumu k mé ruce i manželky
mé do našie smrti, pokudž živi jsme, vybierali na ly
všecky roky a časy, jakož kniehy Star. M. Pr. a regist'a
p. pergmislra \. sobě šíře 'ukazují, a po smrti nns obLÍ
dvlÍ. mne samého i Kateřiny, m. mé, aby oni nadepsaní
porucníci moji tlÍž moc meli jako za živnosti našie, aby
tu sumu zlíplna a docela vyzdvihnlÍti moc měli a s tiem
se vším učinili, jakž by se jim koli zdálo a líbilo bez
všelikých lidí odporu - . Toho na svedomie - prosil
sem uroz. vladyk p. Jana Pecha z Harasova a p. MatlÍše
KlÍtského z Kostelce, měšťanu ov v Litoměřicích, že jSlÍ
vedle mne - své pečeti - dali přivěsiti k lémužlo li, tu.
Jenž jest dán 1. P. MVC VII tu středu po sv, Františku.
14. 1508, 26. ledna, Tamtéž. Havel, měštěnín z Li·
toměřic, oznámil že těch peněz všech - vzdal jest
Václavovi z Strachotína _. Acl. fer. lIlI. post Convers.
s. Pauli.
15. 1512, :15. května. Tamtéž f. 97. Georgius
baccalaril1s, ingrossator tabularum terrestrium, et Hedwika
e. d. ad tres fontes - ab Ulrico dieto Prase z Kopcče
pro C s. gr. pro Act. die Urbani.
16. 1519, 5. ledna. Rulwp. č. 99 f. 9. Jakož nebo
Jiřík Albus od tří studnic, někdy ingrossator většíchdesk
zemských, v svém kšeftu to jest pozuostavil, jestli ze by
panie Hedvika m. j. se vdala, aby se na svój toliko díl
z toho statku vdala a statek ten a díly sirotCí aby byly
skrze porucníky opatřeny. I stal se jest počet cely,
upřimný a dokonalý toho všeho statku po něm Jiříkovi
pozuostalém (1) a pošacovánie všech věcí, co by se na díl
kaidého sirotka dostati mělo, takže toho všeho slatkn lla
gruntích i na svrchcích a na některých také dluzích zuostalo
za tři sta k. a za šedesáte k. gr. m. A lak z toho ze
všeho statku - dostane se na sedm díluov, paní Hedvice
a šestera dětem, po padesáti k. m. A při tom hned stala
se smllÍva skrze - Jana Hlavsu z Liboslavě ofrychté;'c a
mistra Václava Alba, poručníkuov toho statku a sirotkuo,
z jedné a _ pí. Hedvikou, jakožto matkou těch dětí, i sJanem,
manželem svým, po změnění stavu svého vdovského, ten
všechen statek sečtený, - i s díly sirotčími přijali jsútakže tiem vším statkem - budú moci vládnouti, jeho
užívati a s ním učiniti, což by se jim k jich živnosli do20"
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brého vidělo a zdálo - . A proto sirotky a děti své má
paní Hedvika s Janem, manželem svým, chovati, je věrně
opatrovati, stravú, oděvem i jinými potřebami vedlé možnosti své a s jich poctivostí, tak aby k dobrému jsúce
vedeni, jim jich díluov žádnému neubývalo až do let
rozumnýcb a spravedlivě došlých. A když by koliyěk sirotci všickni aneb který z nich let d"šel spravedlivých,
tehdy ona paní Hedvika s Janem, manželem svým, jsúce
napomenuti, mají jednomu kazdému za jeho díl - z toho
statku padesáte k. lIL vydati. Jestlize by pak z dopuštění
a vuole božské který sirotek umřel, nemaje let rozumných,
tehdy jeho díl spadnúti má na jiné živé zuostalé až do
posledního ziva zllostalého. Jestli pak že by všiclmi děti
nemajíce let rozumných zemřeli a kšeft ulmzuje, že ten
yšechen statck měl by na skutky milosrdné za duši jeho
nebo Jiříka a přátel jeho býti obrácen, tu jmenovaní páni
porucníci k tomu jsú svolili, hledíc na to, že paní
Hedvika jest manl.elka nebo Jiříka Alba a s ním v tom
slatku jsúci pracovala a také že zirotky chovati má a
s nimi práci míti, aby ona paní Hedvika pro polehčení
a potěšení prf,ce své těch všech díluo sirotčích, ac by
všickni před lety zemřeli, polovici měla a na ni by ta
polovice po smrti jich všech připadla. A druhá polovice
na skutky milosrdné - tak však, je,tli že by páni 1'0rucníci pilnost její paní Hedviky poznali a lásku při sirotcích, aby je k dobrému a poctivému vedla a přivedla,
ze o druhú polovici těch sirotCích díluo, když by potřebu
její také uznali, přátelsky a 'pokudz možné bude, chtí
uhoditi. - Acl. fer. lIII. ante Epiph.
17. 1520. -- Tamtéž f. 67. Jan truhlář, náměstek
Jiříka bakaláře Albá.
18. 1 ó2!.
Tamtéž f. 102. Hedvika - od tH
sludnic - seznala se, že jest dlužna - XXXVI k. gr.
pro Janovi Habrwojtovi z Brunova a Ondřejovi z Pabijenic,
obyvatelóm Krakovským - .
19. 1 ó26, 29. listopadu Rulwp. č. 2110 j. 181. Jan
Hamata soukenník a Dorota k. d. u tří studnic řečený
od Enosa a Daniele bratří, synu ov někdy Jiříka Alha, '1')
za XL VlIl I, k. gr. č. Acl. in vig. Andree.
20. ló~8, 23. ledna. Tamtéž f 246. Jan Hamata
vzdal duom svój, v němž bydlí, u tří studnic - Dorotě,
manželce své - . Acl. fer. V. post Vincenti. (Nedoplati!.)
") Viz i tento kšaft Daniele Albína z r. 1542: Ve
jméno - . Já Daniel Albín, měštěnín Sl. M. Pr., známo
_činím tímto kšaftem, kdež čten nebo ctúcÍ slyšán bude:
?dajíc já odjezd svuoj jmenovitě v středu po SY. Jiří do
Bc~átek s p. Duchkem z apatéky od lilium, s p. Hoškem
z Zelezné ulice a s p. Zigmundem Dřeznickým, jestliže
by pak P. B. všemohúcí mne smrtí zachvátil na té cestě,
takto svuj statek řídím a odkazuji sto kop míš. a některou,
kterých mám na Malé Straně na domu Još$ovském, ty
dávám bratru Enosovi mému milému a paní Zofce, vdově
někdy Ludvíka Cáhlovského, jim dvěma společně i jiné
všeckl2, co by kde mohlo na čem shledáno býti. Item
paní Zofka piIjcila mi na tu cestu do Benátek padesáte
kop míšo a p. Hošek XX ti kop míš., na to nechal jsem
mu tří pr,;telluov, zafíru, diamantu a turkusu. Item p. Jindřichovi Strabochovi. odkazuji tesák s stříbrem, item p.
Slulskému dlužen jsem třidceti a pět kop míš., má na to
dýku stříbrnú, váží dvě hřivně a dal sem mu na to ko·
ření za pět kop míšo Věřím bratru Enosovi mému milému,
le tomuto mému porucenství zadost uciní. Psán mou
vlastní rukú v úterý po sv. Jiří léta páně MODoXLIIO
(Stvrzen v úterý po Sv. Diviši t. r.) (Rukop. c. 2142
f. U. ll.)
.

XIII. V ulici lvfikuldšské.

i

Č. p. 27g.

21. 1530,23. května. Rukop. č. 2110 f 334. Adam
Holý a Anna k. d. u tří studnic od Václava Vokřína a
lVlatěje Řepíka za L k. gr. Č. Act. fer. II. Rogat.
:22. 1530, 1. června. Rulwp. č. 2110 f. 336. Michal
Pírko a Anyzka k. d. u tří studnic od Adama Holýho za
LXXV k. gr. č. Acl. fer. HU. ante :\1arcelli.
23. 1532.
Rtllwp. é. 2111 f. 17. Michal Pírko
vzdal dum manželce své Anicce.
24. 1ó34, 27. líjna. Ta1lltéž J. 87. Jiřík bakalář
Celný a Teodosie k. d. u tří studnic za LXXV k. gr. Č.
od Michala Pírky. Acl. fer. III. ante Simo et Jud.
25. 1534, 27. října. Tamtéž. Týz vzdává týž dum
manzelce své Teodosii. Acl. fer. III. post Crispinum.
26. 1566, 26. června. Rttkop. č. 2120 f 42. (Kšaft
Jiříka bakaláře od tří studnic.) Já Jiřík bakalář od tří
studnic jsa od P. B. všemohúcího nemocí navštívený, však
ještě paměti dobré a nechtě tomu, aby po mé smrti jací
soudové a nevole o statček muj, kterýmž mne P. B.
z milosli své svaté naděliti ráčil, býti měiy, takto o témž
stateclm mém řídím a kšaftuji: Předkem a nejprve Regině,
sluzebnici mé, kteráz na ten čas u mne jest, odkazuji
duom i jiný všecken statek svuj, na čemž tell kolí jest,
se všemi svrchky, nábytky i cozkoli nalezeno býti by
mohlo v něm, i těch padesáte kop, kterýž mám u Kašpara
Longa na domě, a z toho má a jest povinna vydati loto:
Předkem kdež mám sluzby u sv. Michala vosm kop míš.,
z těch aby na světlo dáno bylo dvě kopě a pTi Regině
šest kop aby zuostalo. Item k sv. Mikuláši má a jest povinna vydati dvanácte kop. míšo Item p. mistru Nikodemovi, kanclíři Sl. M. Pr., odkazuji všecky lamentacÍ. Při tom
to sobě v své moci pozuostavuji, jestli by mne P. B. pozdraviti ráčil, abych mohl kšaft tento zrušiti a jiný podle
libosti své učiniti, a chtěl-li bych ještě komu co dáti a
poručiti, abych to mohl učiniti.
Stalo se II přítomnosti
slovutných p. Jana Havránka od žábuov a p. Vondřeje
Flanderky, souseduov přísez.ných, v středu po sv. Tanu
Kř. 1. MOyc LXVlO.
.
27. ló66, Ó. července. Rulwp. č. 1172 fll. Stal se
popis po někdy Jiříkovi bakaláři od tří studnic v pátek
po sv. Prokopu: Item duom. V komoře na mazhauze virginal, pět peřin, podušky dvě, polštáře kožený tři, item
dva koberce, čtyři čalouny, item truhlice dvě, jedna zelená s šaty vinutými, vosmmezcÍtma kusu, druhá žlutá,
item moždíř velkej s palicí, item umývadlo cínový, jako se
nalívá, item v truhle zluté kožich felštatový liščí, item
druhejkožich soukený kuní, item plášť černej soukenej
s vcjlozky aksamitovými, item biryty aksamitový dva, item
sukně černá dobrá aksamitem premovaná, item kabát pod
pás hřebíčkovýho damašku s rukávy, item kolár tykytovej
bez rukávu, item sukně votřelá černá, item pláštěk votřelej
ženskej, item deset kmu vinutejch šatu, item mantlík z,enskej králíkovej, item kozich muzskej spratkový, item dva
koláry spratkový, item knihy malý i velký sedmnáctery,
item kollícky dva stříbrná malá pozlacená, jeden do druhého vchází v pouzdře, item v druhým pouzclře dvě čéšky
stříbrný, na jedny víčko stříbrný s mužíčkem, item *)
v komoře v síni truhla veliká a v ní sukně lindyšová
fialové barvy, druhá ilanderová, třetí atlasová s aksamitovými prýmy, ilem damaškovej mantlík černý, item sukně
hřebíčkovýho šamlatu s aksamitovejm zivutkem, item mo"') Od těchto slov až . . . item cínoyého nádobí":
po straně zatrženo s poznámkou: Nota: a ty sukně cho·
dící a šaty jsou pod schodem nalezeny a do té truhly
vloženy.
.
.
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truhla veliká v světnici hořejší v domě někdy Jiříka bakaláře od tří studnic a v ní nalezeny sú tyto věci: před~
kem v p' uzdře sedmnácte talířuv, item štuka kmentu, it.
truhličká malá o třech zámcích, z nichž jeden "isutý byl
odemknut); a v ní krabice jedna, v níž páteř korálový
s jabLem stříbrným, il. kradelíček dřevěný a v něm grošíkLI čtrnácte po devíti penězích a po českých groších,
iL druhá krabice a v ni jiný tři krabičky, v jedny řetízek
z rejnskýho zlata a v druhý deset uherských zlatých a
čtyři rejnský a v třetí kostky a jiné titěrky, it. krabice
opět jedna v ní hřeben stříbrem obložený a dva kostění
prostí, ii. jiná krabice a v ní tři kousky stříbra; il. v pří
truhlí v nadepsané truhličce o třech zámcích třídceti tolaruv
po šede,áti vosm krejcařích. A ta truhlička o třech zámcích vzata jest do rady, spečetěna sekretem pana Adama
sekretáře. ll. v týl. světnici v almaře, která Z<1mečník odmekl, v dolejší příhradě nalezen jest vorlojík v pnuzdře
s budičem a konvice cínová, item v hořejší příhradě
v týž almaře deset nožuv v nožnicích, item v druhý almaře
v týž světnici dolejší příhrada prázdná a v hořejší pří
hradě svícny dva mosazný, jeden vO jedné cívce a druhý
o dvou, item v dolejší světničce virginál.
29. 1566, 8. října. Rukop. č. 1131 f 82. (O dě
clictví po Jii-íkovi bakaláři.) Jakož jest cís. rychtář Pavel
:lipanský podle odkladu k průvodům o odpor kšaftu někdy
Jihka celnýho balmláře u tří studnic s Reginou, ze vsi
Světlý a služebnicí někdy téhož Jiříka, ph právě stál a
některé již průvody čísti dal, při tom také podav svědomí
. Doroty Borecké z Borče, kteréhož po přečtení titule dotcená Regina čísti dále bránila za příčinou tou, že táž
Dorota Borecká stavu rytířského neužívá a takž svědomí
k této při pod pečetí jest dáti nemohla, a to ukázati chce,
načež s dopuštěním a dovolením od práva ukázala a čísti
dala nález při právě Nového M. Pr. mezi Voršilou z Sobince a Annou Veselskou ze Zruce, též plIhon Anny Veselské na Voršilu, manželku Jana Balbína z Voxličné, od
d.esk zemských vyšlý i registřík nestání jí Anny k témuž
puhonu, při tom příteli svému promluviti poručivši, že
nálezem tím, též obesláním to se ukazuje, že Anna Veselská, kteráž dcera vlastní té Doroty jest, stavu rytíhkého,
neuzívá, i kterakž tehdy mátě ulívati stavu muže; a táž
Anna po tom nálezu při právě Nového M. Pr. učiněným
vyžáda"ši sobě puhon do soudu zemského za příčinou
před dotčenou na. Voršilu, manželku Jana Balbína, k němu
jest nestála, jakž registřík na to ukázán, a tak tím nález
prv čtený jest na sebe vztáhla a jej stvrdila. Protož kdyz
se to dostatečně ukazuje, že stavu Anna neulívá, nad to
i mátě její a tak nemá svědomí jejich pod pečetí bez
pI-ísahy dané přijato bliti ku právu, žádajíc na to za nález
a rozsudek spravedlivý.
,
Na to p. rychtář Pavel Zipanský skrze přítele svého
promluvil: Bránila strana odporní čísti svědomí Doroty
Borecké z Borče z příčiny té, že by stavu neužívala, i to
majíc provozovati nětco o Anně Veselské ze Zruče vede
a ukazuje, což proti právu a zřízení zemskému jest, aby
jiné se ukazovati a jiné žalovati mělo; col. se pak nálezu
z Nového M. Pr. učiněného, kterýž čten, dotýče, ten na
škodu p. rychtáři a k vyzdvižení svědomí Anny býti nemá,
poněvadž právu městskému o stav a titule souditi a rozeznávati nenáleží, nel: soudu zemskému, a tak stavu rytíř
Bkého ji Annu Veselská to právo odsouditi jest nemohlo.
Že pak k obeslání svému, kteréž jest sobě do soudu zem·
ského na Voršilu z Sobince vyžádala, ona Anna jest nestála, chtěl by tudy přítel jí Reginy nálezu ukázaného
peřina.
dotáhnouti, ale to nepostačí, neb se o tom dobře ví, že
~8. 1566, 26. srpna. Tamtéž f. 13. V pondělí po
tu ne Annou, než toliko zanedbáním přítele jejího Petra
sv. Bartoloměji otevřena jesti od Valentína zámečníka

chejrová s prýmem, item s,ukně damašková z;,lená yS ~rýmy
aksamitovýll1l, Item druha zelená tykytova s Zlvutkem
akamitovejm červenejm, item atlasová sukně zelená, .item
bazuka ferštatová aksamítem premovaná, item sukně plá·
těnná bílá, iL blány králíkový, il. kolárek aksamitovej,
il. kolárek tykytový, iL karkule aksamitová, il. cínového
nádobí: il. třinácte mís větcích a prostředních deset, opět
menších deset a šálešných deset, il. talířu\'- cínových
v jednom pouzdře vosmnácte, iL v druhým pouzdře talířuv dvanáct, it. mHže cínová k rybám, jt. patnácte konvic včtčích a prostředních, il. sedm menších, il. tři
umývadla cínový, it. slánka, iL moždiřík mal)r, it. tN mě·
denice větU a lh menší, il. víra na stůl a jako uhlí
v něm bejvá k vohřití, il. dva svícny mosazný velký, il.
rendlíček mosaznej, il. hrnec velkej měděnej k šatum a
menší k vodě, item kotel velkej k šatům s drejfusem a
dva velký k rybám a dva malý k rybám, item jeden že·'
leznej rendlícek 1 dva pekáče, vše měděné, it. v světnici
nahoře, il. vorloj zavěšellej, il. sphera materialis cum in·
volucro. iL regál a clavicordiu11l, il. v almarce u kamen
knihy r~zličný a partes, iL v druhý velký almaře též knihy a
partes, il. v komoře, kde sám líhal, vedle světnice dvě
peřiny, dva polštáře a třetí koženej, il. v stupadle košile
dvě, padtuch a koliks šátkuv, il. v stole ledajakýs haraburdí, il. dvoje červený partes quinque vocum, It. v truhle
velký pasu aksamítovejch s stříbrnými puklicemi a nákončími šest, il. perlovej vobojek, il. škatule s čepci
hedvábnejmi a zlatými, iL ubrusuv sedm, ručníky dl'a,
čtyři cejšky z podušek, dvě prostěradla, il. harasovej
pláštěk, il. sukně mochejrová blankytná, iL sukně ferštalová černá s aksamitovým živůtkem, il. sukně samÍlová
brunátná, it. sukně lindyšová černá s prýmem červeným,
il. plášť mužskej černej s aksamitovým vobojkem, il. kožich šamlatový liščí, it. sukně reverenda šamlatová, il. kaštánek
mochejrovej blankytnej, it. kaštan harasovej, il. šatu zen·
skejch chodících, fěrtochuv, košilí, rukávec drahně, il. kožich
liši:í starej, il. Icaštánek šamlatovej, il. váčky starý dva, il.
v truhličce zelený malý škatulky s stříbrnými a zlatými
rozličnými vecmi, iL prstýnku mosaznejch a stříbrnejch
pozlacenejch pětmezcítma, il. se kryt zlatej, il. prstýnkuv
zlatých deset, il. truhlička malá s stříbrnejmi titěrami, il.
záponka stříbrná pozlacená na řetí<&ku zlatým, il. zlatých
pět vohnutých a dva probodený a dvě koruny, it. v almaře
th flaše v pouzdře, it. pět svícn\'; mosazných" iL konvice
jedna v pUl pinty, žejdlíku pět, pulek pět, mísa jedna a
jinejch tretu a jedny lamentací, il. truhlice jedna bílá
E šaty vinutými. Item v jiné komoře vedle té, kde líhal,
čtyři peřiny, dva polštáře, jedna poduška, tři prostěradla,
il. truhlice jedna malá šatův choddch ženských, iL v druhé
t.ruhlici cejchy a plachty, il. v truhle třetí mantlík harasovej podšitej, il. kaštánek šamlatovej, dvoje poctivice.
V hořejší komoře item dvě lužka s nebesy a tři peřiny,
polštář jeden a poduška, stul zelenej, jeden koberec, zbroj
l1a pacholka, il. v světnici nahoře tři regály, pozitiv jeden
a virginál, il. trnhla veliká pěkná nová, do té jsme nemohli a zámečník jí nemohl odmeknouti, il. svícen velký
visutý. Nahoře v komoře jedny dvě peřině, dvě podušky,
jeden polštář, v druhé komoře čtyři 10/e, na nich vosm
vclkejch i' malejch peřin, tři podušky, dva polštáře, polštář
koženej, v třetí komoře dvě lože, dvě podušky a polštář,
iL v komoře, kde Rejna kuchařka líhá, il. jedenáct kusu
cích a prostěradl bílých a sedm černých nevypraných,
lože jedno, na něm dva polštáře, jedna poduška, jedna
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XIII. V I1lici Milwldšské.Bílského jest sešlo, jakž pak toho času ne toliko ten, ale
do pěti neb vejš puhonuv za přícinou obmeškání jeho
Petra jest přetrženo, a neví se, aby ona Voršila po ško·
dácll kdy po takovém přetržení šla; což, by i tak bylo,
však na škodu jí Anně to není, neb ještě znovu poháněti
muže, dav čísti J. Mti C. p, rychtář některé obeslání od
úřadu soudu 1,0mOI ního, též nejvyššího purkrabství Praž·
ského, item nálezy, jeden od desíti soudcuv mezi Kašpa·
rem "Vinterem a Annou Veselskou, druhý úd soudu zemského s strany Václava Kučery z Kabelkova (l) a dále promluviti poručil: ukazuje se puhony těmito již čtenými, že
netoliko ona Anna sama poháněla, ale také poháněna od
jiných k vyšším soud um bývala, v kterýchžto puhoních jí
se ten titul urozené vladyce etc. dává a připisuje, což i
zde vejpovědí desíti soudcuv jest stvrzeno, že staVl! rytířského uzívá; nález pak od soudu zemského, kterýž
u k::'Ízán 1 to v sobě. ukazuje, že ne právu městskélnu, ale
soudu zemskému o stav souditi náležf a rozeznati,

takž

tehdy páni Novoměstští nemohli a neměli jsou jí Anny
stavu jejího odsuzovati, pro'ož také nález ten od práva
Nového M, Pr. ukázaný sam. tný proti tomuto patrnému
pruvodu postaciti nemá. Však vzdy chce-li ona Regina tu,
kdd náleží, s ní Annou neb Dorotou při sobě úciniti,
to se jí od p. rychtáře pl'eje, než on žádá, aby to svě
domí Doroty čteno bylo, pOlOučeje se na místě J. Mti C.
k spravedlivému opatření.
Proti tomu Regina příteli svému promluviti dala:
Vejldad se tuto děje tomu, proč jest Anna Ve,c1ská
k obeslání svému nestála a na přítele jejího to se vzkládá,
což, kterak postačiti bude moci a také přítelem kterak jest
obmeškáno býti mohlo, připouští právu k uvážení, poně
vadi jeden kazdý, kdož pohání z nářku poctivosti neb
když se hrdla dotýče, sám osobně k takovému puhonu
státi má, ne přítel na místě jeho, prolož ta vejmluva na
překážku jí Regině a pruvodu jejímu není, ani to, že se
jí Anně titul při soudech bořejších »urozená vladyko etc.«
dává, neb jak jeden sobě sepsati puhon dá, tak také se
od úřaduv píše; nálezové pak ti dva od p. rychtáře ukázaní platnosti žádné jemu nenesou, neb první na to uči
něn, když Václav Kučera odporníka žádného neměl, tak
při tom tituli i stavu jest zůstaven; v tom pak nálezu od
desíti soudcův jest toliko toho dostaveno, že se Anna
praví býti etc., i tím že se praví býti, netvrdí se, aby
byla. Poněvadz pak Regina nálezem tím při právě Nového
M. Pr. uciněným to dostatečně jest provedla, že Anna
VeselSká stavu neužívá, kterýžto nález ona Anna jest
ujala a tu pl-i tOtu právě svědky a pru,-ody na scbe vésti
dopustila, jej slyšela a od něho odvolání nevzala, ani jako
Kučera, že by jinde souzena o to býti měla, jest se nebránila, i ten samej platnější než vše'clw, což od rychtáře uká",no, podle práva býti máa jest, z těch pi'ícin
svědomí Doroty a dcery její pod pečetí vydaná postačiti
moci nebudou, žádajíc, aby ctena nebyla, dokud by to
právem rozeznáno nebylo, poroučejíc se právu k uváženÍ.
Naposledy od p. rychtái'e jest mluveno: Nebyla žádná
potřeba Anně Veselské při právě N. Města P. stav svůj
provozovati a ukazovati, neb tu rozeznána býti nemohla,
pro tož tak é nález ten platnost ma:ou nese Regině a postačiti nikterakž proti tilulům těm, kteří se jí Anně při
soudech hořejších dávají, nemůže, poněvadž právo to ji
Annu stavu rytírského jest zbaviti nemohlo. Dále ac vcj.
klad těm nálelum od p. rychtáře ukázaným strana činí,
však vždy ten od soudu zemského to v sobě obsahuje.
ze o stav rytířský jinde než toliko při soudu zemském
rozeznáno býti nemá; i když tu Anna, kde?: náleží, od·
souzena stavu svého není, takž svědomí dobře ,pod pe-

četí jako vladyka k této při dáti jest mohla. S tím se
strany k spravedlivému uvážení prá,'u porucili.
Tu p. purgmistr a rada - takto o tom svyim orlelem mezi stranami vypovídají: Poněvaclz Regina ze vsi
Světlý, někdy služebnice Jiříka bakalá,'e u tU studnic,
toho jest ničím podle práva nepoldzala, aby Dorota Boreclcá z Burce stavu rvtíŤské!lO a pečeti nebo erbu užírati
neměla) a s strany A~ny Veselské také z nálezu při právě
N. Města P. mezi ní a Voršilou z Sobince etc. učiněného

toho se nenachází, aby ona Anna též peceti a erbu zbavena býti měla: anebo ony obě dvě, Dorota i Anna, svě
domí vydávati pod pečetí neměly, z těch príi:in dává se
ryehtáh Pavlovi Žipanskému proti ní Regině ze v.si Světlé
za právo tak, ze svědomí Doroty z Borce a Anny Veselské pod peeefmi daná, když by rychtář k ruce J. "lli
je čísti a publikovati dMi chtel, čtena proti ní Regině
býti mají. Actum in consilio f. lIL pridie Dionysii 1 i 66.
30. 1567, 14. února. Rukop. č. 113(f. 94. Vedle
toho odporu, klerýz jest rychtář p. Pavel Zipanskyi učinil
kšaftu někdy Jiříka bakaláře u tří studnic a obeslav k tomu
Reginu z panství Dubského ze ni Světlý rodilú, neboztíka Jiříka kuchařku a sluzebnici, příciny téhol; odporu
jest položil tyto první: acleoli kněz Matouš Jeptiška, farář
kostela sv. 1lIichala v Sl. Městě, s Ambr07em Nelterem
přišel ku p. purkmistru, toho casu p. Havlovi u měny,
aby Je nemu Jifíkovi na kšafl p. purkmistr vyslal, ale aby
on nebožtík měl jich za to žádati a jim poručiti, aby ku
panu purkmislru šli a za vyslání na kšaft žádalj, tomu
místa p. rychLíl' 'lcdává a nevěří, aby Regina obeslaná
to provésti měla, druhá, aby od Jiříka nebožtíka ten spis,
kteréhoz by Regina za kšaft užiti chtěla, uciněn byl a
be/, "llllkání jiného anebo ta vule poslední jeho že by
byla, tomu se místa nedává; třetí, že tato Regina žádná
krevní přítelkyně neboztíl,a Jiříka ani s městem trpící
není, než poddaná panská a svého pána dědicného má a
toliko osm neděl as u nebožtíka byla, i není té na.iěje
p. rychtář, aby ona toho na ,ubJízcní nápadu J. lVIti C.
užiti mela a tcn statek jinam měl obrácen a tak od ně
koho od J. Mti C. o n:ípad a spravedlnost strojen býti,
čehož se nemůže dopustiti; naposledy by i ,'šecky solem,
nitatcs a ccremoniae právní i náležité ph tom spisu zachovány tu byJy, ae toho není, však by ona Regina toho
spivu uziti nemohla z příčiny té, že jest toho stallm po Jiříkovi
pozůstalého spečetiti nedala, anobrž ukrytě jej odnášela a
z jednoho pokoje do druhého snosila, též pod spečetěním
do pokoje po rebhku lezla, truhlice odmykala a z nich
brala i jinak nenálcžitě se toho statku, a mohlo by se
říci i zludějsky, dotejkala a tak tím se toho, by co pořádllě bylo učiněno, již zbavila a nemá toho užiti. A p.
rychtář provésti chce ty a takové pHciny, z kterých prů
vodův i jiné příciny k zrušcní toho spisu se najdou, věříc,
ze n, ublížení J. ~lti Cé spravedlnosti nebude tvrzen, poroucejc se k opatření.
Proti tomu od Reginy obeslané jest pr,)mluveno, že
se jí nevidí podle pořadu práva tím povinna býti, aby
dvě přední příčiny odporu toho kšaftu Jiřikova od p,
rychtál'e polozené provozovati měla, než on rychtář jakozto původ má je provozovati. též i ta třeti jí k provozování >.cnáleží. ;\faposledy aby ona Regina c.o nenáležitého se dopustiti a zvláště zlodějsky, jakž se tu v příči
nách dotejká, co z toho statku někdy Jiříkova bráti a
ceho se tak dotejkati měla, tomu odpírá a toho se ne,
najde; kelci se také toho dokládá, že by J. l\It C. o spravedlnost strojen býti měl, ona Regina nikdá jest na tom
nebyla, aby co na ublížení spravedlnosti J. Mti Zádati
mčla, nez. J. Mti nápad náldí, když kdo kšaftu neudělá,
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·.... t'
'1 a s takOV)·ml vymlllkaIl1l ksaft za llepoany
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j'akž práva ukaZUJI dav Clstl kaplto u
Jmln yva}
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art. II. roz. IX., item nález meZI Regl.nou ku ?VOU ,\
Kateřinou vinopalkou. K tomu pak Regllla ~)y!aJest ncposlušná jeho Jiříka, jakž se tu o ní vysvedcuJe, a on
neboZtik byl toho oumyslu, aby jí toliko deset kop dal,
což se jí zdálo za pět neděl málo, tak l~o ..~aml\luvala a
navedla s tím kllězem, aby ií statek, kJF jlz.ro~ul~::.ne
měl a paměti nebylo, dal. Nacházej se také, ]lne pnClI~y,
že jest paměti a rozumu nemel, nebo Jest un prve Jsa
roz~mu zdravého udělal jiný kšaft a v torr;to SplS~ posledním neodvolává ho, i jest rozum toho, ze dobre pa;
měti neměl a nebyl, i jest ta příčina také dostatecna
k vyzdvižení a zrušení toho spisu. Naposledy. pak p~;o,,
"..
tato , .ze Regllla hned
po smrti
JcI,O "
Jmlm
zena
pnclna
.
.
v'
nebožtíka nenálditě se statku jeho dote)kala. nevyckavsI
toho, má·li ten spis zustati za pořádný cili mc, 1 odm~:
kala pokoje a truhly, z nich peníze 1 klenoty brala, tez
!inty a k ,tomu po řebř(kn do kom~ry l~zl~ a ven z domu
ty věci nosila i zlaté řetězy. Protoz kdyz Jest se toho tak
nenáleZitě dopustila, an by jiných přícin nebylo.', te;,dy ta
. d
d ' Reginy daná k ,kaiení a vyzdvlzelll toho'
Je na, O m ,
d • 't 1 '
,
spisu by postaciti mohla, a ona pro po vez.re.~l, a ,o~e ma
tázána i trestána býti podle práva, Jakz 1 Jllll dobre zachovalí jsou bývali, dav čísti zřízení zerhské J XLII~ lte~~
XLIII a právo kapitolu LXV!., art. XXIII a XXI, te~
nálezy mezi Jiříkem z Jelce a Kateřulou, :JOspodym
v domu pánův Sazemuv, též mezI Vltem Slpeckyn; a LIdmilou měšecnicí, item mezi Vítem Orlldkoll a L~dou kuchařkou naposledy mezi Janem Brozkem a Sl,;:onem
Strabocllem. A v svědcích se nachází, ze jest o~ Jmk, bakalář nebožtík prve kšatt tlcinil a v tomto sprsu zmltlky
o něm neudělal ani ho neodvolal, 1 n~bllde ~OCI loh~to
Regina užiti, zvláště že listllv m"oho JOvst vzaj~ platnych
do fertuchu a ty vmetala do záchodu vedouc, ze ,tam Jest
ten prvnější lcšaft, aby tak~ ukryt, byl. I 2b~slal1a jes~
z něho a nepoložila ho am se take ,:eodsvedc;l:, a lO
něvadž ty listy zaházela a jiné věci ukreJvala a, mUle soe nc;,
zlodějsky brala statek po neboZtíkovi JiříkOV; poz~sta7'
a tudy v podezření nejedno upadla, podl,: tech nale~uv
vyhledáváno bylo právem útlpnýln na dobrve .zachovalych
lidech a sousedích, též při ní Regltlě, kdyz l.est nejedno
podezření, právem se to vyhledati má, nebo Jedno ,Podezření jest takové, že o dvou komorách v tom dome pr~
vila, že by v nich statek Jiříka neboZtíka ,nebyl, al,e :c
by jiným najaty byly, ježto se to. Jmak naslo, druhe, z;,
šaty jeho neboZtíka i manželky )el:~ p,od sch~d schovavala, třetí také odpírala, ie penez zadnych nem, a pot?m
se přiznala, že málo koliks kop bylo. Na.d, to pak v~Jšc
ona Regina přiznala se, že jest s neboztli,.em :le z;va
byla, a tak jsou několikerá podezření na lll, CO.Z pravu
náleží vyhledávati ph ní, a tudy se snad !laJ de, pk jest
ten kšaft udělán. Dále se p. rychtář domlouval, scházelo-ll
by co na pruvodích, se té naděje není, tehdZ žá~á. za
dopomnzení pokuty podle úízení zemského, pO!le~adz Je~:
obeslána pro položení některyich věcí a neb,ade ]lch, tez
kněz Matouš, na něhož také právo stanné aby d,ano b!:o, da~
císti zřízení zemské 1'. XlIII. a XV!., item XII;, tel IX."
XII!., naposledy XX., táhna se při tom na puhon a d,;-
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, tUCI

hon od práva tohoto vyšlý na kněze Matouše, faráře kostela sv. Michala v St. lvI. Pr, Ukázal nálezy některé od
úřadu soudu purkrabského, též komorního, ze stanná práva
dávána byla pro nepoložení věcí, z nichž pohnáni a dohnáni bývali, i l'oněvzdž on kněz Matouš jsa pohnán i
dohnán z jistých věcí pro položení, tak se jest nezachoval,
žádá pan rychtář podle zřízení zemského a těch nálezllv
ukázaných stanného práva na něho pro pokutu, jakž jí pět
set kop gr. Č, položil, též od Reginy jí dopomození, poněvadž jest se tak, jakž zřízení zemské ukazuje, neodsvěd
čila, že toho neměla a nemá i o tom nic neví. A na jiné
jest stanné prá\'o dáváno i pokuty přisuzovány, jak na Jana
Mráza při úřadu purkrabském a na Jiříka Vchynského při
soudu komorním, Jest té naděje pan rychtář, že na místě
J. i\lti císaře v tom spravedlivě bude opatřen, žádaje také
těch truhlicek a koflíkuv a na právě složených a v domu
neboztíka Jiříka bakaláře nalezených proti Regině k svým
průvodům uŽÍti a zrušení i vyzdvižení toho spisu nepořádného, když již paměti on Jiřík neměl. Nebo kdyby ji
byl měl, tahé by tím kŠaftem nezapomenul na pachole
své, na kteréž byl laskava k němu se, že by krev jeho
byla, pfiznával, ano i připovídal, ze mu odkáže sto kop
gr., a nic jest v tom spisu neodkázal, a tak nepamětí to
sešlo. Protož z té příčiny a jiných mnohých, kteréž se
provozují dostatečně, ten spis nebožtíka Jiříka má od
práva vyzdvižen býti, poroučeje J. M. Cou v tom k spravedlivému opatření.
Opět od Reginy kuchařky obeslané skrze přítele
jejího po přečtení kšaftu nebožtíka Jiříka a odporu jemu
od p, rychtáre učiněného jest mluveno, že dosti drahný
počet svědkuv a jiných průvodův k zrušení kšaftu toho
Jiříkova ukázal jést p, rychtář, což málo platnosti nese a
všecko ven ze pře jest v této příčině, nebo náleželo,
aby rychtář tomu kšaftu odpJr uciniv to ukázal při právě,
že by se lu některý nepořad stal, ale nic toho neukazuje,
aby jaký nepořad při tom kš aftu státi se měl, nýbrž že
jest při přítomnosti přísežných osob a k němu nebožtíkovi na žádost jeho od p. purgmistra odeslaných ten
kšaft pořádne učinen a on jsa měštěnín svobodný města
tohoto podle privilegií a svobod jej udělal, což se z těch
průvodův od p, rychtáře vedených a nkázaných nachází. A
mohl jest ,.ebožtík dobře tím kšaItem Regině statek odkázati i poručiti, jak by se měla v tom zachovati. A aby
paměti Jiřík neměl, když ten kšaft dělal, toho se z svěd
kuv nenachází, nebo ti svědkové Jan Havránek a Vondřej
Flanderka, sousedé přísežní, též písař to jsou vysvědčili,
že jest dobré paměti a zdravého rozumu byl tehdáž on
Jiřík, jakž potom i zprávu ku potřebě p. rychtáře o tom
sepsanú dali a v ní seznávají, že pořádně i z dobré vůle
ten kšaft udělal. Než vzal jest půhon na kněze Matouše,
faráře kostela sv. Michala p. rychtář, aby mu nětco ku
potřebě kladl a svědomí vydal, i jest rozepře o spis
anebo kšafl nebožtíka Jiříka, cos jin€ho ven ze pře na
něm kněz; Matoušovi žádal i vedl na nepoctivost jí Reginy, čehož se nebohá nenadála, aby to ven ze pře na
její nepoctivost ukazovati měl, a bude věděti ona s radou
přátel o to, jak přikračovati, kdyz ta pře konec vezme a
neměl jest p. rychtář, poněva<lž učinil odpor kšaftu jiného
vésti proli patrnému zřízení zemskému (kteréž čísti dala
C. XV) ani překážky ciniti, poněvadž ani zápisníkem ani
společníkem na míst/; J. Mti Cé není toho statku nebož.
tíka Jiříka, aby on neměl jako měštěnín svobodný o něm
kšaftovati, COž jest mohl dobře uciniti bez překážky všeliké, A kdež se nastupuje od p. rychtáře na to, že kněz
Matouš, farář sv, michalský, šel ku pallU purgmistru s Ambrožem Netlerem, aby k němu Jiříkovi na kšaft vysláno

by 10, tímť nic nezhřešila a tou příčinou ten kšaft nemá
zdvižen býti, ano kdyby nebožtík byl poslal ji Reginu
nebo najmensl které pachole, tehdy pan purgmistr
podle povinnosti vysílá na kšaft k takovému odeslání
a též kdyby i svého souseda čeledína odeslal, v té
nicméně v takové potřebě nemocného člověka každý pan
purgmistr se propůjčuje a na kšaft posílá. Protož ta pří
čina z strany kněze Matouše nic platná není. A pamět že
jest nebožtík měl, z toho se rozumí, nebo sobě v tom
kšaftu moci k změnění jeho pozůstavil, kdyby paměti nebylo, toho by doložiti nedal, i pro tu příčinu též nemá
zdvižen býti ten kšaft. Davši svědomí k své potřebe vedená
čísti s tím dalším promluvením, že z těch ukázaných svěd
kův to se nachází, že Regina k nebožtíkovi Jiříkovi nedostala se za služebnici, aby se jak nepoctivě u něho chovati měla, ale vždycky poctivě se držela, až se i vdala za
LuJvíka, nynějšího manžela svého. A ti nálezové proti ní
od p. rychtáře ukázaní, jakž ven ze pře jsou, takž nic jí
na škodu nejsou, nebo ona se jest nic toho nedopustila,
čímž jest dotejkána, a což na její nepoctivost jest tu vedeno a ukazováno, ježto by p. rychtář o nepořádný kšaft
toliko měl průvody vésti a ukazovati, však jiné vede, a
Regina dostatečně to provozuje, že jest pořádný a žádnou pokutou také p, rychtáři nebude povinna, Nebo jest
ona jako v těch věcech nebývalá, tak se odsvědčila. A pro
kazdý artikul pokuty 500 k, gr. sobě p, rychtář poloZil,
jediné aby ji s tížil a z čeho ji pro položení obsílal. Ty
věci jsou v tom domě nebožtíka Jiříka, jakž toho popis
jest učiněn. Než chce-li na kněze Matouše o pokutu pro
nesvědčení nastupovati pan rychtář, proti ní Regině to
nic není; s strany toho jiného kšaftu nebožtíka Jiříka,
jakž strana původní toho se domlouvá, že by nebožtík
Jiřík jej prve udělati měl, to nic není; a Regina se ho
také odsvědčila podle práva, že ho nemá a O něm ncví,
a poněvadž jest tento při právě položený na smrtedlné
posteli nebožtík pořáduě učinil, má v své celosti zustati
a Regina jeho užiti, nebo jest ta poslední vule jeho Jiříka
o statku jeho byla i pořádně uciněna; co se svědomí
Doroty Borecké a Anny Veselíčky dotýče, ta se ani
v jednom punktíku od sebe nedělí a jednoho písaře rukou psána, což se spatří, když se v ně nahlídne. I rozuměti jest, že jsou se ony proti Regině v tom snesly, aby
lěZkost jí cinily, však to nic proti přísežným sousedům a
·písaři, kteří jsou toho kšaftu svědkové, p, rychtáři nepostačí. V tom se Regina právu k spravedlivému opatření
poroučí věříc, že ten kšaft jakožto pořádný nebožtíka
Jiříka od práva stvrzen bude a ona ho užije.
Zase p, rychtář od sebe promluviti dal: Oznamuje
strana druhá, že se svědkové Dorota a Anna Veselská
v svém svčdomí srovnávají, ani, by chtěl, aby se nesrovnávaly, poněvadž jest jim cedule v jednostejná slova dal,
a nemá jich strana proti zřízení zemskému U. VI. dotejkati, když jich nesmí nařknouti. A psána že by jednou
rukou byla, toho se neví aniž na škodu není, nebo i při
jiných soudech to bývá, že svědomí bývají tak jednou
rukou psána, a tyto jsou ženy, psáti neumějí, musely dáti
jinému sepsati. Kšaft pak ten nebožtíka Jiříka, kteréhož
by Regina užiti chtela, jest nepořádný i pro tu příčinu,
že on nebožtík cizí věc odkazoval a to, čeho neměl a
čím mu lidé povinni nebyli, jako službu u sv, Michala
v St. M. Pr. od varhanův, ježto mu ta za živnosti jeho
dána a zapravena. Táhne se v tom p. rychtář na pamět a
zprávu pana Zachariáše a p, kancléře toho města, A když
jest o tom kšaflOval, tak jest paměti neměl. S strany pak
toho, že více pří cin mimo ty čtyi·i po odporu toho spisu
při právě oznámené a polozené, tuto se od p, rychtáře
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výš psané osob! pnsl~: ,bYl JestI
děkování učiniv tu
zdravého tak, ze Je pr;vlta,~, av J,lm pov f
svém statecku
v přítomnosti jich plsan pnsezne~~ ,~~a t ~ečísti dav jim
svobodném sobě sepsatI a Jej po tn oa ~ p
"Vo~dře.
,
"'1· odal A om Jan Havranek, tez
J
Jest ho sven 1 p
.
v f v k sobě pfiFlanderka sekrety svými tý.ž. kšaft v~~pc,ce '~~~ali A právo
jali i do rady ho poHdn~, Jej ,~y:v~ Clvse~ ,I • té' svobody
města tohoto ukaZUJe, ze mestemn ,prazs,KY b ď ten mo'
jest že statek svůj svobodný a nezavadny,
u
I
I
viti nebo nemovitý" může dá:i a vodkázati kOl:;h~ '~~;'la
t v II říčin takovy odpor temuz kšaftu od
.
\p:~Sk~hO z Dražice učiněný se zdvíhá a týz kš~ft Je~lOt
.,
'ád' a podled·f
prav mcs
Jiříka od tří studnic pkozto por ny,
učí
Pražsk 'ch učiněný pan purkmistr p~m stvr 1 1 pOl: .
Y
T
f VI die Valentllll confessons 1067.
Actum m conSI JO
l' t' J' 98 Vedle toho od30 1567 14 unora. am ez,
'
,
-t . ři rávě učinila Lidn1ila Joannesova
poru, kteryz Jes p p . "
b kl"
bratra svého
kšaftu jejž spisem nazvala, Jmka a -a ar~,
' j ' J."k '
' I ." 1- 'o'nu Reginu někdy kncharkn te lOZ I~', a,
a o b es a\Sl '~
o
. '
•
Vl tvto polozIla:
""n . est proe by zustal! ten SpiS neme,. o
P~'~ ~~. ' božtík Jiřík když ten spis ne Jeho puvod,:;m,
. ; b 1 "ž dobré paměti nemel"
pl e ne ze ne
IleZ nětcím cizím splsovan y, JI
V"
\.,
ení
,'1
'
neuží,'al a tak poradne ucmen n v '
jest nebožtík
faráře kostela sv. Michala v
t . " . , L,
.',
"d 1 b
. 1 u p purkmlstru, na ten eas p.
Nettera neza a, a y om <
'v
b žtíkovi na kšaft
. T
váda!t aby k nemn ne o
I-Iav 1OVll S 1 a z ,
.
v I
'-:,'čin dvou svél!o
vysláno bylo, a tak ten SpiS z tec I Pv" " s is contra
průchodu míti nemá; ti·etí pak proto, ze ;yz kt~rouž jest
officium pietatis, to jest
prol! povmnostl ,te~
]'ez'to iest
v
~ án
UClnen,
otec synu a bratr ses t re zavazc
'. Jest, v
,
•
d ~ ...
·dmila
bratru
svemu
JiríkovI
neoozllkov~
z<c
L
ona 1
.
d '·t·
Vl Ctvrbl a po·
"
d'la aby statek od ní o CIZl I me.
.
"
cmy ne a ,
I Vl
ved pubhkovanlln
slední příčina, že Regina kuc lar ca pr
" '·t' se do. ho spisu Jiříka po smrti jeho statk~ ~e?a,eZl C
d
to.
atom o ublikování loupezne Jej brala avo teJkala a p
t,.p b ji i co tím spisem nálezelo,
nášela a za tou pncmo.u, y,
v
.v
ciw ukáže A tak
tehdv toho užiti nebude mOCI, ,coz se \dse,
b 't' 'J'í Lid-

Z

'v

•

'

v

/v"

l..

~~~~,~~e ~~íČ~~~~~:

JSiříkIv~ik~á knt~~e ~II:,t~;;;~

V,r

.. ,

,

ravedlivč od prava v)"z VIZen

:,e

) 1a

~

ten SplS ma sp
v,
J'''I
ten statek namile. jakožto sestře jeho neboztlk~ ll'l ca,
I
dli.
ležet; bude, poroučejíc se ona pravu v tom < sprave
vému uvážení i opatření.
, ,
. S vtlé na panství
Proti tomu od Reginy, rodile ze VSI ve
'všeckv
Dubském, ku právu obeslané, jest mlu;eno, z~ tj 't h~
čt 'h lříčinv od Lidmily Joannesove k v~ P?nl o"
kiaftu lJiřík: bakaliře nebožtíka vloženému zadnebholfR\:
.
,.. I
dviicní Jeho mOCI ne u ou,
nenesou a pos,ta:lt' c vyz,
z toho statku nebožtíka
aby co ncnalezlte on.a Regma,
d t 'I '
tudy J'aktí
,
.
'
d
"
tl
]
ak
se
tun
o eJ
<a, at odkázáno
Jiříka bratl I o nase , .
v ,,'
příčinu k tomu dáli měla, ~by toho; ?O~ Jl Je~ ť to ukáž~
uziti nemohla" tomu se ~ Husta l:e~ava a nei~l~ k uvázenÍ.
ODa Lidmila Jak se vola, porouceJ'c se Reg "
'.1
Na to Lidmila Joannesová, ptivod, mluvltI porudcl a;
,
'
"1
dporu
toho
SpiSU
o
m
ze ty příciny JSOu pravlll 'o
, ,v
b žhk
v dl v é l'dež pak k druhý i toho doklada, ze ne ~
pre ozen,; ~ ,ve 'eet rve kšaft pořádný udnil a Jej vydal se sl) seli, ,z, J v P l
tak rozum jest ten,
,
l l' 'I 'e ]'est Je] SVOll rukou sepsa, a
.} a~l) z ,
urkmÍstru. aby k němu vysi~~~no
ze jest neposllal ku p. p
' t ' . t jiné pHemv
na kšaft bylo, což všecko soc ukazova 1 I Y" v . i. také
budou; davši čísti odpor sVUJ tomu SplSU ucmeny,
v
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táhna se na kšaft ten neboztíka Jiříka, poněvadž prve
trem svým zustati měla, pro kterýž by nedí! on Jiřík nejest již čten. Dále ukázána svědomí a zápis vzdání statku v
mohl kšaftovati, ani žádné prál'ní příčiny toho neukazuje,
mezi Joannesem a Lidmilou s tím pro mluvením, že se to
proč by ten kšaft jeho nebožtíka k stnzení přijíti neměl,
provozuje, kterak jest nebožtík Jiřík paměti již neměl a
než nastupuje se na to, jakoby nebožtík knězi Matoušovi
rozumu neužíval, když jest ten spis dělal, a v nemoci
k vuli ten kšaft učiniti měl, ale toho ani včera od p. cís.
byl, nebo své hanby sám chrániti nemohl, ale všecko to,
rychtáře ani dnes od Lidmily ukázáno není; a chtěli by
což jest v tom spisu z nabádání a vnukání kněze Matou"e,
toliko svědomím Doroty Borecké a Anny Veselské rušiti
faráře u sv. Michala, jest učinil a puvodem jeho kšaftovai.
tu vysvědčenú přísežnými vůli nebOžtíka Jiříka, ježto muže
A při kšaftu má vůle kšaftujícího předně šetřína podle
každý měštěnÍn pi'ed nimi o statku svém vůli SVll dáti
práva býti, i nebyla jesti při tomto spisu nebožtíka Jiříka
sepsati anebo sám sepsamí maje oznámiti, že ta I'ule jest
vule jeho, jakž dosti mnoho od p. rychtáře o tom jest
má, a to stálé bývá. I tak jest nic kněz Matouš tu nemluveno, i také to ukazováno, na čež všecko táhne se
zhřešil, že jest na žádost nebožtíka šel, aby k němu na
Lidmila v tom artikuli a v té přední příčině, kteráž i
kšaft bylo vysláno, jakž o tom jest vysvědčil, ano kohož
dostatečně se provozuje. Druhé i to se jest provedlo, že
by koli poslal nemocný, jest povinnost p. purkmistra
nebožtík Tiřík neposlal lm p. purkmistru o vyslání na
Je němu na kš aft podle práva odeslati v lakové potřebě,
kšaft, ale kněz Matouš o své ujmě jest tam chodil a ještě
když chce svou vuli o svém statku oznámiti. Davši čísti
Ambrože Neltera k sobě přijal a ten dávaje svědomí tak
kšaft nebožtíka a zvláště ten artykul, ,před kým jesl se
seznal, že jest nikdá za to od něho Jiříka nebyl žádán.
stal, že před přísežnými, a Dorota i Anna nebyly k tomu
A bylo by poUeba Regině to ukázati, že jest nebožtík
povolány, kdež jest tajnost a vůle nebožtíka byla oznaten předešlý kšaft sviij o mění oznamoval, žc jest jej
mována, ani také kněz Matouš při tom nebyl, než toliko
udělal, zasc tímto spisem zkazil a odvolal, i nic toho nepřísežní s písařem, a ti jej vysvědčili. A tak pořádně
ukazuje, než nenáležilě lěmi věcmi nebožtíka po smrti
jest učiněný i vysvědčený, protož nemá k vyzdvizení při
jeho před publikováním šafovala a mnoho listi'!v do prejíti, a kdyby nepamět neboitíka tehdáž byla, jakž strana
vilu vmetala a ten předešlý kšaft také jest tam u\'fci muna tom stojí, ale nic neprovozuje, byl by sobě on nesila) chtěje, aby tent9 zůstal, i nemá ho z lé pffciny
boztík moci k změnění toho kšaftu nepozustavil, protož
užiti. Třetí jest tu položeno, že contra officium pietatis a
svědkové toho kšaftu přísežní nebudou přemoženi v tom
povinnosti přátelské len spis jest uciněn, že on Jiřík od.
i v jiném svědomím Doroty Borecké a Anny Veselské. A
ciziv od ní Lidmily, sestry své, i od jiných pláLel, jako
kdyby byli přátelé jeho nebožtíka opatrovali, snad by
schovance svého, ten statek dal jí Regině, která snad pět
také byli i toho uzili, ale doložil tam, že ho neopatrovali,
neděl u něho byla, a když kdo tak contra officium piei nebyl povinen jim také statku svého dávati, jako svotati s to ueinil, tehdy kšafl jeho vyzdvižen byl ncb
bodný měštěnín, než o něm dobře mohl kšaftovati.
když kdo manželky nebo přítel přítele kšaftem náležitě
A nazván jest ten kšaft od rychtáře i od Lidmily spisem
neopatřil, odciziv od nich statek, takoví kšaftové od práva
anebo škartou a žádné příčiny právní neprovozují. A ti
zdviháni bývali, takž i tento správně má zdvižen býli
jiní pruvodové i ty řeči "en ze pře jsou a tak všecko to
z té třetí příčiny. Z čtvrté pak té, že jest se Regina nenic nepostačí k zkažení toho kšaftu. Věří Regina, Že budc
náležitě .toho statku nebožtíka Jiříka dotejkala, jej brala II
ten Haft od práva jakožto pořádný stvrzen a ona toho,
nosila, kde se jí líbilo, ano i z komory voknem po ře
což jí odkáznno, že uzije,
bříku tam leza jest brala pred publikodním. A kdož jsou
se toho kdy dopouštěli, tehdy jsou o to, co2 jim odkaZase Lidmila Joannesová mluviti od sebe da!a: Na
zováno bývalo, přicházeli. A ona vědúc, co je,t se tu
tom staví všecko Regina, že by ten kšaft měl tvrzen býti,
šikovalo, a jak jest nebožtík v nepaměti nal'eden, aby jí
že by nebožtík Jiřík svobodný měštěnín byl a statek také,
statek dal, i brala sobě prve. Táhna se v tom artikuli též
i že jej mohl dáti, i bylo by potřeba poJeázati to, že on
na to, což jest ukazováno od cís. rychtá!'e, prolož již ona
Jiřík měl vuli svobodnou, ale nachází se. že jest neměl
Regina neužije toho, by i co pořádného bylo s strany
paměti ani rozumu zdravého, a také neměl vule svobodné,
toho spisu. A poněvadž Lidmila Joannesová jest vlastní
poněvadž z návodu a z naučení kněze Matouše jest dělal
sestra nebožtíka Jiříka bakaláře i s měslem trpící, jakž. ten kšaft jako i dítě nemajc rozumu; však dotud se UČÍ,
společné vzdání statkuv s n~božtíkem Joannesem, manžeaZ se naueÍ. tak i on od kněze lvlatouše nebožtík naučen
lem svým, měla a Lo ukázáno, ze meštka zdcjší jest a
a do ucha ;l1U šeplal, až ho
že by pak poslal jej
nikdá se odsud nehostila, i má ona k tomu statku po
kněze Matouše a Ambrože Nettera ku p. purkmistru,
něm Jiříkovi pozustalému nápad podle privilegium městu • mělo by se to pokázati, ale nic toho se neprovozuje,
nýbrž svědčí N etter, že ho nikda za to nežádal a sám
tomuto daného. I provedla jest to Lidmila Joannlsová
svědky, že jest vlastní. sestra jeho Jiříka nebožtíka a
kněz .Matouš od sebe šel, čehož svědomí Regina v této
při, jakž se na ně táhne, užiti nemuže, když jest ho
s městem trpící, pro tož praví se spravedlnost a právo
míti k tomu statku poziistalému, jakožlo nepohzenému po
neobnovila podle zřízení zemského P. XXVIII., kleréž
něm Jiříkovi, nápadem.
čteno jest. A jak jsou pak nebožtíkovi těžkost činili, také
Opět od Reginy obeslané k tomu skrze přítele jejího
se v svědcích nachází, že i líkařství nějaké mu dali,
jest mluveno, že jest nebožtík Jiřík bakalář, jsa svobodný
Herd mu kněz Matouš odeslal, chtěje napomoci jí ReměštěnÍn a vo svobodném slatku sv ém, kšaft pořádný jest
gině k statku jeho Jiříka a takž i pomáhal s ní jemu
učinil, kterémuž Lidmila Joannesová odpor vložila i pří
z tohoto světa. Protož z těch i jiných příčin nenáleží jí
činy do čtyř odporu tobo předložila, kteréžto všecky jsou
ten statek a nemá toho statku užiti, poroučejíc se Lidmila
k spravedlivému od práva opatření.
jalové a k zrušení téhož kšaftu nepostačí, nebo jest ničím
podle práva toho neukázala, aby neboztík Jiřík s ní v jaké
Proti tomu od Reginy promluveno, že tomu odpírá, aby
společnosti zápisu od otce jejího a nebožtíkova byl, jakž
ona jaké těžkosti nebožtíka Jiříka přÍcina byla anebo jeho
svědkové, že jsou jednoho otce a dvou matei'í, seznávaj í,
smrti, a neví o tom nic, ale opatrovala jest ho jako věrn5.
načež nálezy některé jest ukázala, ze by od ní toho
služebnice, a tak on jest jí statek svůj odkázal a tobo se
statkn odcizovati neměl - a Lidmila aby v nedílu s branic od strany neprovozuje, aby Regina jaké těžkosti ne-
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boZtíka příčina byla. Jest té naděje, že ten statek podle
odkázání jí přivlastněn bude.
..
Kdd cÍs. rychtář přítomen jsa ohlásil se a promlUVItI
dal, ze slyšel tuto při mezi Lidmi}~u J o~?nes~vouv a ~e. ,a odpor tomu kšaftu neboztlka Jlnka, I mela Jest
gmou
v
v'
"dVl
. II
'J také k tomu obeslati· ponevadz Jest ve e a o Je o
Jelo.
'
v
o
dO
r
odporu, i kdyz jest neobeslala,. tehdy tech pr~vo uv UZl I
nebude moci. Ac pak provozuJe ona LIdnllla, ze by sestra
nebožtíka Jiříka byla, ale což podstatného Jes:, tO:lO n;provozuje, jakž privilegium J. Mti C. v sobe za~Irá, ze
;ná statek nepořízený připadnoutI na obyvate!e mesta toholo, i nic se toho od ní Lidmily :,-eprovozuJe, ~by ~n.~
~ městem trpící byla, než že otec Jeho byl celnym a Je!,
;nanžel hlásným, ale aby otec její právo městské mel
zde, toho se nic neukazuje. By pak i měl, tehdy platno
nebude, poněvadž ona měštka není a lohot~ pl~ava se
zhostila a jest mezi poddanými lidmi na OUJezde, a ,ta~
nebude moci ona toho nápadu užiti, ale J. ilIt; nalezetI
bude, když ten kšafl Jiříku v od práva ~yzdvlzen ~ude.
A nejdou ven ze zdi nápadové, než na prálely s mestem
trpící.
. .
Proti tomu od LIdmIly promluveno, ze Jest nebylo
potřeba jí obsílati p. rychtáře, než loho,. komuž jest statek
odkázán kš aftem, kterémuž Jest ona LIdmila oJpor ,10;
zila ~ a kdyby byl nápadníkem p. rychtář, byla by ho take
k tO~1U obeslala, ale ještě nic není přisouzeno. S stra~y
městského práva, kdež se mluví, že by ho Joannes, manze:
neměl, i jest yědomé, že se žádnénlll lled~pouš~
zápisu
kněh městských společného vz~ání ~t~tkul',,, lec
právo městské má, a ten se vedle toho pnpoustJ ,ke, vs.em
privilegiím a obdarováním města }oho, v, kte:-emz Jest
měStěnÍnem, a ona Lidmila, s manzelem ~vym. JSo~c z~e,
jest ovdověla a měsla se nikda nezhoshl~, . I ma ?rav~
;něstskébo podle někdy manžela svého uZllI, ponevadz
vdovou jest po manželu městském, k }omu, pa~( 1 zde r~
dilá' a ti. kdož se zde rodí, právo mestske vzdyeky m,vají,' prot~ž ona Lidmila má toho užiti, nebo toho neukazuje p. rychtář, aby se města tohoto zhostIla.
Na to od p. rychtáře jest promluveno; kdyby. b!l
obeslnn k tornu odporu od Lidmily, také by se byl JlIláce
a vajše nálezy opatl'il, ale tuto se mimo naději to tr.cfilo a
on se k tomu musil podle povinnosti ohláSItI. A LIdmila
městského práva nemá, nebo zde v místě ,bytem není,
aniZ se neukazuje, aby kde v kterým dom; zd,; byla;
než na Oujezdě u mateře kdež slove u Jel111kove. Jaka
jest pak ta žena a jaká t~ hospoda, jest vědoomé, a ,bude-li
potřeba i propujčeno toho od prá~a, aby p~u;odol~e moh;I
vcdeni býti, ukáže se to, že s mestem}rpl;' ne~,. ,A :a:
Dadové na tv nejdou, než toliko na tn mesta 1 razska, I
;1ení té naděje, aby ona měla nápadu jakého před ~. Mtí
C. k tomu statku Jiříkovu uziti, nebo Jest !llkda s n,',,!:ldmilou sroecn nebyl ani přítomen tehdáž, když ona pncllly
proti Regině kladla .
Opět Lidmila promluviti ~ala"
jest p. rychtář při
tom býval, když jest bývalo pn prave volano ~a LIdmIlu,
i když se jí s Reginou o~kladov~ dah, .~ tak ]e~t ? tom
věděl, protož již zádní pruvodove nemaJI protI !ll LIdmIle
dopuštěni býti.
Naposledy od Rerriny promluveno: Poněvadž se jest
jednou líbila p. rychtáti ta práva avvysvě~čení kšaftu,:oh,o
od svědkuv Jana Havránka a VondreJe Flan,~erky, tez P;saře přísežného, ještě se má líbiti a postacllI protJ ~ve
domí té Borecké II Anny. S tím se strany Je spravcdhvemu
uvážení i opatření práyu poruci!y.
,',
Tu p. purkmistr a rada - vypovldaJJ:
V'

V

ž;

•
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Poněvadž Lidmila J oannesová podle odporu svého,
kterýž jest kšaftu někdy Jiříka bakaláře u tří studnic, bratra
svébo, učinila, žádné slušné příčiny, pro kterú by ;akový I~šaf:
svého místa při práyě míti nen1ěl, Jest llt:pok:::zu.lr., nybrz
lo se jest z act a prllvodul' této pře naš}? a, vy:,ledal?,
že to v.5eckno při témž kšaftu, což ~a pO~'~v~ny baft naleli zachováno a vykonáno jest, z teeh pnclll ten odpor
od 'Lidmily J oannes'ové lémuz kš aftu uči~ěný, se zd~~há ~
p. purkmistr páni ten jeho Jiřík~ kšaft Jakozto po:-adny
podle práv měst Pražských stvrzuJí. Actum III consIllO f.
VI. die Valenlini 1567.
Svědomí k tornu vedená r. 1566 zní: .
I
Svědomí mezi CÍs. rychtářem a Regmou, sluzebIllCI ~ kuchařkou někdy Jiříka bakalál'e ~d tří studnic.
Aclum postridie Jacobi ap. 1566: Hanu,š Sprin~le na tu
přísahu, kterúz má, jsa desátníkem, svědcIl ~ Trenlo se ten
den. kdvi pan Jiřík od tří studnic umrel ve ctutek
pf\'~, n;ž byl pochován, . i vyhlídl se',ll ~ voke,n z . do~u
S\'ého naproli třem studlllcÍm, v klery::",z bY~,hm, I st~la
tu děvečka s putnou před domem nebozllka Jlf1ka, hledela
nahoru panu Jiříkovi do voken i přišlo "k ,voknu pachole,
toho neznám i vyhodilo knihy tomu devcctl z v?kna na
ulici. Rovně 'se k tornu přitrefil pan Vít šmukýř I. řekl ;y
děvečce: "CO děláte tu?« a vohledal tu putnu I vylah
z ní ty poctivice cerný zámišový a vložil Je zase t~,;, a
vnesl tu pulnu s tím i s knihami do domu pana Jmka;
polc neyím, kam jsú to de~~.
Víl šmuk\rr na tu Dnsahu , kten'ÍŽ má, jsa starším
v cechu šmuk/řském, syěclci!: To mi vědomo je~t, že se~1
-Jřiše! k domu ke třem studnicím a jakás děvecka vyba;el~ z vokna VCIl jakýs knízky a sbírali je do putny a
poctivice jil. byly v putně a já udeřil na tu putn'1; nohou
a, proč to berou, domlouval sem se va 011 Ja.n v ~pnIlgle
naproti pověděl: » Proe to nosíte pryc, nebo Jeste b~ am
nevoblíkli, a pachole povědělo, ze ty ~Illhy a pocl!;'lc,e
jsou n1n prvy) než u~řc~) dá,?»
a. ~p~:ngl.e v povepdel
z volma, ze jsJU prve JllleJch veCl nOSIlI \lC, I rek! s~m,
aby to zase do domu vnesli, a oni nes~I JSou; pak nevlm,
kam jsou to děli. Přišel sem potom naho~u ~o ~v~t~lce .. DoV

v

mlouval sern se, proč to oni nosí ,pr~7:,

vlC

Jeste ~~l _vo~

blecený není a v tom ,-\ccky th ae\'ecky, kterez tam
byly, pověděly, že jest mu to dáno prve, nežl! jes~ umřel,
a ředa ta kuchafka, an se preJ domlouvaJ', Jezto JIm
Dic není odkázáno,
Pavel Henrych a mistr Pavel ,Kri,st!án z Ko}~ína,
páni radní, zprávu tuto jsú učinili: . h.dyz ,l'!ne na, zadost
cÍs. rychtáře a z poručení p. purknllstra pa,:uv v p~tek po
Sl'. Prokopu I. lo.hoto etc. LXVI. do domu nek~y Jmka bakabře od tt-í studnic s dotčeným ds. ry,?htár;,n Pavl~m
Zipanským z DraZice, téz rychtářem, mestskym, Enkclll;
z Krucourku
o tom dobrou vedomost mame, COZ
jsme spatřili,
dvě komory na dolvejš!m mazha~z: nad
dolejším schodem nebyly jSlÍ za~eceteny, a v ,te Jedn.~
komořc jsou nalezeny dvě truhl!c~y ;yloup:n~, lctere~
JSOll do rady podány; item od ~vrskuv saty lozm,. chodle,
i vi'lUté nádobí cínové v truhlach I pod truhlamI, kml:y
mnohé, 'coi vše popsati sme porucili; v dl:uhé pa,k kO,more
Í'ost nalezena jed na truhla velká a dve m~l~, vsecky
prázdný a v velké sl:ětnici hořejší truhla vehka nezapečetěná od kteréž klíc nalezen by tl nemohl, ta Jest od p.
nchLi;e zapečetěna. t\a témž mazhauZll p~d schod~m
n~ašly jSlÍ se šaty chodic; ženské od damaškuv, t~kylU;,
atlasů" i od sukna, manlHky, blány, kolárky, vše .zenske,
v popisu zejména pozna"nenané etc. a ~ to ,}e Jest cl/o
druhé komory vnešeno a do truh,ly velke. vloze~o a s nadobím cínovém schováno. To take pamatuJeme, ze Dorota
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paní Anna, povím Ja vám, jakobych se měl P. B. zpovídati, nechci já pro nějakou chlípnost, neb já se již k ty
věci nehodím, než pro vopatrování, abychom jeden druhýho vopati'ili, ochránili a smrti dochovali. Poněvadž ste
tomu na odpor, chcete-li se svým stalečkem k mýmu při·
loziti?« Já sem řekla: »Nevím, máte vy snad pi'átely,
nězích, aby jaké po neboZHkovi pánu jejím Jiříkovi od
ale já nemám«, a on mi dal cestu takovlÍ, že svý přátely
tří studnic zůstati měly, nic neví, nd col. jest koli, ze se
oddělil, ale snad by se na můj statek pan Duchek potáhl,
to všecko v těch pokojích najde, a peJtom jest čtyh ko·
ale však sem mu taky dobre učinil a oddělil, pak jiným
flíky k inventování přinesla, nevíme odkud, též sedm
svým všem dobrodincům, kdož mi co dobrýho učinil, sem
prslýnků a vosmý sekryt zlatý z svýho váčku vyňala.
pořídil. Mám já statek sVtlj již svobodný, k tomu co byšte
Brikcí Krucburský, na ten eas rychtář městský, luto
vy chtěli ke mně přiložiti. Já mu oznámila sumu nemalou,
zprávu ueinil: Jakož sem byl odeslán z porucení p. purk.
kteráž mu se dobře líbila, i vokazoval mi pokoje a pří
mistra pánův pii p. Pavlovi Henrychovi a p. mistru Pabytky,k tomu prsteny měl na rukou. Pravil, že ho
vlovi Kristiánovi do domu u tří studnic, to jest mi vě·
vosmdesáte kop stojí; příbytek taky svůj mi vokazoval,
domo, ze sme v ty komořé jedny, ];ledž byla nespeče·
kde bych měla líhati, bez poškvrny, a svrškův i hospotěna, cínovýho nádobí, knik šatův nebožtíka chodicícll,
dářství, neviděla sem jak živa lepších, jako jest tu bylo, a
peřin, polštáře, koberce, tolikéz dvě truhličky malý vytu sme sobe slíbili; i pokoj sem sobě vybrala, do kterýho
loupaný, který jsou zde na právě, našli. I'otom sme našli
sem se měla stěhovati, a tak sem vždy odkládala, že sem
pod schody chodicích šatův manželky někdy Jiříka od tří
zaneprázdnění měla, ale proto sem k němu každý den
studnic, damaškovou sukni, tykytovou, atlasovou, mantíík,
nahlídala, nebo sme sobě slíbili před P. B., kdyby co na
hazuku a jiný chodicí šaty, kteréž isou byli pod schody
kterýho P. B. dopustil, abychom se v ni čemž neopouštěli,
schovali; a když sem jí o to domlouval Regine a ona
a kdyby co naň v noci l-'řišlo, mela sem k němu přijíti,
pra"ila, ze ji na to navedla Dorota s Annou, s dcerou
bych měla na kolenou lézti, a kuchařka měla dáti věděti.
svou, a ty šaty sme vlozili do truhly, kde? nádobí to
A když byla u něho ta kuchařka nejprve, měla se ke všemu
bylo a to jest již spečetěno. A kdyz sem se na víc vypěkně a já ji prosila, aby pána byla ve všem poslušna a
ptával, vedla mne Regina do komory, okazovala mi, jak
věrna, že se jí chci toho odslouziti. Byla tak as za dvě nejsú jí truhlici vylámali a do 24 k. ze jsou jí pobrali na
děle. Potom po dvou nedělích byla rumrejška. Pravila,
minci ceských gr., y torIl pod šaty sibla 1 vydobyla ctyř
že mám tu hospodyní býti, a já řekla: Lidi lecos praví.
koflíků a ty mi dala, kteréž jsú před pány podány i s jinými
Pak nechtěla mu nic učiniti, on mi toho toužil, chtěl ji
věcmi schovány. Tolikéz před pány vydobyla z váčku
vyhnali, já ho prosila, že se přestěhuji a to všecko na·
sedm prsteniiv zlatých a vosmý sekryt a ty mu do ruky
rovnám. Podruhý se svadili. Toužil, že kdyby pacholete
dala; a ty podle jiných věcí také jsou schovány. Tolo se
neměl, kdo by mu co koupil, neb když jí co dám pekjest dálo v pátek po sv. Prokopu. Než dokadž ještě ne·
nýho strojiti, všeho mi polovice ujme a slepě vidím, že
božtík Jiřík jsa umrlý v domu tom ležal, bylo mi též pomne loupL Pachole mi všecko kupuje, maso i jiný a doruceno od p. purkmistra pánuv mejch, abych šel do
stavil, že jí nic nevěří. I přijdu tam jednu chvíli po podomu léhož u tří studnic, abych spečetil všecko všudy,
ledních okolo nešporu, ptám se děvečky, kde jest pán,
což v tom domě jest, ph přítomnosti pana] ana Cantora
ona: prej leží, já řekla: Což stuně? a ona: ba nestuně ;
a pana Jalmba Kapra. jo; dyž sem do domu vešel, u přítom
chtěla sem do komory jíti, ona mi nedala, prej spí, však
nosti těch pánu v speeetil sem ty všecky věci a všecky
byste ho vyrazili ze sna. A sám uslyšel, pozná mne po
pokoje, chyba těch dvou komor, o kterýchz nahoře dtlt eci i schýlí se a jde do světnice, přidtal mne militkej.
minka jest, nebo ta Dorota s dcerou svou, také i Regina
Rekla sem: ,Co jest vám?« a on řekl: »Jedl sem šišky.
pra\'ily, že v těch komorách nic panskýho není, ale ze
Nevím, jaký jsou byly, mohu se přetrhnouti, oběma konci
jsou nájemní a k pokoji Doroty náležejí - pecetiti mi
dělám, stůni,« A ona na neho nětco bublala a já řekla:
jich nedaly - , ale pravdy nemluvily, nebo potom jsou
»Dobře ste je zas~ vrátili, snad v nich nětco bylo zlýho.
tam nalezeny věci výš poznamenané, a Regina od smrti
Bude vám lípe.« Rekl: "Nic mi neškodilo, než chtělo
neboztíka klíče u sebe měla za několik dní ode všech
mi se jísti i jedl sem ty šišky a tak mi t~ tězko.« Já
věcí a komor, až sem je potom z porucení pánuv jí vzal
řekla: "Phpravím vám sama· nětco zufen< a on prej nea do rady polozil; než v velké světnici hořejší truhla
mohu na jídlo mysliti. Zeptala sem se, chce-li lososu,
velká byla nczapečetěná a klíče od ní nemohli ~nne napověděl: Ten bych jedl. Hned sem šla a zjednala sem
jíti, ktcrúž sem zapečetil. A když sem vešel s pány do
mu ho a zustala sem s ním, bude-li mu tíž, aby pro mne
komory, kde Regina líhala, stála tam hul, v níž byl končíř.
poslal. I Rejny sem prosila, aby mi oznámila, a ona nePravila Regina, že jí ho farář od sv. l'dichala pujčil, aby
oznámila. Nadála sem se, že se má líp, kdyz nižádný nic
se jím. bránila, kdyhy potřeba nastala.
nepověděl, i uslyším od naší hokyně, že jest již umřel, i
K tomu také jest nám to vědomo, když sme vešli
doml~uvám jí, .ze jest mi nic nepověděla, a ona: prej
do komory Reginy kuchařky, kdež ona líhala, našli sme
však Jest v nocI umřel, náklady sem na něho ve1iki či
hůl, v níž byl končíř, o kterým ona pravila, že by jí ho
nila od Veliké noci a ani peníze za to nemám. (Rukop.
měl půjčiti farář od sv. :Michala, aby se bránila, když by
č. 1049 f. 5.)
potřeba nastala,
II. Svědomí přijaté f. lIlI. pridie Pelri Catenati
Anna Alexandrová u p. purgmistra pánu svědčila:
1566: Lidmila z Maloval' u p. purkmistra pánů svědčila:
Když sem přišla pro nějakou potřebu ku p. Jiříkovi, i
To pamatuji, když sem ku p. Jiříkovi pI-išla, a ta dobrá
seznámili sme se. Potom sme spolu rozmloma1i 1'0 mno·
paní seděla ta~, říkají jí Anna, a když odešla, tehdy se
hých věcech. Podruhý, když sem u neho byla, i dotázku
mne ptal p. JiHk nebožtík, znám·li ji a já pověděla, že
na mně udělal, chtěla·Ji bych jeho manželkou býti, že by
znám, a on mi pověděl: »Já bych ji sobě za manzelku
mne rád chtěl míti za manželku, já sem jemu pověděla:
vzal, kdyby její vůle byla. Kterak mi radíš, milá Lid»Nemohu toho uciniti, můj milý p. Jiříku, neb sem P. B.
milo?« Já pověděla: »Já nevím, milý pane Jiříku, co jest
slíbila již v čistotě sloužiti«, a on jest řekl: "Má milá

Barečkov;Í a dcera její to pověděly, ze to vše Regina
kuchařka ukryla a schovala, a Regina proti tomu pravila,
jest ji ta Dorota Barecková na to navedla. Při tom i
to pamatujeme, ze na napomenutí a předložení p. rychtáře Regina to za 'odpověď dala, že ona o zádných pc-

ze

X 11/. V ulici Milwlašske. -

Č. p. 27g.

Xlll. V ulici Mikulášské. -

Č. p. 27g.

165

aneb komužkoli o tom povíte a to vydáte, jestliže by pak
ona predce to od vás bráti chtěla, tehdy to buď J. Mti
p. purgmistrovi anebo pr'átelům povězte«. Což JSOll ucinily,
jald mi o tom potom samy oznámily .. Uále toho sem
povedum, že sem tam potom opět pfišel po I,olikas
dnech. Byl sen1 s ní paní Dorotou a jlrlýr;.l~ \< syětnici.
Tu jest manželka toho zlatníka, kterýž v tom domu jest,
otevřeyši světnici vstrčila hlavu do světnice a řekla:
»Vuo ist Rein(?)« a já sem řekl. co ona se na ni ptá, však
sem je obě spolu viděl, když sem nvničky sem šel, což
tož jest novýho. V tom děYce vyběhne ven z světnice a
dí přiběhši zase: »Panno, na mou duši, Regina s zlatníkem lezon vokneIn do komory po i:ebříce« a v tom vyšla
ona paní Dorota s dcerou svou také z světnice II šly na
to hleděti. Přiševši zas pravily: »Již jStl do ty komoly
vlezli. Nesou řebřík zase«. Nechali sn1C jich ph tom, než
opět potom po některém dni, když sell1 k nim ,při~el,
mluvila se lunou ona Regina, ze se
v tom prekazka
děje. Řekl sem jí: ,Sama ji sobě
Proč tím mimo
čas hejbáš? Ano i onehdcjšího dne lezla', do ty komory
s tím zlatníkem.« Počala odpírati a já jí řekl: »Zdaž jsou
vás neviděli? Však kJyby byla ta zlatnice do světnice
nenakoukla a na tebe se neptala, byli bychme o tom nic
nevěděli.« A ona řekla: »Ncvě'Hm, než že ji čerti tam
k vám nesli, že na vás nekoukla. (
Ambrož Netter na tu přlsahu, kterlÍž má, jsa pade·
sátníkem, svědcil, že kněz 1\'latouš, farář sv. Michala v St.
M. Pr., přišel ke mně domů, když sem vecerel, prosíc
zpecetil.
Mikuláš Hanek, sluzebník p. purkmistra pánuv', zprávn
mne, abych s ním došel ku p. pUl"gmistru, aby rácil vy·
tuto učinil: Jakož jest mně bylo poručeno od p. purkslati osoby přísežné k Jiříkovi bakalárO\'i od tH studmc,
mistra, toho casu p. Havla od měny, abych osoby příSeZné
že jest té vule, poněvadž v těžký nemoci leží, pořízení
Je žádosti nebožtíka Jiříka bakaláře od tří studnic na
o statečlm svém učiniti, ale on ]iřlk bakalář od tří studnic
kšaft obeslal, tak sem učinila obeslavše jisté osoby
mne jest nikdá za to nežádal, abych já mělo to lm panu
s nimi sem do domu jeho přišel a jemu sem oznámil, že
purgmistru jíti, než na žádost dotčeného kněze JVlatouše,
k žádosti jeho dosti se činí, a teď ty lidi máte, chcete-li
a s lím knězem Matoušem šel sem ku p. purgmlstru,
vuli vaši před nimi oznámiti. I viděl sem tam y té komore,
tebdáž ku p. Havlovi u měny; kJe); p. purkmistr k tomu
kde jes; neboztík Jiřík bakalář od tří studnic ležel, kněze
své povolení dáti ráčil, i šel sem hned od p. purkmislra
Matouše, faráře od sv. Michala, a Ambrože Nettera II po·
s knězem Matoušem na jeho žádost k témuž Jiříkovi ba·
stele jel;o, ani s ním mluví, než co jsou k nemu mluvili,
kalářovi v tHký nemoci ležícímu. On se mne ptal Jiřík:
já nevím. Jda já ven řekl sem jim: "Poďte taky ven !«,
.Sem.li já k němu od p. purgmistra k vysvědcení kšaftu
ale oni jSlÍ nešli, než tam předce zustali, až sem já vyšel,
vyslanej. Řekl sem mu, že nejsem, a pCi tom pověděl,
vyšli potom za mnou. S tím sem já šel zase ku p~nn.
že stateček svůj žádnému jinému nedá"" neZ tyto Regině,
potom podruhé, když sem byl na popisu s p. rychtáren;
přítelkyni svý pYístojící. Tak ji přítelkyní jmenoval.
císařským a p. Pavlem Holianem Henrychem v témz
A v tom přišli pan Jan Havránek s panem Ondrejem
domu někdy Jiříka bakaláře, pověděla pánům Dorota BoFlanderkou [aJ písai'em z kanceláře k němu na Zádosl kněze
recká, že by nějaký šaty pod schody ta Regina kuchařka
Matouše od p. purkmistra pro vysvědcení kšaftu \'yslaní
schovati měla. I kdyz páni tam nahlídli, našli ženských
a já sem v tom odšel domu. Pak nevím, co jsú oni tam
sukní několik pod tím schodem, kteréž popsány i scho·
dělali, než kdyby kněz Matouš toho dne nešel ku p. park·
vány jsou.
mistru, byl by Jiřík bez kšaftu umre).
.
Jindřich J ulián 11 p. purkmistra pánu svědčil: Toho
Daniel \Vels z J ochmstalu u p. purk rl11stra panu
sem poyědoffi, že sem ve ctvrtek po sv. Janu Kř. nyní
svědčil: Nejprve sedm koflíku, ona do své truhly odnesla
minulým z dožádání paní Doroty Borecké pro potrebu
a to viděla panna ta, kteráž v témž domě jest, kde já
její přišel ke ti'em studnicím i oz~ámeno mi, že je~t
sem, potomně dvanácte prstýnkuv, kteréž o~ mné ten
umřel sám hospodář Jiřík bakalář. Sel sem odtud pryc.
den před svou smrtí jest ukázal, ty má děvecka v Jejím
potom třetí den pEšel sem zase a ona paní Dorota
váčku, zase také on:\, dolu sne:-la, což jsme my, Já a mans dcerou svú řekly mi: "Pohleďte, prosila nás Regina ku·
želka má, viděli zamčenou truhlu s pozlacenými pamy a
chařka nebožtíkova, abychom jí její věci do komory naší
zámkem. Tu ona do sklepu nesla, kde jest ji pak potomně
odpustily vnýsti, aby jestliže by pečetili, jí toho nezape·
děla, o tom já nevím, neviděl sem jí dále a mnoho polčetili, coz sme ucinily a jí odpustily, i vnesla tam dvě
Mářův, kobercův, instrumentův a jiných věcí - ty ona do
truhlice a nějaké jiné věci, též i šaty chodicí, kteréž
sklepu snesla, že plnej těch věcí jest byl. Potomněnejaký muž
víme, "že jsou nebožky manželky jeho, vnesla teď pod
ráno ven vyšel, kteréhož já neznám a ona a ještě zena jedna
schod, »prosíme, pohleďte na to a poraďte nám, co ~1ám~
s ní a nesly ven dvě putně, na nichž černý šaty nczečiniti«. Já pohleděv}e porozuměl sem, že to sluzebne
praný ležely, co jest pak dole bylo, to já nevím. Ona
dívky věci nejsou. Rekl sem jim: "Já vám radím, abyšte
dobře v', já sem také jemu před jeho smrtí zlatý řetěz
vy tím nehejbaly ani jí ani žádnému nic toho nedávaly,
šacoval, když sem jemu činži dával, a ten stál podle
by i ona chtěla bráti, než vyčkejte, jak len Haft konec
mého zdání za osmdesáte korun.
svuj vezme, již potom komu náležeti bude l buď jí

vám od P. B. souzeno.« Tehdy sem ji polkala i mluvila
sem jí tato slova: »Milá paní, p:oč s~ s ním n,em~t,;
oddati. když vám chce«. Ona ml poveděl a : »Ma nllla
Lidllliío, jestli to bude, já chci k němu přiné~ti hotov'ých
tri sta kop.« Tehdy šla sem já k němu, pravlla sem mu,
ze chce dm dáti 300 k. hotových, a on mi pověděl:
;)Má milá Lidmilo, chci! dáti dva prsteny, zpeněz je a
kup sobě za ně, co chceš« a l:~ld.,m.i: »Jdi k vn~, a .:lll~v
ií af mi pl-inese těch 300 k. a Já Jl Je dostatecne UJlstlm
~~ sV'vm domu«. A. to pacholátko, jako u něho bylo, ze
chce dostatečně opatřiti.
Jan Had Kantor a Jakub Kapr z Kaprštejna zprávu
tuto jSlÍ uCinili: Kdyi sme byli vysláni z poručení p. purk·
mistra pánuv do domu někdy Jiříka bakaláře u tří studnic,
aby b)' 1 statek po něn1 pozůstalý spečetěn, pak pan rychtář
tak se jest zachoval, ze ph přítomnosti naší všecky pokoje vrchní jest specetil, krom dvou komor, který jsou
v do1e na luazhauze, a to za příčinou tou,
ta Regina,
kuchal'ka nebožtíka ]ifíka bakaláře, též stará Veselička i
dcera její oznamujíce, že ty dvě komory na mazhauze,
jedna s železnými dveřmi a druhá s prostými dveřmi, jsou
najaty k tomu pokoji, který jest tu na mazhauze, v kterým jest Veselicka s dcerou, a že nebožtík Jiřík bakalář
žádncjch svých věcí neměl tam v těch dvou komorách.
Oznamovali, že jsou dvě ty komory najaty k tomu pokoji
a za tou přibuou jest těch dvou komor pan rychtář ne-
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Regina, někdy kuchařka Jiříka bakaláře od tří studnic,
u p, purkmistra pánu seznala: Kdež jest mi nalezeno,
abych přísahu učinila, mám-li to, což jest mi od p. rychtáře sepsáno a mně dodáno, já toho nic nemám a on
taky kuní cuby a lžic neměl, než čtyři koflíky, tak mám
za to, že jsou ty tam ještě; a šest prstenů a sehyt, který
mi dal na smrtedlný posteli, to jsou spečetěny. A co mi
dal nebožtík na skupování okolo patnácti kop, dala sem
z nich zá kment k pohřbu půl čtvrtý kopy, ostatek mi
pobrali, kde líhám, z ty komory truhlu mi vylámali.
O jiným já nic ncvím nikdy.
!omáš zlatník u p. purkmistra pánů svědcil, že Do.
rota Rezníčkoní, podruhyně z Nov. M. Pr., s Reginou
vstupovala zde do rady i s ní ku p. purkmistru chodila,
tehdáž ku p. Augustinovi apatekáři.
Karel Bystřický na tu přísahu, kterúž učinil, jsa ho.
spodářem nithouzu, sv(dčil: Toho sem povědom a v paměti mám, že Dorota Rezníčková s Reginou od tří stud.
nic k té při, kteráž jest mezi cís. rychtářtm Padem Ži.
panským a touž Reginou od tří studnic, jest do rady
vstupovala.
Regina, šenkýřka od trubačů z Spálený ulice, svěd
čila: Viděla sem u nebožtíka Jiříka od tří studnic řetěz
zlatý. Přinesl mi jej, abych jej prala, já pověděla, že nc.
umím a on jej zase schoval a byl velikej. A na měděnici
viděla sem český groš a bílý peníze v truhle. Když bral
peníze, šla sem s ním do komory, byla jich hrubá mě.
děnicc a šaty ložní, vinucí, plachty, cejchy, ubrusy, ruč.
níky, nosil je z komory po dvě neděle. Já je opravovala,
p,'epírala a On ty schovával a jiný zase vzdycky vynesl,
košilek t"ším, jako děti učil, byla jich kopa, ty sem taky
v svých rukou měla a je opravovala, a chtěl nebožtík,
abych u něho do jeho smrti byla. Chtěl mi dáti 40 k.,
abych s ním na rathouz šla, že mi zapíše. A truhlu vinu.
tých šatuv a se dvě postele lozních šatuv a nádobí bylo
v světnici cínového a mosazného víc. nežli s cenbn-rř.
A když umřcl, nevím, kam jest se ťo podělo. JinýÍlO
bylo v dolejší komoře skoro plná truhla hrubých konví,
mis, to mi nebožtík ukazoval a !alíře. A jest tomu okolo
dvou neděl, zavolal mne Jiřík Skopek do svýho domu a
vyptával se mne o tomto, ale já tomu sem nerozuměla i
pověděla sem mu toto všecko a on mne prosil, abych
s tím mlcela, když nebude o to soudu, že mi lípe z toho
domu udělají, nežli sem tam SV)'JlO měla, a když sem
řetěz jmenovala, on pravil, že jest byl mosaznej po zlacenej, že ho jeden žid tak oklamal. Já řekla: »Však jest
on byl moudrý člověk, nedal jest se on tak oklamati,. A,
to \,lebožtík říkával tomu pacholátku, kter)'ž u sebe měl,
ze mu odkáže dvě stě kop, se dvě lože šatův a šaty cha.
dicí a jin)'ho, což mu odkáže, aby mu to vydali. Jinýho
nevím. Byla sem u něho od tohoto sv. Havla onen rok
až do postu. Neměl žádný kucharky, až tuto Reginu a nic
mi nedal, ještě mi šaty mý tam zůstaly. A to všecko sem
tam vídala, když Ida] umylej, Regina měla jeho dva
prsteny zlatý na rukou. Relda sem jí: »Milá Regino,
brzo to chodíš v jeho prstenícl1« a ona mne ulála.
(Rukps. 1049 f. 8.)
31. 1567, 23. července. Rukop. č. 2118 f.168. Zmoc.
něna jest Regina, někdy Jiříka bakalái'e od tří studnic
kuchař'ka, domu u tří studnic řečeného, jí od něho Jii'íka
kšaftem daného a vejpovědí pánuv stvrzeného. Act. po.
stridie lvlagdalene.
32. 1569.
Rllkop. č. 1132 f. 112. (Anna
Veselská s Reginou od tl-í studnic.) Jakož jest Anna Ve.
selská ze Zruče obeslavši dvěma obsílkami Reginu od tří
studnic předně obvinila ji z nárku cti a to takového,
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že by ona Regina léta etc. šedesátého šestého pn ~v.
Markýtě z oust. v ouši jí mluvila a, račte odpustiti, zjev.
n)'ch kure" nadala, toho tak proti právu a zřízení zem.
skému činiti a jí, osoby stavu rytířského, naříkati nemaje;
druhou obsílkou připravil' ku prav[ u] ,též z nářku cti vi.
nila, ze by dotčeného léta a času z oust v ouši mezi ji.
nými slovy zlodějkou ji nazvala a že by do její komory
vlezla a peníze jí pobrala, toho téi proti ní, osobě stavu
rytířského, činiti nemaje, v tom jednom i druhém za spra.
vedlivé opatření prosíce. Proti tomu od Reginy od tří
studnic po vzatém hojemství za odpověď dáno, že se
v tom nepamatuje, aby jí Anně kurev nadati měla, než
tato Anna i s matkou svou jí Regině to jest mluvila a
kurev nadala, což proti ní ukázati chce; co se pak zlo.
dějství dotýče, když se jí škoda stala a v truhlici peníze
se jí ztratily, při kterýchz čtyři koflíci sou byly, Regina
o ni ch důminku učinila, a Anna proti tomu řekla, že to
musí býti zloděj domácí a ne cizí; poněvadž, kdyby cizí
byl, byl by také i koflíky pobral, pak nebyl tam žádný
jiný nežli tato Anna, aniž mimo ni žádný jiný o těch
koflících nevěděl. Protož tou svou řečí se sama v pode.
zření dala, jako i času jiného měla rukávce a z těch
zlato jest pára1a, což uzřevši Regina jest jí takové ru.
kávce v přítomnosti kněze Matouše, faráře sv. Michala,
vzala, neb sou byly její při těch koflících a penězích po.
braných, a takové rukávce posavad za sebou má.
I když strany tak na odporu byly, jest jim den
k pruvodum od práva uložený, na kterýž ony stojíce
Anna až pod ztracením té pře dala čísti svědomí registry
zapsané i listovní a k tomu mluviti, že žalobu svou
s strany kurevství svědky srovnalými provozuje, protož
nechce darmo zaneprázdií.ovati.
Proti tomu od Reginy mluveno, že neukazuje žaloby,
neb pravila, že jí bez příčiny naříkala, ježto jak z těch
svědkův, tak i z odvodu jejího tomu se vyrozumí, že jest
se jí od ní k tomu příčina dala a ona též že jest jí ne.
mírně naříkala, prose za čtení téhož odvodu listovního a
k němu mluvě, že Anna Veselská sama jediná v domě
s mateří svou jest byla, a když tak v domě byla, pečetmi
se jest hejbalo a z trubel nemálo vyneslo a pobrdlo,
kterýmžto skutkem Anna jest se v podezření dala,
mlm"ě, kdyby cizí zloděj byl, však s penězi i koflíky
vzal, ježto kterak jest ona o těch koflících věděla, a též
kterak jest k těm rukávcím, kterd sou při týchž penězích
byly, a proti ní k svědomí na právě slozeny sou, pi-išla.
Pro tož se jí vidí, že nebude tou žalobou povinna.
Od Anny: že ti svědkové toliko na jakési časy, aby
je Anna vyplácela, svědčí a nic toho nedokládají, ,aby co
Regině bráti měla, jab'. ona o .ní jest mluvila. Ze pak
sobě slov podávaly, samy toho dokládají, ze se o ty slova
a náIky spokojily, kromě Anyžky, jejíž svědomí dobře
by se mohlo nařknouti, neb svědčí o tom, co v domě
se dálo a v témž domě jak jest živa nebyla, protož se
ani s jinými nesrovnává, a také sama to svědčí. A ví se
o tom, že při právě jeden svědek jest žádný svědek.
Strany pak pečetí odtrhaných, mohly! sou býti odtrhané,
ale onať jest jich neodtrhala, a to se na ni neukazuje ani
toho, že by sama toliko v domě byla, podle toho prosíc,
aby k druhé při svědkové zavedení čteni byli. Po jich
pi'ečtení oznámila, že dostatečně ukazuje, jak jest jí, račte
odpustiti, kurvy a zlodějky proti Z. z. K. 19. dávala, v tom
za opatření žádajíc.
Kdož od Reginy promluveno, že z těch svědku v to
se nacbází, kterak společně obě dvě se haněly, co jedna
pujčila, druhá odplatila.
Tu páni - vypovídají: (Neukončeno.)
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33. 1569, 27. ledna. Rukop. č.1132 f. 28. (Jindřich
JuIián s Janem Kuncem,) Jakož jest jistá vajpověď mezi
Jindl-ichem Juliánem z jedné a Janem Kuncem z strany
druhé o zranění od práva tohoto předešle učiněna, i když
dotčené strany o takové zranění samy se smluviti nemohly
a J. Mti nejv. pp. ouředníci zemští etc. na místě J. Mti C.
jisté poručení učiniti sou ráčili, aby to od práva uznáno
a uváženo bylo, čím by Jan Kunc za takové zranění jemu
1indřichovi povinen byl a co by jemu za to z statku Jana
Kunce učiněno býti jmělo, tu p. purkmistr a rada takto o tom vypovídají: Poněvadž z zprávy přísežných
bradýřův, kteří jsou rány Jindřicha J uliána v přítomnosti
pánu radních spatřili a ohledali, tomu se jest vyrozumělo,
že on Jindřich od Jana Kunce na tváři a na rukou i jiných
oudech jest škodně raněn a na prst vedle malíku ochro·
men, z té příčiny dává se Jindřichovi Tuliánovi proti Ja·
novi Kuncovi za právo tak, že on Jan Kunc pro ochro·
mení v prst na levé ruce i jiné ssekání nožní ruku zlratiti má z práva; pakli by ji sobě zachovati chtěl, bude
povinen ji padesáti kopami míšo vyplatiti a Jindřichovi je
dáti a vyplniti ve dvou nedělích pořád zběhlých z práva.
A jiné již škody mezi stranami minouti mají. Actum f.5.
post Conversionem b. Pauli 1569.
34. 1569, 15. března. Rulwp. č. 1131 J, 206. (Jin·
d_Hch Julián s Regínou od tří studnic.) Jakož jest Jindřich
Julián obeslal před prá.vo Reginu od tl-í studnic a ji obvinil ze rčení, že by ona Regina jemu 50 k. aneb vejše
dáti přiřkla v příčině té: když jest měl kšaft nebo Jiříka
bakaláře od tří studnic v radě čten a publikován býti,
ona se jeho Jindřicha dožádala, aby na rathouz šel a ta·
kový kšaft přeslyšel a vrátě se z rathouzu, přinese·li jí
tu novinu, že jí statek po něm Jiříkovi pozůstalý odkázán
že mu dá koláč, který státi bude za 50 k. I poně
jest on tak učinil, kšaft ten přeslyšel a tu novinu,
že jest jí slatek po častopsaném Jiříkovi zůstalý odkázán,
pi'inesl, ona také Regina v držení téhož statku již. jest
vešla, protoz z takového rčení [aby] jemu práva byla a
těch L k. na ní dopomozeno bylo.
Proti tomu od Reginy od tří studnic mluveno, že
jest ona Jindřicha nikdá za to nežádala ani mu toho neporoučila, aby do rady vstupoval a kšaft Jiříka bakaláře
přeslyšal, a za novinu tu aby mu koláče dáti, co by za
50 k. stálo, připověděti měla, v tom se nepamatuje, než
to ví, ze kněze Matouše, tebdáž faráře n sv. Michala
v St. M. Pr., jest žádala, aby on ten kšaft přeslyšel, ale
když on toho učiniti nemohl pro své zaneprázdnění, kteréž
tehdáž v konsistoři měl, poručila to nějakému Bartošovi
ševci a ten přeslyšev takov)' kšaft a z rathouzu se vrátiv
tu jí novinu pověděl, že jí Regine statek někdy Jiříka
bakaláře odkázán jest, a potom teprva po některém dni
přišel tento Jindřich a řekl jí, že jí poví novinu, aby mu
dala 50 k., že jest jí Jiřík bakalář všecken statek od·
kázal. Ale na takovou řeč jeho aby ona mu měla co při·
povídati, tomu odpírá a v tom se nepamatuje. Při stání
pak k pruvodum Jindřich Julián žádal za čtení svejch
sredkův registry zavedených i listovních, k nim mluviti
day, že žalobu svou a rčenc dostatečně provozuje a pro tož
ze podle průvodu svého prosí za opatření spravedlivé.
Proti tomu od Reginy mluveno, že ona o těch vej·
povědech dobrou vědomost má, ale aby se k této při
mohly trefiti, toho se u ní nesnáší, neb jest nikdá za to
nežádala, aby na místě jejím Julián ten kšafl přeslejchati
mě!, než kněze Matouše jést za to žádala, jakž i při ža·
lobě od sebe dala promluviti. Co se pak svědomí Anny
Veselické a matky její dotýče, vidí se, že by jednou
rukou psána byla, a protož toho zanechává při uvážení.
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Tu páni vypovídají: Poněvadi Jindřich Julián
podle žaloby své veda svědomí proti Regině u tří studnic
to jest dostatečně provedl a po kázal, že jest ona Regina
před čtením a přeslyšením kšaftu někdy Jiříka bakaláře
u tří studnic, jestli by on Jindřich tu novinu jí přinesl,
když by ten kšaft přeslyšel, že jí ten statek od nebožtíka
jest odkázán, ano i po přečtení téhož kšaftu, když jí tu novinu
oznámil, jemu Jindřichovi koláč, kterýž by lépe neZlí za
padesáte kop stál, dáti jest při pověděla, z té příčiny dává
se jemu Jindřichovi původu proti Regině obeslané za
právo tak, že jest povinna takový koláč, který by za padesáte kop stál, jemu dáti anebo se s ním o to smluviti
do dvou nedělí pořád zběhlých podle práva. Actum f. 3.
post Oculi 1569.
35. 1571, 21. lÍnora. RullOp. č. 2118 f. 214. Zve·
den jest Jindřich J ulian v duom Reginy u tří studnic pro
XXV k. gr. č. Act. fer. lIlI. pridie Petri cathedrati.
36. 1572,27. srpna. Tamtéž. Zmocněn jest Jindřich
J ulian v duom shořalý u tří studnic. Ac!. ter. lIlI. post
Bartholomei.

37.

1ň72,

30.

září.

Rttkop.

č.

1051 f. 46.

(Svě.

domí mezi Tomášem Hebnštrejtem z jedné a Reginou od
tří studnic z strany druhé.
Actum die Jeronimi 1572.)
Kateřina Jakubova formanka svědčila:
Poslala pro mne
paní Anna, Ton1ášova rnanželka, nebo tehdáž velmi sto~
nala, abych k ní přišla, i přišla sem a ona sobě velmI
stejskala. Já řekla: »Povstaií.te, ať vám něco uděláme.«
A ona povstala, seděla. Tehdy já s Reginou stlala sem.
Potom paní Anna řekla Regině: x J di do sklepu a vezmi
dva šaty v almaře, jakž vejdeš do sklepu.« A ona nebrala
těch šatů v almaře, než šla dolů do druhýho sklepu.
A paní Anně stejskalo se seděti. Nemohly jsme se jí
dočkati. Kázala: »Jdi, zavolej ji, co tam tak dlouho dělá.«
Já sem šla a ono jí v předním sklepě nebylo. Volala sem
na ní, nemohla sem se jí dovolati. Uúevši, že jest sklep
druhý otevřený, šla sem tam za ní do toho sklepu. A ona
stála u truhly, odevřela ji sobě, ddela jakýs váček v hrsti.
Já řekla: ,Milá Regino, co tu děláš 1 Přebíráš se, však
tu šatů není. Neníť poručeno, aby měla do ty truhly cho·
diti.« I šla sem od ní napřed, řekla sem paní: »Co vy
tu čeleď pouštíte k takovým věcem 1« A ona se lekla:
»Však sem jí neporučila, aby tam šla.« I když přišla nahoru, řekla jí: »Co tam děláš, však není tě potřeba
v druhým sklepě. Nenít poručeno, aby tam chodila.«
I po některým dni jde tam paní Anna, když byla zdra·
vější, a ona již pobrala, co se jí vidělo.
Anna Zelenková svědčila: Vyptávala sem se tyehůvy,
kterak jest to brala. Ona nejprve popírala a potom, kdyz
sem jí řekla, kterak toho můžeš příti, kdyz jsou u tebe
našli v tvý komoře, snad do třidcíti kusu paní svýho
našla, kamž to chceš díti, když v tvý komoře se našlo.
O ty drobný věci to nic není. V neděli tuto pominulou
sem řekla: »Milá chůvo, kýž zase paní navrátíš, co si jí
pobrala.« »Nebrala sem nic.« »I však jest paní cejšky
poznala, v který si peří měla.« »Jest tak, cejška jest bílá,
ale nemvslila sem ji vzíti. Do komory svý sem ji vnesla
a čepec -ten, na který se paní dlouhý čas ptala. Více nic.«
Jedny chvíle se znala a druhý popírala.
Dorota, od Tomáše Hebnštrejta kuchařka, svědčila:
Přiznala se Regina, chuva od tří studnic, že jest v tom
sklepě byla. Když sme ji trestaly: "Proč si tam chodila,
když! nebylo poručeno ,. Ona pověděla: »Znám se k tomu,
má milá Duro, že sem tam byla i ten měšec v rukou
měla.« Po některým dni v sobotu přišla její sestra ku
paní a paní ptala se na svú sestru: »Kde jest ta zlodějka,
má sestra, Ona jest je vzala, můj milý pane, přinesu je
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vám sama do vašeho domu. než hodina n1ine.« Nevím víc.
»Nevěřím~ má miÍá Duro, než že jest nlne čert
llesl do toho sklepu.«
Marta, služebnice Tomáše Hebnštrejta, svědčila:
Kdyz sme praly, olázala sem se chůvy Reginy: »Proč si
ty tam do toho sk:epu chodila, když paní neporučila /«
Ona pověděla: »Však sem tam chodila a toho nepHm.
Byla sem i u truhly, vnla sem měšec, vložila sem jej na
jiný místo. Nevěřím) než že jest 1l1ne sám čert tam vnes1.«
Sestra její Manda přišla po některým dni k paní mý, řekla:
»Kde jest ta sestra má, kurva zrádná, zlodějská?« Paní
řekla: »Co jest mi po ní?« "Paní, nestarejte se, co jest
se vám ztratilo. Já to vám do vašeho domu přinesu, než
tomu hodina mine, budete všecko j míti, co jest se ztrati10.« Nevím víc.
Anna mlynářka svědčila: Regina chůva, kteráž byla
u paní Tomášový, tak mi mluvi:a, že věříc P. B., že ta
všecka suma, kteráž se ztratila paní, že jí zase navrátí,
jedny svou sestru najde, aby se paní o to nic nestarala,
ze je má sestra její, že jí pověděla hádačka peníze ty.
Nevím víc.
Marta, služebnice Tomáše Hebnštrejta, podruhé svěd
čila: Když i·ekla chůva Regina: »Viď, Marta, že jest větší
prijímač, ~eZ zloděj?« Já pověděla: »Obý jest zlý.«
Jan Zlutický, písař úřadu rychtářského, zprávu tuto
učinil: Ten pondělí po mistru Janovi z Husince z poručení p. purkmistra pánův v radě šel sem s p. Tomášem
Hebnštrajtem do domu p. Sixta, kde Regina od tl-í studnic pokoj svůj jměla. Tu sem statek její všicek zinventoval a po?sal a při tom inventování našlo se několiko
kusu pana Tomáše manželky jeho šactva i dětinských košilek, kozíšku, botele i jiných drobných věcí nemálo kradených. Potom když jsú jí manzeli vůči přede mnou mluvili: "Proč ty to brala a kradla?« mlčela a nic neodpovídala. Když sem se jí ptal, proč jest tak p. Tomášovi
a manželce jeho neupřímně sloužila, nic mi na mý dotazování neodpovídala, všeho mlcením odbývala, nel v to
se jest dobrovolně uvolila, že ve čtyřech nedělích pořád
zběhlých jemu p. Tomášovi a manželce jeho za tu ztrátu
i za škody chce penčZitú sumu dáti a s ním se o to
v nahore dotčeným času umluviti. A ten statek všechen
jest spečetěný a do sklepu v síni v domu p. Sixta vnešený a p. purkmistru pánům inventář do rady dodaný.
(Rkps. č. 10~7 f. 46.)
38. 1572, 27. listop. Ru/wp. č. 1133 I. 220. (Tomáš Hebnštrejt s Reginou od tří studnic.) Jakož jest Tomúš Hebnštrejt k\1pec pl-ipraviv ku právu Regin\1 od tří
studnic ji ob\"Ínil z toho, že souci ona za čeledína u něho
a Anny, manželky jeho, zjednána připověděla jim věrně a
právě sloužiti, ale jak jest slouiila, to skutek ukázal, neb
pobravši manželce jeho nekteré šaty, ty do pokoje
svého, kterýž sobě v domě Sixta z Otlersdorfu najala jest,
vnesla, nicméně všedši do sklepu, kdež jí chodíti ncnáldelo, na penezích i na zlatě nemálo jest vzala, jakož
pak i v pokoji jejím nětco toho nalezeno i v spis
uvedeno jest. A Regina zde při pověděla, že ve čtyřech
nedělích k tomu všemu zase přijde, na sestru svou ukazujíc. Pro tož poněvadž toho jemu nenavrátila, a jiným
také ztráty se dály, prosí, aby na ni právo outrpné puštěno bylo. Proti tomu od Reginy od tří studnic po vzatém hojemství za odpověď dáno, ze tomu odpírá, aby
buď šaty jaké nebo peníze jim pobrati měla a nebyla by
odporovati povinna, neb se nic v té zalobě nejmenuje
zejména a nevysvětluje, jaké by to šaty a peníze, též jak
jich mnoho bylo. Na to od původa promluveno, ze nemuže těch věcí zejména jmenovati ani jisté sumy peněz
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oznamovati, neb se toho nemálo jemu ztratilo a ona při
skutku postižena jest, když se dostane v ta místa jako
jiní, oznámí sama, co jest toho pobrala. I když tak strany
na odporu byly, jest jim den k pruvodum až pod ztracením té pee od práva uložený, na kterýž ony stojíce
TQmáš Hebnštrejt, jakožto původ, dal čísti svědky registry
zapsané i listovní, nález mezi Mikulášem Podborským a
Martincem Podhořanským, též Petrem Kubasem, popis
svršků" některých, k tomu mluvě, že žalobu svou na Reginu učiněnou ukazuje, kterak ona souci za chůvu u něho
zjednána, tu, kdež jest jí nenáleželo a kde poslána nebyla,
chodila a tam postižena jest a vzavši tam, co se jí vidělo,
k tornu se sama přiznávala a žádala za milost a lásku
připovídajíc, že k svému přijdou i těm penězům ztraceným, že je dala sestře, kterouž již ven vyšikovala, aby
k ní se přistoupiti nemohlo. I poněvadž se jest toho dočinila a věděti se nemůže, jak mnoho se tu pobralo mimo
ty věci na právě slazené, pro tož že žádá, aby na ni to
outrpné právo puštěno bylo podle nálezu na to ukázaného.
Proti tomu od Reginy mluveno, že se žaloba s pr1lvodem nesrovnává, neb žalobu učinil, že by mu na zlatě
a stříbře pobrati měla, a svědkové svědčí, ze jest souci
poslána do sklepu chodila) k čemuž se ona znrr! ale aby
se tam v jakých penezích přebírati anebo jaký měšec
v rukou míti měla, tornu odpírá; co se pak toho popisu,
který se v pokoji jejím stal a těch svrškův na právě složených dotýče, ty sou její vlastní, kterýž se jí po Jiříkovi bakaláři od Hí studnic i také po muži dostaly, i ty peníze
sedm kop padesáte gr. a čtyři. Aniž Tomáš říci toho
nesmí, aby buď ti svršci nebo peníze jeho anebo manželky
jeho býti měly. Protož jest se čemu podiviti, že jest na
její nepoctivost tak těžce nastoupeno, jakoby nějaká osoba
podezřelá byla, nebyvši ona nikdá v žádném podezření,
jakž by jí ti zmateční a nejistí svědkové v to potáhnouti
chtěli proti právu kap. 68. art. 28., též. kap. 1. art. 4.
Dokládajíce i toho, ze Jakub Stejlich a Brikcí zvonař jeho
Hebnštrejta přátelé jsou, a tak jich svědomí že jí ke
škodě býti nemá, zvláště že se jest ona před ním k ni[čememuž nepřiznávala ani sestře své ničchehož nedodávala, a tak věří, ze od té žaloby osvobozena bude, neb
nic jistého v též žalobě se neobsahuje ani v průvodech.
- Proti tornu od Hebnštrejta jest mluveno, kdyby věděl,
jak jest mnoho pokradla, věděl by zejména, co do Zaloby položiti, ale poněvadž Regina sama se před lidmi
dobrými i Pavlem Kaprem spoluradním, na jehož pamět
se táhne, přiznávala, že ty zlatý a tolary, kteréž vzala,
zase ve čtyřech nedělích navrátí, nynf daremně tomu
odpírá, že by nic vždy neměla, nejsa tornu on Tomáš
rád, že smí Regina proti Zřízení zemskému svědkův těch
přísežnejch a v povinnosti postavenejch, jakoby zmateční
byli, dotýkati. A kdož praví, že sou ty šaty na právo složené její, však toho niCímž neukazuje, kdo jest jí je dě
lal a šil a tak její nejsou, než sou kradené, jakž pak
netoliko jemu, ale i jiným jest škodu dělala, jako Sixtovi
z Ottersdorfu,' pročež ten pokoj jí spečetín jest, a ona
vykazovavši ty věci v něm nalezené sama oznamovala:
toto jest vaše, toto není vaše, jakž o tom lepší zprávu
dáti mohou, na něž, se táhne, Vavřincc Hradištský jinak
m'ekovec a Václav Stika, spoluradní, kteří při takovém
vykazování sou byli; do sklepu že chodila, k tornu se
zná, pravíc, že by tam poslána byla, ale aby jí kdo do
toho dolejšího sklepu vo šest nebo sedm stupňi\v, kdež
jest, an se s penězi přebírala, spatřína, [poslal],toho neukazuje,
nýbrž sama v tom sobě za zlý měla mlu\'íc, že jest ji
tam čert nesl. Regina toho doložila, že žádný toho svě-

dek nevyznává, aby se s penězi přebírati, mnohem méně
aby aspoň jeden tolar vzíti měla; strany pak těch šatiiv,
však sou se s nimi sem i tam přenášeli a to v přítom
nosti Sixta z Ottersdorfu, kterýž sa tu neřekl slova, aby
se co jemu ztratiti mělo. Táhnouci se také v tom na pamět dotčených spoluradních doložila, že Tomáš. za sebou
některé šatky její zdržuje, jako sukni hřebíčkovou a jiné,
černu';' by odepříti nesměla. A s tím strany poručily se
právu k uvážení spravedlivému.
Tu p. purkmistr a rada takto o tom mezi stranami nalézají a ortelem svým vypovídají: Poněvadž se to
z akt a průvodtlv této pře jest vyhledalo a našlo, že Regina od tří studnic, souci za chůvu a služebnici u Tomáše
Hebnštrejta zjednána, ve sklepě, do kteréhož jí vkračo
'lati nenáleželo, an se tam s penězi přebírala, jest postižena a že ji tam čert nesl, k tomu se přiznávala, mluvíci
i před právem, cožko!i se jest tam jemu Tomášovi škody
a ztráty stalo, k tomu že zase ve čtyřech nedělích přijde,
toliko aby jí milost a lásku ukázal a vězením neztěžoval,
a když věci někderé v pokoji jejím v domě Sixta z Ottersdorfa právem ohledány byly, mnozí kusové od šatův chodících Anny Hebnštrejtové, paní její, kteNž sou se jí
byly ztratily, tam nalezeny a na právo přinešeny sou,
klerýmižto příčinami ona Regina v nemalé podezření
krádeže jest upadla, z těch příčin dává se jemu Tomášovi
IIebnštrcjto\'Í původu proti ní Regíně od tří studnic
obžalované za právo tak, že pro vyhledání takové krádeže
ona Regina ku právu outrpnému podána býti má. Adum
in consilio f. 5. post Catharinae 1572.
38. 1579, ll. března. Rtt/wp. č. 2112 f. 48. Jan
Fry",irt zedník a Dorota k. spáleniště u tří studnic řečené
od Jindřicha Juliana za XXV k. gr. č. Act. pridie Gregorii papae.
39. 1599, 23. listopadu. Rukop č. 2231 f. 383.
Jan Frywirt zedník a Dorota přiznali se, že jsou dlužni
25 k. gr. č. Michalovi Sutorovi bradýh a zapisují je na
domu svém u tří studnic řečeném, v němž bydlejí.
(R. 1608 splácí dluh vdova Dorota)
40. 1607, 4. (:ervence. Ru/wp. č. 2205 f. 307. (Kšaft
oustní Jana Freystetera zedníka.) Když sme 1, 1607, 4.
dne měsíce července k žádosti Jana Freystetera dobré
paměti do příbytku jeho přišli, tu on sedě za stolem, jsa
v nedostatku zdraví od P. B. postaven, však dobré pa·
měti požívaje, při vítaje nás z příchodu nám poděkoval.
A povolavši před sebe Dorotu, manželku svou, v přítom
nosti Lidmily a Alžběty, dcer svých, i Jiříka Zacharyáše,
zetě svého, obadva domy své vedle sebe ležící Dorot.ě, manzelce své, jest poručil.
Totiž aby ona do své
smrti v týchž domích mocnou hospodyní zuo,tala, čínie
a uzitky z nich k svénlu vychování, na vypravení berní,
defensí i jinejch sbírek obrátila. Co by pak vejšeji pře
bíhalo, to na opravky týchž domův a na přistavení (však
s radou a pomocí obou zetův svých) vynaložila - . Po
smrti pak její týz všecken statek na ně obě dcery při
padnouti má. Co se pak dotejče p. Michala Sutora, zetě
svého, tornu ze jest věno po nebozce Anně, manželce
jeho a dceřÍ' své, 50 k. m. ještě neodvedl. (Publikováno
7. září 1. 1609.)
41. 1612, 21. srpna. Ru/wp. č. 2114f. 81. Alžběta,
manželka Baltazara Jana pekaře, dala dva domy vosady
sv. Mikuláše vedle sebe ležící, ktedž po Janovi Freisteterovi, otci jejím, na ni přišly, manželu svému.

42.

1620.

Bílek,

Dějiny
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h011fiskace str. 970.

Jan Balcar pekař z bázně před trestem se oběsil. Oba
domy jeho byly mu vzaty a dány ll. kvčtna 1622 zidu
Jakubovi Bassevimu. (Rukop. č. 2170 f. 240.)
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V 'Jáchymove ulici.
Žid. číslo pop. 70.
(U Jonáše.)

"'1. 1406.
Rukop. č. 2099 f. 11. Domini
consules invenerunt in causa, que fuit inter d. J\lartham,
relictam Ulrici, notarii pretorii, et Othai pincernam, vicinum
ipsius, racione parvarum platearnm inter domos ipsorum,
videlicet si idem Othai plateolam suam mundam serv are
voluerit, ex tune ipsa Martha similiter hoc ipsum facere
debet. Si vero ipse facere noluerit, ex tunc quiiibet
ipsorum de sua plate ol a uti debet, quantum poterit,
salvo tamen semper, quod ipse Othai de domo sua
nullas immundicias ad plateolam ipsius Marthe fundere
debet nec proicere.
1. 1463, 5. listopadu. Rukop. č. 2105 f. /98.
Procopius Sedlaczek et Barbara e. d. acialem post s. J'\icolaum penes domum ad tres fontes erga Annam, relictam
Jone, pro XXXVI s. gr. Act. sabbato post 00. SS.
2. 1463.
Rukop. é. 2141 f. 336. Pro co pius
solnik fassus est, se percepisse !lomine puerorum suorum,
Jacobi videlicet et Johannis, quos ex Barbara, vVenceslai
misarz filia et conthorali sua, procreavit viginti s. gr.,
quas ipsis predictus Wenceslaus, avus eorumdem, testamentaliter delegayit.

3.

1480, 14.

března.

Rukop.

c.

2119 f. T. 8.

Ve jmeno bozie amen. Já Prokop solnář od Jonáše vyznávám, že ustanovuji paní Barboru, manželku rnú
mi1ú, pravú a mocnú pornčnícÍ, jiežto duom muoj, v němž
bydlím - odkazuji. Při tom rozkazuje, aby ona z statku
toho synám Janovi L s. gr., Bártovi XXX s a Anicce,
dceři bratra svého, ll. s. vydala.
Act. fer. III. post
Gregorii.
4. 1496.
RiI/wp. č. 94 II f. 68. Barthossius
auricusor, vitricus ecc1esie s. Nicolai.
5. 1511.
Rukop. č. 2108 f. 73. Barthossius
auricusor et Anna, conthoralis eius.
6. 152), 10. srpna. Ru7wp. č. 2142 f. H. 10.
(Kša[t Bartoše zlatotepce.) Ve jmeno - . Já Bartoš zlatotepec, měštěnín města Prahy, známo činím etc. - že duom mnoj, v něm? bydlím, sklep v kotcích a dva krámy
pod kotci - otkazuji Sykstovi, synu svému - . Dále oznamuji dluhy, jimiž mi lidé povinni jsú: Páni Pražané
sto k. gr. č. - Ondráček maléř pod zlatými kHzi LX k.
IX gr. m. a k tomu XVI zl. uher., Bartošek maléř
z Malé Strany XLlI'/2 k, Gangolf maléř XI k. XLlIH
gr., Václav Hasík VI k. XV gr. - Racek, maléř v Hradci
Králové, XVI k. XXII gr. Jan, maléř z Budějovic.
VII k, XXIlII gr. Jenž jest dán ve čtvrtek den sv.
Vavřince.

7.

1536, 17.

března.

Rukop.

č.

534 II f. 60.

Staly se smlúvy svadební mezl pannou Kateřinou,
dcerou paní Kateřiny Mydlářky z Strabochového domu
(Viz zde díl I. str. 622.) a Sixtem zlatotepcem - že táž
paní Kateřina dceři své věnem dala XX k. gr. Act. fer.
VI. post Gregorium.
8. 1562, 2ó. května. Viz zde díl 1. str. 751 č.19.
9. 1581, 13. listopadu. Rulwp. č. 2112 f. 112.
Ondřej Vysata krajčí a Anna koupili spáleniště pusté vedle
domu neb spáleniště, u tH studnic řečeného leiící od p.
Mikuláše Karyka z Rezna a Kateřiny Karykové m. j. za
ó5 k. gr. č. Act. fer. II. die Briccii.
y

22
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10 1588, 12: července. Tamtéž f. 294. Jan Frywirt zedník a Dorota koupili spáleniště - od Ondřeje
Vyšaty za 57'/, k. gr..č. Act. Íer. lil. post m. J obannis
Hussii.
1608. Rukop. č. 324 f. 405. (Nájemníci
N. Fraistettera: *) Hospodář Lorenc truhlář. mě
šťan zdejší, šenkuje v témž domě a' dělá řemeslo. ~iichal
Arnt nádenník, žena jeho dělá mezi Zidy. Michal Gruntgrabner, dělá na zámku. Matěj Krček, tesařský tovaryš,
dělá u mist[a, žena pak jeho posluhuje v Zidech. Vít N.
dělá též v Zidech a Dorota, hna jeho nosí vodu.
V domě druhým N. Fraistettera: Petr Arnev tesař
pokojník, má městské právo. Hans Martin zlatník, ten
má fraidbrif. Hans Lehman von Beschwert, stavu rytíř
ského; oznámil, že má Ciniti zde na zámku. Kateřina
Krabatova harcířka, stará vdova. Lorenc Gacman von
Wolffenpittel, tovaryš impressorský, dělá u mistra. Eva
Erhartova vdova, měštka zdejší. Jíra Podanej, posel.
Kašpar Fiirster krejčí stolí!', dělá řemeslo a nemá městské
právo.
11.

v

domě

12. 1610, 4. března. Rukop. č. 2232 f. 443. Dne
4. Martii stalo se narovnání mezi Lidmilou Stefana-Vorovou
. a Alžbětou Zacharyášovou, vlastními sestrami a dcerami
po Janovi Freistetterovi, otci jich sester, a Dorotě, m. j.
a matce jich o dědictví kšaftem pořízené, jako dva
domy podle sebe ležícÍ. Podle kteréhožto kšaftu též
sestry - se srovnaly a ty domy
1900 k. m. pošacovaly. Lidmila pak starší sestra, ta jest AlZbětě Z. týz
grunty k ujetí pustila, aby jí Lidmile 900 k. m.
vydala.
(Po Janu Freywirtovi [jinak Freisteterovi] dostaly se
tento dum a předešlý v držení pekaře Jana Balcara, kterému byly kOllfiskovány a prodány 11. května 1C22 Jakubu
Bassevimu. Viz o tom dum předešlý.)

v

Óislo pOp. 6J-V.
(Dum

Dvořákovský.)

;"1. 1406, 12. srpna. Ru7wp. č. 2101 f. 86. Waczko
Crucis et Nicolaus Johlini emerunt simu I VII s. gr. census
annui erga Johaneonem et Andream, filios o1im IVencesIai Stutkonis, pro LVI s. gr., videlicet super domo
ipsorum IllI s. penes domum plebani ecclesie s. Nicolai
et III s. et unam libram piperis super domo relicte
Petri taschner retro s. Nicolaum. Act. fer. V. post s.
Laurencii.
*'2. 1414, 12. ledna. Rukop. č. 2102 f. 22. Wenceslaus Crueis ernit HII s. gr. c. erga Petrum de Ponte
pannicidam, et Nicolaum Johlini pro XXXVI s. super
domo olim Petri taschner. Ac!, fer. V. post Epiph.
;"3. 1415.
RlIlwp. Č. 2099 f. 37. Katherina,
olim Petri taschner filia, fassa est, quod Barbara, ReichIini institoris relicta, nichil penitus de rebus suis habet.
1. 14-57.
Rukop. Č. 2105 f. 67. Domus
Pechanczonis dieti Wogierz.
*) Poněvadž tou dobou má Freistetter i soudní dum
a zde nelze rozeznati, který dum se míní, otiskuji zde
seznam nájemníku z obou domu.
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2. 1465, 5. října. Tamtéž f 231. Dorothea virgo
resignavit -- suam post mortem domum propriam post
ecclesiam s. Nicolai inter domos Trefanowsky dictam et
J one parte ex utraque situatam - Gallo de Pieska, cognato suo - . Act. sabbato post Francisci.
la11ltéž f. 264. l\hrtha, uxor Gal1i
3. 1468.
de Pieska.
4. 1504, 2:2. srpna. Rulwp. Č. 1128 111. f 53.
Kdež jest nesnáz byla mezi Havlem Pieseckým, Kateřinú
od tří studnic z jedné a Bartošem zlatotepcem z strany
druhé, kdežto týž Ha\ el Piesecký vinil jest jeho Bartoše,
že by se jemu škoda na jeho domu nemalá dála skrze
jeho řemeslo, které?: on dělá, jako od litie zlata. A Kateřina nadepsaná pravěci, že by se jí od téhož Bartoše
překážka dála. Proti tomu Bartoš jest odpor učinil, že se
Havlovi Pieseckému ani Kateřině žádná Dřekážka ani
škoda od. jeho řemesla neděje, ale že on t~ řemeslo své
dělá v domu svém od dráhně let, ale že Havlovi škoda
se děje na jeho domu, že ho neopravuje. Páni - pově
děli sú, že Havlovi od Bartoše na jeho domu od řemesla
jeho Udná škoda se neděje, ale že domu svého neopravuje a jestli že v brzkém času neopraví, že škodu nemalú
na něm vezme - , aby Bartoše s pokojem nechal. Kate ..
řina, když jest mčl ortel rčen býti, v radě jest nestála.
Act. fer. V. ante Bartholomaei.
5. 1508, 5. dubna. Rttlwp. č. 2108 f. 16. Wenceslaus organista et Regina emerunt domum penes domum Barthossii auricusoris ex una et domum Johannis,
braseatoris ab Adam, parte ex a1tera sitam a Swata,
conthorali Martini Manvan, pro XXXIII s. pr. Act. fer.
HlL post Ambrosii.
6. 1511, 4. listopadu. Tamtéž f. 87. Sigismundus
dictus Mraczek et Zuzanna e. d. penes domum Johannis
Adam a tergo et domum Barthossii auricusoris parte ex
altera sitam a Gregorio carnifice [Říha Hanu}kovic] pro
XLVII'/2 s. gr. Act. fer. III. post 00. SS. (Ríha Hanuškovic nabyl dum patrně v dluhu, Marvan byl též řezní
kem. Knihy obligační z této doby nejsou zachovány.)
7. 1514, 13. čen"na. 7a11ltéž f. 143. Beneš apatekář a Anna k. d. od Zikmunda :'.1ráčka za XLV k. gr.
pr. Dálo se v úterý před sv. Vítem.
8. 1517.
Rukop. č. 94 II. f. 218. Jakož
jest n. Havel Píseckaj kšaftem odkázal XV k. m. synuom
Jana kováře z Hořiněvsi, i seznali, že sú přijali Šimon
V k., Prokop V k., Jiřík V k. od Svaty Marvanové, ně
kdy manželky nadepsaného Havla.
9. 1526, 17. května. Rulwp. č. 2110 f 155.
Vác1av Slovák [Zrník?] a Regina k. d. od Beneše apatekáře za 50 k. gr. pro Ac!, fer. V. post Sophie.
1535.
Rttkop. č. 2111 f. 107. Jan pernik. d. ležící mezi domy téhož Jana pernizlatotepce od Václava Zrníka [SIO\'áka?] a
[Reginy m. j.] za LXV k. gr. Act. sabbato po;,t Process.
Marie.
11. 1547, 18. listopadu. Rukop. č. 2117 f. 119.
Jindřich Pětipeský z Chýš a Egrberka k. d. ležící mezi
domy Václava Motajle a Sixta zlatotepce od Jana pernikáře a Doroty m. j. za LXV k. gr.
Act. fer. VI. post
Briccium. (Nebylo provedeno.)
12. 1549, 3. srpna. Tamtéž f. 181. Jan Hodický a
Kateřina Buštěveská m. j. k. d. od p. Jana Chodaura
z Lokte za LXV k. gr. č. (Poslední splátka z r. 1553.)
Act. sabbato post Petrum vinctum.
10.

kář a Dorota
káře a Sixta

c.

XIII. V ulici JdckY11lově. -

13.

1577.

Ruko}.

Č.

XIII. V ulici Jdckymové. -

Č. p. 57-V.

1667

f.

244.

Marta

vdova.
Rukop. č. 1666 f. 1. Marta Ho14. 1580.
dická. [Zdá se býti totožnou s Martou, manzelkou Jana
Sokola pekaře.]
15. 1581, 6. října. Ru71OP. č. 2112 j. 108. Tomáš
Dvořák a Anna k. d. vedle domu Zikmunda Gona a spáleniště od Jana Sokola pekaře za 150 k. gr. Č. AcL fer.
VL post Franciscum. (R. 1602 splácí Anna vdova.)
16. 1607, 13. srpna. Rukop. č. lJ? 4 f· 246.
V pondělí po sv. Vavřinci stalo se poznamenání svrškuv
v .domě u Dvořákuv po Anně Dvořákové pozustalý?h:
:;\Ja hoře v komoře v truhle velký našlo se šatuov vinutých plachet pět a tlustá šestá, cejchy tři s peřin a jedna
s polštáře cejšky s podušek tři, patúsky ženský dva.
Cínového 'nádobí: pět konvic, 2 konvičky, 14 konviček
na hořké pivo, umývadlo, daše větší a menší, dva hrnce
k luOl.i, dva svícny, mísa, 2 mísky, konvička, 2 mírky,
dršlák. V pouzdře novém bílým vysokým 11 nozuv.
Luože prostý jedno, 2 velký peřiny a třetí menší, polštáře
4 podušky 2, almara prázdná jedna, sukně mochejrová
b~unatná stará, mantlík starej mochejrovej, pouzdro dře
věných lžic. Na mazhauzlm před kuchyní ve dvou almarách
nádobí dřevěný a hlíněný. Almary dvě koutní prázdný.
V kuchyni 3 kotlíky k rybám, kotlík prací s dreyfusscm,
rendlík železný, pekáč mosazný, rožny 4, rošt. V světnici
ctyři a v pokoji pátej, :ol hrnce měděný v kamnách,
dvoje, židle jedna. Almara před světnicí, štoudev
dubová, štok před pokojem a druhej v pokoji. V síni
stul a stolice 4.
platí činže za 1/4 leta 7 1/2 k. m., Dorka
do 1/2 leta 1 112 k., Hanzl 3 k., Jan Podol 2 k. m.
17. 1509, 27. dubna. Rllkop. č. 2232 f. 413.
Jakož jest podle porovnání mezi Janem Geczem, měště
nínem Nov. lvI. Pr., a Markétou m. j. z jedné a Jakubem
Leblem, též Markétou m. j. z strany druhé '/ykonaného
dum Dvořákovský pošacován býti ll1ěl j i jsou smluveni}
takže oni manželé Jakub Lebl s Markétou týž dum pustili
jsou Janovi Geczovi a Markétě m. j. za 850 k. gr. m.
18. 1609, 3. listopadu. Ruhop. č. 2113 f· 504.
Jan Zima a Voršila k. d. Dvořákovský mezi domy Kašpara
Loseliusa a Freysteterovým od Jana Gecze i na místě
1\Iarkéty m. j. za 500 k. gr. č. (R. 1614 splácí vdova
Voršila.)
19. 1613, 1. července. Ruhop. č. 475 f 7. (Vej·
choz do domu Voršily Zimové.) Vykázala v domu svém,
kterýž od starodávlla Dvořákovic sluje, zeď po pravé
straně téhož domu až pod krov cihelný nahoru vyhnanou
a z krovu toho spád vody do domu rabi Jozefa Munky
Žida, oznamujíc, že by on rabi Josef túž zeď za společní míti chtěl, k čemuž pristoupiti nemuže, neboť střecha
její a krov cihelný na p'll lokte přes túl. zeď přes ahá.
PE tom také vedle též zdi její jinou zeď vyzdvihovati,
prampoucJl)' překlenouti, i dále svobodný spád vody,
jeho prve vždy na střechu jeho při zdi té šindelem pobitou spadával, zrušiti a v nějaký zlab, aby prej na budoucí časy společný byl a rovný náklúd držitelé domuv
těch naň vedli, svésti chce. Ale toho jí, poněvadž volný
spád svuj na dum jeho měla, učiniti a v nějakou služebnost se podrobovati možné není.
.1\a to Josef za odpověď dal: Že praví, jako by
žádné společnosti tu v té zdi míti neměl, ježto pp. úřed
níci O tom, kterak do 11 trámů v v zeď tu vlozených
bylo, vědomost dobrou mají, je při vejchozi ano i almárku
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ve zdi, jenž dosavád zůstává, spatřivše, míti ráčí. Potom
oznámil, aby vedle té zdi moha do ní trámy ;"Iásli a jináč jako společní užívati, stavěti, co se mu líbí, neměl,
toho mu zbrániti nemůže. Pro tož bude-Ii chtíti, aby
s střechy její voda do ·nabu, kterýž položiti dá, šla a
spadala, rovným nákladem na spravení jeho povinna
bude.
Od Voršily Zimové: Že ta almárka, kterouž ukazuje,
prve tu nebyla, ale Žid ji tajně a snad někdy v noci
udělati dal, chtíc sobě tudy nějakou společnost zaraziti.
Co se těch trámuv dotýče, jež on trámy jmenuje, byly-li
jsou jaké, ty toliko při a trochu málo na stolicích ležíce
ve zdi byly, jen aby střechu šindeluov na sobě a lepenici
pod ní postavenou v hromadu zdržovati mohly - .
* 1623, 1. září. Rukop. č. 2170 f. 248. Natan
Sacerdot Žid a Května, jinak Bluml, k. d. v osadě sv.
Mikuláše u Dvořákuv řečený m~zi domy rabi Joachyma
Boleslavského a Jakuba Bassewi Ziduo obostrannně ležící
od Voršily Zimové za 850 k. gr. č.

Óíslo pop. 64.
(Trefanovský, u Adama a Evy, Adamovský,
Rozsypalovský, u Gonů.)
~'1. 1412, 5. května. Rukop. č. 2101 f. 313. Jana
ferinatrix, relicta o1im Benessii ferinatoris,' emit III s. gr.
census erga Tilmannum de Colm et Katherinam, conthoralem ipsius, pro XXX s. gr. super domo olim Conradi
de Ens. Act. fer. V. post Invenc. s. Crucis. Dalida,
relicta olim Johannis Treffan, liberavit dictam domum a
dicto oncre. Anno oe XXII.
*2. 1419, 17. ledna. Rulwp. Č. 2102 f. 203. Reinhardus de Renis emÍt II s. gr. C. erga Tilmannum de
Cu1men et Katherinarn, conthoralem ipsius, pro XX S.
super vinc a ipsorum. Act. die s. AntlL
*'3. 1418, 13. října. Rukop. Č. 992 f. 78. In no·
mine domini amen. Ego Johannes Trefant, civis Mai. Civ.
Prag., tenore presencium pub1ice recognosco, quod debi1is
quidem corpore, bona tamen perfruens racione, testamentum meum ultimum de omnibus bonis meis - facio per
omnia in hunc 1l10dum: Primo enim volo el intencionis
mee existit, ut omnia de bita mea, in quibus post mortem
meam hominibus obligatus remansero - primo et principaliter persolvantur. Deinde lego, dono atque tribuo
omnia bona mea - el no tanter domum meam sitam in
acie retro domum Johannis Cz cIny et ex opposito domus
oHm Ade, notarii ungelti, Dalide, conthorali mee legittime,
ut ipsa cum eadem doma mea nec nou cum omnibus
aliis bonis meis agerc el facere poterit, sicut cum bonis
suis propriis quidquid sne placuerit voluntali, prout sibi
melius et utilius expedire videbitur contradiccione omnium
amicorum meorum seu quorum1ibet aliorum hominum
qualibet non obstante; nec alicui ho mini viventi de talibus bonis sibi per me legatis aliquam facere debet
nec tenetur racionem. Nam quidquid de talibus bonis feceril. hoc ita ratum et firmum es se debebit, ac si hoc
per ~e ipsum factum fuisset. In cuius testimonium sigil1a
prudenlum virornm _... ad preces meas presentibus sunt
appensa. Datum Prage a. d. l\lIIIIC XVIII, fer. V. ante
festum S. Ga1li.
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,Predicta litlera est i?serta ad peticionem Johannis
de Utery ex mandato tOClUS consilii. Act. fer. II. post
Judlca a. etc. XXVII.
. . "'4. 1423, 9. dubna. Tamtéž! 79. In nomine domIm amen. .Ego Dalida dicta Trefanova, civis Mai. Civ.
Prag., ad umvers?rum noticiam presentibus cupio devemre, quod quamvIs perplexa corporis, egra in valitudine
sana tamen mente et COl11pOS existens plenissime racionis'
non deniqu.e per errorem aut inprovide, sed deliberat~
et voluntene testamentUl11 meum ultimul11 de et ex omnibus boms meis milá de manu dei in hac vita umbra·
llca donatis et concessis facio, ordino et dispono. ne me
mortua luter poster08 meos et amicos lite, ct discordie
oriantur. Primo itaque conslituo eiusdem testamenti mei
testamentarios seu commissarios providos et discretos
Vlros Petrum et Paulum pellificem, cives predicte civitatis
Pragensls. Post 1'010 et intencionis lllee existit, ut omuia
deblta mea per me debitoribus meis quomodolibet conlracta, que secundum ius el consvetudinem dicte civitatis
Pragensis demonstrari poterint, de bonis meis primo et
prmclpahter persolvantur. Deinde lego, dono, tribuo
atque deputo domum meam, quam inhabito, nec non
0il1111a bona mea -- discreto Johanni de Utery, consangmneo mll11 dllecto, mIl11 per omnia bene conservato et
Marg~rcthe. orphano, . lilie olim Marquardi carnificis, 'sub
equalI porclOne - dIvIdenda - . Si autem predicta Margaretha mfra annos etatis legitlime decederit vitalibus ab
humallls, ex tune prefatus J ohannes, consanguineus ac
soronn~s meus, porcionem. suam distribuere el errogare
debet m nomllle J esu Chnstl, prout consciencioe ipsius
mellUs et salubnus Vldebltur expediri, ob salutem mee et
predecessorum meorum nec non omnium Chrisli fidelium
Rmmarum. In quorum evidenciam - . Datum et actum
fer. VI. ante Conductum pasche a. etc. XXIII.

1.

14~7.

Rulwp.

Č.

90 J. 151.

Johannes

Trefan de Utery et Anna, conlhoralis eius.
. 2. 1447, 29. srpna. Tamtéž. Georgius de Misa
emlt, ~omum: qlle sita est in acie inter donl0s reHcte
]ohlIm ex una et Dorothee virginis, textricis, parte ex
allcra,. contra portam IudeOl-um, erga Johannem Trefan
pro tngmla s. gr., liberam et solutam ab omni censu
AcL ipso die Decollac. s. Joh. B.
.

_. 3. 1447, 29. srpna. Tamtéž. Jobek braseator et
r;leta emerunt domum :-- erga Georgium de Misa pro
XXllII s. gr. - Act. dle DecoI!. s. Joh. B.
4. 1453, 11. září. Rukop. č. 2105 f. 4. Tohannes
brascator et Katherina emerllnt domum pene~ domum
DOl:othee VlrgI11IS ex nna et domum relicte J ohli ni parte
all ,dtelU erga Jobkonem braseatorem pro XXXII s. gr.
Act. fer. III. post Nativ. lil. V.
5.
xator

1457, 4.
cereVlSle,

dubna.

Tamtéž f. 61. Jacobus, bra-

et Anna emerunt domum

inter dOU10":'

Pcchanczonís di cli VVogierz ex una et Dorothee, relict~
Tohanms eanulawr:s, parte ex a1tera erga Johannem braseatorem pro XLí'III s. gr. Act. fer. II. post Jndica.
1468, 29. srpna. Tamtéž f. 210. Georooins de
~lCska e~ Katherin.a e. d. prope portam Iudeoru~l inter
oomos Galll de Pleska. et Nicolai ad faciem, cirologi, a
tergo parte ex ulraque cIrca Jacobum, braxatorem cerevisie,
pro LX s. gr. Ac!. die Decol!. Joh. B.
.
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8. 1484., 20. ledna. Rukop. č. 2106 f. 111. Johannes krumpéř et J\íargaretba e. d. - circa Fabianum
cultellatorem et Dorotheam, conthoralem eius, pro quinq~a~~~ta s .. gr. pr.
Act. fer. III. ante Convers. s. Pauli.
\j'1ozlr FabIan nabyl domu asi sňalkem s ti'elí svojí manzelkou Dorotou, vdovou po Adamu puškaři.)
9. 1488, 10. července. Tamtež f. 238. Johannes
Hubka et Dorothea e. domum acialelil, in qua est dep;dus . Adam .CUlU E\va, inler domos Galii Pieseczky et
NlcolaJ Clruglcl ~,d faciem a tergo sitam utrinque aput
Johannem krumper pro LXV s. gr. pr. Act. fer. V. ante
Margarethe.

10. 1492, 19. května. RlIkop. Č. 2107 f. 13. Dorotbea de Luna emit domum, in qua est Adam cum Ewa
deplCtus, erga Johannem Hubkam pro LXV s. gr. pro
Acl. sabbato post Zopllle.
ll. 1493, ó. listopadu. Tamtéž f. 49. Johannes
Purkrabek de Střiebro ct Magdalena e. d. ad Adam et
E\vam a Dorothea, relic!a de Luna, pro LXXV s. gr. pro
Ac\. fer. III. ante Leonardi.
12. 1495, 22. ledna. Tamtéž f. 88. J ohannes braseator de Třebon et Dorothea e. d. ad Adam et Ewam
a TMagd~lena, relicta olím Johannís Purkrabek. pro
LXXVI'/2 s. gr. pro Act. fcr. V. ante Thimothei. '
v
13. 1525, 12. srpna. l\uhop. Č. 2142 f. H. 8.
(Ksaft Doroty Adamky.) My purkmistr a rada města
P:-ahy známo ;~iníme ;}C, že jest před námi položen
ksaft poroty Ad~mky sladovnice, někdy súsedy našie,
po J?~' smrtI ,cely .a .~ehýbaný ani kterak koli porušený,
kt-:ryzto k~yz PO)C]I smrti byl podle práva města Pražskeho otevren a cten, toto jest V sobě držal a zavieral
drží, ~ zavierá: Item}. MVC XXV ten pátek před Květnrt
nedeh . bylI Js:ne pozádáni ku potřebě paní Adamce sladovmcl v
porízení statku. jejieho osoby tyto: p. Burian
mazaneemk, p. Petr konvál', p. Bernart krajcí. Najprv zří
ze~;e uClmla o",vinici, kterúZ; měla, ze tu poníciem k zádusI sv. Mlkulase v St.]V[ na tento zpuosob, aby ta vimce .prodana bylo. Jestli že b! predkem chtěl ji kúpiti,
~teryz duom ode mne Jest kupIl, Václav jménem. aby
zadnemu
mImo něho nebvla
prodána . .A. pa kl·I b y on
. J1e
..
, .. ,
~
kUPIlI nech lel, tehdy komuzkoli bude prodána aby ty
pen~eze osadní SI·. l'dikuláše brali k tom~ záduš/ a z těch
pene: aby byl postav sukna koupený za tři k. míšo a
c;',udym rozkráje}" . Iten~ eo se domu dotýče, ten jsem
'\ :~cl~vovI a ~estre1l1CI me
odala za dvě stě k. m., kteryz JS e,m mela, a len
placen býti po X k. !ll. na
r~~ry az do lé sl~my vyplaceníe. Item z toho statku poruclem b;-atru ;,vemu L k. m. - Item Janovi, který); měl
sestru mu, dluzna Jsem XX k. m. - Item cožkoli z toho
d~.I:1U pozuostane peněz i svrchkuov, to kdožkoli k sobě
pnJme, aby z loho nakládal Ila ten voltář na kterÝž j'em
Já nakládala, ,týmz zpuosobem, světlem ~ jillými ~ vě~mi
aby se tu sluzba dála - za nás hříšné, za Adama a z~
mne - . Toho na jislotu - pečeť etc. dali jsme tu sobotu po sv. Vavřinci leta svrchupsaného.

1:

14. 1~26, 12 .. února. Rukop. č. 2110J 131. Duchek Bra4ác a Regllla k. d. od Hanzle a Salomuona a
)\'I~rtina Silhái:ka pekare, kostelníkuov kostela sv. Mikulasver' na místě, té vší osady, který7.to duom k témuž zádUSl po nebozce Adamové ortelem panským jest připadl.
za LXXV k. gr. pr. Act. fer. ll. ante Valentini.
'

7. 1472, 5. listopadu. 7allltéž f. 325. Adam puškař
15. ló:29, 7. Července. Tamté.ž! 308. Jan pernikář
Dorothea e. d. cIrca Georgmm de Pieska pro XXVIII/2 , a Dorota k. d. od Duchka Bradáce. za C k. gr. c. Act.
s. gr. boem. Act [er. V. ante Leonardi.
i fer. HII. post J oannem Husium.
Cl
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domos \Venceslai Enderlini Sluk ex una et J essconis
Schramko parte ex a!tera in acie retro S. Nicolaum - .
Act. sabbato ante Cantate.
*2. 1401, 18. srpna. Rttlwp. č. 991 f· 12. Johannes Czolni de Comin publicavit domum cum omnibus et
singulis pertínenciis eius, que olím luit Nicolai subemptoris, que domus sibi est appropriata pro suis retenlis censihus XX S. et est sita in platea S. Valentini inter domos
Boxonis ex una et Martini sutoris parte ex altera, super
quaquidem domo dictus Johannes Comyn X s. gr. census
dinoscitur habere. Act. fer. V. post Assumpc. b. Virg.
*3. 1401, 20. září. Rukop. č. 996 I 41. Johannes
Czelny de Comyn emit lIlI s. gr. census erga Duchconem
Ruland pro XXXII S. super domo, que olim fuit Nicolai
subemptoris dieti Jablonecz, sita in platea S. Valentini
inter domos 'N oxonis ex una et Martini sutoris parte ex
altera. - Act. fer. III. in vigilia J\Iathei.
'*4. 1401, 18. října. RullOp. č. 2099 f. 2. Johannes Celny recognovit se teneri in XXV s. gr. Conrado
Ottoni et Nicolao Schaufl.er fratribus. Die S. Lnce ev.
*ó. 1402, 12. září. Rulwp. č. 996 f· 63. Johannes,
lilius olim Barlholomei Stu k, emit unam sexag. census
erga Jobannem Czelni pro X s. super domo eiusdem Johannis, que sita esl in platea S. Valentini inter domos
,Voxonis ex nna et Martini sutoris parte ex altera. Aet.
fer. III. ante Exalt. s. Crucis_
*6. 1407, 30. dubna. Rulwp. č. 2101 J. 112. Johannes Czolny exsolvit V s. gr. C. erga Nicolaul11 Scllaufler
pro XLV S. gr. super domo sua propria retro S. Nicolaum
in acie. Act. sabbato ante S. Phi!. et Jac.
"'7. 1414, 12. července. Rulwp. č. 2102 f. 42.
Johannes Czolny, pro tunc iudex curie, exsolvit V S. gr.
C. erga Janeonem, filium olim Conradi Slenbil, et l\largaretham, matrem ípsius Janconis, pro L S. super domo
propria. Act. in vig. S. ,\~argarethe.
*8. 1416, 21. hětna. Rlt7wp. č. 2102 f. 203. Petrus de Praga institor resígnavit Nicolao ] ohlini lIlI S.
gr. c. super domo olím Nicolaí Cornawcr. AcL fer. V.
post Zofie.
*9. 1417, 9. ledna. Rttlwp. č. 2102 f. 127. Nicolaus Johlini depntat Pelro de Praga institori Vln S. gr. C.
ad vite tempora super domo olim Nicolai CornaVler. Act.
sabbato post Epiph.
<"10. 1418, :24.lístopadu. Tamtéž f. 197. Wenceslaus
, Stupa emit II S. gr. c. erga ?'ricolaum J ohlini super domo
i ipsius Nicolai pro XVI S. Act. in vig. S. Katherine.
*11. 1430.
Rulwp. č. 992 f. 119. My purgmistr a kon;elé Velikého města Prazskébo všem i každým
tiemto zápisem na vědomie dává ne, klož jej uzřie nebo
ctúce slyšeti budú, že opatrní Matěj od, bielého jelena a
Vaněk od pěti korun, konšelé, yáclav Straboch, Jan Reček, Jan Bechyně a J eronym Srol, spoluměšfané města
našeho nadepsaného, ubrmané a přálelští smluvce mucnÍ
od panie Doroty, někdy vdovy Jana Celného a nynie
manželky Hynkovy, a od téhož Hynka z jedné, od Janka
Makuše, Aničky, Doroty a Katrušky, dětí téhožJana Celného, z strany druhé s povolením naším s plnú mocí
Číslo pop. 30.
vydání a vyvolení, mezi týmai: slranoma osobně v plné
radě mezí námi stojícíma, takovélo jsú o všecko zbažie,
(U tv He.)
kteréž jest po smrti svrchupsaného Jana Celoého zuoslalo,
o něz jesti lnezi svrchupsanýrni str;-:norna až dosavad róz~
*1. 1401, 30. dubna. Fi.ukop. č. 996 I 36. Johallnice byla, vyrčenie a vypověděnie konečné učinili: Najnes de Comyn reemit X VII sexag. gr. census erga Hensprv aby s\'1'chupsaná paní Dorota všechny děli svrcllUř
linuln OUlinger ct Agneten1, uxoren1 ipsius , pro centum
jmenované u sebe poctivě chovala, tak jakož na mateel septuaginta S. gr. super domo ipsius Johannis sita inter

1542.
Rukop. č. 100 f. 3. Jan pernikář
z domu Adamovského s Dorotou m. j. zapisují dluh L k.
gr. č. knězi Mikulášovi, na ten čas faráři Kostomlatskému,
na domu svém, v němz bydlejí a na druhém Píseckém
podle něho ležícím.
17. ló44, 4. července. Rll1wp. č. 2117 f· 34.
Frajmark stal se o domy mezi Václavem l'vlotajlem z jedné
a Janem pernikářem z domu Adamovského z strany druhé
a to takový, že týž Jan pernikář ujal jest od Václava
Mot)'!e a Kateřiny m. j. duom, v kterémz bydlel nadepsan)' Václav Molýl, leZící na rohu podle Boháčka pekaře,
i s pivováren1, sobě, Dorotě ffi. Zase Jan pernikář
s Dorotou m. j. postúpili jsú jemu Václavovi Motýlovi,
Kateřině m. j. domu svého řečeného u Adamuov, kterýž
leží na rohu proti bráně Židovské a vedle domu Píseckého. Act. fer. VI. die Procopii.
18. 1544.
Tamtéž f. 34. Jan pernikář a Dorota m. j. postoupili dum u Adamuov Václavovi Motýlovi.
(Viz předešlý dum.)
19. 1548, 14. srpna. Tamtéž f. 132. Ctibor kovář
a Markéta k. d. Adamovský od Václava Motajla a Kate·
řiny m. j. za sto k. gr. a XXXV k. gr. č. Act. fer. III.
post Tiburcium.
20. 1555, 16. srpna. Tamtéž f. 343. Jan Roudnický k. duom ležící podle domu u tváří na rohu, Adamovský řecený, od Ctibora Rosypala za 1'!2 C XXX, s.
gr. č. Act. fer. VI. post Assumptam liL V. (1571 splácí
Kateřina Roudnická.)
21. 1576,22. února. Rt/hop. č. 2118 f. 427. Zygmund
Gon z Studené Vody a Kateřina k. d. R,?sypalovský za
domem Jana Ornya z Paumberka blíž ulice Zídovské ležící
_ od pánuov, aby ten duom prodán byl pro dobré sirotku, za 230 k. gr. č. Act. die Petri cathedrati.
22. 1602, 7. března. Rt/kop. č. 21i3I237. Kašpar
Loselius a Dorota k. duom v osadě sv. Mikuláše mezi
domy někdy Jana Ornya z P. a Anny Dvořákový od
Kateřiny, vdovy po Zikmundovi Gonovi ze St. V., Ludvíka a Doroty, syna a dcery její, za 400 1<. gr.
23. 1611, 21. října. Rulwp. č. 2170 I 133. Josef
rabi Munka, rabi Lipmana řlíunky zeť, koupil dum mezi
domy Jana Ornya a Dvorákovic od Kašpara Loselia za
1000 k. gr. č.
24. 1614, 6. října. Tamtéž f. 182. Rabi Joachim
a Salomon bratří z Boleslavi a manželky jich Rozina a
Racbna k. d. sladovnu u Gonu od rabi Josefa Munky za
300 k. gr.
* 1635 11. září. Ta1l/lii J. 292. Rabi Markus
l\loravec Žid a 'Edl koupili dum, kdcž prve sladovna byla,
vedle domu Nathana Sacerdoty a rabi Joachyma Boleslavského nárožního, za zlatou tváří ldící, s tou zdí a žlábkem
do dvoru téhož Joachyma, se dvěma sklepy pod zemí,
od téhož rabi Joachyma Boleslavského za 800 k. m.

16.

c.

c.
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slušie děti chovati, jim pokrmu oděvu a J'iné pot' b '
db' "
,
'
re }
o yYaj;c ~z právě do jich stavu manželského, a když by
kte,l ~ devccka z, s:.rchup:anfch v ,tav manželský vstlípila
a ,c~la, tehda te J,sté devecce tak v stav vstlÍpené často
psana paní Dorot~ s manzelem sv)'m má dáti a do dne
a, do ro~a ;yplmtl ~ede-áte kop gr. dohr)'ch střiebrnJ'ch
razu. prazskeh~ pe,;'ez, h?tový~ha vJ'pravy za dvadcet kop
g~. Ihned. s, tu d,cyccku za je]lC diel dědicný, kteréžto
vypl:a? lIde dobrí z voblÍ stranú vydaní pochválili by.
Take, lest, vypm'ěděno ubrmany nahoře psanJ'mi, když by
kolrvek caslOJmenovaná paní Dorota kterého dietěte
svrchup,saného dielem jeho nahořepsaným odbyla, tehda
to, dlele .tak ~)dbyté nemá sě na ni, na dědice ani na buducle JeJle Vlece nikdy navracovati obyčejem ižádllým
kterakkol! v~myšleným samo skrze sě, ni skrze které jiné
?sob~ svecke neb . duchovnie. Nd toto jest vymieněno:
Jestl;ze bX meZI ~Iml .byli kteří nápadové, takoví nápa~ove maJl meZI mml Jlll vcdle práva měsckého. Dále jest
caslofsano'l~i ubrmany vyrceno, když by kolivek Janb,
nahoreps~neho syna svého, odbo'l'ala, tchda jcmu má dáli
a. vyplnit! os;ndesáte kop gr. peněz holov};ch, ale vo'pravy
mc" a lo lake do dne a do roka. A jestliže by chtěla láž
lla,;! Dorota své právo manzelu svému anebo komukoli
J1I1emu vzdáti aneb kterakkoli zavázati, tehda aby napřed
JankOVl, llad~p3alJému ~ynu jejiemu, bylo vydáno dl'adceti
k?p, gr. ~, dn,ev'memu Jeho dielu, Naposledy jest vypov;d~lJo, Jestllze by. ,Buoh n'ucha\'al jich domu, v klerem; nyme sedle, SJItl a zhymíli, buďto lÍpadem do města
oll1~';rl1 ,nebo ktero'mkoli jino'm nczcestím bez jich lsti ~
kten detl by bylI v tom zhynutí domu na jejiem chlebu
teh,dy. ahy kai.démll z lěch jist)ich dětí na chlebu jejírr:
obY"aJících, sešlé na jich osmdesáte kopách gr. dielu
svrchupsaneho vedle naucenie panského kteříž v ly cas'
b ~ d'
"t
'
,
'
u: Kt,e~~lz
o y!poveď
obě s(ranč svrclmpsané
prijemše}
Si1bllI su Jl sobe zdrželi bez zmatku a bez přer~šenie
všelrklerakého. Ac(a sunt hec a. d. MCCCCXXXo

1. 1451, .23. října. Rukop. č. 90 f. 208. Stephadlctus Kawm et Hedwigis emc, unl domum ad f<lciem
d,c(am Johlini si tam in acie post s. NicolauIll inter domos
Johanms \Volf ex uoa el JobLonis brasealoris parte ex
a!tera crga Annam, rei1ctam Johlini, pro LX s, gr. Act.
sabbato post Xlm. VÍl g.
llUS

.:!e 1453~. 23. června. ~ l?ullop. Č. 2119 .f. F. 9.
" e, Jmel?o ,bozle amen. Já Slěpán uzdař, řečen); Kavín,
znamo cml,ffi tlemto listem, že ~ činím a ustanoruji opatrného muze Janka konváře, bratra mého milé!Jo, a paní
Barboru, malku mú milú, pravé a mocné poručníky Johanky, dcery ,mé, domu mého u tváří, kte1');ž leží na rohu
protI dotr;u nekdy, Muclcovu - , tak aby tíz porucníci _
dcery m,e chovaJIc. a k dobrému ji i poctivému vedlÍc
dluhy me - zaplalIlr a zvláště p2nie Anně za dum muoj
svrcl!upsano',. v ,němz bydlím, - Co pak mně dlulni jSlÍ
lo vse v reglslrach napsáno a na vrubiech jest znamenáno:
Potom pak duom muoj svrchupsan); i všecken jino' statek
- , lo aby Johance, dcdi mé, ];dyž k letóm svým přijde
bylo z~chováno. A z toho také všeho statku po mně
zuostaleho ChCI, aby Elšce, manželce mé - vydáno bylo
X k. gr. - . Datum sabbato anle Johannis B anno _
LIIlo.
.
T

~, 3. }4~4,,! 1. března. RlIkop. č. 2141 f. 351.
St~pán Kavl~ recený uzdař ucinil Janka konváře, bratra
sveho; a pal11 B~rboru, matIní svú i jeho, porucníky Johank}:, dcerY,~ve,,~ podle tol", domu svého, v něm!. bydlil,
u tv~m, !deryz leZl na rohu proti domu někdy Muckovu.
Ponevadz duom dráhně zapustilo', ježlo nebyl-li by opravován,
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strach že by, než sirotek let sVo'ch dojde velmi zašel,
prodán byl poručníku Jankovi a sirotku m€ dáti XX k.
gr. Fer. n. post dom. IllYocavit 1454.

.4. }465.
Rulwp. č. 2141 j. 31. Když po
smrtI Kaspara, syna někdy Janka konváře, lÍředníka od
desk zemskJ'ch, byla jest vznikla nesnáz ·a ruoznice mezi
paní DorollÍ, manželkú léhož Janka konváre z jedné a
Stěpánem, synem jejím, z strany druhé o d;om u tváří
jímZl? pře~epsa:,ý Kvašpar ';1a. smrtedlné leže posteli SVo'l~
por~.censtvl!1: ksaftne Jest Jej odkázal, jakoz to'ž kšaft to
pl?e]1 ~kazvuJe, chtiece jeden. každo' z stran svrchupsano'ch
Jej sobe dedlcky ostavllI a Jeden druhého penězy sslÍti
tu - smhívce - najprvé přiřkli duom ten paní Dorotě'
dále, vyr:ovídaj!, aby Stěpánovi, synu svému, za jeho dieÍ
odkazany pam Dorota, matka jeho vydala a vyplnila
LXIII k. gr.

5. 1465, 19. června. Rulwp. č. 2105 f. 225. Dorothe~, conthoralis Nicolai cirologi, resignavit domum
propnam post ecc1esiam S. Nicolai si tam penes domum
ad lurrim immediate - marito suo. Act. fer. HlI. post
Vili.
6, 1470.
Rulwp. č. 2103 f. 120. Nicolaus
cirologus publicavit pro se et Dorothea. uxore sua. domum ad faciem in acie penes domum Georgii ad t~rrim
81tuatam, cui us rnedietas iuxta testamentuIl1 Caspari, lilii
memorate Dorothee, ad eam iure pertinebat, alteram vero
medletatem per arbitrariam pronuncciacionem a Stephano,
filI~ suo, redem!t. Que qUldem domus penes resignacionem
t~CIUS substanc!e a Do:othea pretacta facta Nicolao, supradlcto manto suo, ad Ipsum Nicolaum iure dinoscitur pertmere - .

7.

1488.

ciruglci.

Rukop. č. 2106

f. 238.

Nicolai

. 8. 1489..
Rukop. Č. 94 1. f. 74. Nicolaus
clrologus a facle cum Dorothea, conthorali sua, susceperunt Hl suam tutelam Andream, Johannam et vVenceslaum
orphanos olim Gregorii, qui erat in Wrabi. _
'
. 9. 1496.
Tamtéž. Dorothea, olim Nicolai a
[acle, l1llne vero Zacharie [pellificis] conlhoralis.

10. 150B, 10. ledna. Rukop. č. 94 II. f. 181.
Zachař kož~ŠI;ík. o,d tv~řf seznal se jest i s Katcřinú, pastorkynI SYU, ze ]SU dluzl11 XXVIII/o s. gr. Václavovi Zimovi
z Novosek. A tu sumu jemu zapisují na domu svénl u tváří
takovýmto obyčejem,.. že nadepsano' Václav Zima má bo'ti
v tO'~' domu v pokOJI nad vraty, i také marštale a toho
pokoJíka, ktero'z jest !lad marštali, pozívati tak dllÍho
dokavadzby jemu suma nadepsaná zaplacena nebyla. Act:
fer. III. post Ep'ph. d.
.

ll.

1ň03,

31. května.
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Rukop, Č, 2107

f. 234,

Vltus z I'.ozhovic et Duchna e. d. ad faciem erga Zachal'Iam pelhficem et Katherinam. privignam eius, pro e s.
gr. pr. Act. fer. lIlI. ante Pentecos.

12. 15t 8, 19. října. Rukop. č. 2108 f. 27. Henricus braseator z Ve!ině et Anna e, d. ad faeiem a Vito a
facie pro CLXIII/, s. gr. pr. Act. fer. V. post Luce.
13, 1512.
Tamtéž J. 92. Henricus dictus
Prazak a facie resignavit domum suam, quam inhabitat,
dldam aa faclem - Anne, conthorali sue, et Dorothee.
filIe sue.
'

14. 1518, 25. ledna. Tamtéž f 217. Tihk, syn neboZUka Jana Strajce posti-ihače, vzdal statek) svuoj - Dorotě, ';'. j. Té., ona všecko plné právo své jemu
vzdava. Act. dle Conyer.. s. Pauli.

Č,

p.
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30.

15. 1525, 2. srpna. Rukop. č. 2110 f. 107. Valentin
Zub a Markéta k. d. u tváří od Jiřika Strajce postřihače
za ce k. gr. pl. Act. fer. IlII. post Petri in vinculis.
J 6. 1537, 23. června. Rukop. č. 2111 f. 179. Tomáš
Kopn c z Kopryc a Dorota. k. d. mezi domy Jana pernikáře '3 u věže za CL k. gr.
od Valentin a Zuba. Act. in
vig. Joh. B.

c.

17.

1544, 26.

května.

Rukop.

Č,

2117 j. 41.

Jindřich

Firšic z Nabdína k, d. u tváří ležící na rohu mezi d0my
u VClUOV a Adamovského oboslranně od .p. Tomáše Kopryce z Kopryc a Doroty m. j. za CCVIII/2 k. gr. c.
Act. ler. II. post Assumpt. M. V.
18. 1546, 25. září. Tamtéž. Jindřich Firšic z N.
vzdal domu svého u tváří paní Bea trix z Svinař, Elšce a
Mandaleně z Kopydlna, dcerám jejím. Act. sabbato post
Matheum.

19.

1546, 8.

října.

Rulwp,

Č.

21J?

f. 98.

Jiřík

Kanturek a Dorota k. d. léŽící na rohu podle domu u vě
ŽU0V, u tváří řecený, od IIroz. paní Beatrix z Svinař za
CCL k. gr. Č. Acl. fer. VI. post Franciscum.
20. 1502, 2, listopadu. Tamtéž f. 217. Tomáš,
komorník od desk zemsko'ch, a Anna k. d. na rohu
u tváří řečeno', od Jiříka Kantůrka a Anny m. j. za eexc
k. gr. č. Act. fer. HlI. post 00. SS.

21.

1554, 5. bi:ezna. 7a1Jdéž f. 305. Petr

Kořínek

a

Johanna k. d. u tváři od Tomáše komorníka a Anny m.
j. za cexe k. gr. Č. Act. fer. II. post Translat. S. Wenc.

22. ló57, 20. května. Tamtéž J. 383. Valentin Jon
a Zuzaulla k. d. u tváři od Johaony Kořinkové za CCXC
k. gr. Č. Act. fer. V. post Sophiam.
23. 1558, 1. prosince. Tamtéž f. 425. Jan Ornius
z Paumberka a Marla k, d. u tváří od Valentina Jana za
eexc k, gr. Č, Act. fer. V. post Andream.
24. 1564, 12, pros. Rukop. č. 991 f. 156. (Lidmila a Dorota sestry z Dalmanhorstu s Marton Ornyusovou.) Vedle toho sročení, ktcréž se jest na jisté a milo.
stivé arciknížecí poručení při právě stalo, sester z Dalmanhorstu, Lidmily, manželky mistra Ondřeje odtudž
z Dalm anhorstu, a Doroty, manželky Pavla Karla, spoluradního, jakožto puovoduov, z jedné a Marty, manželky
Jana Ornyusa z Paumberka, z strany druhé, kdež jsou ony
sestry vinili před právem jí Martu z toho, že leta etc. 61
ve čtvrtek před sv. Lucií ona Marta beze vší příčiny
sobě dané Vondřeje z Dalmanhorslu, dobré paměti otce
jich sester, kteréhož P. B. před lety desíti Z tohoto světa
skrze smrt pojíti ráčil, k tomu také i Lidmilu, výš10tčenoll
deeru jeho, nevinně jest nařkla a zhaněla slovy těmilo:
že ona Marta má otce lepšího, nežli předjmenovaná Lidmila, a není vymrskano' otec jí Marty, jako jest byl jí
Lidmilin, i tak vedle toho, že by l\Iarta lepší byla, Toho
tak mimo řád a právo nemajíc ona mluviti a umrlého
haněti i dotýkati.
Protož žádá Lidmila předkem za opatření a Dorota pak z Dalmanhorstu, manželka Pavla Karla,
poněvadž jest též dcera nebo Ondreje a sestra Lidmily, a
tu se vehce hanění i nářku poctivosti dobré paměti otce
jejího i také samé jí Doroty doto'če, i přistupuje ona
Je té žalobě od Lidmily učiněné proti Martě, žádá též za
spravedlivé od práva opatření.
Proti tomu od Marty, manželky Jana Omyusa z Paumberka, jest mluveno, aby měla ona Marta nebožtíka
Ondřeje z Dalmanhorstu, otce těchto sester, puovoduov,
též Lidmilu . naříkati a haněti, toho není, a tak se nenajde
vzláště v těch slovÍch, jakž žaloba v sobě zavírá. Jestli
jsou pak jaká slova prošla, ne tak, jak se žaluje, to jest
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přišlo, za příčinou od Lidmily danou, a to tak, když jest
Jan Ornyus, manžel Marty, dal vsaditi ·před. ,klepem sv')'m
dva koly, bylo ně soud před pp. úředníky še,tipansko'mi
s mistrem Ondřejem, ano i svědky zavedli; i nestál jest
Ondřej ku právu a J ao potom ty koly předse jest vsaditi
kázal. A tu rychtář přišel a to obstaviti chlěl. I promluvila jest Marta k tomu: poněvadž manžela jejího na ten
čas doma není a mistr Ondřej pře,lešle ku právu nestál,
že také toho obstavení povolili nemiíže, aby předse stavěli a ty koly sadili. I slyšíc to Lidmila, manželka mistra
Ondřeje, v domě ohlásila se jest a promluvila: Vyjednaná
psice, stavěj na koly svuj duom, nedlužieci se. A Marta
zase řekla k tomu, že staví na své a ne na cizí nedlužieci
se, aby ona Lidmila o její stavení se nestarala. Potom
dála mluvila Lidmila, že má lepšího manžela nežli Marta.
Načež jest jí zase odpověděla, že jest otec jí Marly dobře
se choval a nebylo toho o něm mluveno tak, jako jest
o votci Lidmiliném, což ona sama Lidmila jí Martě to
oznamovala a mluvila, ze jest Jan Táborsko', když v kolleji
s Annou Košíkovic před úřadem duchovním stáli, otce
jejího Lidmilino'ho dotejkal, že by vypověděný byl. A tak
;vlarta toliko to připomínala, ale jeho jest nenaříkala a
nenaHká. Protož Lidmile ani Dorotě, sestře její, dále
odpovídati ani ničím jino'm povinna není, poroučejíc se
lak je spravedlivému od práva uvázení.
:'>!a to Dorota a Lidmila, puovodové, mluviti od sehe
poručily: K některJ'm jino'm slovuom, že jest otce jejich
haněla, Marta se přiznává, i žádají, aby to poznamenáno
bylo. A ony sestry lato slova v žalobě postavená provozovati chtějí.
Kdež strany z některých jisto'ch a hodných i od
práva uznalo'ch přícin na přátelsklÍ smlúvu jsou byly podány, ale když se o lo neporovnaly a nesmluvily, tu jsou
od práva čas a den jislo' sobě k pruovoduom jmenovano'
měly a na ten termín vloženo' obě dvě strany při právě
stojíce, na místě Lidmily mistr Vondřcj, a na Doroliném
Pavel Karel, manzelé jich sester, poručníci od nich zapsaní, Jakožto puovodové, dali čísti svědomí vedená
s tím pro mluvením, ze žalobu proti JiIarlě provozují, kterak
jest ona ta slova mluvila, ze by otec Lidmily a Doroty,
Ondřej z Dalmanhorstu, vymrskanJ' byl. A prvé také slyše
na sebe hlobu J\1arta tomu jest neodepřela, než na jiného
to vztahovala, jmenujíc jislú osobu, kdo by to mluvil.
Ale jest dvěma svědky provedeno, i jinak, že jest ona
to směla zdvíhali, což jest spokojeno a od J. Mti eé
každému prominuto, jakž jest ráčil J. M. to všecko ze
všech tří stavuov, CO jest se na onen čas přihodilo, odpustiti a žádnému toho zase zdvíhati neráčí. I chtěly-li by
sobě osoby kterak kolí to zase zdvíhati, tehdy ráčil sobě
k ztrestání toho pOlUostaviti. I v té příčině poněvadž se
toho Marta dopustila proti neb, otci Lidmily a Doroty,
věří ony, že budou v tom spravedlivě od práva opatřeny
a ochráněny.
Zase od Jana Ornyusa z Paumberka jest .mluveno:
Ti svědkové, kteréž {sou soLě sestry Lidmila a Dorota
vedly, bez pří'ahy svědomí dávali, nejsouce stavu panského ani rytířského; k tomu pak ve věcech anebo pře ch,
když se poctivosti dotejče a in criminalibus causis nemají
svědčitI ženy, poněvadž jsou lehké mysli, ukázal' a čísti
dav na to právo kap. LXVIII art. 1. rozdíl XXII; vajše
promluvil, že pak ještě čeládka sluzebná jest svědčila, ježto
v takovo'ch přech má dáti straně druhé věděti, když chce
svědky vésti, jakž právo kap. LXVIII. art. 1. rozdíl XXVI,
též zřízení zemské S. 1. ukazují. O boje čísti dav s tím
doložením, že se to právo s Zřízením zemským srovnává
o vedení svědkuov, že strana má dáti znáti druhé straně,

176

XIII. V ulici Jdckymově. -

Č. p. 30.

když je vésti chce; a nedá-li, tehdy jich také užiti nemá.
Protož také tito svědkové postačiti moci nebudou, ano
také nejsou nic platni, nebo nevysvědčují nic zejména,
aby tu kdo byl, anebo na koho by se slova vztahovala,
aniž také za nářek cti býti nemají, jakž Zř. Zem. CXXVII,
kteréž jest ukázáno, to vyměřuje, co jest nářek cti, a tak
slova ta, kteráž tu vysvědčují, nejsou za nářek poctivosti,
poněvadž v Zř. zem. jistá slova se obsahují, která jsou
nářek cti. S strany pak toho odpuštění od J. Mti Cé.
nebožtíkovi Ondřejovi, otci sester, tak praví, kdyby byl
J. M. ráčil neboitíkovi to odpustiti, byli by mu toho přáli, ale
nestalo se toho, než on jest v tom umřel. I jak se jest
to stalo, toho připomínati není potřeba a při tom zanechává se. Než co jest od Marty za odpověď dáno na žalobu, to v paměti jest, že jest ona Lidmily a Doroty nenaříkala a nenaříká, ale má je za dobré, jakž jiní lidé
je mají. Ano i také soukupa jmenovala, kdo jest to mlnvil,
že Jan Táborský v Veliké koneji dotejkal tím ji Lidmilu,
jakž ona sama v s,-é uši to slyšela k sobě od neho mluviti a toho jí Martě toužila. I nežádaly pak ony sestry
podle Zříz. Zem. C XXVIII, it. XXIX, které, oboje čísti
dal, aby jim soukup postaven byl, a tak se vedle toho nezachovaly, ježto by soukup se postavil, což jest mělo
býti. A poněvadž také s strany svědkuov nepořad jest se
stal, ze o jiné js'ou vedeni, nežli oč jest pře, COž proti
právu jest, že yedle toho taková syědomí nic platna nejsou. Avšak vždy tak praví Marta, že jest nenaříkala 2
nenaříká jich sester ani otce jejich a má je za dobré.
Než kudy jest vzešla ta nel'ole mezi Lidmilou a jí Martou,
J 3n, manzel její, čísti dal vejpověď mezi ním a mistrem
Ondřejem, manželem LidmIliným, od úřadu šestipanského
učiněnú, že jest jemu Janovi stanné právo dáno a on je
obdržel na m. Ondřejovi. I tak o to se domlouvala Lidmila k ní Martě a ona majíc sobě příčinu danou od ní
něco jest k tomu promluvila a ne tak zoumyslně a všetečně, jakž strana žalovala a sobě proti ní stěžovala.
Opět poručníci Lidmily a Doroty k tomu mluviti
poručili: Ví o tom dobře mistr Bartoloměj Ropal, přítel
Jana Ornyusa, ze svědkuov ženského pohlaví při ho,'ejších
soudech a při zemském se nekozí a nezamítají, ale všudy
i t" ké při tomto právě zde postačují. A kdyby Marta
v jiné při které svědomí dávala a tak v tom dotejkána
by la, jakž se tuto dotejká, tehdy by toho nestrpěla.
A také nesmí strana těch svědkuov nařknouti, ani dotknouti v nicemž, aby se jak nepořádně chovali že by
svědCi ti nemohli; a tak jim seslrám práva postačiti i při
jati býti mají. Druhé, kdei; se mluví od strany obviněné,
že by sestry nedaly znáti, když svědky vedly, i ví také
!ll. Bartoloměj o tom, ze se to zřízení vztahuje na lidi
sedlské, když by kdo měl súd s druhou stranou při hořejších soudech a chtěl by při jiném právě ty lidi sedlské
k svědomí vésti, tehdy ,edle Zř. zem. má dáti znáti;
však když tu, kde pře jest, při tom právě je vede, není
potřebí dávati straně věděti, jakož ~ tuto sestry z Dalmanhor,tu při právě zde, kde pře jest, js u je vedly, a k tomu
také známí jsou ti svědkové. I ta příčina k zavření jich
nic nepostačí. Třetí, kde2' praví strana obviněná, že by
sestry tyto viníc z nářku poctivosti toho neukazovaly, aby
ta slova byla za nářek ani také se nenachází těch slov
podle Zř. Zem. ukázaného, ačkoli pak ta slova, že vymrskán a vypovědín z města etc. v tom Zř. Zemském se
nepokládají, ale když kdo proti své cti něco učiní, i ten
takový bývá pokutován; a zase když by kdo proti své
cti nic neučinil ani trestán ani pokutován nebyl a od
jiného by tím dotýkán byl, tehdy ten dotčený dobře
z nářku viní. A tuto pak ne toliko živých ale i umrlého
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se dotýče, a ten jest tak nevinně od Marty dotýkán,
Protoz dobře také jí z nářku ony sestry viní. K tomu
pak strana odporná toho neukazuje, aby nebo Ondřej,
otec těchto sester, vymrskán, ani, jakž natahuje, vypovědín
byl, a tím jej mimo jisté J. Mti Cé poručení dotejká,
ježto kdyby J. M. na onen čas jemu nebožtíkovi toho
odpustiti neráčil a co toho zdvíhati ráčil, nebylo by se ku
právu tomuto poručení stalo, aby sestry tyto byly o to
s Martou vyslyŠány. Jaké jest pak milostivé vuole a
úmyslu J. M. C. k nebo Ondřejovi a k jeho osobě býti
ráčil, daly na to čísti od J. Mti. Cé psaní otevl-ené jemu
dané, ze v něm tak stojí, jakž strana druhá vykládá a
vždy dotejkati i jítřiti nepřestává, ježto z téhož psaní nerozumí se, aby nebožtík co proti své cti učiniti měl, nýbrž
že jest J. M. ráčil se milostivě za něho k stavuom markrabství Moravského přimlouvati, aby mu bytu přáli.
Protož nebude moci strana obviněná toho užiti proti
těmto sestrám, aby tím, což jest na nebo otce jejich mluveno, dotýkány býti měly. S strany toho soukupa nějakého
Táborského, jakž ho jmenuje strana, zbytečně na to nastupuje, i mela by strana obeslaná a ne sestry toho soukupa obsílati a přijal-li by on to na sebe, tehdy by toho
byla prázdna. A tahé jestli jest ta slova v žalobě
dotčená on Jan mluvil, tehdy to od Marty melo by pokázáno býti, ale nic se toho neukazuje, aby on je zde
při právě anebo kde jinde mluvil, též aby na sebe je
přijal, než holá slova od strany se mluví. Nebo kdyby ta
slova o nebo Ondřejovi, otci sester těchto, aneb též o nich
mluvil Jan Táborský a je naříkal, věděly by ony, jak se
k němu podle práva v tom zachovati, ale nikdá jsoll od
něho toho neslyšely a o tom nevědí. Kdež se strana
druhá toho domlouvá, že by sestry z Dalmanhorstu svědky
mimo při vedly, i toho není, a že jsou tu něco vajše vysvědčily s strany m. Ondřeje, manžela Lidmiliného, toho
jsou sestry od nich neZádaly, ale oni svědkové pamatujíce
na svá svědomí, čehoz jsou povědomi, to seznali. A koho
se tu dotejče, bude věděti také dále co činiti, než sestry
tím vinny nejsou. Poněvadž pak Marta, manželka Janova,
k těw řečem se jest přiznala, což jest proti ní žalovúno
a toho neprovozuje, aby nebo Ondřej z Dalmanhorstu,
otec Lidmily a Doroty, sester odtudž z Dalmanhorstu,
vymrskán a vypově<i,ín býti měl, ježto jest i zde v těchto
místech radních sedal a také již umrlého na poctivosti
jest dotcjkati směla, i dcery jeho a sestry z Dalmanhorstu,
žádají, že na poctivosti op",třeny spravedlivě budou. Nebo
kdyby v tomto království Ceském a v městech Pražských
to pruochod míti mělo, aby tak všetečně dotejkati jedni
druhé jměli, tehdy co by z toho přišlo a jaké těžkosti by
nastati musely, to poroučejí právu k uvážení.
Proti tomu od Jana Omyusa skrze přítele mistra
Bartoloměje jest mluveno: Na ty zbyteční řeči, kteréž
jsou na místě sester mluveny, nechce odpovědi dávati a
těch zen zejmena žádný nedotejká, než což právo o tom
;yměřuje, to se toliko ukázalo. Poněvadž pak Abraham
Cáslavský, přítel Lidmily a Doroty sester, ode všech žen
mluví a je zastává, musí na ně laskav býti, ale tím více
nechce zaneprázdnovati; nd toliko toho dotkne, kdež se
od sester mluví, že toho na místě Marty se neprovozuje na
nebo Ondřeje, aby byl vypovčdín, i nebylo jí toho potřebí, nebo ho nenaříkala a nenaříká. Ale ony samy
sestry to ještě jítří a mohly by toho při tom byly
zanechati, nei tu ukazují, že jest mu nebožtíkovi milost
byla učiněna etc., čehož jsou mu oni všickni, aby netoliko v markrabství Moravském, ale i zde v království
Českém býti mohl, přáli. Pak když se mu toho nedostalo,
a on ji[z] umřel, musí to při tom býti. A kdež pak nářek
j
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že v ní tak stojí, kterak by on Jan Ornyus žalobu Jana
Vlka sformoval, a tudy on Ondřej že by s manželkou i
s dítkami svými o živnost přišel. A druhé v té suphkací
toho dostaveno že by on Jan nepořádně svědky Hanušovi
Falkovi zapisov'al; 1 když jej tak velice Ondřfoj jej Jana
nařekl, necM na něho, má-li co, provozuje, jíž jest mu
toho potřeba. Na to mistr Ondřej podav dvou žalob na
cedulkách poznamenaných, čísti je dal s tím doložením,
že jsou sformované a od sebe rozdílné, co} by byl :š~
pokázal, kdyby byl p. perkmistr se zbranoval POIOZIlI
toho manualu, jakž jest ho pro položení obeslal, tím manualem pokázal.
Opět Jan Ornyus příteli svému mluviti poručil, že té
suplikací své, jakž jest jej Jana ve.lice jí nařekl, n~čím
neprovozuje, než jakés tu škarty tolIko podal, a neVI se,
co jsou a od koho psané, i nic také nebudou platné. Dav
on Jan čísti Zř. Zem. H XXXV a nálezy některé od
soudu zemského z desk vydané - že se ti všickni nálezové,
též Zř. Zem. na to vztahují, kdoz jest kdy pp. úředníky
zemské, najvyšší i menší, též jiné p[-ísežné, n~říkal, že
jsou na hrdle trestáni bývali a nápravu take uClmtl musili. Poněvadž pak Ondřej, než jest na Jana Ornyusa,
kterýž se jest dobře choval a na něj nic shledáno není,
čím jest ho nařekl, toho neprovedl, žádá on Jan podle
toho svého pruoyodu proti němu mistru Ondřejovi podle
práva opatření.
Zase mistr Ondřej od sebe jest promluvil, že on se
vždy táhne na ten manual páně perkmistruov a jiného
pruovodu v té při nemá, i když se toho dovolati nemohl,
aby mu ku polřebě jeho složen byl a nemohl? se. mu
toho dostati, jakž jest se nenadál, aby p. perkmlstr, ~s.o~~
pořadem práva ku položení od něho připraven, ucmltI
toho neměl. Již to musí P. B. porueiti a sebe také opatřili. A na ty prnovody od Jana ukázané by měl co
mnoho mluviti, jako s strany pánuov úředníkuov najvyšších toho není potřeba, nebo se to nic k této při sem
netr'efí neZ s stranv nálezuov ukázaných o písařích, že
by to 'tím manualell~ dostatečně a tou zalobou originálem
proti pruovoduom jeho Jana byl provedl, ze jest on tu
hlobu sformoval a změnil, ale když mu se toho nemohlo
Luciae.
dostati, nemůže také provésti - .
25. 1564, 12. pros. Tamtéž f. 225. Jakož jest Jan
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž
Ornyus z P., písař při úřadu perkmistrském, obeslal ku
mistr Ondřej Philo z Dalmanhorstu od Jana Ornya
právu ffi. Ondřeje z Dalmanhorstu a vinil jej z nářku
z Paumberka z nářku poctivosti v suplikací pp. místodrpoctivosti a to takového, že podav on Ondřej nadávno
žícím podané položeného, že by on Jan žalobu od Jana
časuov pominulých po odjezdu do Vídně J. Mti arcikníVlka na něho m. Ondřeje učiněnú při úřadu perkmistržete pp. místodržícím suplikací stížné, v níž to pololil
ském sformoval a jinak proměnil, jsa obviněn k tomu že
mezi jinými slovy, ze by žalobu, kterúž na neho Ondřeje
jest se před právem přiznal a na. něho J ana prové:t~
při úřadu perkmistrském Jan Vlk krejčí ueinil, na velrkú
uvolil a veda pruovody své toho Jest on mIstr Ondrej
záhubu a škodu jeho, též manželky i dítek jeho on Jan
proti' němu Janovi, aby se toho dopustiti a žalobu tu
Ornyus sformoval a jinak proměnil, a tudy že. by proti
sformovati neb proměniti jměl, ničímž podle práva neponěmu Janovi Vlkovi [v] té při on padl a odsouzen byl.
kázal, z té příčiny dává se jemu Janovi Ornyuso~i. P:'oti
Poněvadž pak jej Jana Ornyusa tak vysoce nařekl, osobu
němu m. Ondřejovi za právo, takže on m. Ondrej Jest
rřísežnou, čemuž on odpírá, žádá proti němu, mistru
povinen jemu Janovi nápravou, kteráž mu od práva naleOndřejovi, za opatření.
zena bude. Act. pridie Luciae (V příčině druhého nařknutí,
Proti tomu on mistr Ondřej z Dalmanhorstu, obeže Ornius svědomí Hanuši Falkovi nepořádně zapsal, byl
slaný, po vyžádaném od práva hojemství i rozkazu je.mu
m. Ondřej Philo téz téhož dne odsouzen a vzat v kázeň
učiněném, ~by na žalobu odpověď dal, sám od sebe J~st
panskou.)
promluvil, že cožkoli psal v té suplikací, to chce vésh a
26. 1565, 14. února. Tamtéž f. 257. Vedle toho
provozovati, když čas k tomu bude právní uložen. A maobeslání, kdež jest Jan Ornyus z P. obeslal ku právu m.
jíce strany sobě čas k pruovoduom nejednou, až i pod
Ondřeje z Dalmanhorstu a při přítomnosti jeho yznešení
té pře ztracením ulozený, a na den jmenovaný obě dvě
učinil a žádal, j"H jest jistý rozsudek jeden i druhý se
stojíce, Tan Ornyus, jakožto puovod, po nejednom
stal a jemu Janovi proti mistru Ondřejovi za právo dáno,
práva oznámení mají-li strany a chtějí-li co ukazovatr,
aby náprayu jemu učinil, kteráž jemu od práva nalezena
aby ukazovaly a' v pruvodích sobě nepřekážely, dal jest
bude, a s strany slov hanlivých že jest vězením trestán
čísti suplikací od m. Ondřeje podanú s tím promluvením,
23

poctivosti t~dyy.chtěj! ?or;,č~íci ~ester dotáhnov~ti, ~~, by
proti své CtI uClml, 1 Jakz šIlhave Abraham, pntel J~Jlch,
nahledl, tak je také křivolace vykládá. Ale ten veJklad
jim nepostačí a nebu~e se m?ci těmi slovy to na to táhnouti, jako by tu nárek poctJvostJ byl. . A s strany ,so~
kupa toho nebyla jest také Marta povmna ho v.o~~llat1,
než chtěly-li jsou sestry z Dalmanhorstu tak uClmtr, to
mohly udělati. Co se těch svědkuov od strany puovodní
ukázaných dotýče, poněvadž při nich žádného svědka
múzského pohlaví vedeno není a jsou čeládka toliko, postačiti sami nemají, ani také nářek poctivosti tu není.
Naposledy Abraham, prokurator sester, od sebe před
kem k tomu promluvil, že dvěma artykuly m. Bartoloměj
Ropal jej tuto dotekl, jedno s strany zen etc., druhý
s strany šilhavosti, což by nemělo býti. Nebo každý má
se při právě pokojně chovati a strana strany, též prokurátorové jejich, nedotýkati, jakž by mohl Zř. Zem. o tom
dáti čísti i také něco proti m. Bartolomějovi promluviti,
ale nechce tím práva zaneprázdňovati, než do jiného času
toho zanechává. I také sobě jej, m. Bartoloměje, jako
staršího váží.
Tu p. purkmistr a rada - vypovídají: Ačkoli z pruovoduov a svědkuov v této při od Lidmily a Doroty, sester z Dalmanhorstu vedených a ukázaných to se jest
našlo a vyhlédalo, že Marta, manzelka Jana Ornyusa
z Paumberka, o nebo Vondřejovi Klatovském, otci sester
předepsaných, slova na poctivosti hanlivá a duotklivá mluvila, ze on Vondřej vymrskaný byl, a aby to tak bylo,
toho jest ona Marla ničím podle práva nepokázala, ale
ze jest před právem stojéci v tom se ohlásila, že jest ona
jeho Vondřeje nebožtíka nenaříkala a nenaříká. Proto~
ta slova, kterážkoli jsou od ní Marty mluvena, z mOCI
práva se zdvíhají a kazí, takže Lidmile a Dorótě, sestrám
a dcerám někdy Ondřeje, ani budoucím jejich k ujmě a
ublízení poctivosti a dobré cti nejsou nyní ani časy budoucími. A p. purkmistr a páni ji Martu, že jest taková
slova o něm Vondřejovi, osobě jiz z světa skrze smrt
sešlé, a od cís. J. Mti vyzdvížená i zapověděná mluviti
směla, v svú kázeň a trestání bráti ráčí. Act. pridie
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~ěl,

vi poněvadž ty vejpovědi ve svou moc jsou
JIZ vesly, záda on Jan, aby od práva execucí se jich státi
~~hly a tu ?ápravu ;:;:. ?ndřej aby jemu učinil, porouceJe. se pravu k uV~tz:m a k spravedlivému opatření.
Proti to ';;1 11 m. Ondrej sám od sebe promluvil, že jest
ne~ada casu právnímu projíti, časně k apelací peníz~
~lozll a když cas k vyzdvížení přišel, jeho Jana k tomu
J:~~. obeslal a s příčinami na hotově byl a stál. Však za
pr.'cmou ohně.. kterýž na týž den jest vyšel, v pondělí
teJden, na ne voláno nebylo, ale odloženo do druhého
dn~. A v. tom m. Ondřej maje pro jisté a pilné příčiny
?dJezd pred sebou na den jim od práva uložený státi
J:~t nemyo~l, ale .o tom sv~. ;nanželce poručil, aby ona
pn práve J;:h? veJmluvna uClmla. Což i se stalo, žádaje
on vm. ?n~reJ, aby mu k vyzdvížení lakové apelací pře
kázka cmena nebyla, a že s příčinami na hotově jest
klerýchž i podati chtěl.
'
Na to od Jana O. promluveno: Žádosti té m. Ondřej
aby ;,pelací ~~zdvihn~ti mohl, za jistými příčinami užit;
ne ma a ;"emuze, ay l?redkem za tou přícinou, neb aČ jest
~ aJ(elacl von Ondrej. [peníze] složil, však příčin, nedada
sestl nv~de~uom, od casu slozeuí podle práva projíti, jest
?epoloZ1l I :a~e v n~ den vod práva jim vložený, když
Jednou, ~ruhy I tretl na ne voláno bylo, jest se neohlásil
am n:stal, a on Jan vstoupiv do rady, aby od práva
upušten byl, za absolucí jest žádal i poněvadž pořádek
pr,áv_a jest, kterýž všudy, i při tét~ slavné stolici J. Mti
Ce Lse zachovává], ano i při páních desíti soudcích kdež
on m. ~ndře! proti těm, kteří času jsou projíti da'li, nález~ uvazovati Jest pomáhal, i také jistá cís. instrukcí na
to ~~st" že v šesti vned~lí.ch od sl~žení peněz apelací vyzdvIl:nutl s~ .má, cehoz Je~t. on. mistr pochybíl, věří Jan
O., :e take jemu m. O~dreJovl vyzdvíhnouti apelací dopušt;:na neb;,de. A. kdez toho m. Ondřej dokládá, že by
m~nzelce sve, aby jeho vejmluvna před právem měla, pomCll, ~n Jan tomu~ .aby on~, , když na ně voláno bylo,
s~~tI me~a a se ohlaslt!, .. ~dplra, neb ví, kdy jest a jak
p~lIila a ze teprva, kdyz J1z p. purkmistr páni vyvstali vně
pred radou se ukázala a 8 p. purkmistrem mluvila.
tak
to jemu Ondřejo;~ . k vejmluvě, jako i toto, že jest přes
P?le odlel,. postaC!t1 nemá. Neb při právě toho jest prve
Ulkd~ neby:alo, aby ;nělo ~opuštěno býti apelací vyzdvíhnouh, kdyz kdo šestI nedeluom od složení peněz projíti
dal - .
vT~ p. purkmistr a rada vypovídají: Ačkoli m.
Ondrej zD. nedav času' právnímu od vejpovědi mezi ním
~,Janen; Ornyusem z P. o nářek poctivosti učiněné projltl pemze k .~pe~ací složil a také dříve šesti nedělí jej
Jana k vyzdvlZenlobeslal, ale že on m. Ondřej maje sobě
od toho dne do jlll~ho odklad od práva učiněný, na týZ
den zase ku právu Jest nepostavil ani se neohlásil a neodpověděl, va po pr~v~ dále nejda pořádku právního jest
pomlllul a casu proJítl dal, z těch příčin dává se Janovi
? pr~tJ němu m. Ondřejovi za právo, takže již vyzdvízem te apelací k vrchnímu právu užití nemá. Act. die
Valentini.
27. 1579, 1. března. RuTIOP, Č. 2112 f. 61. Jan
?rnyus z Paumberka, hor viničních perkmistr, přiznal se
ze duom svuoj u tváří řečený za sv. Mikulášem podl~
?omu Věžovského ležící, v němž bydlí, a což v tom domu
lest, od šatuy ložních. také chodících nádobí cínového
měděného, mosazuéh~, z lásky manž~lské jmenem věn~
li,ad věr:o d~l Je~t a dává Martě m. své. S strany pak
]Illeho sveho jmem on Jan Ornyus oznámil že dva domv
i.e~en proti krchovu sv. Jiljí, druhý pod Slovany, Bašt~
recený, s vinicí i s štěpnicí při témž domu, po dobré
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.Matiášovi Ornyusovi z P., vlastním a nedílným
bratru Je}:o Jana, naň připadlý, k tomu všelijaký jiný
statek svuJ vzdává dotcené manželce své - . Act.
fer. V. post S. 'Venco
28, 1598, 10. prosince. Rukop. č. 2113 f. 120.
M~rta Ornyus.ová z Paumberka, pozůstalá po dobré pamel! p. JanovI Ornyusovi z Po, na onen čas cís. hor viničních pražských perkmistru, vdova, oznámila, že dům
vlastní u tváří řečený, v němž na ten čas bydlí po smrti
s~~ dává Dorotě, někdy Albrechta Fišle dceři, 'Jana Pelhnmovského z VyškoTic manželce, Janovi Albrechtovi
Vratislavovi a Marii Martě, synum a dceři jejím stými
Janem splozeným - . Však - aby každý držitel domu
každého roku do školy sv. Hašta!a chudému zákovstvu
na ~koupení masa jednu k. gr. č. vydávati ročně byl
povmen - .
29, 1601, 4. května. Rulwp. č. 2205 f. 362. (Kšaft
Marty Ornyusové z Paumberka.) My purkmistr a rada
St. M. Pro známo činíme tímto listem obecně přede
všemi, kdež čten nebo čtoucí slyšán bude a zvláště tu
kd~ž sly"eti náleží, že p. Melichar Haldius, p. Jan Kych:
maJer, radní, též p. m. Symeon z Humberku na dožádání
paní Marty Ornyusové při p. purkmistru, jsouce k ní na
kšaft vys}áni :. s .tým!: kšaflem do rady zase pčišedše relaCI ? ne!? uC1:"lI takovou, že když Ir ní pL Martě přišli,
ona Jest Je ph vítala a z práce jím poděkovala a jsoucí
rozumu zdravého a paměti dobré užívajíc před nimi oznár~il~,
jest sobě kšafl sepsati dala, kterýž tak když před
mml precten byl, k nemu se jest přiznala, že jest její
celá.a dokonalá a poslední vule a poručivši jej spečetiti,
ten J1m odevzdala, kteřÍzto jej také do rady slozili. Kterýžto kšafl když jest potomně Je žádosti p. Jana Peldři
movského spolu s přátely jinými před námi v radě otevřín, čteu a publikován byl v středu po neděli Prosebné
léta šestnáctistého prvního, toto jest v sobě držal a zavíral, drží a zavírá bez ujmy a proměny slovo od slova
takto:
Ve jménu svaté a nerozdílné blahoslavené Trojice
Boha Otce, Boha Synu, Boha Ducha sv. jediného a pravého P. B. našeho od věkův až na věky požehnaného.
Amcn.
J ~ . Marta Ornyusová z .Paumberka, zustalá po dobré
pametl p. JanovI <;>rnyusovl Zv Paumberka na onen čas J.
Mt~ Cév. h?f ;IlJlcných Prazských perkmejstru, vdova,
znamo Cimm tnnto lIstem mým kšaftovním vůbec přede
všemi, zvláště pak tu, kdež jej čísti a slyšeti náleží kterak považujíc toho při sobě bedlivě, jakejmi bíd~mi a
strastmi zivot lidský a v jaké nejistotě termín a cíl běhu
jeho postaven jest, nacházím to, že čas a hodina smrti
kteréZt~ kaidý clověk den ode dne očekává, nejista ~
skryta jevs,t, n,echtějíC ; tohoto světa bez jistého a pořád
ného ponzem o statecku mém, kteréhož mi P. B. z mi~ost~ a štědroty své propujčiti ráčil, vykročiti a tudy k ně
jakemu, budo;:?ímu nedorozumění an~b sou~uv ;nezi přá
tely my ml pnclI1y po sobě zanechati, procež ackoliv jsa
na tento čas v nedostatku zdraví postavena a od P. B.
nemocí navštivena, však z milostí Boží rozumu zdravého a
paměti dobré ,v této sešlosti věku mého ilZívaje, s dobrým
rozmyslem mym tento kšafl a poslední jistou a konečnou
vůli mou jsem sepsati dala. A tato jest celá a dokonalá
posled,ní vule má: Předně a přede všemi, když se duš~
má, predrahou krví tohoto nevinného a nepoškvrněného
beránka ode všech hříchůI' mých očistěna od těla mého
odloučf, tuť já v ruce stvořitele mého B. Otce v zásluhách pána
a spaSitele mého Jezu Krysta poroučím jeho svaté a božské
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milosti skroušeným srdcem a vroucí žádostí prosíc, aby
'i vedle milostivého zaslíbení svého v slovu svatého evant
'h
d
t'
éh
l
gelium všem ",venclffi . zus ave~~ o o ~ sror 1 av vecn ~ .zatracení, jakozto pokuty za hnchy me, mocne sprosbU a
v nejposlednější den soudný v svou milostivou ochranu
přijíti ráčil. Jakož pak tu celou a nepochybnou víru a
naději v srdci mém složenou mám, že mne po této časné
smrtedlnosti v pocet a los volených svých milých přijíti
a spolu oucastna s nimi slávy své věčné učiniti ráčí. Potomně, jakož jsem jisté pořízení o domu mém vlastním a
dědičném u tváří řečeném, v něroz dosavad bydlením zů'
stávám, knihami městskými tohoto St. M. Pr. učinila a jej
Dorotě, někdy Albrechta Fišle, dceři bratra mého
milého dobré paměti, a p. Tanovi Pelhřimovskému z Viškdic, jakožto manželům spolu i s dítkami jich obojího
pohlaví, kteréž nyní mají aneb ještě z pozehnání božího
míti budou, s jistou v témž zápisu doloženou vejminkou
po smrti své dala a zapsala, toho vŠeho při témž dání a
zápisu zustavuji. Dáleji vinici mou vlastní zcela a zouplna
zaplacenou a nezávadnou na Plasích vedle Prunarovské a
Ráje Velikého obostranně ležící dotčenému p. Janovi Pelhřimovskému a pí. Dorotě, manželce jeho, jím toliko samým, nepojímajíc v to dědicuov jejich, po smrti své s níže
dotčenou vejminkou dávám a odkazuji. Též také co se
tkne vinice pod Slovany vedle špitálu sv. Bartoloměje
v Nov. M. Pro ležící, jenž Bašta slove, té při řízení a
zápisu. s počátku psaného p. Jana Ornyusa z Paumbcrka,
p. manžela mého milého, zustavuji. Item vína má všechna,
což by se jich koliv v témžto domě mém, v němž bydlím,
po s~rti mé vyhledalo a našlo, tolikéž jmenovaným manzeluom odkazuji. Však oni z toho všeho statku jim tak
ode mne z lásky daného vydati a vyplniti povinni budou
odkazy tyto:
Předně pohřeb mně poctivý, jakŽ na starožitnou
měštku náleží, učiniti a spraviti mají. Potom jakož jest
Anně a Lidmile, dcerám někdy p, Pavla Fišle z Paumberka, bratra mého milého dobré paměti, od pL Markéty
Kynduloyé, sestry tolikéž mé milé, z nich jedné každé po
dvou stech kopách míšo na jistý a v kšaft" jejím doložený
termín odkázáno, ten a takový odkaz on p. Jan Pelhři
movský spolu s pL Dor@tou, manzelkou svou, dle znění
téhož kšaHu na místě mém spraviti a vyplniti majL Jako
i těch jedno sto kop míšo Albrechtovi a Jaroslavovi, synům jich manželův, týmž kšafte'm společně odkázanejch.
Hem víceji již psanému Albrechtovi dvě stě kop míš.,
Vratislav,ovi a Karličkovi, vše synům z dotčenýho p, Jana
Pelhřimovského a pí. Doroty zplozeným, po jednom stu
kopách míšo odkazuji a ty aby od nich rodičuov vydány
a k dobrému jich do toho času, v kterémž by z vůle
boží k letům dospělým, ano i k místu poctivému přišli,
bez umenšení dochovány byly. Item výš jmenovaným Anně
a Lidmile po 300 k. míšo po smrti mé dávám a odkazuji a to
z peněz gruntovních 900 k. m., kteréž z domu p. Václava
ml. Krocína z Drahobejle, Pretlíkovského řečeného, po
100 k. míšo při času sv. Jiří se kladou; též z domu někdy
p. Markéty Kyndulové, sestry mé milé, jehož v držení
Jan Pretlík tohoto času zuostává, 190 k. m. a ty při ter·
mínu sv. Havla po 70 k. m. vycházejí a mně vlastně
dle zněllí zápisuv knih městských náležejí. Však z týchž
všech peněz gruntovních Jan Augustin Fišel z Panmberka,
bratr jich, napřed 490 k. m. při termíních již jmenova·
ných a to pro snadší zplacení díluv dědických sester
svých knihami městskými od něho uručených yyručiti a
vyzdvihnouti má. Anně pak a Lidmile teprva, když by
bratr jich sumu již jmenovanou zouplna vyzdvihl, nadepsaných 600 k. m. náleZeti bude. Kteréžto ony buďto
yy,
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společně aneb starší z nich napřed díl svuj vyzdvihovati

moci budou. Však též peníze tolikéž jim k dobrému, tak
jakž páni poručníci jejich za nejlepší
tj't! uznají, aby
obráceny byly. Též také tomu chci, jestliže by která před
proměněním stavu svého panenského prostředkem smrti
z toholo světa vykročila, tehda díl její tuto ode mně
z statku mého vlastního odkázaný na Jana Augustina,
bratra jich, spolu s živou zůstalou aby připadl. A jakož
mi dlužen zuostává Jan Augustin Fišel jedno sto kop m.
ty on Martičce, dceři své, kdyz by ji P. B. k letům
spravedlivým přijíti dáti ráčil, dochovati a odevzdati má.
Též aby Jan Augustin k lepšímu spomožení živnůstky své
všecken oužitek z vinice předepsané na Plasích ležící, co
by ho koliv P. B. roku tohoto naděliti ráčil (ač by mne
P. B. v tom čase od smrti uchovati neráčil) sníti a
k svému dobrému bez všelikteraké překážky člo;'ěka každého obrátiti mohl. A jakož jsem také jisté pořízení
o domu Peniežovském knihami městskými Janovi Augustinovi Fišlovi svědčící učinila, toho při tom zustavuji, však,
co se tkne domu Uhlířovského, kterýž již psaným Anně
a Lidmile společně zápisem kněh městských svědčí, takto
O něm tuto dle moci sobě v něm zanechané vyměřuji:
pokudž by ten k prodaji přišel, teda rovným dílem na
ně sestry suma za něj stržená půjde. Pakli by která
z nich, sester jej sama k ruce a živnosti své ujíti v tom,
zač by spravedlivě stál a šacován byl, chtěla, povinna
bude díl druhé sestry penězi hotovými ssouti a splatiti.
Item co jest týmž sestrám od ložních šatuv a nádobí
cínového kš aftem někdy dotčené pí. Markéty Kyndulové,
sestry mé milé, odkázáno, to jim zcela a zouplna a nad
to vejš z mých vlastních svršků v jedné každé, když
by která k poctivému vdání přišla, šatův ložních i s povlaky s jednú postel, totiž po třech peřinách, dvou polštářích a dvou poduškách, k tomu po dvou centnýřích
nádobí cínového od p. Jana a pL Doroty manželLlV vydati
se má. Co se pak všech a všelijakých svrškuv a nábytlmov, též klínotiiv mých vlastních vejšeji dotejče, co by
z nich komu po smrti mé vydáno býti mělo, to vše
v jistý extrakt ode mne uvedeno a vyznamenáno i spečetíno
mým jistýlI1 v~domím a to pečeti k tomuto kšaftu pEti·
sknutou jest. V čemž sem se ob zvláštně p. Janovi l'elhři,
movskému a pl. Dorotě, manželce jeho, duověřila. že vedle
jisté a konečné vůle mé, jako i v jiném ve vše~1, v tom
se tak a nejinak (jakž jsou mi se zakázali) zachovají a
komu co týmž extraktem jim svěřeným z lásky na památku mou vyměřeno, od sebe odvedou a to od stvrzení
téhož kšaftu mého ve dvou nedělích porád zběhlých.
Však jestliže by se také jací dluhové, jimiz bych komu
spravedlivě povinna byla, po mé smrti vyhledalo a našlo,
to oni manželé tolikéž vyplniti a zaplatiti povinni budou.
Naposledy moci sobě k změnění a zrušení tohoto Haftu
plné pozůstavuji. Pakli bych ho nezměnila, J. Mti p. purkmistra pánuv tohoto St. M. Pr. snažně prosím, že nad
touto vůlí poslední mou ochrannou ruku ddeti ráčí a ji
žádnému rušiti nedopustí. Pakli by kdo na tomto mém
učiněném z lásky a ne z nějaké povinnosti kšaftovním
vyměření přestati nechtěl, ale tomu na odpor se postavil,
teda díl jeho tuto odkázaný aby na skutky milosrdné a
lidi chudé do špitálu sv. Pavla a sv. Bartoloměje obrácen
byl. Toho všcho na potvrzení tento list kšaftovní pečetí
někdy p. Jana Ornyusa z Paumberka, p. 'manžela mého
milého, sem upečetiti dala. Stalo se v pátek nazejtH Nalezení sv. kříže léta šestnáctistého prvního.
Kterýžto kšaft na žádost přátel nebožky Marty
Ornyusové, poněvadž čas svůj při právě bez naříkání vyležel, od nás stvrzen jest. Tomu na svědomí a pro lepší
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toho jistotu i ku právu důvěrnost naší pečetí menší městskou
dali a rozkázali sme týž kšaft upečetiti V středu po Proměnění Krysta P. léta téhož.
30. 1608.
Rukop. Č. 324 f. 406. V domě
p. Jana Peldřimovského [pokojníci]: Wolf Poss krejcí,
nemá městské právo než frajprif, dělá řemeslo; Matouš
Svoboda švec, [má] městské právo zdejší; Jiřík vinopal,
prodává na zámku.
* 1622, 14. června. Rukop. č. 2114 f. 300. Zmocněn jest plnomocník p. Jiřího Vrata, p. opata Zbraslavského, do dílu na doml' slove u zlaté tváři, p. Janovi
Peldřimovskému z Vyškoric náležejícího, pro 1000 k. m.
dlužných.

*

1673, 17. listopadu.

RU/lOp.

Č. p. SO.
Č.

2116 f. 428.

Dorota, na onen čas Brodská a již nyní Majerová roz.
Peldřimovská z Vyškořic, prodala dům u zlaté tváře, jak
jej po rodičích svých zdědila a po - přijetí víry katolické r. 9. května 16S6 v pořádné držení uvedena byla
- p. Mikulášovi Alšovi Causaliusovi, arcib. konsistoře
sekretáři, za 2175 zl. rýn.

Číslo pop. 27 h.
(Viz v);še 27 fl.

XIV.
Na

náměstí

Svatomikulášském.

Číslo pop. 15.

*1. 1414. 10. května. Rukop. č. 2102f. 29. Symon
de Pylzna emit Vs. gr. erg a Jessconem Pehem aurifabrum
pro XL s. super domo Hilbrandi canulatoris. Act. fer.
V. po'( s. Stani,lai.

·'2. 1416, 27. června. Tamtéž f. 115. Jessco Pehem
ernit V s. gr. c. erga Symollem de Pilzna Sllper domo
Hiibrandi canulatoris. Act. sabbato ante Petri et Pauli.
"S. 1418, ll. července. Rukop. č. 992f. 21. HilIebrant canulator fassus est, se percepisse X s. gr. que
concernunt Lucam, Jilium Cunczonis canulatoris de Brux,
et eandem pecuniam servare debet usque ad annos legittime etalis sue. Quas quidem X s. dietus Hil1ebrandus
j.rincipalis el Hanussius Schink canulator, Jideiussor
ipsius, deputaverunt super domibus ipsorum et omnibus
aliis eorum bonis, sic quod quando dietus Lucas ad annos
suos legittimos pervenerit, tunc ipsi sibi dictas X s. solvere debent. Debet quoque ipse Hillebrandus ipsum
Lucam medio tempore circa se in expensis propriis tenere
ct fovere et sibi de victu et amietu congruo providere
et artificium canularie Jideliter informare et nichil proinde
ab eo exigere. Nam easdem X s. ipsi Luce relicta Johannis de VVienna in suo ultimo legavit testamento. Si vero
ipse Lucas ante annos Iegittime etatis sue decederet,
eX tunc diete X s. ad Katherinam, Nicolai de Awsk conthoralem, cognatam ipsius, devolvi debent. Act. fer. II.
antc s. Margarethe.
I. 1440, 19. července. Rttkop. č. 90 f. 5 a Č. 2102
f. 424. Henricus dictus Hemrle lorifex e. d. in plathea calcariatorum in acie, que fuit olim Hylbrandi canulatoris,
peoes domum Nicolai seHatoris ex una et ex opposito
domus ad ranam parte ab altera erg a Martinum lassner,
commissarium prefati Hilbrandi, pro LVI s. gr. Act. fer.
III. ante Marie Magd.

2. 147S, ó. srpna. Rukop. č. 2119 f. R. 3. Ve
jmeno - . Já Jindřich Hemrle brnieř duom muoj,
v němž bydlím -- tiemto kšaftem otkazuji - paní
Esteře m. mé milé - . Act. die Oswaldi.

3.

147ó, 26.

července.

Rukop.

č.

2105 f. 355.

Hanuss de Strzelin canulator et Machna e. d. acialem in
platea torriJicum penes d. Thome sellatoris aput Hester,
relictam Henrici Hemrle, et Johannem, vicenotarium tabularum terre, et Bartossium Fresser, commissarios, pro
LXXXVI s. gr. - Acl. fer. II. post Joh. B.
4. 1488, 26. března. Rttkop. č. 2106 f. 221.
Anna, olim Johannis seHator;s, nunc vero Hanussii conthomarito suo.
ralis legittima, resignavit omne ius suum Ihsuper Hanussius prescriptus resignavit viceversa domum
suam acialem, quam inhabitat, in platea canulatorum ex
opposito domus "d ranam situatam - conthorali sue - .
lsto adiuncto, quod memoratus Hanussius reliquit pro
Wenct'slao, filio suo ex priori uxore genito, XXV s. gr.
pl'. Act. [er. lIlI. post Anunc M. V_
5. 1496, lS. prosince. Tamtiž. Georgius faber de
castro Pragensi et Ludmila, relicta olim Caroli canuIatoris, notificavtrunt, quemadmodum Anna, relicta HHnussii cantariste, iuxta resignacionem superiorem mutuo
inter se factam Wenceslao, privigno suo, L s. gr. m.
dare debuit, quod eadem Anna dieto 'Venceslao, dum
adhuc vitam agebat, super i1las L s. X s. gr. m. dedit.
Decedente vero predicto VVenceslao residuum illius summe
prenominati Georgius et Ludmila, habentes ius post pretactum vVenceslaum secundum amicabilem concordiam,
tulerunt, reddentes iamnominatam Annam quittam et
solutam. Act. d,e Lucie.
1517, 24. března. Rukop. č. 2108 f. 202. Petr
a Markéta k. duom od Anny Hanušové ležící na
rohu podle kollejc Všech Svatých a někdy Duchka Škorpíka z strany druhé, za LXXXX k. gr. pr. Act. fer. III.
post Letare.
7. 1529, 9. srpna. Rulwp. č. 2155 f. 106. Petr
konvář u sv. Mikuláše dožádav se Piínuov úředníkuov,
aby výchoz ucinili k domu jeho, ukázal, kde má ,klep
dole v síni a nad tím nahoře druhý sklep, že zeď, kteráž
jest od ulice, skrze těžkost těch sklepuov jde ruozno a
tiskne se ven k ulici. A on obávaje se škody na domu
svém oznámil, že má úmysl od gruntu tu zeď štukovím
6.

konvář
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15.

oddělati až nahoru, pokavadž potřeba ukazuje. Pp. úřed

~íci pohleděvše,

že bez opravy býti vnemuože, .~opustili
jsú, aby poddělal v ten zpuosob, pocna z obop stranr
piléře, jakž jest vydán od rohuov aneb uhluov Jeho gleJfem až do zdi domové, aby štukoví vázáno bylo, tak aby
ústupku za tou zdí žádného nebylo a také aby mimo ten
glejf voheb volný byl bez zatísnění silnice. Act. fer. II.
ante Laurencii.
8. 1541, 22. března. Rukop. č. 534 II. f. 64.
Staly se smlúvy svadební k sv. manželství mezi 'Volfem
[Zimou] konvářem a Markétou, někdy Petra konváře a již
,,volfa manzelkou řádnou, a to takové, že táz Markéta
jeho Wolfa přijala jest na polovici všeho statku svého, kterýž
if se jest dostal po nahoř" dotčeném Petrovi, manželu
jejím, na díl její. Act. fer. III. post Oculi.
9. 1542, 3. února. Rttkop. č. 2142 f. U. 7.
(Kšaft Markéty konvářky.) V pátek den sv. Blažeje vuoli
svú Markéta konvářka oznámila jest takovúto, že předkem
všech věcí - mocným, dokonalým a celým hospodářem
činí Wolfa, manžela svého - . (Vyhlášeno v úterý po
sv. TiburcL)
10. 1ó50, 3. prosince. Rt/kop. č. 21l? f. 223.
Wolf konvář vzdal duom - Lidmile m. své. Act. fer.
lIlI. post Andream.
11. ló6ó, 2S. února. Rukop. č. 991 f. 308. Jakož
Y"cla\' Kába řemesla konvářského obeslal ku právu
Zimu konváře a vinil ho z toho, že o něm Václavovi mluvil slova dosti těžká, kterýmiž ho na jeho dobré cti on \Volf zhaněl a zplundroval, mluvě, že by mu
pokrásti Václav měl a že jej zmučiti i oběsiti dá, ano i
šelmou ho Václava nazval a jinak; pouěvadž pak vždycky
se jest dobře on Václav choval, žádá v tom za spravedlivé od práva opatření. Proti tomu od Wolfa jest mluveno,
že, co jest mluvil, to dobře mluviti mohl, ale ne aby ho
zlodějstvím naříkal, toho jest nemluvil, než že jest on
Václav zjednal se u něho \Volfa do pěti let, aby se ře
meslu konviřskérllU učil, i nebyl než dvě letě a ušel
z domu jeho nepořádně i vykradl se a zase nenavrátil se.
Protož Wolf nemuze o něm Václavovi dobre mluviti. (Žaloba byla odmítnuta.) Act. in vig. Mathei evang. 1565.
12. 1585.
Rukop. é. 1666 f. 32. Wolf Zima.
lS. 1585, 15. bi-ezna: Rukop. č. 2112 f. 198. Wolf
Zima konvář oznámil, ze duom svůj nárožní v Platnéř~ké
ulici vedle kolleje Všech Svatých, v němž bydlí. též
gruntovní peníze na domu Mikulášovi Janovi kožišníku
prodaném, dal za dobrodiní jemu ukázaná i nCiněná, dává,
však tcprva po smrti své, Anně Purkhartové, po Janovi
Purkhartovi, měštenínu Menš. ]'vl. Pr., vdově, tetě své.
A táž Anna uvolila se jest jeho Wolfa vš~lijakými potře
bami vezdejšími, stravou, oděvem samého třetího az do
smrti jeho opatrovati, náležitě fedrovati, nadto každého
týhodne jedemezcietma gr. č. pro pohodnější vychování
dávati, a když by ho P. B. z tohoto světa prostředkem
smrti povolati ráčil, poctivý pohřeb zpusobiti. Po smrti
pak podle vůle jeho Wolfa bnde Anna z toho všeho statku
loto povinna vydati Mandaleny, kuchal-ky téhož Wolfa,
dvoum dcerám, Anně a Alžbětě. po 5 k. m.; item k záduší kostela sv. Mikuláše, kdd jeho tělo odpočívati
bude, 10 k. gr. m. - Act. die Longini. (Legáty vyplácováuy od 9. srpna r. 1585.)
14, 1087, sb. července. Rukop. č. 2112 f. 265.
Pavel Stel' švec a Alžběta k. d. nározní v osadě sv. Mikuláše podle kolleje Všech Svatých od Anny Purgkhartové
jinak Landekové za 475 k. gr. č. Act. fer. V. post Jacobi ap.
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1ó. 1597, 7. srpna. Rukop. č. 2113 J. 80. Stal se
frejmark o domy mezi Pavlem Sterp'" šel'cem, Alžbětou
m. j., z jedné a Kateřinou, někdy Sebestiana Poláka a již
Tomáše Rulanta zámečníka manželkou, z strany druhé, že
Pavel Šter a Alžběta postoupili jsou domu svého nárožního podle kolleje Všech Svatých ležícího Kateřině, Tomáše Rulanta manželce - . (Splaceno 1'. 1600. Jiný dluh
na domě (rukop. č. 2231 f. 231) splatili 28. ledna 1604.)
16. 1604, 16. ledna. Tamtéž J. 307. Tomáš Rulant zámečník vzdal dům - Markétě m. své.
17. 1608.
Rukop. Č. 324 J. 445. U Tomáše
Rulanta [pokojníci]: Jeronym HaUer z Normberka, Alena
švadlí.
Číslo pop. 16.
(K o II e j Vše ch S vat Ý c h, And ě I s k á.)

* 1. 1366, SO. července. MOl1ti11tmta lt11iversiiatis
Prag. ll. str. 236 a Dobnet', Monumenta historica 1 p.
246. In nomine sancte et individue Trinitatis feEciter
amen. Carolus quartus, divina favente c1emencia Romanorum imperator semper augustus el Boemie rex, ad perpetuam rei memoriam. Sicnt divina veritate testante nemo
coronabitur, nisi qui legittimo certamini innisus fuerit
opere virtuoso, sic el corona est proponenda certantibus,
ut in certaminum laborantes discrimine preter meritum
retribucionis etcrne eciam coronam sperent materialis solacii, quatenus duplicis retribucionis officio certancium
corda ad assecucionem propositi premii forcius animentur.
Sane cum pridem animo deliberato, principum, baronum
ac procerum regni el corone Boemie, fidelium nostrorum,
accedente consilio quoddam in nobili civitate nostra Pragensi collegium fundavimus el instauravimus, quod eciam
ex nostro nomine, auctore domino. felicibus auspiciis
collegium Caroli decrevit nostra serenitas perpetuis temporibus appellari, quod quidem coUegium domo inhabiiacionis

muniviIl1US,

nUlllero

personarurn

distinximus,

officia lecture et studiorum distribuimus, redditibus et
proventibus congruis dotavimus, sieut in íitteris fundacionis et instanracionis huiusmodi plenius et expressiUs continetur. Ut igitur magistri et studentes di cti collegii ·strenue milicie laboribus officia leclure et studiorum exerceant,
magistris ipsis ac eciam studenlibus dicti collegii infrascriptas gracias faciendas duximus sub modis et condicionibus, prout inferius est cxpressum.
Primo quidem auctoritate regia Boemie pro nobis,
heredibus ac successoribus nostris, Boemie regibus, et
euisdem regni corona in perpetuum decernilllus et hoc
regio Boemie perpetuo sancimus edicto, quod ad omnes
et singulos canonicatus el prebendas ecclesie Umnium
Sanetorum regalis eapelle in castro nostro Pragensi, dum
et quocies eosdem qnovi, modo vacare continget. nemo
amplius presentari dcbeat auctoritate regia Boemie pre·
fata, nisi senior vocacione de numero magistrorum et
studencium dieti collegii nostri quodque decanus eiusdem
eec1esie, ad quem investitura canonicorum speclare dig·
noscitur: ante sui approbacionem, confirmacionem seu
quamvis assumpcionem aliam, corporaliter tactis sacro·
sanctis evangcliis, iurare debeat, nullum penitus ad cano·
nicatus et prebendas huiusmodi admittere, instiluerc sen
investiri quoquo modo, nisi eum de numero dieti collegii
iuxta formam expressatam superius rex Boemie, qui pro
tempore fuerit, duxerit presentandum, prelaturis prepositura ct decanatu duntaxat exceptis, quas in con.vetis suis
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ab antiquo iuribus et eondieionibus volumus permanere.
Et pro usu et cornmoda inhabitacione dielorum magistrorum et studenci um communiler et divisim, dum canonieatus et prebendas huiusmodi assecuti fuerint, ut eo conveniencius in dieta eeclesia Omnium Sanetorum divinis
obsequiis vacare possint cl valeant, domum illam in Maiori *)
Civitate Pragensi, que fuil aliquando bone recordacionis
Bohule, quondam Pragensis eanonici, que sita est ex
opposito curie plebani ecclesie s. Nieolai dicte Maioris
Civilatis Pragensis, ipsis et eorum successoribus in perpetuum auctorilate regi" Boemie pro nobis, heredibus et
sueces,oribus nostris, regibus Boemie, et eiusdem regni
corona animo deliberalo ac de certa nostra scieneia da·
mus, conferimus et donamus ea condicione, ut dum unus,
duo vel plures de prefato collegio Caroli huiusmodi cano·
nicatus et prebendas asseeuli fuerint, mox alius seu alii
sufficientes et idonei in locum illorum assumi debeanl, ut
numerus magislrorum et studeneium dicti eollegii in sua
sem per integritate eontinuo perseveret.
Volumus eciam, quod nullus dictorum canonicorum
ex tunc in antea redditibus, fruelibus et obvcncionibus sue
prebende gaudeat, ni si presens et actu legens exstiterit,
dum tamen innrmitate nOlabili aut senio non fuerit impeditus, in quibus casibus dcliberacione regia infirmitati
compacientes humane ipsos fruetibus ct provenlibus prebendarum suarum absque impedimento gaudcre volumus
et potiri, deccrnentes et hoc rcgio Boemie statuentes
edicto, q\lod prefati canonici singularis diebus dominicis
er festivis processioni solem ni, missarum ct vesperarum
officiis inleresse debeant, privatis vero diebus solum
ipsos solemnitati misse maioris interesse volumus, ut eo
commodius intendere valeant eorum studiis et lecturis.
Nulti ergo o:nnino hominum lieeat hanc nostre fun.
dacionis , instauracionis, dotacionis, donacionis, collacionis,
decreti et inhibieionis paginam infringere seu ei quovis
ausu temerario contraire sub pena mille marcarum auri
purissimi, quas ab eo, qui eontrafeeerit, toeies, quocies
conlrafaclum fnerit, lrremissibi1iter exigi volumus, et
earum medietalem regalis fisci Boemie, residuam vero
partem iniuriam passorum usiblls applicari. Signum serenissimi principis et domini domini Caroli quarli, Romanorum imperatoris invictissimi et gloriosissimi Boemie
regis. Testes huius rci sunt illustres Rudolphus, dux 5axonie, sacri imperii archimarescallus, Otto, marchio Brandenburgensis, saeri imperii archicamerarius, principes
electore;, venerabilis Marquardus, s. Aquilegiensis ecclesie
patriarcha, Joannes, Pr-agensis ecclesie archiepiscopus, sedis apostolice legatus, J oannes, Ullomucensis, nostre imperialis aule cancellarius, Lamperlus Spirensis, Petrus
Ulixbollcnsis, apostolice scdis nuncius, Joannes Vormaclensis, et Petrus Curiensis ccclesiarum episcopi, illustres
Bolko S, idllicensis et Joannes Oppaviensis duees, spectabiles Joanlles, landgravius Luzzemburgensis, Henricus de
Sehwarzburg, Joanlles de Anhalt et Purghardus, purggravius l\1agdeIJUrgensis, nostre imperialis curie magisler,
comites, nobiles Borsso de Ryssenburgk, Joannes de
Wartmbergk cl Thymo de Coldicz, camere nostre magister, el alii quam plures nostri imperii ac regni Boemie
nobiles el fideles. Presencium sub imperialis nostre
maiestatis sigi1lo testimonio litterarum. Datum Prage anno
d. mi11esimo trecentesim') sexagesimo sexto, indiccione
quarta, III. Calendas Augusti, regnorum nostrorum anno
Romanorum videlieel vicesimo primo, Boemie vicesimo,
imperii ve, o duodecimo. Per d. imperatorem cancellarius.
(Na ohbu Registrata. Joannes Saxo.)
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*2. 1378, 25. listopadu. Rt/kop. fak. fil. Oec. B. 7
364. Nos Ulricus decanus, Petrus preposilus totumqne
capitulum collegii capelle regie ecc1esie 00. SS. in castro
Pragensi proteslamur - quia propter emendacionem
- bonorum noslrorum in Twrssicz hereditatem ibidem
noslram, videlicet quinque laneorum, vendidimus et presentibus exponimus - in purgrecht - . Datum in die s.
Catharine a. 1378.

f.

"3. 1376-80. - Sum ma cancellariae Caroli IV,
ed. Tadra Č. 358. Wenceslaus, dei gracia oc venerabili
Johanni Olomuccnsi episcopo, principi, consiliario suo
dileeto, graciam suam et omne bonum. Grandis dileccionis
flagranciam et sinceritatem affectus purissimi, q uibus deliberacio tua ecclesiam Olomucensem prosequitur, gratas
aspexit nostra serenitas et ideo iuxta tue supplicacionis·
continenciam et quemadmodum a maiestate nostra vive
vocis oraculo hllmiliter supplicasti, consideratis eciam
multiplicibus obsequiis et indefessi laboris frequencia,
quibus attenle sollicitudinis opera noslre celsitudini tam
devote, quam eciam fideliter placuisti, donacionem i1lam,
quam de domo tua si ta in Maiori Civitate Pragensi apud
ecclesiam s. Nieolai in foro pullorum cum suis pertinenciis eeelesie Olomucensi, in personas omnium successorum
luomm, ibidem antistitum, nec non decani, prepasiti,
archidiaconi, canonicorum et eapituli prefate ecclesie, qui
pro lcmpore fue-int, animo libera!i fecisse dinosceris,
auctoritak regia Boemie animo deliberato, sano principum,
comitum, baronum et procerum nostromm accedente consilio de nostra scienci a approbamus, ratificamus et presentis scripli patrocinio confirmamus, absolventes eandem
domum cum omnibus suis pertinenciis auctoritate predicta,
ut premittitur, ab omni onere exaccionum, collectarum,
bernarum, lozungarum, prestacionum seu c\liuslibet alterius
tributi, quovis eciam nomine valeat appellari, quamdiu
domus ipsa in tu a, successornm tuorum nec 110n canonicorulll et capituli Olomucensis ecclesie potcstate [fuerit],
Si vero, quod non credimus, eadem domus quovis titulo
vendicionis vel donacionis, obligacionis, permutacionis seu
quovis alio modo ab ip,a Olomucensi ecelesia alienari
contingerct, ex tuuc ipso fact" domus eadem cum omnibus suis pertinenciis ad reges, coronam et regnum Boemie
sit modis omnibus devolula. Mandam\ls igitur tenore presencium magistro civium iuratis et univcrsitati civitatis Pragen sis, fidelib\ls dilectis, sub obtentu nostre gracie et favoris,
qualenus antedictam domum cum omnibus suis pertinenciis
plena et omnimoda libertate gaudere permittant, nichil
ab eadem domo vel eius possessoribus et incolis predictorum onerum, daciorum seu gravamine quomodo repetendo,
iuri Ulunieipali et pristinis oneribus velut antea sit subiecta. Presenciunl etc.

*4. 1381.
Zadra, Piíspěvky II dějil1am u1~iverstfy Č. 13. ln domo habitacionis dd. magistro rum de
collegio 00. SS., que sita est in parochia s. Nicolai !vfai.
Civ. Prag,
o. 1383, 31, března, Libyi erect. vyd. Borovy
11/, Č. 349, Nos Fredmannus de Praga, magister in s.
theologia, Tilmannu_ de Cassele, Johannes Marienwerde,
baccalarii formati in eadem, Lupus de Slrazni, magister
in artibus, Menso de Bckhausen, Nico!aus de Gubin, Conradus de Zollaw, simiIiler baccalarii formati, et Matheus
de Cracovia, magister in s. theologia, nec non magistri
in artibus, notum - , quod eum nos domum nostram,
quam nune inhabitamus, (jue erat olim d. Johannis,
episcopi Olomucensis sitam prope ecclesiam - s.
emissemus, ab - maNicolai in foro pullorum
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aistris Nicolao de Gubin et Johanne de Mulberg, presbyteris, teslamentariis - Vincencii dicti Nidek de Gorikz bone memorie, tunc studentis studii universita tis
Pra~., nonaginta sexag. gr. - recepimus - , quas - idem
_ deputavit pro emendo perpetuo censu - el
construendo uno altari in ecc1esia s. Stephani in Ribniczko
_. Quem - censum - assignamus - super domo nostra
supradicta - . Acta sunt hec a. 1383 die ultima
mensis Marcii-.

*6.

140:2.

J.10111tmenta univer. Prag. I. str.

131. Magistri collegii: Blasius Lupus, Albertus Ensch
(Engelschalk), Nicolaus Litomysl, doctores in theologia,
~,t mag. Andreas de Broda.
*'7. 1426, 29. února. Rt/kop. é. 992 f. 64. Nos
Prúbislaus de J essenic" Cristanus de Prachaticz et alii
canonici capelle regie 00. SS. in castro Pragcllsi, ar ci um
liberalium magistri, capitulariter congregati et capitulum
·representantes de anno dominice incarnacionis millesimo
IlJI C vicesimo sexto, die decima nona mensis Februarii
in domo nostra communi sita in parochia s. Nicolai in
antiquo foro pullorum civitatis Mai. Prag., notum facimus
tenore presencium universis, quod cupientes nostram novinee [pertinenlis J ad dict~m capellam regiam
sitam inter vineas ex una abbatisse et conventus
s. Georgii, similiter in castro Pragensi, et Sigismundi,
civis I\lin. Civ. Prag., parte ex attera, [condicionenl] facere
meliorem, maxime visa ipsius suprema desertacione et
aliis per dnminos consules Mai. Civ. Prag. et eorum
coofficiales expositam, ad 1l0S quoque eum' non modicis
laboribus et sudoribus reversatam, inter nos matura prehabita deliberacione ac tractatu diligenti, de una noslrum
omnium voluntate et consensu dictam vineam liberam et
ab omnibus oneribus ct steuris absolutam et exemptam,
nc lotaliter desertetur, exposuimus ct locavimus, exponimus el locamus cum effectu provido et circumspecto viro
Michaeli de Lutomyssl, civi dicte Prag. Magne Civ. in
platea ferrea memorati in domo, supra cuius hostium
lllanus in d'yadem~te est depicta, inter domos ex una
Petrman el Simonis, ad ursos conventoris, parte domllS
ex altera, ad decem dumtaxat annos capto inicio ab anno
d. supradicto. Qui quidem Michael anno primo supradicto
debebit dictis magistris solvere unam tantum sexagenam
gr. cl hoc festo s. Martini proxime tune venluro. In secundo autem anno statim tune seeuturo solvere debebit
de dicta vinea duas s., nnam vide1icet in festo s. Georgii
immediale tunc sequturi, aliam in festo s. GalIi immediate
subsequcntis. In tereio autem anno statim post sequturo
soIvere debebit tres s. gr., mediam alteram videlicet
sexagenam in festo s. Georgii tune immediate secuturo
et iterum mediam alteram s, in festo s. GalIi tunc immediate subsequenti. In quarto autem anno, quinto, sexto,
septimo, octavo, no no et decimo tantum solvere lenebitur
cl debebit, quantum in anno tercio supradicto, scílicet
per tres s. divisim in terminis iam premissis; medio
autem tempore, si videbunt dictum Michaelem magistri
premissi presenles vel futuri ac eorum successores di ligentcm el s011icitum circa laborem et reparacionem dicte
vince cl si vendere voluerint, sibi pocius vendere debebuut et íavorabilius ac micius super alios emptores, qui tunc
Occurrerint vel occurrere quomodolibelpoterint in paucis vel
in maltis. Cui quidem Michaeli promiltimns bona et sincera
fide premissam convencionem et exposicionem ac loeacionem ratam et gratam tenere et quantum in nobis
fuerit, cum auxilio et consilio dictorum domino rum consulum supradiete Magne Civ. Prag. et ipsornm eoofficialium
tueri et fideliter defensare, Ipse quoque Michael sepe-
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dietu s debebit nobis et suceessoribus nostris eciam eavere
pro se et suis successoribus; quibus idem ius de supradieta
vinea competere debet et debebit per inseripcionem ad communem tabulam sive librum dicte Maioris Civ. Pr., sub
tali condieione: quod si in terminis ptedictis vel in aliquo
eOrum non solverit prescriptam sum mam yel partem eius
et infra octavas eorum, dicti magistri vel successores
eorum poterint se de dieta vinea intromittere et eam ad
sue voluntis beneplacita occupare. Eamque aIiis iuxta suum
veUe et videre locare, exponere, vendere vel quomodolibet eonvenire, qui possent eis reddere fruclum debilum
temporibus deputatis, debitum quoque retenl\lm mediante
iure exquirel e et repekre auxilio et consilio dictorum
dominorum, scilicet magi,tri eivium, iudicis et aliorum
eonsnlum iuratorum et ipsorum coofficialium, tune presencium vel futurorum. In quorum omnium rohur et firmitudinem sigillum nostr~m maius capelle premisse de
scitu et consensu nostro a presencia duximus appendendum. Datum anno, die lit loco, quibus supra.
*8. 1429, 16. listop. Rullop. Č. 992 f 109. In
causa, que vertebatur inter magistros collegii 00. SS. ex
una et Michaelem de Luthomyssl nec non conthoralem
ipsius parte ex altera occasione vinee dictorum magistrorum per dictos l\lichae1em de L. el eius eonthoralem
a magistris prefatJs antea convente ,e" conducte magisler
civium et consules iurati Mai. Civ, Pr. - pronuncciaverunt, mandantes ,cilicet, quatenus antedicti Michael et
conthoralis sua eum heredibus et successoribus suis supranominatos magi;tros et eorum successores de cetero non
impetant prefate vinee occasione modo aliquo excogitato
- , Act. ipso die s, Othmari.

1. 1463, 5. října. Rttlwp. é. 2003 f. H. 9, Ego
Weneeslaus, magister mOllcium vinearum .- publice recognosco, quomodo considerans et perpendens vinea.
circum Pragam non laboratas et incultas, nolens, ut
iacent ineulte, sed ul colantur et laborentur, et sic ex
officio meo cOlldignus sum, ut eum diligencia conspieerem,
ut laborentur - . Induxi enim honorabiles viros magistros
collegii 00. SS., ut vineam exponerent, videlicet mag.
Ambrosium prepositum, mag. Paulum, mag. Johannem de
Trzebowa, mag. Martinum de [nevypsáno J, mag, Martinum
de Chrudym, (jui fecerunt et exposuerunt vineam hereditariam situatam ex opposito ecclesie castri Pragensis ex
una el d. Johannis presbyteri et cappellaní moníalium s.
Georii - in cen sum ad decem annos - . Aet. fer. lIlI.
ante Salus populi.
2. 1467.
Rt/kop. Č. 2003 f. K. 23. Magistri
eollegii 00. SS. in Mai. Civ, Prag., prepositus eiusdem
eollegii mag. Martinus de Swin, mag. Paulu s de Dobryn,
mag. Simon de Chrudim, mag. Wenceslaus Pala de Praga,
mag. Johannes de Thabor exponunt vineam suam hereditariam - VIIF/, str. - ad viginti annos - . ·Act. dle
Simonis J ude.
3. 1494, 26. července. Monumenta IIniv. Prag,
III. str. 64. Feria sexta post Jaeobí mag. Simon et mag.
Stanislaus, collegiati 00. SS. collegii, adversus se habentes gravia et uifficilia per d. J oannem Album a ciconiis
et Vitum porybný mag. Paulo de Zacz et sacerdote
Joanne ad s. Egidium plebano eooperantibus confederati
sunt; mag. enim Stanislaus fassus est, quoniam mag,
Simonem habet pro honesto tnagislro et sacerdote integre
eonservato, nillil mali de eo sciens. Mag. Simon eadem
ad mag. Stanislaum loquutus est.
4. ló01, ",9. ledna. M011Zlmenta univers. Prag.
lI, 2, sir, 133. My Vladislav, z bozie milosti Uherský,
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Český, Dalmatský, Charvatský etc. král, markrabie Moravský, Lucemburské a Slezské knieže a Lužický markrabie
etc., oznamujem li,stem tiemto všem, že jest nám předlo
ženo jmenem poctivých mistra Martina a mistra Duchka,
koIlegiatuov koIleje našie u Všech Svatých na Star. M.
Pr., nábozných našich milých, kterak v předešlých časiech
téměř všecky vsi příslušejície k té koUeji odtud odtrženy
jsú a jinam rozličným osobám zapsány, takže již tu dobře
malú živnost mieti nemohou z těch duochoduov, kteréž
jsú ještě zuostaly. I prošeni jsme jmenem nadepsaných
mistra Martina a mistra Duchka, abychme jim toho přieti
ráčili, jestli že by oni oba spuolu aneb jeden z nich
mohli co vyplatiti, ježto by k tej kolleji oj starodávna
příslušelo; My prohlédajíce k jejich slušné prosbě k tomu
jsme se na chýlili s radú věrných našich moc jim plnú
dávajíce; cožbykoli vyplatiti mohli, ježtoby k tej kolIeji
od starodávna příslušelo, aby toho moc plnú jměli, buď
společně neb rozdielně, tak jako bychom to sami učiniti
mohli, však s takovú vymienkú, což vyplatie, aby to k té
Jwlleji zuostalo nynie i budúcně po věčné časy. A kol1egiatové nynější i budúcí aby toh~ požívali bez překážky
našie i budúcích našich, králuov Ceských. A my i budúcí
naši nemáme toho, což vyplatie, od té kolleje odtrhovati
ani zapisovati pod žádnou formou. Tomu na svědomie
peče( naši královskú k tomuto listu přivěsiti jsme kázali.
Dán na Budíně y pátek před hodem :II. B. hromničné
leta b. tisícieho pětistého, prvnieho a království našich
Uherského jedenáctého a Ceského třidcátého leta. Ad relacionem mag. d. Joannis de Sselnbergk, summi cancdlarii
regni Boemie.
5. 1523, před 19. listop. PrMJteny dějil1 Českých
V 1. str. 259. Magister Thomas Wlassinensis post obitum
m. Wenceslai Wachkonis ad coIlegium 00. SS. ante
Elisabeth invictus et eum conviciis e Magno collegio
discessit.

6. 1ó30-1533. - Monumenta tmiv. Prag. III.
str. 100, 102. Magister Georgius Pisensis praepositus.
7. 1544, 17. dubna. Monnlltwta ul1-iv. Prag. III.
str. 123. Die Reliquiarum m. Georgius Piscenus praeposit"s obiit. In cuius locum 21. Aprilis electus est praepositus Gregorius Orinus a Chocenicz Pragenus et philosophiae in academia Ferrariensi doctor creatus.

8. 1549.
Winter, Děje vysokých škol Pražsk)ích dle arch. ttniv. A. 47 f. 1-9. Administrator

Mystopol, dvojaký člověk, jenz se točil k straně katolické,
uznal dobu býti příhodnou, aby od univel'sí odtrhl kollej
V. Sv., i kronikář Hájek se O to pokoušel, ale dekret na
kollej obddel od vlády 1'. 1548 Mystopol. Ale mistři se
bránili tuze. Nejprv vzali radu u konšelů; administrator
dlouho tvrdil, že o lwllej vlastně nestojí, že mu jí nabízejí. Tím rozumem ledy professorové honem psali latině
a česky arciknízeti. Však dostalo se jim odpovědi, aby
Mystopolovi nepřekáželi; jakmile vystěhuje se rektor
Chocenský, af vstěhuje se Mystopol. Mistři ještě vzdorovali. Podkomoří p. Popel z Lobkovic mistry volá, straší
je hněvem královským, král prý nezamýšlí nic proti jich
právům, naopak, hodlá! pokleslou universí ZdVl hnouti :
kollej V.; Sv. zanedbaná a Mystopol jí napraví. V úterý
po sv. Simonu á J udě v shromážděné fakultě, vyžádav
sobě slyšení, Mystopol naříkal, že ho pomlouvají, říkajíce,
že neobyčejnou pýchou jest nadutý, že pro ukrytí svých
lotrovství chce míti kollej V.' Sv. zvláště pro krásné paní.
Nářek svůj skončil výstrahou.
9. 1561.
Borový, Jednání a· dopisy I. č.
538. Supplicacio m. Galli Gelasti Vodniani, praepositi 00.
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SS. collegii ad imperatorem de gravaminibus sibi ab administratoribus et consistorianis et aliis iIlatis.
10. 1561.
Tamtéž Č. 539. Supplicatio elUSdem ad imperatorem de personis in universitate Pl'ag.
Lutherismo infectis.
ll. 1561Tamtéž Č. 540. Žádost k osobám
z stavův k opatrování náboženství přidaným a zpráva
administratora o mistru Havlovi Vodňanském, kterak on
proti nim kněžstvo pod obojí pobuřuje.
12. 1561.
Tamtéž Č. 541. Omluva m. Havla
Gelasta Vodňanského proti nařknutí, že by nepokoje mezi
kněžími působil.

13. 1562.
Tamtéž Č. 544. Odpověď Havla
Gelasta a jiných kněží pod obojí k císaři, že rozepři
proti osobám, jež z bludův a kacířstva obvinili, podstoupiti pro všeobecnou zkaženost lidu obecného jim se nyní
nebezpečné býti vidí.
14. 1562.
Tamtéž Č. 545. Ferdinand 1. naři
zuje poddaným, aby m. Havlu Gelastovi a jiným kněžím
potřebné svědectví vydali.
15. 1562, 4. května. Pažout, Jedná11í a dopisy
Č. 1 a 2. Ferdinand 1. obesílá k sobě na hrad Pražský
některé kněze, aby se z bludného ucení, jež jim mistr
Havel Gelastus a jiní za vinu kladou, ospravedlnili.
16. 1562, 14. května. Tamtéž č. 3. Syědomí v rozepři mezi m. Havlem Gelastem a knězem Štěpánem,
arciděkanem Hradeckým, o náboženství.
17. 1562, 31. května. Tamtéž č. 4. Kněz Martin,
farář u sv. Mikuláše v Menš. M. Pr., pokládá některé
artikule proti m. Havlovi Gelastovi O bludném a rouhavém
učení jeho, aby na ně odpověděl.
18. 1562, 1. června. Tamtéž č. 5. Kancelář Česká
oznamuje, že stání ve při mezi m. Havlem Gelastem a
společníky proti některým kněžím jest odloženo.
19. 1562, 26. června. Tamtéž č. 6. Cís. rozhod·
nutím odkládá se pře mezi m. Havlem G. a kněžími
měst Prazských o bludné učení.
20. 1562, 16. července. Tamtéž č. 9. Ferd. I. nařizuje některým kněžím, aby za příčinou pře s m. Havlem
G. dne 1. září na hradě Pražském se postavili.
21. 1562, 23. srpna. Tamtéž Č. 11. Ferd.1. odkládá
rozepři do svého příjezdu.
22. 1562.
Tamtéž Č. 18. M. Havel G. před
kládá arcibiskupovi důvody, proč chce setrvati při přijímání pod obojí způsobou.
23. 1564.
lcfo1ZU11lwta univers. Prag. I, 2.
str. 384, lIl. str. 163. Die 4. et 5. Julii facta est subita
_ inundatio· Multavae - . Replevit - cellas subterraneas collegii Angelici.
24. 1565, 26. září. Pažout, Jednáni a dopisy Č.
381. Arcibiskup prosí císaře, aby kněz pod obojí mistr
Havel Gelaslus, který jit po dvě leta a pět měsíců ve
svém domě jest vězněn, propuštěn byl na svobodu.
25. 1565, 26. října. Tamtéž Č. 403. M. Havel Gelastus žádá, aby opatŤen byl farou v Praze.
26. 1567.
M01Utmenta lmiv. Prag. lIl. str.
173. Quibus redditibus hoc tempore gaudet Collegium
00. SS. 13 s. gr. In lásce tribus collegiis professores degunt eorumque redditibus fruuntur.

27.

1569.

Rl/kop.

Č.

1056 f. 34.

(Svě·

domí mezi knězem Havlem Gelastem, proboštem kolleje
kaple královské V. Sv. na hradě Pražském, s Mikulášem
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roecířem, jinak Kupcem, též Lidmilou, m. j.) Jan Chlumecký z kolleje V. Sv. svědcil: V pátek k hodině první
na noc paní Lidmila zvonila na p. mistra s křikem velikým, aby)í o~evřel ~klep. _ ~otom po druhé. i po třetí
zvonila, pekneJml I dutklrvyml slovy na p. mIstra volala,
aby jí otevřel. V tom p. mistr sešedše některý stupeň
doíu skrze mhži synu jejímu, který tu při ní stojící byl,
jest řekl, aby otci oznámil, ~by mat~u spokojil. V ton;
potom i on se ozval. Tu neVlm, co Jest mlUVIl. Potomne
na to sem hleděl, kdyz tloukla zámky u sklepu a tak
pryč odtloukla zámek. V sobotu též večír p. rycht~ř
městský mluvíc p. mistru, že by byl poslán z kolleJe
Velké od pp. mistrův a všech kollegiátuov, aby p. mistr
lakové dítky, kteréž jsou uzavřeny, je pustil. P. mistr tu
odpověď dal, že je chce propustiti, než aby z nich manžc!uov žádný do pokoje nechodil, vezmúce je rychtář
aby pokoj zapečetil. Potom v sobotu těch dětí sem se
ptal, mají-li co jísti; to mi za odpověď dali, že mají
chlib.
Matouš Benešovský, paedagogus Vyžrala plavce v Podskaií, svědčil: Slyšel sem od Kupce, nechtěl sem toho
vína spustiti do sklepu proto, že p. mistr nevezme než
šest k. od toho sklepu. - Jan, zvoník Slovanskyi, svědčil:
}lezi jinou řečí mluvil jest Mikuláš Kupec, že jsú oznámili konvářce, že p. mistr nechce než 6 k. od toho
sklepu a oni že nechtějí tolik dáti. Anna Horáková
kolleje V. Sv.: Paní Lidmila když přišla, žádala za
aby je pustil, a p. mistr chtěl pustiti, aby přišel
že chce pustiti, jen aby ona k nim 'nechodila
nahoru. A v sobotu pravila, že neměli, co jísti, a oni
měli žemličku, házeli ji slepicím dolů. A když přišla
koliv, vždycky lála hanebným jazykem p. mislrovi. :\íato'lš kodčí: Když bylo v pátek, spal sem, a p. mistr
mne zbudil, abych šel dolt, do síně, že nahoře dělají poa zámky mu tlukou, ale neviděl sem, než co on
I pro právo poslal a lu nám kázal býti na dvore
a v Sml. Tehda Olla z vokna volala: jedny mu tak zalllaťte, jako já, o mne se nestarejte. A my mlčeli. Kázal
nám p. mistr. Potom v sobotu prišel p. rychtář, povolal
mne i jiných nahoru a ukázal nám dvére zelezný, kdež
byly skoby odraženy, při přítomnosti rychtáře, a on ten
jísty' pravil, ze není p. mistrovi nic dlužen. Potom sem
já řekl pánu v sobotu: Racte jim ty děti propustiti. On
pověděl, nechf rychtář je vezme, než jich nahoru nepustím,
!leZ abf jim to speceti!.
Zigmulld Engltolar svědčil: V pátek tento jminulý
phšel sem domů do kolleje, kdež nájemní pokoj mám
u kněze Havla. Tu chtěje opatrovati statček a koně svý,
kněz Havel jest ke mně k marštali přiběhl a pověděl tak,
kterak by mu hořejší mečíř pokoje nedal a ze mu zámky
tluče. Žádal mne, aby po právo běžel. Kdež jest pak
všech jiných pokojníkuov v tom zavolal a já žádosti jeho
nemoha oslyšeti, jako pokojník jeho, po rychtáře sem
šel, ač sem ho koliv nemohl nalézti, knězi Havlovi to
sem oznámil. Kdež jest se pak nazejtří týž Mikuláš mečíř
přiznal před p. rychtářem v sobotu, že jemu dlužen nic
není, proč je Pl'ed ním zamykal pokoje,
Hanuš Adlar na tu prísahu, kterúž učinil k duochoduom celnice: Toho dne přišedše večer domů, že jest
mi manzelka má oznámila, ze se Mikuláš mečíř, jinak
IZupec, počal vystěhovati od nás, neučinivše počtu s manželkou mou, ani jí činii nezaplatil - . Než nazejtři jsou
se přátelsky smluvili. - Dorota Adlarova svědčila: Když
li nás byl p. Mikuláš, vstala sem ráno a on něco stěhoval
z domu. Já řekla: Což se stěhujete. A on prej, k knězi
Havlovi do kolleje.
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Izaiáš od rajských jablek a Pavel Kapr: V neděli po
sv. Jiří přišel p. Mikuláš, služebník nejv. p. sudího, ku
p. Izaiášovi do kostela oznamujíc) ktcndc br p. 'mistr
měl Mikuláše Kupce dítky v zavření míti a jich že by
pustiti nechtěl, poroučejíc jmenem nejv. p. sudího aby tu
věc opatřiL I šel sem z kázání do té kolleje, kdež mistr
Havel bytem jest a potkav p. Pavla Kapra na rynku vzal
sem ho s sebou. Tu oba spoleeně povolali jsme p. mistra Havla
z jeho pokoje, ze jest k nám sešel na dvůr, a jemu jest,
což bylo ukázáno od p. sudího, všecko pořádně oznámeno
i stěžováno, bylo-li by to tak, že by dobře nebylo, aby
dítky zamčením, hladem i zimou jměly stěžovány býti.
A pro tož aby je pustil, jsou-li zamčeny, aby skrze to těž
kost neměl. Dal nám odpověď, že zamčeny nejsou, že
z pokoje mohou ven na ",azhauz choditi. Po ty řeči napomenuli sme ho, aby nás pustil chtíce k těm dětem, i
byla zamčína mříže na schodích zámkem visutým, že sme
my tam ani on nemohli, než zprávu dával, že nějaký jeho
mládenec od toho zámku klíč má a že u sv. Jakuba
v kostele jest. Tu sme mu oba dva domlouvali, že se to
nachází, že ti děti v zamčení jsou a k nim žádný nemůže.
A on nám dal za odpověď, ze je chce hned propustiti,
jakž ten mládenec doma bude. A my sme jemu pověděli,
aby toho nečinil, leč tu rodičové jich budou, aby snad
někam nezašli a rodičové větší starost neměli. A lcdyžby
rodičové přišli, aby je k nim pustil, aby oni dílky své
vopatřili, čemuž jest hned odepřel, že on rodičův do toho
pokoje nepustí, aby tam měli bydleti, ze toho nikoli neudělá; než přijdou-li, aby sobě děti vzali, chce jim otevříti. Tu jest jemu podle porucení p. sudího oznámeno,
aby nazejtří~ y pondělí v sedm hodin na puol orloje p.
mistr před J. 1\Ití místodržícími v kanceláři nadjíti se dal,
kterýžto při pověděl, že tak učiniti chce. A potom taky
nějaký podruhyni jest od p. rychtáře poručeno, aby když
př'ijde ten Mikuláš Kupec, u téhož p. rychtáře aby mu
o postavení bylo oznámeno, [aby] se postaviL Odtud sme
odešli. Když sme na rynku byli před domem, jenž slove
Šmerhov [co p. 938-1.], uhlídáme p. Mikuláše, služebníka p.
sudího; povolali sme ho k sobě, oznámeno jest jemu to
všecko. A v tom se trefil taky k lomu ten Mikuláš Kupec,
před 'ním všecko to jcst mluveno s tím doložením, že p.
mÍstr chce mu ty děti pustiti, toliko aby tam šel. Nazej tří pak v pondělí kdy!: tu mříži otevřel na schodích,
ds. rychtář s podrychtářem když tam přišel, pokojové
nebyli zamčení, neb jim samy dítky otevřely a Mikuláš
dítky své vzal - .
Anna Koprmejzlová svědčila: Přišel ke mně p. Mikuláš Kupec s Lidmilou, manželkou svou, takovou velikou
žalostí, ze jim mislr Havel dal na ně právo, aby je do
šallavy vzali a že jest jim dítky zamkl v pokoji. Potom
běhal sám do šatlavy, jsou-li tam již. Uh1ídavše je, an
prej tu ještě jsou, kterak jest to, že jich do šatl~vy nevezme. Potom šli s p. rychtál-em do kolle;e. Sla sem
potom z domu, uhlídala sem a ona před paní Duhovou
omdlela. Lidi ji ostoupili, paní Duhová dávala jí koření
cicvar. Ptala sem se jí, co jest jí; ona pověděla: Mý
milý dítky, že jest mi je mistr Havelka zamekl, nemohu
k nim; velikou žalostí rukama lomila. Když povokřála, že
se neví, kam díti. Já jí řekla: Paní Lidmilo, povedu vás
k sobě domu. Nemohla vstáti. Pak s Vinařkou vedla jsem
ji k sobě, polozila sem ji na svý lůže, ona třásla se všecka,
ani paměli neměla. Křičela vždycky: Kde sem, kde sem,
kde jsou mý dílky. Když sem jí upamatovala, řekla: Můj
milý bože, nemohu k dílkám, že mi je mistr: Havel zavřel,
nemohu k nim. LeZela u mne celý den, co umrlá. Syn
její hlídal ji, Viktorin. V sobotu den sv. Jiří to se stalo
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Ležela u mne dvě noci i syn její a on měl ty dítky
v zavření tři dni. Dala sem v sobotu Vinařce bílý'" peníz,
ona koupila žemličku, přivázala ji na provázek. Sla sem
pak k nim k veCerou a oni vyhlídali. Já řekla, kdy oby
dvy plakalo: Nestarejte se, přijde k v"m hned paní
matka. Oni se ptali, kde j ~st paní matka. Že nás p. mistr
zavřel, nemužeme ven. Rejda sem: Nestarejte se, paní
matka přijde hned a dítky se zase schovaly.
Petr Oděnec svědčil: V neděli po sv. Jiří šel sem
k velkému kázání na Malou Stranu. Potkal mne Mikuláš
Kupec s manželkou svou a Václavem Rotmundem na
mostě. I prosili mne, abych s nimi šel do kolleje V. Sv.,
že jest jim mistr Havel zamek děti v pokoji a že jim,
manzeluom, k nim jíti nedal. A tak sme přišli do kolleje,
a on ukazoval, že zámkem zamčÍno na skobe v té mříži
dolejší. I šli sme na dvur a Lidmila, manželka jeho, zazvonila na zvonček, kterýž u toho pokoje jest, a ono oby
dvy děti vyhlídlo plačíce; děvčátko, starší nd pachole,
nemohlo jest pro pláč mluviti, než pacholátko řeklo: Muj
milý tatíčku, svrhnu ti sekeru dolu, vysekej ty zámky. Já
sem řekl: To jest čistý pastýř, to evangelium slyšel dnes,
a milosrdný; kdyby čerty v pekle pásl a ne lidi na
světě. Poslali sme pro pár žemliček, uvázali sme k provázku. Tak sobě to vytáhli a korbelíček piva. A tak sme
odtud šli - .
Lidn1Íla, Ondřeje šrotýi:e dcera, svědčila: Když sern
přišla s paní Lidmilou do kolleje, chtěla jíti k svým
dítkám, a ono bylo zamčíno na dva zámky; šla na dvi'lr,
volala dělí, Jana a Anny, a mistr Havel stál na dvoře,
pravěcí: Jdi po rychtáře, ať sobě pobere dčti do šatlavy
a opatří je. Já mu l'ekla: Milý p. mistře, co jsou vám
děti udělali, že je velíte bráti do šatlavy. On jest pově
děl: Když jsou [Be] rodičové provinili, nechť děti taky
trpí. A lál jí: Táhni mi zvyjebená kobylo z domu, nechť
tě sochorem vyperu ven. Ona řekla: Nemáte mne proč
bíti p. mistře. Když své dítky a statek poberu, pujdu
z domu vašeho.
28. 1569.
Rukop. Č. 1132 f. 68. (Mikuláš
Kupec s m. Havlem.) JakoL z jistého porucení najv. pp.
ouředníkuov zemských Mikuláš mecíř, jinak Kupec, a m.
Havel Gelastus, probošt kolleje V. Sv. v Stal'. NI. Pr.,
souce ku právu sroceni, m. Havel žádal za přečt~.ní cedule poselací ku cís. rychtáři a - promluvil: Ze jest
mu se tak poručení stalo, když tu ceduli ku p. rychtáři
odeslal, aby ji při stání, jako dnes, přečísti dal a ukázal;
což on činí, aby vědomé bylo, že rád poručení sobě či
něné vykonati chce. Při tom ohrad na se maje, že on na
zádné pokuty nenastupuje, na kteréž by knčzi nastupovati
nenáleželo, než potud toliko tu při vede, pokudi knězi
náleží. Neb by nerad upadnouti chtěl in irregularitatem, t. j.
v neužívání kněžstva. A poněvadž s ním Mikulášem Kupcem proto by sem sročen byl, co se jest mezi nimi
sběhlo, to aby vyslyšáno bylo. A on Mikuláš k J. Mtem
prve se jest utekl. Protož chceli co žalovati nebo ukazovati, to že chce slyšeti. Kdež lI1ikuláš Kupec jeho m.
Havla obvinil jest z toho, že by on m. Havel den sv.
Jiří nyní jminulého pokoj jeho jemu zamekl i děti malé jeho
v něm; kteřížto děti sami se pro mladost věku svého opatrovati nemohli a nemohou. A v témž pokoji zamčeném
tři dni a tři noci jest je držel. Od soboty dne sv. Jiří až
do pondělka hladem mřeli. A majíce poručení od p.
rychtáře, téZ probošta a mistruov kolleje císaře Karla, na
to nic nedbal, až přišlo poručení od najv. p. purkrabí
Pražského - .
Proti tornu m. Havel: Mikuláš Kupec to směl zjevně
mluviti, že by mu nic dlužen nebyl, ježto se nachází, že
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u nčho po tři leta v sklepě vína měl; a sám mluvil, že
od nich m. Havel nechce, než po 6 kopách. Ač pak za
první rok nic od něho jest nevzal, nd všecko mu odpustil, krom ze mu z své dobré vůle za ten rok 5 gr. č.
dal. Ale za ty jest ho nežádal, nýbrž i jiná mnohá dobrodiní jemu jest činil. A tak za dvě letě toho sklepu
užíval svejmi dny a 12 kop za to dáti byl povinen a
nedal mu na to jiného nic než 2 kopě m., ani krupěje
vína mu nedal ani zádného ovoce ani žádných peněz. Aniž
také dáti co mohl, neb by takměř celý Jok doma nebyl,
byv při p. biskupu Holomuckém - . Ze tomu odepřel,
aby ty děti zamknouti měl, neb jest nezamekl pokoje,
z kteréhož děti ven dobře choditi mohli; než mříže na
schodci a to udnil a ty dvíře zamekl pro opatření své
osoby, když se nadál, že on Jllikuláš jest u vězení, ale
on do téhož vězení jest nešel, ale tu, měv při scbe zbraň,
jest obcházel. Nicméně nebyl proti tomu, aby těch dětí
ven nepustil, toliko aby byl podle žádosti na se vložené
rychtář pokoj tcn zapečetil, tak aby i'dikuláš ani žena jeho
tam choditi nemohli - . A není těm dítkám nic ublíženo,
neb měli chleb a slepicím jej doluv házely. (Mistr
Havel byl obžaloby sproštěn.) Act. postride l<loriani 1569.
29. 1577, 5. května. Recepta v archivu arcib. ab
a. 1575. Milostivý a osvícený kníže p. arcibiskupe Prazský,
nám milostivý. V. Kn. Mti oznamujem, majíc
toho
zprá,'u, kterak by p. doktor Martin 'Niderin z Otterpachu, J. Mti Cé rada v apelacích, mistrovi
Petrovi Kodycillovi a jiným mistrum a bakalářům z kolleje
PraZské oznámil, ze by kolleje V. Sv. v St. JH. I'r., o kterouž činiti s nimi máme, porucil p. Václavovi [Petříkovi,
doktorovi obojích práv, postoupiti. Ale my - zvěděvše
o tom, poněvadz. o lu věc mezi námi z jedné a strany
druhé nimi vejpovědí od J. Mli Cé ani pány místodržícími poděleni nejsme, jest nám s podivením, že p. dr.
M. VYiderin snad bez povolení V. Kn. Mti takové věci se
zmocňuje. A k tomu se tíž mistři dali slyšeti, že o túl;
věc druhé chtějí V. Kn. Mti, tudU i p. doktorovi VYiderinovi psaní uCiniti. Protoz V. )(n. JIL poníženě žádáme a
prosíme, bylo-li by jaké lakové psaní od nich odeslané,
žádáme, že ráčíte milostivější v té při na nás, nežli na ty
protivníky, zření míti a naším milostivým a laskavým
ochrancí a patronem zustati a tu věc "edle své nejvyšší
možnosti pro to chudé záduší fedrovati. Nebo \'. Kn. JIL
tejna nemínili jsme uciniti, že jest dnešního dne p. doktor
Petřík odjel, u našeho p. probošta od těch pokojuv ně
kterých, však zapečetivši je, klícuv zanechal. S lim se V.
Kn. Mti poručena činíme a za laskavou odpověď žádáme.
Datum na hradě Pražském v neděli Cantate. V. Kn. Mti
povolní kaplané, probošt, děkan a kapilola kaply V. Sv.
na hradě Pražském.
30. 1577, 29. října. Dvorsky, Paměti o skolách
Česk)ích st~. 89. (Senát učení Pražského nejv. 1<anclíři
království Ceského.) Službu etc. Jaké jest kněz Matouš
Benešovský, na ten čas vicarius kostela Pražského, paměti
V. Mti podal, žádaje, aby k kolleji. které); ackoli nejmenuje, ale porozuměti jest, že Anjelská - , přijíti mohl
proto, aby se filosofii učil a k S\-. Jakubu kratší cestou
přijíti mohl, tu jste nám odeslati ráčili s tím dolozením,
bylo-li by co v tom jiného, že o tom další zprávy ocekávati ráčíte. I V. Mti oznamujeme, ze nadepsaná koUej
k naší jurisdikcí nikdá jest nenáležela, než p"-oboštem a
mistry profe,ory kolleje cís. Karla IV. - vzdycky za paměti naší a předkuv našich od starodávna se jest řídila,
takže žádný jiný, nei mistr profesor ucení Pražského od
dotčených probošta a mistruv do ní jest podáván a uvozován nebyl: cemuž V. M. z příležícího spisu nám od

častopsaných probošta a mistru kolleje Veliké podaného
šíi:e vyrozuměti moci ráčíte. Kdež my majíce jeho hněze
?lIatouše pW:iny nadepsané, za kterýmiž by k té koUeji
prijíti chtčl, velmi d~leké a yn.edos:atecl.'é. býti (neb~vpro
ty ktei'í se filosofil UCltl chtejl, Jme kolleJe JSou vymereny
; 'snad lidem duchovním filosofii se učiti pozdní a nepříliš
nálditá věc jest podle onoho oznámení syna bozího, že
zádný, kdož vztahuje ruku svou k plouhu a ohledá se
za se, není příhodný k království božíma; a k sv. Jakubu
chtěl-li by kratší cestl! míti, mohl by dobře, poněvadž
klášter dosti prostranný jest, v něm bytem býti) k V. JlHi
se zádostivě přimlouválnc~ že jemu -o tom, aby se II svém
neslušném a nepořádném předsevzetí spokojil a nechaje
k011eje raději domu farního jemu náležitého hleděl a poV'Jnuost svou vikářskúu vykonával, poruciti a k tomu se
milostivě nakloniti a přiciniti ráčíte, aby ta kollej v starém zpusobu a řádu svém zustavena byla. Kdež sme
k V. Mli té nepochybné naděje, že této spravedlivé naší
pHmluvě místo dáti ráčíte. ~ tím etc. Dán v Praze
y outerý nazejtří po památce Simoniše a Judy ap. 1677.
31. 1578.
SupI. ab a. 1571 v archivu
arcib. J. Mti Cé císaři Rudolfovi. Nejjasnější etc. Nemohu
V. Cé Mti ve vší poníženosti tejna učiniti, kterak mistři
Velké - po smrti kněze Havla Gelasta, probošta
kaply královské V. Sv. na hradě Pražském, kterýž
InllC všeho svého pozustalého statku poručníkem učinil ,
do též kolleje přisedši pečd mou od pokojuv, kterouž
sem pokoje netoliko jakožto poručník, nýbrž ex autoritale
ordinaria zapečetiti dal, na zlehčení mé a k nemalému
mému odtrhali a t.ak ten všecken dům proti
pánuv rad komory Ceské skrze rychtáře V. Cé
Star. l\L Pr. jim v známost uvedenému poručení i také
po zapečetění znoyu týchž pokojův od téhož rychtáře,
o své újmě sobě osvobodili a jeho se vším k němu pří
slušenstvím, jako by jim vlastne náleZel, posavad užívají.
Kterýžto často psaný dům ne jim k dotčené kolleji jich,
než děkanu, proboštu a kapitole kapli nadepsané V. Sv.
na hradě Pra3'ském podle znění privilegií na to se vztahujících beze všelijakého prostředku náleží. I poněvadž
pak: nejmilosti\'ější cÍsah dotčení mistři, nešetříce v tom
nařízení tehdáž komory České na místě V. Cé Mti o tom
učiněného k nemalén,u posměchu mérnu pečeti m~ odtrhovali a tudy ouřad můj zlehčiti směli, se vší poníže.
noslí prosím, že tu jejich nenáležitou všetečnost k nápravě
od nich přivésli a kapitole V. Sv. na hradě Pražském,
pokudž by se jim na suplikací jich, kterouž již prvé dvakrát V. Cé Mti podali, něco jistého nyní za odpověď dáti
nemohln, jisté osoby z pp. rad. V. Cé Mti k vyslyšení té
věci milostivě naříditi a čas k takovému jednání jmenovati poručiti rácíte. V čemž se V. Cé Mti se vší ponížeností k milostivému opatření poručena činím a za V. Cé
}\!ti dlol1hé zdraYÍ a šťastné panování P. B. prositi neprestanu.
32. 1580, 12. dubna. 1vloltlt1Jlenta m1iv. Prag. lil.
str. 192. Adversarii - de collegio 00. SS. occupando
praepositus et decanus templi Pragensis cum suo capitulo
cogitarunt et varias rnachinationes adhibuerunt, sed ne
hoc quidem successit, licet acriter instare, modo per
supplicationes ad caesarem, modo per criminationes et
minas coeperunt. Deus tam.en eorum temeraria fiabra
sopivit.
Monumenta tmiv. Prag. I. 2.
33. 1584.
sfr. 446. Petrus Codicillus a Tulechowa, praepositus
collegii Angelici.
34. 1588, 31. března. Rulwp. filosof. fakulty B.
12. Joannes Adami Bystricenus - collegium 00. SS. elegit.
1

35. 1601.
Motnt1JZel1ta imiv. Prag. 111.
sfr. 207. Mense Julio gravis causa inter archiepiscopum
Pragensem et rectorem Academiae aliosque professores
in Camera de collegio 00. SS. alÍas Állgelico ei vel
concedento vel elocando vel vendendo agitata fuit.
36. 1601, 10. července. Dvoyski, Paměti o školach
česk)lclt .č. 115.
(Jednání o koUej V. Sv.) Urozeným a
síovutným p. rektorovi, děkanovi a mistrum kolleje cís.
Karla IV., přátelum našim milým. Učení a slovutní přá
telé naši milí. Jest J. Mti Cé pána našeho nejmilostivěj
šího rozkaz, vůle, kteréhož vám jménem J. Mti Cé poroučíme, abyste se vy, p. rektor, děkane a přední dva
nejstarší mistři, a tak ve čtyrech osobách toliko, dá-li P.
B., v pátek nejprv příští se všemi na kollej řečenou V. Sv.
svědčícími priYilejmi a spravedlnostmi tím raněji a jmenovitě
k osmé hodině na půl orloji před Komorou najíti a k nám
opověděti dali. Bude vám příčina toho obeslání oznámena. Na tom J. Mti Cé jistou vuli naplníte. Dán na
hradě Pražském v outerý po památce sv. m. Jana z Husince 1. 1601, J. Mti Cé president a rady zřízené Komory
v království Ceském.
V středu hned na zejtl'í (ll. července) byl jest čten
dekret od Jich Mti učiněný ve yeliké světnici při přítom
nosti všech pp. mistruv. Deliberatum: co se má dělati,
máme-li se na ten dekret učiněný postaviti. Conc1usum:
abychom se postavili a příčiny slyšeli a potom relací
učinili.

\' pátek (13. čen-ence) šli sme do domu p. presidenta a že byl svátek sv. Markyty, zádali jsme pána, aby
p. president ráčil popříti času asi do čtyř neděl, abychom
se nějak volněji přihotovili mohli. Dal oznámiti, že to
nikterak býti nemuže, než že se toho odkládá až do zítřejšího dne, abychom se v 7 hodin německých lla hradě
Prazském postavili, tu ze se nám příčiny našeho postavení oznámí. A s tím sme domu odešli. Byli jsme pak já
m. Jan Adam Bystřický z Bochova, probošt kolleje V.
Sv., p. děkan facultatis artium p. m. Simeon Skála Klatovský z Kolínce, p. m. Trojan Nigellus Heřmanoměstský
z Oskořína a p. m. Bachacius Nouměřický z Nouměi'ic.
Nazejtří hned v sobotu (14. července) postavili sme
,,\e zase v témž poCtu a připojil se k nám p. m. Zachariáš
Styrsko-Pražský, toho času probošt Veliké kolleje, a dali
sme se opověditi. A poněvadž sme pak žádného prokuratora neměli, doZádali sme se uroz. p. Joachyma z Těchenic,
aby od nás promluvil. Což on
lásky své obzvláštní,
kterou k akademii a k učení Pražskému má, učinil. A tu
jsouc povoláni od J. Mtí do Komory postavili sme se,
kdežto při přítomnosti p. arcibiskupa od p. presidenta a
pp. radu v bylo k nám promluveno v tato slova: Páni
kollegiáti, přátelé naši vždycky milí! Že ste se na porucení J. JlHi Cé Hajíti dali, jest nám vděčné. Oznamujem
vám, kterak J. JIL Kn. p. arcibiskup Pražský ráčil jest
s jistým dovolením J. Mti Cé pro nepilnost a zmenšení
duchoduv opata na Břevnově z kláštera Broumovského
vyzdvihnouti a k sv. Marky tě dosaditi. Že pak velicí a
mnozí dll chodové k tomu klášteru náldí. takže mimo
vychování náležité kněží jich nemálo zbývá a kde by je
J. M. Kn. obrátiti měl ke cti a slávě boží, jiného že ne
nachází, než aby mládeži nižšího i vyššího stavu, ježto by
se jazykum učila, preceptoři se chovali a nějaké místo
příhodné jí vybráno bylo; že pak kollej vy máte prázdnou a zbytečnou (jakož i několik jiných) V. Sv .. o tu
že jest J. Jl1. Kn. k J. 1Iti Cé suplikovati ráčil a J. M.
C. milostivě J. Mti Kn. žádosti povolovati ráčí, abyste
touž koUej ihned J. Mti Kn. postoupili a abyste o tom
věděli, že se tu nic neobmýš1í od J. Mti Kn., než aby
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čest a chvála P. B. všemohoucího se rozmáhala a mládež
se cvičila liternímu umění. Aniž také se domnívejte, že

ihned té kolleje zbaveni býti máte. Nikoli, než dva pod
obojí a dva pod jednou preceptorové jak pro dítky pod
jednou tak pod obojí chovati se budou. Toliko že J. M. Kn.
ráčí chtíti ji vystavěti a duchody opatřiti.
Tu když jest J. M. p. president dokončili ráčil, dal
jest jménem naším p. z Těchenic a odpověď tuto: V. M.
p. president a V. M. pp. rady! Rektor, děkan a mistři
starší poddaně na J. Mti Cé dekret dali se v toto místo
najíti a příčině porozuměli, že J. M. C. na suplikování J.
Mti Kn. ráčil jest koUej V. Sv. dáti, a nyní abychom ji
ihned J. Mti Kn. postoupili, poroučeti ráčí. I dožádali se
mne, abych od nich odpověď dal, že nikdá jsou na jiném
nebyli, než na poručení J. Mti Cé všecko rádi podstoupiti
a volně učiniti. Ale ze táž kollej jest pro jednoho
profesora, rectora universitatis učení Pražského, a tu
vždycky obývá a sotva jejími důchody se vyživiti může;
také toho nyní sami od sebe uči!liti nemohou pro veliké
jak T. Mti Cé, jakožto králi Ceskénm, tak vší zemi
přísahy a závazky, a těmi věcmi že ne sami přítomní
vládnou, ano i jiní, kterých více a starší doma jest: protož že jich sluzebně za to žádají, aby jim času prodlouženějšího, v němž by na to pomysliti mohli, popříti ráčili
a za některý týden odpovědí prodloužili, až by jiným pp.
mistrům to v známost uvedli a s nimi se poraditi mohli.
P. president rácil říci: Malicko nestěžujte sebě povystoupiti. Vystoupili jsme, zase povoláni mluvil p. president: J. M. Kn. spolu s námi ráčil povyrozuměti, co za
odpověď dáváte a tuto co byste obmyšleli; protož že té
naděje jest, že dle poručení jistého J. Mti Cé té kolleje
ihned postoupíte a přípisy, jakékoli na touž kolIej máte,
že složíte. Neb J. M. C. neráčí na tom býti, aby měl, co
čího jest vlastního, bráti, ani kdo toho co sobě do něho
ztížiti může. A protoz mdme sobě raději Vi11šovati a
zádati, aby nás P. B. prvé z tohoto světa pojíti ráčil
11ezli J. M. C. (1), ježto není jináč než jako otec o dítky
o nás všecky milostivě se starati ráčí (1). Protož takových
privilejí vašich, jaké máte na touž lw!Icj V. Sv., gložte.
A snad byste říci mohli podle onoho sněmovního snešení,
ze nejste povinni ani v Komoře J. Mti Cé žádná privi·
legia svá skládati; i není co hráti s J. Mtí Cou., on ráčil
poručiti, abyste složili, protož složte, máte-Ii je před
rukama.
Tu p. Joachym z 'Těchenic odpověď dal: že nemáme
jich s sebou, aniž my sami, kteří jsme sem povoláni,
k nim, kde složena jsou, můžeme, nebo několikeré klíče
od nich jsou, takže my zde, jinde druhý a tak několik
jich od týchž privilegií mají. A protož, ponťvadž ani sami
k nim nemohou, ani jich vidimovati, ani z místa, kde
sou složena, bráti a vyzdvihovati nesmějí bez jiných
ouduv akademie Pražské, že musejí všecku universitatem,
kde jest koli v jiných městech, svolati, aby se to s jejich
vědomím stalo a na ty přítomné naříkáno nebylo. Nebo
pro veliké závazky a hrozné přísahy toho ničeho nijakž
učiniti nemohou, které jsou činili při přijímání svých povinností. A pro tož pokorně žádají, abyste jim do dalšího
casu lhůty příti ráčili.
P. president poručil nám povystou piti. Zase povoláni
opět promluvil: P. arcibiskup spolu s námi, co ste za
odpověď dali, ráčil jest porozuměti, i uznávati to ráčí, že
není žádná potřeba, abyste universitatem vaši svolávati
proto měli, než že to dobře sami, poněvadž jejich vrchnost a hlava ste, učiniti můžete. A pro tož vám se dostatečně porouCí, abyste se tak zachovali a od pondělka
v témdni zde v tomto místě jmenovaná privilegia složili.
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Dne 17. července povoláni jsou přátelé do Veliké
kolleje, jako p. Jan Kocín z Kocinetu, písař radní Menš.
M. Pr., p. doktor Adam Huberus z Ryzenpachu, p. m.
Simeon Humberk z Humberlm, písař radní St. 11.'1. Pr.,
pp. Jiřík Huml, Alexandr Dvorský, m. J1řík Carolides a
pp. mistři - . I snešení se stalo a tato rada dána jest:
abychom se drželi privilegií cís. Ferdinanda a p. presidentu přednésti: poněvadž pán ráčí dobrým a laskavým
ochrancím učení Pražského býti, že se k němu utíkají
v příčině té. Aby vidimus některých privilegií na kollej
Anjelskou svědčících složili, to že jim učiniti nijakž dobře
se nemůže, protože po J. Mti Cé v moci všech tří stavuv
království tohoto universitatis Pražská zustává a tuto toho
mimo obecní snešení jim ueiniti mozné není. Druhé, že
privilegium cís. Ferdinanda na to se vztahuje, že jim
v kolleje a v statky žádný sahati nemůže a nemá; třetí,
že císař mistry při všech těch právích zůstavovati ráčí.
A potom poděkovali sme jim z dobré rady a tak někteří
odešli, někteří pak ještě pozůstali a rozmlouvání s námi
měli, kterak slyší o velké nesvornosti pp. mistruv v Veliké kolleji, že žádný na žádném nechce nic dáti, než že
se škorpí jeden s druhým, starších pp. mistrův malá vážnost od mladších a že se nic od pp. mistrův nedělí, dílek
že neučí a v zahálce jsou.
V pátek (20. července) složila se suplikací vedle
rady dobrých pp. přátel k p. presidentu a radě Komory
y tato slova:
Uroz. pánu, p. presidenlovi, uroz. pánům, panum a
statečným pán~m z rytířstva, J. Mti Cé zřízené Komory
y království Ceském pp. radám, pánům, pánům nám
laskavě příznivým.

V. M. urozený pane, pane, urození páni, urození a
páni, páni k nám laskavě pHzniví. Kdd jste leta tohoto přítomného 1601, 14. Julii na
milostivé J. Mti Cé poručení nás před V. M. na komoru
povolati a některou žádost J. M. Kn. p. arcibiskupa Pražského v známost uvésti i také k prosbě naší odkladu az do
dnešního dne popříti ráčili, jak též milostivé oznámení
to v sobě šíře obsahuje a zavírá; hned brzo sme se spolceně shromá2.dili a mezi sebou o to o všecko, což tak
od V. M. nám předloženo bylo, promlouvali, i také ně
které povinn,osti na1ie, kterými sme P. B., J. ]l,lti C. jakožto králi Ceskému - i všechněm třem staviím královstVÍ
tohoto Českého víry pod obojí zpusobou podle vyměření
zřízení zemského a sněmovního snešení k opatrování akademie učení Pražského i všelijakých privilegií a statut
kollejí a jiných beneficií pod velikými pfísahami zavázáni,
sme sobě připomenuli a jak bychom p,odle nejvyšší naší
možnosti J. Mti Cé - jakožto králi Ceskému, poníženě
a poddaně všelijakou volnost bez nějakého budoucího
našeho nebezpečenství zachovati a na takové předložení
jistou odpověď dáti mohli, všelijak jsme se o to starali.
Ale poznáváme, kterak se v této příčině klínotu zemskýho a kolleje Vš. Sv., jinak Anjelské, k učení Pražskému hned od fundací akademie náleJející dotýče, abychom
co, buď na gruntech neb jiných případnostech, od učení
Prazského oddělovati aneb někomu mimo výsady, té!: vyměření zřízením zemským něco toho postupovati měli, to
v moci naší zanecháno ani zůstaveno, předešlim: nynějším
i budoucím rektorovi, děkanovi, mistrum, profesorům akademie učení Pražského aclu regenti bu s zanecháno nebylo
a není. A protož V. JvL se vší náležitou uctivostí služebně
žádáme, že při J. Mti Cé nás laskavě omluvné učiniti a
za nás se přimluviti ráčíte, aby J . .i\f. C. - jakožto král
Ceský nad učením Pražským víry pod obojí způsobou i
námi yěrnými poddanými - svou milostivou a ochrannou
stateční páni z rytířstva,
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ruku drZe ti a učení Pražské i nás při tom vše~, což tak
od fundací akademie Pražské, slavných králův Ceských i
benefaktorův a dobrodinců pro zachování učení
nadáno, milostivě zustaviti - ráčiL Nebo my
s pomocí všemohoucího P. B. podle našich nejvyšších
moznoslí hledíme tak učení Pražského se vším příslušen
slvím, kolleje i jiná beneficia opatrovati, což sou nám
pobožní a svatí předkové naši dochovali, aby námi to
zmrháno aneb jinam obráceno nebylo, nýbrž aby k učení
Pražskému, co by mohlo připojeno a shromážděno býti,
a jak by akademie Pražská svůj zrost bráti a mládež v ní
se vyučovati mohla, podle naší nejvyšší možnosti se staráme a starati neJ'řestáváme. V cemž sebe P. B.. J. Mti
Cé. iakožto králi Ceskému, Je milostivé ochraně poroučíme.
Dat~m v kolIeji cís. Karla Ctntého 23. Julii 1601V sluzbách vždycky hotoví a povolní rektor, děkan a mistři,
direktorové actu regentes v učení Pražskénl.
V pondělí 23. července sepsanou suplikací skorigo,-avše šli jsme zase, já m. Jan Adam Byslřický z Bochova,
p. m. Trojan, p. m. Simeon Skála, toho času decanus faculp. m. Bachacius a p. Jan Kotsmanius. A kdy" ráčili
rady zřízené Komory zasednouti, též suplikací J. M.
sme po vrálném podali, olli pak malou chvilku jí tam
Domčvše. k nám ji zase ven odeslali, poručivše; abychom
arcibiskupu podali. My jsme ji ihned zase do Komory
žádajíce, aby J. lvi. od nás laskavě přijíti ráčili, poně
vadž k J. M. přináleží; J. M. zase ji nám dáti poručili. abychom ji, když p. arcibiskup přijde, podali. 1 nemohse my
srozuměti, tak sme učinili a p. arcibiskupovi sme ji
podali. Když p. arcibiskup šel do Komory, vešli sme mu
v cestu a p. m. Trojan z Oskot-ína takto k němu latině
promluvil: Nejjasnější kníže! Podali jsme presidentovi a
radám J. Mti Cé odpověď svou v této písemné žákteráž však nebyla přijata, i poručeno nám, abychom ji V. Osvíc. odevzdali; pročež snažně prosíme, aby
O.
ráčila přijmouti a jí se spokojiti.
T- přijímaje ji ráčil odpověditi: Vestrum supplicem
libellum legam et si opus fuerit, dabo responsum. A tak
my nic se nedomnívajíce jiného, než že již nebude v Kopřed pp. radami se posbwit.i, než za odpověď oče
kávati - šli sme domů, nic se tu žádného nebezpečenství
Sám toliko p. m. Martin Bacháček, v'icerektor
Pražského, za svou některou obzdáštní pří
ciuou na zámku zůstal, a když bylo zavoláno jednou i
podruhé na nás a někdo ke dskám zemským sběhl, i po·
věděl mu, že páni komoráti volají, aby vstoupili do ko·
mory mistři kollegiáti, sám toliko m. Bacháček tam
vsloupil, a kdy" byl tázán, kde by nás více bylo, pověděl.
ze jsme již odešli, domnívajíce se, že již dále, poněvadž
jsme svou odpověď v spis uvedli, víceji zde očekávati
nás potřebí nebylo. Ale p. president těžce se na něj pro
ujití naše domlouval a i to přidal, več nám ta potupa a
zlehcení váženo bude, abychom sobě to přičítali.
Téhož dne, než 22 hodin bylo, poslán velmi zuřivý
dekret od J. Mtí v tato slova: Pánům rektoru, děkanu a
mistrům učení Pražského k dodání: J. :tyL p. president
a. pp. rady zřízené Komory v království Ceském neráčili
sou se toho do pp. rektora, děkana a mistrův - nikoli
uadáli, aby oni, majíce sobě dnův minulých o tom ouslně
od J. Mtí oznámeno, na jakýzpiísob jest J. M. C. - na
ponížené vznešení - p. Zbynka Berky z Dubé - arcibiskupa PraZského, strany kolleje Všech Svatých - milo·
stivě resolvovati ráčil, že SOIl tíž pini podavše dnešního dne proti takovému J. 1\Iti oznámení v spisu své
odpovědi, nevyčkavše na to, co by jinl zase proti tomu
oznámeno býti mělo, dolů s hradu Pražského odešli, a tak jak
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osobu J. Mti p. arcibiskupa, tak i p. presidenta a rady uraziti a tak všetečně zlehčiti směli, což J. M. netoliko to
těžce nésti ráčí, ale i také toho nikoli pominouti moci
nebudou, nežli J. :'lIti Cé to vše, ceho jsou se tíž pp.
mistTi docinili, v známost uvésti. A poněvadž pak pří
prvním oznámení jim o tom poručeno bylo, aby vedle
odpovědi své také vidimus privilegiorum jich na touž
koiIej svědčících na Komoru odvedli, čehož také od nich
pominuto jest, pro tož p. president - poroučeti ráčí, aby
se dali, dá-li P. B., zítra ráno v osm hodin na půl orloji
nahoře před Komorou konečně najíti a pi'inesouc s sebou
hodné vidimus -- to předložili, jinak nečiníc. Nebo polmdž by se toho nestalo, jest od J. Mti Cé k tomu již
dovoleno a milostivě poručen'.!, aby - p. arcibiskup do
též kolleje zveden býti ráčil. Clm se spraviti moci budou
a na tom J. Mti Cé vůli naplní.
Ten den (23. července) jsem dosti se naběhal, [píše
rektor Bysti'ický] k p. ]oachymovi z Těchenic sem šel,
jemu takový těžký a hrozný dekret ukázal. On sám velmi
stěžoval, že jsme času nevyčkali, než že jsme pryč odešli,
i že neví, jak raditi, než abych došel k p. Václavovi
Radnickému a s ním promluvil, jak raditi bude. Tak sem
učinil (aniž sem koho z pp. mistruv měl, aby mi pomohl,
než sám sem jako pes všecko oběhali musil) a k p. Vá·
clavovi asi po první hodině na noc přišel a ten dekret
hrozný jsem jemu odkázal. On přecetše jej velmi se
pohnul, že jsme času nevyčkali a tak že jináč ra·
diti jak neví~ nez abycholll se sami na zámek vypradli
a máme-Ii co strany vJ'pisu, přednesli. Tak sem udělal
a do kolleje hned ráno v úterý sem šel a s p. dě
kanem a s p. m. Trojanem na horním mazhauze před
jeho pokojem sem mluvil, jestli co kde nesnadno, aby se
to vypsalo a nahoru vzalo, nepi'inesem-li nic, periculum
collegium habebit. A tak co jsme mohli, naspěch jsme
vypsali.
Dne 24. Julii p. rektor universitatis m. Jan Adam
Bystřický z Bochova, probošt kolleje Všech Sv., jak se
ráno zasvítávalo, k nám do kolleje Veliké přišel a oznamoval, že se radil s pp. přátely o tak přísný dekret
Komory nám poslaný; oni pak že nám za zlé mají, proc
sme z zámbl ušli bez opovědi a nevyckali casu; však
abychom vždy něco výpisův privilegií našich na touž
kolIej 00. SS. s sebou vzali a T- Mtem pp. komorálum
přednesli a se pokorně, proč sme ušli, vymluvili i poslušně se zachovali a tam časně postavili. Co pak mohli
jsme tehdáž naspěch vyhledati, jako privilegium krále
Vladislava latinské i české o též kolIeji, potom artikul
ncb klausuli cís. Ferdinanda confirmationis všech akademie privilegií, item nynějšího J. 1Iti Cé privilegium na
apelací od ouřadu děkanského, též jistou periodum [viz
výše č. 29.J vypsati sme dali a s sebou na zámek vzali.
Když sme tam phšli, hned skrze vrátného jsme s~
opověditi dali. Oni pak ihned nás před pustiti rádIi.
V outerý po památce sv. Apolinářiše (24. července)
postavili sme se zase na hradě Pražském a hned nás po·
volati ráčili páni rady na Komoru a tu nám p. presidenl
domlouval stížně, ze se tomu diviti ráčí, kterak neušetřu
jíce poručení císařského dne včerejšího sme odešli, že lo
ráčí na J. 1\1. C. vznésti, i proč StnC to učinili, abychom
se toho spravili. Na kteroužto otázku dal p. m. Trojan
takO\·ou odpověcf, ze my J. ~Iti Cé - jakoz.to věrní pod·
daní poslušni sme a také včerejšího dne jsme se poslušně
na hradě Prazském před Komorou p"stavili a mezi tím
sme suplikací podali, ale když lam byla k V. Mti podána,
rácili ste ji nám zase odeslati s tím poručením, abychom
j i podali, když p. arcibiskup přijde. !\-fy jsme ji zase V.
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!lIti odeslali s tím oznámením, že p. arcibiskupu nenáleží
než V. Mti. Opět ste jí ráčili nám odeslati s tím poručením, abychom ji dali p. arcibiskupu. (Tu p. president
k tomu řekl, nikdá jsme na to žádný z nás nemyslili a
vrátnému nic nebylo toho poručeno). Což sme tak učinili
a jemu sme ji podali. A tak odpovědi očekávajíce sme
pree odešli. Jinác P. B. se dokládáme, že sme toho
z žádné všetečnosti neučinili. než z nedorozumění. Protož
V. Mti se vší uctivostí žácÚme, že nám to milostivě a
laska"ě vážiti ráCíte.
Po dání odpovědi ráčil se p. president ptáti, máme-li
privilegií na kollej Všech Sv. jaký vidimus, abychom jej
ukázali. Oznámili sme, že sme jich nemohli tak rychle
dáti zvidimovati, nez že máme vypsané některé. Otázáni
jsouc, jestli tak, jsou-li tak vypsány, jakž zprávu dáváme,
oznámili sme. že se B. dokládáme, že jinác není, a kdyby
se jináč našl~, že se z pokuty nevynímáme. A když sme
je pi'ed J. Mtí složili, kázali nám vystoupiti. A byla již
rovně osmá hodina po našem z Komory vystoupení.
A tak to vše když bylo, co sme podali, v Jich Mtí uvázení čekali sme do druhé čtvrti na jedenáctou hodinu.
A když uhodila druhá čtvrt, ráčili J. Mti z Komory vyjíti a tu sme stáli. A v tom p. president dí: Páni mistři
budou se moci domů navrátiti. Dá se vám věděti, kdy
budete míti se zde postaviti. Odešli sme a vrátili se
doml\.
Ve čtvrtek po Proměnění Kr. P. (9. srpna) posláno
opět poručení z Komory: Urození a slovutní páni přátelé
naši milí! Máme s vámi strany věci vám ji" prve včdomé
další promluvení míti, protož - vám poroučíme, abyste
se vy, p. rektor, děkane a dva nejstarší mistri, dá-y Buol~:
v sobotu nejprv příští v osm hodin ráno na pul OrlOJI
na hradě Pražském před Komorou najíti a mezi nás se
opověditi dali; tu z oustního oznámení našeho další vůli
J. Mti Cé vyrozumíte a na tom J. Mti Cé jistou vůli naplníte. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek u vigiljí sv.
Va,řince 1. 16')1.
V sobotu (ll. srpna) tak jsme učinili a pi'ed Komorou
sme se najíti dali, ano i opověděli: ale že pp. rady Komory ráčili zaneprázdněni býti, odloženo nám do pondělka.

Toho dne (13. srpna) jak sme odbyli kandidátův hned sme šli pospěšn"; na zámek do Komory a opověděli
sme se pp. komorátům. Tu před puštění jsouce p. president k nám řekl: Chcete něco, páni kollegiati, pověditi.
P. m. Trojan odpověděl: V. M. milostivý pane a páni J.
~1ti Cé rady? My poslušnč a poddaně na milostivé porucení dali jsme se v toto místo nadjíti, tak jakž nám napsáno
jest, že ráčíte s námi další promluvení o kollej Vš. Sv.
míti. P. presidens obrátil se k p. Funkovi, sekretáři, řekl:
Kde jest ten dekret? A on hledaje ho, nevím co, pošeptal
p. presidentovi. V tom p. presidens mluvil k nám: Víte
o tom dobře, jaké S vámi jednání jednou i druhé bylo,
abyste k vlHi J. ~lli Cé p. arcibiskupovi kolleje V.
Sv. postoupili, poněvadž jí ničími' jiným neužíváte, n~ž
podruhy tam nějaké chováte a kočí. Neb J. M. C. nerácí
na jiném býti, než vám ji dle slušnosti zaplatiti, a poně
vadž pak máte jiných koUejí dosti, snadně bez ní můžete
býti. Zvlášte spouštíte Velikou koliej a nicji neopravujete,
takže když ji na konec spustíte, z ní pryc musíte, a nyní
na opravu jí mohli byste dostati za tuto asi deset tisíc;
mně se vidí, že mužete to učiniti. Anebo najměte ji p.
arcibiskupovi, neb od J. Mti Cé budete \,ždycky míti
časně a dobře cinii placenou. Také se tu nic jiného neobmýšlí, nel aby dítky stavuv vyšších i nižších se v ní
uCíly. Tá mám syna, před P. B. nevím, kde ho dáti a
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komu UCl tl; vy sami žádného neučíte a jiným učiti zbraňujete. Proč že jsou kolleje, než aby se v nich mládež
cvičila liternímu umění, pobožnosti a mravům? Medle,
medle, páni kollegiáti, učiňte tak, nebo prodejte tu kollej,
nebo najměte ji J. Mti Cé, nebo p. arcibiskup chce tu
své památky při J. Mti Cé zanechati a tu kollej nadati,
vystavěti a vypraviti. Nedomnívejte se, aby tu jaký foch
byl, a ze by tady vaše privilegia se protrhla. J. M. C.
ráčí vám ihned revers na sebe učiniti, ano i všecka privilegia potvrditi, cehoz byste jinak s velikou starostí obdržeti tHce mohli. A tak budete moci s vašími koliejcmi
býti bezpečni.
P. m. Trojan odpovídal: Milostiví p~ni, p. presidens
a pp. rady zřízené Komory v království Ceském. Porozuměli sme, co ráčíte k nám promlouvati, abychom kolleje
V. Sv. J. Mti Cé postoupili a tu nebo prodali a za ni
peníze hotové vzali nebo pronajali, že se nám časně
z nájmu platiti bude; i můžem V. Mti oznámiti, že ačkoliv
J. Mti Cé hrdly i stateéky svými všickni vždycky hotovi
sme sloužiti, však toho nám pro naše veliké závazky a
přísahy, jež předně P. B. a J. Mti Cé, potom všem stavům
a zemí království tohoto činíme, uciniti možné není, aP.
B. všemohúcí rac uchovati, abychom co toho pl'ed sebe
bráti měli. Však by nás lidé prokleli, an již toho dosti
slyšeti jest, že sme zrádci, že kollej.e prodáváme. Potomci
naši by na nás naříkali, že jsme jim toho, co sme sami
zasáhli, nedochovali, a strach jest nějakého pozdvihnutí
lidu, nebo všudy téměř, kde se kdo s kým sbledá, o nás
toliko a o té kolleji mluví. A račtež tobo. milostivě pováziti, kterak by to mohlo se dobře trefiti, j~k ráčí J. JIL
Kn. mysliti, aby prý dva preceptorové pod Jednou a dva
pod obojí byli; však by spolu nemohli se srovnati a
kdyby se tam některý subunác do té kolleje dostal, chtěl
by potom se do našich řad tříti, všeho doslýchati a
v naše věci tejné sahati. Pro tož se vší uctivostí a ponízeností slu;;ebně za to žádáme, že nás při T. lvIti Cé
omluvna míti a za nás se přimluviti ráčíte, aby nás při
našich těchto obranách spravedlivých a k učení Pražskému
nadaných dobrodiních milostivě zůstaviti ráčil - ,
P. presidens, když p. m. Trojan mluvil, sklonil hlavu
a podept'el ji na obě ruce a tak seděl tiše. V tom pán
z Donína řekl: Medle pp. kollegiáti, proč se zbraňujete
tak učiniti' Najměte tu kollej tak, dokud se vám líbí,
však neobávejte se, nic válU yašeho žádný neyezme, vaše
kollej jest, vaše zustane, toliko jí do své vůle najměte.
A p. presidens obrátil' se k němu řekl: Však jí ničÍmz
neužívají, toliko tam kočí, koně chovají. Tehdy pán z Donína: i proč pak nemají toho učiniti? A tak jednak p.
presidens, jednak pán z Donína mluvil, že sobě v řeč
vskakovali a mluviti sami překáželi, ale oba k tomu
předce směřovali, abychom se v něco podvolili. I nemohouce nic obdržeti, an p. m. Trojan opět, co by zlého
nám skrze to pojíti mohlo a jaké zlořecení a 'klnutí od
lidu i potomkův, opáčil, p. presidens řekl: Vaši tuto odpověď uveďte v spis a podejte ji nám, co nejdříve budete
moci. A když pán z Donína vzdy předce mluvil a p. m.
Trojan mu odpovídal, p. presidens řekl: Medle, pp. kollegiáti, poraďte se s vašimi přátely a ti'ebas s pp. prokurátory, o kterých vím, že vám všeho dobrého přejí,
o toto naše vám podání a ujměte, co z toho dvého vám
nejlepšího zdáti se bude, a uveďte vaši odpověď tuto nám
v spis. A v tom když jednou, po druhé, po třetí to
opáčil p. presidens, abychom se poradíce odpověď psanou
dali, ven sme šli a odtud domů.
Suplikací, kterouž mistři učení Pražského (dne 31.
července) byli sepsali a 13. srpna podali, čte se v slova
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Nejjasněj.ší a,nejnepřemoženější velikomocný Římský

císaři. Uherský a Ceský králi!

V. Cé Mti z veliké a nevvhIl~tedlné potřeby naší se vší ponížeností tajiti nemuÚme, že jsme dnuv po minulých jménem V. Cé Mti od
J. J\Ití p. presidenta avpp· rad V. Cé Mti zřízené komory
České v království Ceském na komoru obesláni byli,
abychom kolleje Andělské - , všech našich na touž kollej
privilegií vidimus V. Cé Mti odvedli a ukázali, oznamujíc
nám J. :II. p. president, že V. C. M. ráčíte úmyslu býti
Je žádosti J. Mti Kn. p. arcibiskupa Pražského ji J. Mti
pod správu, aby se y ní mládež vyšších i nižších stavuv
náboZenství obojího liternímu umění cvičila, darovati a
odvésti. I nejmilostivější císaři! my, jakožto V. Cé lvIti
vzdycky věrní poddaní, toho nikoliv pi-ed V. Cou Mtí ve
vší ponízeností tajiti nemůžeme, že máme na dotčenou
kollej obzvláštní a znamenité nadání od slavné a svaté
paměti císařuv Římských a králův Českých J. Mtí a obzvláštně pak slavné a svaté paměti cís. Ferdinanda, p.
děda V. Cé Mti nejmilejšího, jímžto jest dostatečně pod
znamenitými termíny, že nižádým vymyšleným způsobem
od učení Pražského nic odcizováno od nižádného člověka
býti nemá, vyměřeno, jak!; tomu V. C. M. z přípisu téhož
privilegium milostivě vyrozuměti, ano i nás při něm zusLaviti ničf. Nic méně i Zř. Zemské, sněmovní snešení
velikými závazky toho učiniti brání, poněvadz
V. !lIti Cé, .jakožto králi a pánu, pánu ,našemu
potom vší zemi tohoto slavného Ceského
tím zavázáni jsme, abychom učení Pražské zastánlli a lwllejí k tornu prináležejících se vším jich, ačkoli
příslušenstvím obhajcové upřímní [byli];jakoz
nám nejvýše možné jest, všelijak, aby učení
zrost pod šta,tným V. Mti Cé králováním
k
a milostivému zalíbení V. Mti Cé s hojným
a mládeže všech stavuv království tohoto
z milosti a požehnání božího bráti mohlo, o to
Za kteroužto příčinou k V. Mti Cé se
a ponížeností se utíkajíce slzavě a s pláčem pro B. prosíme, abyste neráčili na nás a na učení
toho dopouštěti, aby táž kollej, jeden klínot tohoto
království k zemi přináležející, od učení Pražského a od nás odtrhována býti měla, nýbrž J. JIL Kn.
arcibiskupu Prazskému, aby se v svém předsevzetí a
spokojiti ráčil, to milostivě předloziti dáti a nás
pn milostt slavné a svaté paměti J. Mtí císařův Římských
a králuv Ceských i jiných benefaktoruv našich dobrým
ou myslem nadání zůstaviti, naším milostivým císařern:
králem a pánem, rozmnožitelem i ochráncem slavného
starolitného učení našeho Pražského býti a nad námi
ochrannou ruku držeti ráčíte. Té víry k P. B. a V. Cé
M.ti jsme a tím se nepochybně, že při tom zůstaveni budeme, těšíme. Z čehož všemohoucí P. B. ráčí V. Cé Mti
v prodloužení zivota, dlouhého zdraví a šťastného panování, nad nepřátely veselého vítězství hojná odplata býti.
A my V. Cé Mti na našich nehodných modlitbách uslavieně toho zádati budeme a Zádáme. A v tom se V_ Mti
Cé k milostivé ochraně poručena činíme. V. Cé Mti věrní
poddaní rektor a mistři, consiliarii, professores učení
Pražského.
Dne 16. srpna J. M. C. ráčil naši suplikací odeslati
do Komory a oni ji poslali k p. arcibiskupovi. Tu dále
nevíme, co jest J. M. C. ráčil při nich více poručiti.
37. 1602, 20. října. M011l171le11ta zmiv. Prag. 111.
str. 21J8. Octobris 20. VIr clarissimus praepositus coltegii
00. SS. 1l1ag. ]oannes Bystricenus a Bochova ex hac vita
satis diuturnu m morbum emigravit.
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38. 1603.
Ru7wp. jilos. Jak. Oec. B. 14 f.
231. Proponoval jsem, má-li se zase bibliotéka stará kolleje
V. Sv. do sklepu, kde prvé byla, vnésti a zordinovati
k ní zustavená po dobré paměti p. m. Jano"; Bystřickém
z Dochova, proboštu též kolleje, přiloziti, čili z této poslední některé knihy, které by sobě kdo z pp. mistrův
oblíbil, za mírné peníze uprodati pro správu té kolleje,
poněvadž velice spuštěna jest. Pp. mistři se snesli na tom,
aby co nejdříve takové knihy spořádány byly a netoliko
z kněh neboZtílca některé prodaly se, ale i z těch neči
tedlných starých pergamenových, co se nehodí, a za ně
buď nové užitečné se !coupily neb kollej se opravila.
Dne 6. října ihned po obědě všichni pp. mistři šli
do kolleje V_ Sv. a tam v přítomnosti p. m. Trojana
Nigella Heřmanoměsteckého z Oslcořína, probošta té,
kolleje, knihy jak staré bibliotéky vyčistěné a vyprášené,
tak i nové po Janovi Bystřickém, proboštu té kolleje,
pozůstalé do sklepu pod oratorium vnesli a slozili.
Kterýchžto kněh catalogus neb rejstřík tuto jest sepsán, jehož
jeden exemplář v bibliotéce té složený při knihách zů
stává a druhý p. m. Trojanovi odveden jest.
Staré bibliotéky pergamenové knihy in folio: *) Magnus liber in rubro corio, Lectura Costiensis fratris, Decretum solenne, Quinque libri lIIoysis, Liber Matthiae de
Montibus Cuttnis, multae variae (?), quaestiones disputatae
magistri Rogerii Andrii, Liber, in quo continetur secunda
s. Thomae (est theologicus), De cOllvenientia incarnationis seu de modo unionis, Glossa decreti, Liber, ubi sunt
glossae super omnes epistolas Pauli, Augustinus de libero
arbitrio, Glossa super Deuteronomium et Quaestiones super
Decalogum, Libri viginti ad Braculum, videlicet Chiromantica et Astronomica, Scotus de coelo Tirpyreo et
motu coeli, de natura paradisi, Quaestiones de primis sententiis s. Thomae, super secundum sententiarum, Authoritates in libros P(h)isicorum. Liber de coelo, de causis
longioris et brevioris vitae, Tertius liber Summarum
Bradvardini, Commentarius super Phisicam, Commentarius
super secundum sententiarum (donatus a m. Georgio Ke·
senensi), Bonaventura super 4. Sententiarum, prima pars
Summae s. Thomae, Homiliae evang. b. Hieronirni, Homiliae Gregorii, Boetii liber de duabus naturis in Christo,
Scotus super 4. lib. Sententiarum, Prima secundae s.Tho·
mae, Boni[acius, Secunda pars bibliorum, Quodlibitum
Godefridi, liber contiens quaestiones Durandi super 4
libros Sententiarum, Prima pars bibliae, tertia pars Summae Alexandri, Quaestiones scriptae 2 digitorulll, Quacstiones theologicae, Glossa fratris super Genesil1 et alios
libros.
Libri ió quarto, též pergamenové:
Homilia, tractatus de septem donis s. Spiritus, item
de septem itineribus aeternitatis eleganter scriptu5 a. 1368,
15. Sept., de orthographia et alia quaedam grammatica,
i\Ieteorologicorum et physicorum secundum translationem
iguotam, Sermones ab adventu, Sermones super epistolas ct
evangelia, Summa fratris Burghardi de ordine praedicall1entorum (sunt varii tituli scripti), Quaestiones super secundum
summae, scriptus 4 digitorum, Summae vitiorum in membra,
trium digitorum, Sermones de sauctis Simonis de Robcana quaedall1 physica et astronomica, de tempore et sa;]ctis, Lectura super Mathaeull1.
Libri in octavo:
Concordantiae minores bibliac.
Staré bibliotéky papírové knihy in folio: Postilla
fratris Nicolai de Lira, Apparatus Pauli Clementis, Catho") V rukopise jsou značné chyby.
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licon (prima pars de litera et casibus), Biblia. sacra, Po·
stilIa super ::YIathaeum Nieolai de Lira, item i'darcum, Lu·
cam el Joannem, ad Romanos, Corinthaeos et in totum
novum testamentum et apocalipsin, Prima pars quaestionum Alexandri de Halis (donata a m. Georgio l'isensi),
l'rologi in evangelistas d. Hieronimi ad Damassum papam,
et ita in Novum testamentum, Epistola s. Hieronimi ad
Cbromalium(?) et Heliodorum episcopos de libri, Salomonis,
Catholicon scriptum, orthographia (est quoque additus Calepinus), item liber scntentiarum, liber distinetionum, liber
Thobiae, item psal mi, liber theologieus scriptus de variis materiis, sermones de tempore et de sanctis, postilla super apostolum cum glossis, passionale, de modo diclandi, Parvosum naturalium impressus, glossa super 7I1atbaeum et Marrum, Leetura super primo nocturno, Super 4 libro s Sententiarum, de tribus personis in trinitate, Pbisicus liber de stelIis et aliis, iVlonarchia papae (impressa), Liber
primus Bradvardini (scriptus), Augustinus de civilatc dei
(impressus), Excerpla concordantiarum (scriptus), p11l10sophicus (ser.), sermones (scr.), sermones de sanctis,
dictionarium Gognisi (script), Quaestiones super primúm
sententiarum, commentarius super J\-fathaeum, Marcurn et
liber Aucheoni (scripL), super praedicamen (scr.), lectura
super secundo nocturno psa!terii, Scotus sup~r tertium
(scr.), secunda pars speculi naturalis, quacstio Petri de
Tarento, Lyra super psallerium, Martyrologia, Peraltus,
Lira (ser.), Augustinus de baptismo parvulorum, item de
agone Christiano, expositio super canones J acobi et J oannis,
prima pars bibliorum (douata a m. Georgi,) Pisensi 1529),
missale. Sine titulo liber seriptus, Lyra super Psalterium,
biblia scripta absque novo testamento, quaestioues Ethicorum Aristotelis, Posti1la super Apocalipsin, Annens Lucanus CUUl duobus comlnentariis (ímpressus), Franciscí
de Maronis liber sententiarum, Scotus super secundo
sentenLiaruUl, Augustinus super Tohannem, item liber Bur~
chardi, Thomae de Aquino supcr Mathaeum, Liber de introductione liberorum, Libcr astronomiae, biblia expressa,
biblia scripta, liber de virtutibus lheologicis, Speculum
huméJ.nae salutis, Liber Siul0nis de sanctis, Gorram super
Johannem (Schanberger). Psalteriulll cnm glossa utili,
Flores s. Bernhardi, Super primum llbrum Moisis glossa.
Dislinctio decretalium J ohannis Calderini, item addietiones
Johannis Andreae super lib. decretus, Quaestiones librorum phisicorum, item de coelo et mundo, libri de generatione et corruplione (sriplus), Scatus super terlium et quartum sententiarum. Missale carcns principio el
fine, cursus logicí cOlnmentariorurll dedicatus Friderico
imperii arcbimarschalco, Martinus Polyxius super praedieabilia et libri sex principiorum et alia logiea impressa,
liber quadragesimalis, sermones de s. Trinitate et aliis
(impressa), super prophetas minores, Hymniarius, cJmmentum Aegidii de ani ma, quaedam theologiea (seripta),
sermones per curriculum anni, moralia egregia et optima
a quodam viro doeto seripla, quaedam theologica seripta,
quaedam de ani ma, scrmones de Spiritu sanelo et sanetis,
alii sermones, quaedam theologica, glossa theologica, homilia b. Remigii.
Libri in quarto papi1'ové: Sermones de advenlu,
Allegoriae veteris testamenti et de sermonibus (?) codi et
terrae, ilem Allegoriae super evangelia, sermones alii,
sermOlles de sanetis, serlllones nupliales, Armandi primus tractatus de declaratione difficilium dictorum et
dietionum in theologia secunda pars, sermones cum lextu,
rosarius, Graecisorius, summa m. Bene(dicti) de octo partibus oralionis, commentarii eum quaestionibus super tres
libros phisicorum (turpitcr scriptus), quaedam de anima,
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de orthographia 'et alia quaedam grammaticula, libri physicorum et quaestiones ct quaedam astronomiea et meteorologiea, Hussii de ecclesia, item super quattuor sentenliarum
eiusdem autoris, quaedam Alanis miscellanea, quidam sermones turpiter scripti, eommenlum super Donatum, quaedam physica, alter liber eiusdem materiae, Augustini enchiridion de fide ad Petrum (scriptus), item de discretione
spirituull1 et receptuum in malo gravato, glossa super
Occam satis eleganter scripta in posteriori parte, m. Simonis de Chrudim quaedam phisica, auctoritates de animi
llatura et super Ethicorull1, Augustini descriptio terrae
sanclae et tandem Caroni, Joannis Apostoli (l), volumen
super Lucam, scrrnonum pars hiemalis, traetatus de benedicta incarnatione et Trinitate, tractatus theologicus
(taky česky), secunda pars super Lucam turpiter scripta,
super epistolas post Trinitatis, sermones veteres turpiter
scripti, commentarius super apostolos, ad Hebraeos, de
obsen'atione diei dominici, libenus Augustini de spiI'itu
et anima (elegantcr scriptus), Sententiarum secundus,
Hymnarius et prosarius, commentum epistolae ad Hebraeos 111. Joannis Ryber, (m. GeorgillS Piesnensis, praeposilus collegii 00. SS. donavit), sermones de sanctis,
l.yra ad,-ersus Iudaios de Christo rege, item super libro s
senlentiarum el reliqua ad finem grammatica, commentum
in Psalterium, super vocabula bibliorum, Lumen allimae,
De virtutibus ct vitiis, Decalogus et quaedam alia, canOnes Johannis Blanc!!ini post obitul11 Martini de Pocátek
servito]"is eoradicaei (l) impressi a. 1495, Priscianus metrieus,
Belial, Alanus, ad finem opus m. Alani Hyspani in Anticlaudianum, Quaestiones collatae per m. Busconem de
Jilovia de anima~ ~letra super librUll1 sununarurll, sennones novi in sacram scriptura'D., tertia pars super Lucamj

sermoues in Hubertum turpiler scripti, sermones diversi
scripti, quaedam lheologica, quaedam miscellanea, quintum
volurnen ~uper Lucam, de animo, de sensu et sensato,
Aegidius de regimine, Simonis in dcrum, theologica, 10.
quaedam seripta, Bernhardus de Clara Valle, Prima
super Lueam, Glossa super .i\Iathaenm, Theologica,
super 5 libros ~Ioisis, Lectura super X. Sen tentiarum, Summa Thomae quaedam, Traetalus Bonaventurac,
Miseellanea, Lectura turpiter scripta, Libri panorum na·
turalium, Prosodia, Ultima pars super Joannem, Lectura
super Mathaeum' drobnickým písmem, Mi,ccllanea.

Lib1'i il1 octavo papírové: Summa vitiorum, Glossa
super sapielltiam, alia glossa super dislinctiones, Leges
monachorum in s. Benedicto traditae, alius seriplus latine
et boemicc, Breviarium absque principio et fine, Quaestiones
Thomae de Aquino, Quidam sermones, quaedam physica
ll1. Alani.·
Nové bibliotéky po smrti dobré paměli p. m. Jana
Adama Bystřického z Bochova, probošta též kolleje Všech
Svatých, jmak Anjclské, knihy složené in f"lio: Partbologon (?), Epiphanií et Irenaeí opera, Biblia latina Norimbergae edita, Augustinus de civilale dei, Opera pbilosopbica Ciceronis, Brentii in Lucam homiliae, Platonis
opera, Comoediae Plautinae, Petri Hyspani Commentaria
in logicam, Lexicon graccolalinum, aliud lexici exemplariu1l1 l Ciceronis rhetoricae cOlnmentari'ls, Concordantia
sacrae paginae, Coruu copiae Nicolai Perosii, Marsilius
super qualuor sententiarum libros, Erasmi Operum tomus
terlius, Etbieorum Aristotelis versiones 3, Georgiea Columellae, Varunis, Catonis sen., Argumenta varia, ExpEcatio
offie. Cic. manuscriptus, Seneca moralis, In Euclidem Jac.
Poletarins, Postilla e"angeliorum ms., Consilia Sehurpfii,
Postilla Hugonis.
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In quarto: Colloquium Altenburgaeum de iustificatione,
Contiones Valentini Poloni bohemicae, Metamorphoses
Ovidii cum commentario, Explieatio catechismi Lutheriani
ms .. In Ethicam commentarius Stapulensis, ;\1argarita ph;los~phica, Exercitium grammaticum, Similia Erasmi, Dominicae m. Pauli Chilopatris, Commentarii rhetoricii ms.,
Commentarii Bonaventurae, Versio bohemica epistolarum
Ciceronis ms., Commentarius in rhetoricam ms., Commentari""s in dialecticam ms., Claudiani opera, Grammatica
Henrichmanni, Carminum bohemicorum volumina octo,
Leges Codici11i, Cancionale bohem. \Valdensium, Phisica
Aristotelis, Ostracii rudimenta graeca ms. Annotationes in
dialecticam ms. P. M., Ostracii in dial. ms., Determinationes ms., AIgorythmns, Interpretatio psalmorum Joh.
Bugenhagii, 2 tomi Annotationum scriptarum duo, opera
Hassisteinii, Examen theologicum ms. In o c t a v o: Ciceronis philosophica, Ciceronis orationes, Quintiliani oratoria,
Aldi Jl:Ianutii phrases latinae, Historia Jesu Christi Joach.
Camer., Psa1terium Sspangebergii, Wittenbergicae intimationes, Vigelii Commentarii iuris civilis, Epistolae Ciceronis
famil. Vitae patrurn per Georgium Majorem, Sabini poemata, Dialectiea Ch. M., Castellianis dialogi, Enchiridion
theologicum Nicolai Hemingii, Erasmus de modo orandi,
Adagia Erasmi, Capita dicL sacrae Philippi Melanchtonis,
Aphlhomi progimnasmata, De anima P. M., Grammatica
COllini, Bellum grammaticale, Catechesis Thomae Mitis,
CarminUlll ad Hodiejovinurrl farago II 3, 4.) GrammaUca
graeca Meceleri, Ignatii Lojolae vita, Curtii de rebus
Alexaudri M., Rudimenta Dispanteriana, Germanica grammatica. Iudiciaria Lanfranci, Lueiani aliquot opuscula, Epilome orbi, partium locus Vadiani, Antonii Schori de lingua graeca docenda, Ravisii officina, Trivium Spangenbergii, Processus iuridieus Henningi, Grammatica Laurentii
Ludovici, Proroctví Sibily nové, ZahráJka duše, Summa
doctrinae Christianae, Pasquill'H'um tomi duo, Canciunclllae
super catechismum, In Hyppocratem Baptista Montanus,
Arilhmetica boh. Norimberg. edita.
39. 1603.
Wilder, O životě Ita vys. školách
Pro str. 142. dle Oecono11l. XIV. f, 202. (Byt a svršky
probošta m. Bystřického.) Mistr bydlel v kolleji V. Sv.
Měl světnici, pokoj zadní, přední, komoru a kuchyni.
sklad věcí choval v zadním pokoji. Tu stálo lože
pod nebesy s třemi spodními peřinami a s třemi
svrchnicemi; pIi nich bylo 7 podušek a 3 prostěradla a
některá cícha.
Dvě repositoria byla v světnici knihami
plna. V světniei stály dva pulpity a šrejbtiš. V pulpitě
měl mistr listy, U pulpitu byla stolice dřevěná pro potřebu nemocných.
V jarmárce nebo spížku bílém dřevě
ném složena byla čepička šamlatová bez vody, šlofpelz
barchanový po kolena a koberec protkávaný. V druhém
spížku byly dva ksasy (kalhoty) kožené se štrymfy, vydě
laná kožka jehenčí. Byly tu mimo měšec do lázně ještě
čtyh kusy šatné, mezi nimi ksas modrý soukenný a kabát
žíhaného plátna. Na polici mistr měl hromadu nádobí,
lu 24 konvice, z nichl; jedna až na 2 pinty, 24 mísy,
lalířů, tři vaječné mísky, dzbánek hlíněný s cínovým
víkem a dva svícny. Na zdi 2 umyvadla visela a baňky
měděné. Byly tu dvě slánky na stěnu se zavěšující. V staré
truhle slOženo ještě mnoho kusů šatstva, v nichž troje
kalhoty a dva ksasy kozené bez portek, 2 pásy (jeden
aksamitový, druhý kožený), plášť soukenný s aksamitovými
křídly, reverenda damašková reverenda šan11atová, horckop tisknutý karmazinový s aksamitovými rukávy, druhý
bez rukávů, Sukní (= náš svrchník lehký) darl1flsk m"",h a šamlatových čtvero, kabáty tři popásní,
všecko z lepších látek, s rukávy po každé jinaCími, dražšími.
j
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V truhle téže mistr měl ještě aksamitové birety dva,
obojky s krajky, šat do lázně, rouchu vyšitou rOzličnou
barvou, šátek černě vyšitý, Osn1 prstenu, kVlály~ ka~kuli
se zlatem k líhání, muškátový ořech velik)' na koflík,
loubky se zlatými tkanicemi na věnce. V jiné zelené
truhle bylo neco prádla a klenotův. Velik)'ch rouch s mří
zemi, též vyšívanýcb i šátků dohromady bylo tu 55,
obojků 10, prosté karkule k líhání dvě; v mal)'ch krabičkách schováno II dukátů, 69 tolarů, 66 grošů všeli·
jakých, perly v páteříčlm, stříbrné tři komposty (kompasy)
a jeden kostěný, orumpant mosazni, dvě jablka stříbrná
pozlacená a zlaté šnůrky, když jej někdy vázali. V poslední černé truhlici mistr měl sedm košil a ještě dvě
karkule k líhání. Také dvě svíce parunkové tu byly.
V pokoji před svčtnicí mistr měl almaru s několika skle·
nicemi, s zelenim hlíněnim džbánkem a dřevěným korbelem. Té" tak poloprázdna byla komora poslední. V ní
náležely mistrovi jen nevalné ložní šaty.
40. 1603, 18. června. Rukop. fakulty filosof. Oec.
B. 14. f. 213. Na vzkázání pp. komisařův postavili jsme
se v domě vel. kněze Jiřího Bartholea Pontána z Braitenberku m. Martin Bacháček z Nauměřic. m. Václav Vlaverin, p. Jan Kř[ž z Ko2:ie, p. m. Matiáš Campanus a p.
Jiří Přeštický a já před pány komisaři J. Mti Cé naříze
nými. A to po přectení oběma stranám poručení J. Mti
Cé Jiřík Bystřický z Bochova poděkoval pp. komisařům,
že se ráčili sjeti na poručení J. :lHi Cé a králce opáčil
stíznost svon skrze přítele, ze jsa on vlastní bralr n. p.
m. Jana Bystřického a přední nápadník statku po něm
zLlstalého, nemaže ho od nás dostati podlé práva; my pak
že s ním, co se nám dobřc líbí. děláme. Proto že žádá
pp. komisařiIv, aby v to spravedlivě nahlídnonti ráčili a
ho s pp. mistry porovnali. My skrze přítele svého též
sme pániim, že na poručení J. Mti Cé chtěli strany pTed
sebe sro čiti a je vyslejchati, poděkOl'ali. A na jeho Jiří~a
Bystřického stížnost proti nám takovou odpověď dali: Ze
my tornu neodpíráme, aby vlastním bratrem n. Jana B.
Jiřík nebyl i také statečku nápadníkem, než aby, chce-li
takový statek, nímž zádný, kromě při inventování, nehýbal
a dosavad specetěni v kolleji Anjelské zuostává, vyzdvih·
nouti, tehdy dluhy, kterýma on k registrum universitatís
ne božtík při počtích pozůstal povinen jest, zaplatil. (jiN Bystřický obdržel zaplaceno 40 lolarů.)
41. 1603, 29. zálL Tamtéž j. 230. Proponoval sem,
má-li se zase biblioteka stará kolleje V. SV. do sklepu,
kde prvy byla, vnésti a zordinovati, k ní zůstavená po
dobré paměti p. m. JanoYÍ Bystřickém přiložiti, čili z této
poslední některé knihy, které by sobě kdo z pánův mistruv oblíbil, za mírné peníze uprodati pro správu té kolleje, poněvadž velice spuštěna jest. Páni mistři se snesli
na lom, aby co nejdříveji takové knihy uprodány byly a
netoliko z lmeh nebožtíka některé prodaly se, ale i z těch
nečitedln)'ch starich pergamenovich, co se nehodí, a za
ně buď nové užitečné se koupily, neb kollej se opravila.
42. 1604, 9. srpna. M01tUme1~ta lIniv. Prag. 111.
str. 209. Augusti 9. veneranda senectute vir mag. Troianus Nigellus ab OSkorzina, praepositus collegii 00. SS.,
ex hac vita - emigravit.
43. 1605, 22. únOra. Rukop. č. 2148.f. 52. V úterý
masopustní pp. proboštové kolleje cís. Karla a V. Sv.
k tomu sou povolili: Jakož jest někdy na onen čas při
domu Bartoloměje Rycha truhláře klenutí štítem i s oknem,
pod nímž průjezd do kolleje Anjelské jest, bylo, cehož
jistá znamení jsou, aby týž Ryeh téhož místa nyní i budOllcně požívati a na tom klenutí sklep, pokoj, kuchyni,
však bez překázky průjezdu, udělati a těch věcí s těmito
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vejminkami požívati mohl: Předně v tom starém štítu
okno na ulici i s špihýřkou uděláno býti má, kteréhož
okna vyhlídáním užívati bude moci. Druhého pak okna,
kteréž ho kolleje bude, toliko světlem a ne vyhlídáním,
dada do něho mříži udělati, požívati má. A co se krápěje
s střechy nad týmž stavením dotejče, tu on Rych tak
opatřiti má, aby ne do kolleje, ale ven na ulici vycházela. Za to platiti má ročně po 1 k. 20 gr. m.
44. 1606, 10. ledna. Monumenta tmiv. Prag. III.
str. 212. Mag. Joannes Gotsmanius Teutobrodenus, collegii
00. SS. praepositus, Januarii 10. apoplexia correptus
moritur.
45. 1606, 11. ledna, Rukop. č. 2148 f. 61. V úterý
po Janu Husovi stala se smlouva mezi probošty kolleje
Veliké a Anjelské - z jedné a p. Voldrichem Helbíkem
cejkšmidem z strany druhé a taková: Jakož jest v domě
dotčeného Voldřicha trativod, do něhož voda kapaličná
s krovův od dávných časův vpadala a se tratila, až potom
do jednoho pokoje v kolleji Anjelské se probravši gruntům a pokojům též kolleje škoditi chtěla.
Tu aby táž
voda stojatá skrze kollej svůj vpád a tok do ulice míti
mohla, p. Voldřich vděčně přijal a zase v místo, kde voda
stávala (dobře ji prve zapěníc), kamena zavésti, žlábek
nový poloziti, mříži železnou hustou, aby žádná nečistota
do kolleje hnána nebyla, spraviti, zeď kollegiátskou podebranou i pokoj ten vycvikovati, vápnem obvrei, na svuj
náklad opatřiti připovědě!.
46. 1609, 28. května. Dvorsky, Paměti Č. 659.
(Oprava zdi při kolleji.) Dne 28. Martii p. děkan [universitní] proponovaI, má-li toho užiti cejšmíd, aby mohl
u zdi kolleje Anjelské, poněvadž nebezpečně se zeď trhla
a vždycky po kusu kamení na jeho stranu padá, něco
sobě přistaviti a vycvikovati co potřeba ve zdi dáti.
A poněvadž to pp. mistři již očitě spatřili a p. Jakub
zedník k tomu radí, že na něčem žádá ustrnut býti. Conclusum: aby toho užiti, čeho žádá, mohl, však pod tou
výminkou, aby do zdi žádných trámu nekladl a kdyby
někdy p. probošt té koileje něco bořiti a stavěti chtěl,
aby ani on ani jeho potomci se nedomlouvali, kdyby na
jich stranu něco dolů padalo, poněvadž při boření a stavění bez toho býti nemůže.
Přestal na tom p. děkan a
že mu to oznámí, pravi!.
47. 1612.
Monumenta U11-ÍV. Prag. llJ.
218. Mag. Joannes Campanus VVodnianus praepositus.
48. 1616.
RullOp. fakulty filosof. B. 26
f. 295. Ad collegium 00. SS. pertinet pagus Tvršice.

str.

Dodatek:
1508, 5. července. RullOp. Č. 1128 II. j. A. 19.
Jakož probošt a kanovníci kapli Všech Svatých táhli sú
se na ty peníze, kteréž jsú byly obstaveny u pergmistra
hor viničních mistru Duchkovi, proboštu kolleje V. Sv.,
nebožtíkem mistrem Janem Outerským, kanovníkem kostela
Pražského, pravíce se k nim právo jmieti tudy, že by ta
vinice, z kteréž se ty penízy platí a úročí, byla jich, a
tak kaple Všech Svatých na hradě Prazském příslušejície,
a že jest předky jich pod ty platy vysazována. A na to
jsd ukázali dva výpisy, na konci mluvíce, poněvadž
jest to fundatorstvie krále J. Mti, aby to bylo odloženo
do J. Mti příjezdu a srovnánie. Pakli by to býti nemohlo,
ale aby v tom byli opatřeni, aby mohli svého užívati bez
překážky. Proti tomu mistr Duchek mluvil, že jest ta vinice vysazována od mistróv a kollegiátuov kolleje V. Sv.,
druhé pravil, ze sú ty platy vybírali kollegiáti té kolleje
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od dávního easu a na to ukázal registra stará. Třetie
pravil, že sú lidé zivi, že sú ty platy z té vinice platili
předkóm jeho, kolIegiátóm tf kolleje V. Sv.
A na to
ukázal svědomie týchž lidí. Ctvrté pověděl, že kapla V.
Sv. přfleží k té kolleji V. Sv. a ne kolleje k té kaple.
A na to ukázal jest majestát krále J. Mti. - Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž ten plat, o kterýž
jest nesnáz, jest vysazován od obyvateluov kolleje V. Sv.
a jest vysazován v tom domě tak od dávního času, jakož
knihy městské ukazují, a potom obyvatelé toho domu toho
platu byli sú v držení a v užívání bez odporu vždycky až
do m. Duchka, i z těch příčin při tom platu jsou p. purgmistr a páni m. Duchka a jeho obyvatele té kolleje V.
Sv., k kteréž kapla přileží, nynější i budúcí zuostavují, ty
obstavené peníze jemu m. Duchkovi vydati rozkáží. Act.
fer. lIlI. post Procopii.

Číslo pop, 28.
(U jednorožce.)

*1. 1428.
Ruhop. Č. 2099 f. 212. Waczko
carni[ex et Katherina conthoralis susceperunt VI. s. per
Sigismundum institorem Makussi, nate \-Venceslai VYlezkoni s iuvenis, repositas pro dom oad unicornum sic, quod
predictus \Vaczko debet eandem Makussiam aput se foyere
usque ad discrecionem annorum.
*2. 1428. Rttlwp. č. 992 f. 98. Nos magister
civium - recognoscimus, quod quemadmodum domus ad
unicornum, sita inter domos collegii Omnium sanctorum
et ad picas in retentis collectis et aliis contribucionibus
nostre civitatis non in modica summa est iuste et iuridice ad
nostram communitatem devoluta, ex tunc eadem domus
per nos et _officiales collectarum dicte nostre civitatis
discreto vil'O Sigismundo institori, Dorothee, conthorali
iPliius, est vendita pro L s. De quaquidem summa pro
nostra communitate XV s. suscepimus, residuum autem
pecunie moli zelo pietatis distribuere atque dare mandavimus, videlícet Katherine, orphano Wlczkonis, XV s.,
eidem \Vlczkoni XVI s., Katherine mulieri, que eundem
puerum fovit, in expensis pro victu II s. et Sigismundo,
puero Leonardi, olim nati Unicornis, II s.
1. 1451, 26. července. Rulwp. č. 2119 f. D. 7. Já
Fridric, měštěnín St. M. Pr.. od jednorožce, vyznávám nc
najprve a přede všemi věcmi činím a ustanovuji slovutného Martina z Koldína, písaře Janova Dúpovce od desk,
pravého a mocného poručníka Mikuláše a Kateřiny, dětí
mých, domu mého u jednorožce, v němž bydlím, vinice
mé, kteráž za Konskú branú leŽÍ, a podle toho i všeho
jiného zbožie a statku mého ~ věře jemu, jako přieteli
svému zvláštniemu, že pilností svú a opatrností všecky
věci tuto popsané vedle vuole mé jednati bude a k konci
skutecnému povede, živností a oděvem slušným dietky
mé svrchupsané opatřuje i je také k dobrému jich a poctivému veda, jakož já toho jemu nad jiné přátely své
svěřil sem a věřím zvláštně. Potom pak téhož Martina
poručníka prosím, aby dluhy, jimiž dolepsaným osobám
jsem povinen, podstúpil, z statku mého platil a klenoty
mé, v týchž dluziech zastavené vyplatě k ruce dětí mých
cboval jim, až by k letóm svým rozumným přišli. A neuchoval-li by kterého z nich od smrti' Bu~h dřieve let
rozumu došlých, aby diel toho umrlého na druhé živé
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pHpadl plným právem. Pakli by obé před lety došlými
;'mřelo, tehdy chci, aby to všecko zbožie po smrti dětí
mých zuostalé na již pověděného Martina připadlo bez
zmatku. A on z toho pět kop platu ročnieho svobodného
a věčného k oltáři mému u sv. Mikuláše v St. M. Pr.
aby kúpil a zjednal. I také o druhých pět k. platu, kteréž paní Dorota, dřievnie manželka má, k témuž oltáři
jest otdala, věřím, ze pilnost svú přičiní k tomu, což
muož, aby to k miest~ a k konci přivedeno bylo [tu
škrtnuta slova: ježto je Rehoř, syn její, sobě dskami zapsav
jiným také zapovadil] za naše i našich předšich duše tu
služba sě ku pánu Bohu a prosba věčně dála, s takovým
opatřením, aby to nikdy nezhynulo - . Actum fer. II.
post Jacobi anno - Llo.
2. 1458, 18. srpna. Rulwp. Č. 2119 f. K. 2. Ve
jmeno božie amen. Já Martin z Koldína vyznávám tiemto
iistem etc .. že jakož nebožcem Fridrycem, někdy měště
níllem Star. 1\1. Pr. od jednorožce, učiněn jsem kšaftem
a posledním jeho poručenstvím řádně podle obyčeje a
i'ádu téhož Star. M. Pr. pravým a mocným poručníkem
Mikuláška a Kateřinky, dětí téhož Fridryce, a podle toho
domu i všeho jiného statku jeho takže ačkoli nyní
dopuštěnie božieho těžkú nemocí jsem navštieven, však
proto paměti dobré a zdravého rozumu požívaje - ustanovil a učinil jsem i mocí tohoto listu a poslednieho poručenstvie mého činím a ustanovuji opatrné lidi mistra
Sigmunda, lékaře vnitřnieho, a Mikuláše Sokola - přátely
mé milé, dětí a sirotkuov sl'rchupsaných pravé a mocné
miesto sebe poručníky, věře jim, že O nich věrnú a pilnú
starost i péči mieli budú, k jich dobrému a poctivému je
vedác, jako věrní otcové jich poruční. Na kteréžto poruč
níky také právo mé všecko, což mi ho jest koli kšaftem
a poručenslvím jiz psaného Fridryce k dětem a statku
jeho příslušalo a příslušie neboli příslušeti by mohlo,
mocí tohoto listu mocně přenáším, tak aby oni již všecky
věci mně týmž kšaftem poručené a svěřené miesto mně a
na místě mém mohli, právo i moc měli řéditi, pósohiti a
jednati i k miestu skutečnému vedle téhož Fridryce rozkázánie vésti, tak mocně a právě jako já sám a jako by
od častopsaného Fridryce poručníci zděláni byli i jmény
jich v témž poručenstvf jeho položeni a vepsáni. Dat.
rer. VI. post Assumpt. M. V. a LVIII.
3. 1462, 6. dubna. Rukop. č. 2105 f. 164. Sigismundus sutor, natus olím Leonardi ab unicorno, ius sunm
heredilarium ad domum dictam ad unicornum, sitam penes
collegium 00. SS. ex una et domum ad picas parte ex
a1tera - resignat Nicolao et Katherine, orphanis olim
Friderici ab unicorno - . Act. fer. III. post Judica.
4. 1468, 5. března. Tamtéž f. 265 a Č. 2103 f. 120.
Nicolaus dictus Sokol resignavit omne ius testamentalis
legacionis per olím Martinum de Koldin ad domum quondam Friderici ad unicornum eidem facte Vito pannicide.
Act. sabbato post Transla!. s. Wenc.
5. 1471, 6. listopadu. Ruhop. č. 2105 f. 211. Strenuus llliles Vitus de Nova Plzna resignavit iuxta tractatum
nupciarum mediam domum ad unicornum dictam - Lazara, genero suo. Ac!. die Leonardi.
6. 1474.
Tamtéž f. 34? Lazarus, gener d.
ViU, et Johanna coniux.
7. 1474, 15. října. Tamtéž f. 348. Wenceslaus de
Tissnow emit domum ad unicornum circa Lazarum, generum d. Viti, Laurencium a regibus et Dorotheam,
uxorem dus, pro e s. boem. Ac!. sabbato ante GalIi.
8. 1478, 19. října. Rukop. č. 2106 f. 24. Georgius
institor, gener Duchconis pellificis de Nova Civ. Pr., et
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Margaretha e. d. ad unicornum aput Wenceslaum de
Tissnow pro CXC s. prag. Act. fer. II. post Luce ev.
9. 1497, 21. března. Rukop. č. 2107 f. 121. Barbara virgo dicta Kowarzowska de Jetrzichowicz emit domum ad unicornem erga Georgium Unicornum pro CCL
s. gr. pro Act. fer. III. post Palmarum.
10. 1499, 10. dubna. Tamtéž f. 164. Margaretha
z Pinovic, conthoralis Wilhelmi de Laysstin, e. d. ad unicornem a Barbara vir gine Kovářovské z Jetřichovic pro
CCL s. gr. prag. Ac!. fer. IIII. ante Reliquiarum.
11. 1501,16. března. Tamtéž f. 201. Elška z Svojšína, d. Johannis Hroznate z Vrtby conthoralis, emit
domum ad unicornem a Margaretha de Pniowicz, 'Vilhelmi de Lansstyn conthorali, pro ce s. gr. prag. Act.
Elsska z Svojšína resignat ius
fer. II. post Gregorii. suum, quod ei ad domum ad unicornem pertinet - Johanni Hroznate z Vrtby, marito suO. Act. fer. III. post
Gregorii.
12. 1510, ll. března. Rukop. Č. 2108 f. 52. Uroz.
p. Jan Hroznata z Wrtba oznámil, že jest dlužen CCXV
k. gr. pr. Erasymovi Frey [Azmanovi] kupci z Freyunku,
Markétě m. j., kterúžto sumu peněz ujišfuje a zapisuje
na domu svém vlastniem řečeném u jednorožce takovýmto
zpuosobem: Jestliže by on p. Jan Hroznata té sumy svrchu
dotčené na den sv. Havla nedal a konečně nezaplatil,
tehda hned tcn jistý duom při již jmenovaném Erasymovi,
Markétě m. j. a při dědících jich dědičně a mocně má ostati. Act. in profesto Gregorii.
13. 1519, ll. srpna. Rukop. Č. 1129 f. 424. Václav
Věruše kdež jest po předešlých ortelech před p. purgmistra a pány předstúpil, žádaje toho, aby O to rozeznán
byl, že jest toho na Osmanovi požádal, aby jemu podlé
zapsání svého počet učinil ze lIlI C k. gr. č., tak jakž
jest prve mezi nimi utvrzeno a zapsáno, a že jest jemu
ceduli řezanú posla! a v té položil, že je sumu i jistinu
ztratil tohoto času, a on Hozman, stoje před právem, té"
jest se k tomu znal a pravil, že jest se tak stalo, a co je
psal, že se k tomu zná. Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž na jeho Hozmanovu víru a jeho manželky jim jest to svěřeno, že oni užitky z těch IIII C gr.
mají oznamovati na svú víru a svědomí, a ta cedule to
v sobě drží, kterúž jest Věrušovi poslal, že z těch Hll C
k. praví že je užitkuov žádných v těch easfch :nepřišlo, i
poněvadž na jich víru jest jim to svěřeno, že mimo pře
dešlé již vajpovědi a ujištění té sumy kniehami IlII C k.
gr. č. p. purgmislr a páni toho měniti neráčí, než při
tom toho nechávají. A protoz Hozman, jak jest se zavázal
smlúvou, to má ústně zde pověditi, že to béře k své víře
a k svému svědomí, že v těchto časích užitkuov žádných
nepřišlo pro ten vzatek a tu škodu, kerá se jemu stala.
Act. in crastino Laurenti.
14. 1527,20. července. Rukop. Č. 2142 f. L. 20. (Kš aft
Erazima z Freyunku.) My purgmistr a rada města Prahy
známo ciníme naším tiemto listem vubec přede všemi,
kdež čten nebo čtúce slyšán bude, že jest před námi položen kšeft urozeného vladyky někdy Erazima Frey
z Freyunku, spoluměštěnína našeho, po jeho smrti zavřený ajeho vlastní pečetí a k tomu uroz. vladyky Matiáše z Smolova a slov. Jana Legáta, spoluměšfan našich,
též peče!mi jich zapečetěný, celý, nehýbaný ani kterak
porušený, kterýžto když po jeho smrti byl podle práva
města Pražského otevřÍn a čten, toto jest v sobě držel a
zavíral, drží a zavírá: Ve jméno - . Já Erazim Frcy
z Fre)'unku, měštěnín města Prahy, vyznávám tiemto listem
obecně, kdež čten nebo čtúce slyšán bude, že znamenaje
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starosti své a k tomu na svém zdraví nedostatek a
ujmu a jsa od pána boha nemocí navštíven a obávaje se,
aby mne těchto casuov nebezpecných hodina smrti v náhle
nezachvátila, ježto bych o statku s"ém, kteréhož mi P.
B. všemohúcí z své nesmírné štědroty pophti ráčil, poručenství snad zřéditi a zpuosobiti nemohl a skrze to že
by sondové a nesnáze mezi Margélú, manzelkú mú milú,
a přátely i přIbnznými mými mohly vzniknúti: pro tož
chtěje se toho rád, což na mně jest, uvarovati, toto mé
poslední poručenství a konečný úmysl vnole mé o témž
statku mém - tohoto listu mého kšeftnieho řídím a zpuosobuji obyčejem takovýmto: tak že duom svój, v němz
bydlím, podle strak z jedné a koUejí Všech Svatých
z strany druhé v faře sv. Mikuláše ldící a k tomu hotové
peníze všecky, glenothy, též všecky dluhy a podle toho
i jiný všecken statek svuoj odkazuji a mocně po své smrti
poroučím a dávám svrchupsané Margétě, manželce mé
milé, ke jmění, držení, požívání a k s"obodnému i dě
dicnému vládnutí i k učinění s tím se vším jakožto
s jejím vlastním bez kazdých a všelíjak);ch lidí otporu a
překázky. Při tom oznamuji: kdel. sem mocným poruč
níkem otcovským od nebožlíka Faltýna Moce z Krolop,
měštěnína města Prahy, domuov jeho i jiného všeho
statku jeho kšeftem ustanoveným, kdež i registra téhož
neboztíka Faltýna jeho ylastnie rukú psaná a k tomu i
služebníka jeho též vlastní rukú z týchz registr vypsaná
k sobě jsem podle téhoz porucenství phjal, lak jaki tá);
registra oboje to v sobě šíře ukazují a zavírají, podle
kterýchžto registr j a!dto porucník přijal sem k sobě od
Samuele Žida Saxa z Prahy na miestě Paulmona z Svídnice lIlI C kop míšo a od Jiříka kožešníka, Menšího města
měštěnína, kterýžto bydlí na rohu proti domu Saskému,
V1'/2 kopy míš., kteréžto peníze oboje náležely témuz
nebožtíku Faltinovi, a z těch obojích peněz vydal sem na
téhož nebožtíka Faltýna a po jeho smrti jakožto
mocný poručník do Židuov ~ýš psanému Samuelovi Saxovi
a Chaimoyi, bratru jeho, Ziduom z Prahy, II'/z C kop
míšo jistiny a na to XL kop míšo lichvy, kdež týl. ne120ztík Faltýn slíbil za Adolfa z Rajna Kolína k týmž
Ziduom výš dotčeným, tak jakž registra jeho nebožtíka
Faltýna v sobě ukazují. Item Lálmanovi Mlinkovi, též
Židu, vydal jsem LXXVII kop míšo jistiny a k tomu
lichvy vn kop míšo a to za vyplatcenic glenotuov, kdež
jest panie Agncžka, téhož nebožtíka Faltýna manželka,
po jeho smrli zastavila řetěz zlatý, kterýz jest byl pana
J oachima Malcauna a na Krupce, a ten sem řetěz tém uz
panu J oachimovi vrátil a místo něho nechal mi v základu
sukně atlasové s nitmi zlatými a při tom řetězu bylo jest
jedenácte lžic stříbrných, dva koflíčky stříbrná a čepec
perlový a to všecko tré já při sobě mám. Item za kšaft
téhož nebožtíka Fa1týna dal sem panu mistrovi kancléři
Pražskému VII kop míšo a od téhož kšeftu sepsání X gr.
míšo Item od vidimus pod panskú pečetí jednoho listu
L gr. míšo Item na Joachimstal na kukusy, které jsú
přišly do retrstatu, XlIII kop míšo a XXIIIl gr. míšo Item
za list do kancelláří, kdeió sem list kázal psáti do ll10stu
na Gregora Acharu, HU groše míšo a poslu XX gr. míšo
Při tom dále oznamuji, že jsem přijal na micstě téhož
nebožtíka Fait/na a v jeho nemoci, když u mne ležel,
od p. Faylyce, dvořenína krále J. :lIti, XX fl. uh. na zlatě
a 1/ 2 zl. rajn., kdež ihned při přítomnosti svrchu psané
panie Agnežky, téhoz neboztíka Fallýna manželky, dal
sem p. Jiříkoyi Hugvicovi z Glatska těch XXti fl. uh. na
zlatě, a za sebou mám 1/ 2 fl. rajn. Též oznamuji, ze tiz
nebožtík Faltýn dlužen mi zuostal: najprve za svrchú
psaného Adolfa z Rajna Kolína, kdež jest zaň za stravu
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slíbil, když u mne trávil, XV kop míšo a k tomn dal sem
Karáskovi poslu, který chodil na Krupkn pro lékaře,.
který jeho Faltýna měl hojiti, XXllII groše míšo Při
tom též také oznamuji, ze jsem dlužen do Normberka
Lorencovi Wilhalmovi z Florencí Vlachu XLVII fl.
rajnských na minci a to aby svrchu psaná manželka
má z statku mého zaplatila. A též oznamuji, kdež jest mi
se škoda stala od někdy Martinka, bratra Kateřiny Húbové z Mělníka, lúpcžem ua silnici, kdež k též Kateřině,
sestře své, muoj statek pobraný přinesl,
i tu všeclm
svú spravedlnost na též Húbové výš psané Markétě, manželce mé milé, mocně poroučím. A javkož mám platu dě
dičného II kopě míšo na vinicích na Sárce, kdež mi platí
p. Václav Pecka kotlář jednu kopu míšo a Petr šrotéř též
jednu kopu míš., tenlýž plat též k dědičnému užívánie
castopsané Markétě, manzeice mé; mocně poroučím a
dávám bez všelijakých lidí olporu a překázky. Toho všeho,
což se svrchu píše, na potvrzenie a svědomie pečetí svú
vlastní tento sem kšaft a poslední vuli mú zapečetiti v dal
a při tom sem se dožádal ur. vladyky p. J\fatiá.še z Smolova, kmotra svého milého, z konšeluo přísežných, a slov.
p. Jana Legáta, pergmistra hor "iničních, měštan města
Prahy, pfátel svých mil/ch, že jsú tento kšeft muoj pře
slyšeli a svými pečefmi podle mne zapečetiti dali sobě
bez škody. Stalo se v sobotu po sv. Ambroži doktoru 1.
]',1°VC sedmmezdcítmého. - Kterýžto kšeft my nadepsaní
purgmisLr a rada lnotcí listu tohoto sb-rzujem i n10C plnú
jemu ve všech artykulech v něm přiložených a dostateenost
dáváme. Toho na jistotu a stvrzenie peče( menší města
našeho svrchu jmenovaného dali jsme a rozkázaii přivěsiti
k tomuto listu kšeftnímll v sobotu před sv. Maří :\Iagdalenú, léta ut supra.
15. 1527, 28 .. srpna. Rukop. č. 2110 f. 223. Modest z Pokštejna k. d. u jednorožce - od Markéty vdovy
Ozmanky za tři k. gr. č. Acl. feLIIII. post Bartholomei.
16. 1547, 23. května. Rulwp. č. 2142 f. Y 2.
(Kšaft Modesta z Pokštejna.) Ve jméno svaté, věčné a
nerozdílné Trojice Boha otce, Boha Syna pána našeho
Ježíše Krysta, vykupitele světa, Boha ducha svatého, jediného pána Boha amen. Já l'\'1odest z Pokštejna, meštěnín
Slar. M. Pr., vyznávám tímto listem oc, ze oc nevěda dne
ani hodiny, kdyby všemohúcí pán v této již mé starosti
a nemoci mne navštíviti a z tohoto světa povolati ráčil
oc o statek muoj oc toto mé porucenství a konečný úmysl
vuole mé o témž statku mém o všem mocí listu tohoto
kšaftního l'ídím a zpuosobuji obyčejem takovýmto: Pl'edkem a najprvé dětí mých Jana, Modesta a Johanny, item
domu ov mých, jednoho, v kterémž bydlím, a druhého,
kterýž slove Horčičkuov, item vinice mé na Žižkově hoře
ležící a podlé toho i jiného všeho statku mého movitého
i nemovitého, na čemz by ten koli záležel JC, činím, ří
dím a ustanovuji pravé, mocné, otcovské a najvyšší poručníky, jichž jsem se za to proseb ně doZádal, slovutné
p. m. Tomáše z Javořice a Sixla z Ottrštorfu, jim toho
docela a do típlna věře, jako svým mil);m a dobrým přá
telóm zvláštním, že mlÍ tuto všicku vuoli tak docela vy·
plní, jakž dole psáno stojí. Kterýmzto pánóm porucníkóm
mým výš dotčeným téhož statku mého svěi'uji a jim plmí
moc mým tímto listem dávám, aby oLÍ ihned po smrti
mé v tajž statek muoj všicek mocně se uvázati, jím "ládnouti a podlé vuole své šafovati, buďto prodati a zpeně
žiti aneb, coz by se jim najlepšího a najužitcčnějšího
býti vidělo a zdálo, s ním učiniti mohli, však a na takový
zpuo,ob, aby tíž páni poručníci z téhož statku mého před.
kem dluhy zaplatili a po tom dětem mým, což kterému
z nich odkazuji, to též časem jistým, jakž níže dotčeno, vydali
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má, na tom, což by jim od pp. poručníkuov na s~~nách
'1'
Toto pak týmž dětem mým. z statku m,ého
v
jednomu každému z.a ~íl jeho vld~no by}o a v}mer?n<o,
a vypllll I.
' k
odkaz u ll: najpn'é Janovi, syn~, memu, tn ~ta °IP, gr · .c~s.
mají a budú povinm prestall a, )a~z nahore. dvo,tceno Je"t,
'gav l' tureckú s stnbrem, zbrOJe, ce y k ) 1') s,
z toho z ničehéhoz tlž pp. porucmCl
pn, ndnému nea k tomu
k fl'v k
, v .
sám J' ezdíval prsten s turkusem a o lcev kteremz Jsem.
,
t'" t
mají II nebudú povinni poct:'" ci~iti.
t?to p~k ještě dále
.
..t
:\Iodestovi druhému synu memu, tez n s a
z statku mého odkazuji: na]prve p. m. fOmaSOYl z J ~vů
'cden, Lem )
'./b' 1 v/v
tV/b m
~o
r. čes. a k tomu diku stn rnu, con:lr S s ,n re ,
hce poručníku kožich kuní nepošitaj lepsí a k to~u biret
te~kg rsteny dva, jeden s zafírem ~ druh;:. s rubmem; a
aksamitovaj černaj sobolem podšitaj, il. p. SixtOVI Zv Ot;~
k;flíč'el~ jeden; a to tep:va a.t~hdáz aby, Jim to vydano Štorfu. druhému porucníku, kožich kuní samlate;n. hreblc:
II ,1
když bv tíž synove mOJI sestmezdcltma let do~lt a
kOVýIl~ po šitý a k tomu čepici sobolovou, It. knezl J anOVl
) o,
"
' d ,.
, d v ť l'op gr ce'
Jrve nic; it. Johanne,
cen me, v ve s ~ :o. v . v"-':'
i\lyslopolovi, p. administratoroyi, kmotru, mému, . kámen
Pk t u sv'rehkv a hosnodářství ,"secko, Jako saty 10.zm,
v zlatě, slove beryll, a k tomu kozich. kum polska]. lt,em
om
,
ť
,
v
•
1 k tl'k
'
, t y- v'I'nute' , cínové nádobí, medemce,
kol y,
o i ..y a'd
Jme
sa
.
.
dále tíZ páni pOlučníci budo~ povmm ~ sta,tku meb~
ho<podářství 8C, it. nobl, prsten s diamantem, 1~'.J:na va
osobám níže položeným vy~atl to~o ,: na]prve J oha~~e
'.
J'eden prostaj a druhaj, kter)' slove kOCICI voko,
chuvě, služebnici mé, za sluzbu JeJI ctyrydc~tl kop :"[0.,
prsteny,
d l ' , k' t
. té v
zlataj uherskaj dobré váhy a , r~ la] rY,ns aj s araJ,.v z
it. Jakubovi, sluzebníku ~némuj mzdy za Jeho slu,zbll d,,~ar;adct:
d b ' ,~hy koflíček jeden patere koralové a truhhcku
kop. míšo a k tomu pridávámv~u kab~t, feršt~tovy cerny,
o re Va ; tím se vším, ~ož v ní jest, a to též aby jí
poctivice kožené a kOZlCh l!~Cl podbr:~k~vaJ,,,barchanem
teprva vydáno bylo, ,l:dyž by táž Joha~na, dcera má,
cerným pošitý, il. Lídě kucharce ll1Zd~ Jejl tez ~by z~pla
k létuom dospělým pnsla aneb se s volt a s radou PP:
cena byla. Item toto ještě oznamuJ', ze svrchu ca,to J~e
porucníkuo v vdáti chtěla a vdala. ~ři to~ pak t~niU.chcI
novaným pp. poručníkóm i jednomu každ,ému ; ,mch
a ta vuole jest má koneCná, aby Líz pálll poruclllcl c,asto
zvláště tímto listem mým tu plnú moc a pravo dava~ a
jmenovaní vyplníce a dadouce, to" vše, ~ož tut~, de;em
ta jest v\lole má konečná, jestlize by P.!'. na kterehomým poroučím a odkazuji" t~n::z de~?m ;:nym ~111 zadnemu
kolí z nich nemoc dopustiti rácil a prvé ze by z tohoto
jménem a na nllSte JeJIch. zadnym po~te~ am ~}
světa pojat byl. nežli by se to všecko podlé vuole a ?o:
jiny'm dále a více povmovatJ nebyh, nebrz }esth~e
rucení mého vÝkonalo, tebdy a~y též. m~hl na svém mIste
který z nadepsaných synuov, mých ane,bo t~ke d;el~
jiného poručníka ustanoviti a zré(l!ll I uC1111ll, vtak aby se
cn toho pred se brál! chteh ane,b nektery z t;:chz
tétc "uoh mé vzd)' dosti státl mohlo. A pn tom '. to
dětí bral anebo také týmiž pány porucníky zpravova~, ~~
oznamuji, col. se dvú řetězuo mých dotýče, že js?m ? n,'cll
se nechtěl, tehdy ta vuole jest má, aby oni páni pO~U.~I11CI
týmž pp. poručníkóm, v jakém by zpuosohu by tl Jmel!"
toho každého wévolného buď vézením aneb J~~~oh Jl11ak
oznámil a zprávu dal. Toto ještě ph t,om téz oZ:l,a~IUJI,
trestati mohli; a p. purkmistra a pánuov nyneJšlch I, bucož se zbroje dol)rče, o níz svrchu dot:eno, ~te:'u~~ Jseu:
dlÍcíclt za to Zádám, že jim pp. poruční~óm :: t;,m nupo·
bvl synóm mým odkázal, že jsem tOllZ zbrOJ h.aspal'OVl
mocni býti ráčí, aby též děti mé y bázm BoZI. Zl;" J~uce,
Strnadovi z Tryskovic výš jrnenovanému prod~~l za.. o~m.
lel svých nemahli, ale v svém obcování mezI hdml. donádcte tolaruov, mec šaršoun za sedm l~op
a Jlnych
br/mi ctnostně a chvalitebně se chovali. Neuchoval-ll by
mecuov sedm neb osm po jedné kope m~s. a k tom~
pak také kterého z dotčených synuov mých, a dcery pan
sedm lotuov zlámaného stříbra a za to Ješte ml mc on
Buoh od smrti prvé, nežl~ by leth r~z~mnych ~. s?r~ve
něho dáno není než mělo hned zaplaceno býti. Toto
dlivých došel tehdy díl Jednoho kazdeho na ]l1le ZlVa
~aké naposledy ~znamuji, že jsem pi'ijal k sobě k s;'ěre;lí
pozuoslalé až' do posle~ního ,ab,f ~řipadl pl~ým pr.ávem;
zápis domu, klery' koupil sobě Jan Evau: někdy sl~zebmk
by také všecky deti me JIZ Jmenovane nedOjdouce
muoj, kterýito zápis l~ho), domu :émuz
,~vanoVl
dospělých a sprave~livý.cl:. zem!ely,. tehdy t~m;, ChCI,
propouštím, aby ihned po smrll me Je:~~, propu~ten ~;l;
a::,y z téhož statku a vd;lu Jejich .;seho Je,de.n k~zdy z doNa potvrzení toho všeho oc a pro lepsl JIstOtU 1 buchcr
tcen)'ch p<Ínuov poruc11lkuov sobe za pratcI s\·u pad.esate
pam>ět já svrcltupsaný li!odest pečetí mú vlas~"í, tento
kop gr. čes. vzal a ostatek téhož statku a dílu }e~1Ch
kšaft oc jsem zapečetil v sobotu po sv. Kedrute let~ oc
k záduší a kostelu sv. Mikuláše v Star. M. Pr. leZlclho,
MODoXLVllo. (Stvrzen v pondělí po Nanebevstúpem P.
faře mé aby dáno a obráceno bylo. Při tom toto Ještě
Kr. J. před sv. Urbanem 1. t.)
"
znamenitě vyhražuji: předkem jestliže by P. B. na tomto
17. HAS, 14. března. Ru/cop. C. 2117 f. 130. Jan
světě mne déle pozuostaviti ráčil a já po učiněné;n. a za:
Kolský z Kolovsi, místosudí dvorský a písař soudu kom~r
vřeném tomto kšaftu mém na náklad vlmce me 1 take
ního k. d. Modeslovský leiící mezi kolleJí Všech Svatych
pro jiné potřeby mé v,. ~ěkteré větší '."~y a v dlul?
a d;mem p. Jiříka Komedky a druhý Truskovský z druhe
u lidí dobrých se vzdluzll! mUSil a druhe ze by z dOpll:
strany téhož domu p. Komedkova od poručníkuov po
štění božího neúrody, neřesti a jiné bezelstné případnO;'l!
nebo p. Modestovi z Pokštajna, za HU e XXXII[!2 k. gr.
na vinici i na jini mu oj slatek přišly a :ak skrz .t,o .. ~am
č. Act. fer. Hll. post Gregorium.
poručníci v l1ebezpecenství by byh, proto ze Jsem P JIZ po
18. J 5ó 1, 9. lÍnora. Tmutéž f. 228. Jiří KO,medka
jistých sumách jedno;nu každému. dítěti mému z svtat:{~
z Rovin, rychtář St. 1\1. Pr., a Mand~lena ze Plem ";. J.
mého týmž pp. porucník6m vydal! a vyplmtJ, p,orucll, I
k. d. J\Iodestovský od P; Jana Kolskeho ~ Kolovsl, ~ll!sto
ačkoli jisté sumy dětem mým a Jednomu kazdemu o~.e
sudího dvorského a phare soudu komormho, za III L k.
mne ···jmenovány a kšaftem tímto vyměřeny jsú, však pngr. č. Acl. fer. II. post Dorotheam.
hodilo-li by se co toho, jakž již ode mne výš jmenováno
19. 1558. 7. února. Rulwp. č. 2143 f. ce. 20.
jest, z dopuštění bozího, od pp. poručníkuov z statku
(Kšaft Jiříka Komedky z Rovin.) Ve jméno -:-., Já ~iřík
mého nemohlv by se dětem mým ty a takové sumy vyKomedko z Rovin, měštěnín Slar. 1\-1. Pr., vyznavam t1[nto
dati tehdy. j~kz ve všem jiném lak i v tom týmž pp~
nl)~rn listem všem, že s dobrým rozmyslem o statku .mérr;
por~čníkóm se mocně duověřuji, ze oni to spravedhve
kšaftuji a řídím obyčejem takovýmto: Předkem, a naJprve
rozvrbúce v sumách a v dílech k dětem m)'m potud, počiním statku mého všeho bez výminky, totiL domuov
kudž by slatku toho mého potomně vystaciti mohlo,
mých tří v Star. M. Pr. leiících, v nich všech svrchkuov,
upřímě se zachovají a děti moji, totižto synové i dcera
Ú
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nábytkuov, klenotuov na zlatě, na stříbře, na hotových
žen, zaplatila. Což se pak Doroty děveeky, kteráž u mne
penězích, cínovém nádobí, šatstvu lehacím i chodícím,
jest a jí nedostatečnú chovám, a Jiříka, bratra jejího,
kromě zbroji, pravé dědice a mocné vladaře Mandalenu,
přátel mých krevních, dotl'če, jichž jsem já poručníkem,
manželku mú rnilú, Václal'a, Albrechta a Viléma, syny
o tom zprávu tuto činím, že jsem předešle s p. Václavem
naše, jim spoleeně ten "šecken statek tak jmenovaný
Vozem z Rovin, strýcem mým, o jich spravedlivost jistú
dávám a odkazuji tak a na ten zpuosob, aby Mandalena,
smlúvu učinil, tak jakž mezi námi a jím Václavem táž
manželka má, s Vác1avem, synem naším, týž statek všecken
smlouva spečetěná o to učiněná to v sobě šíře ukazuje,
do let Albrechta a Viléma, synuov našich, rozumných a
na kteníž jsem já již od dotčeného Václava Voz a padespravedlivě podlé práva došlých opatrovali, sebe také i dosáte kop mÍŠ. pl-ijal, a pro tož těch padesáte kop aby
tecné syny a bratří z něho iivíce a je k dobrému vemanželka má jí Dorotě a Jiříkovi z statku mého vydati
douce, tak aby z mládí přivykali se báti P. B. a to bez
s Václavem synem, když by toho požádali, povinna byla;
umenšení toho všeho statku. Kdyžby pak Albrechtovi a
a dále on Václav Vuoz bude povinen podle doteené
Vilémovi P. B. let spravedlivě došlých a právě rozumných
smllÍvy k nim Dorotě a Jiříkovi se zachovati a Mandadojíti ráeil, tehdy chci tomu a ta jest konečná vuole má,
leně, manželce mé, a Václavovi, synu mému, k ruce
aby se o tcn všeckeren statek již jmenovaný na pravé a
jí Dorotě a Jii'íkovi vydávati, jakoz pak jiné naděje
rovné čtyry díly rozděliii, neb já Mandaleně, manzelce
o tom nejsem, než že jakž oni' manželka má a syn
mé milé, toho všeho se duověřuji, že ona pamalujíci na
muoj tolikéž Í Václav Vuoz v tom k nim Jiříkovi a DoP. B. a na víru manželskú nic toho před syny mými již
rotě spravedlivě se zachovají. Naposledy dožádal jsem se
jmenovanými neukryje, i rozdělíce se tak o týž statek,
za poručníky k radě a ku pomoci uroz. vladyky p. Gaaby jeden kaidý s bázní boží svého užíval a jeho marně nebriele Klenovského, p. švagra mého milého, a p. l'avla
utrácel; jestliže by pak klerý buď Albrecht neb Vilém
Kapra, zeti svého, aby oni manželce mé a Václavovi,
tak marnotratcí býti chtěl a dosáhna dílu svého jej bezsynu mému, v opatrování statku mého a synuov mých
potřebně utrácel, tehdy chci tomu, aby Václav, syn muoj,
let nedošlých radni a pomocni byli a jich v ničemž ne.
s l\1andalenou, manželkou mou, přijmlíce k sobě ten díl
opouštěli, jakož pak jiné k nim naděje nejsem, než že to
tomu bratru svému, kterýž by takový byl, podle uznání
pro mne, syny mé i manželku mou s ochotností učinÍ.
p. purkmistra a pánuov z něho na potřeby jdlO vydávali
Tomu na svědomí a
dokonalejší toho všeho duoa jemu jeho nepostupovali a 10 potad, pokudž by svého
sám S\'ou
rukou pod tímto mým kšaftem
hleděti nechtěl. S strany pak nápaduov takto řídím a
jsem se podepsal a týž kšaft jsem svou vlastní pečetí,
kšaftuji: J estJiže by který z těch dvou synuov mých, totiž
kteréž užívám, zapeeetil v pondělí před sv, Klimentem
Albrecht a Vilém, před dojitím let rozumných z světa
I. MODoLVIIo. (Vyhlášen v pondělí po sv. Dorotě I. p.
sšel, chci tomu, aby díl jeho na Mandalenu, Václava a
ló58.)
kterl'ž by z těch dvou synuov živý zuostal, připadl, však
20. ló72, 22. října. Listi11a i 11.< Č. 20.029. My
tak Mandalena, manželka má, aby toho nápadu s syny
Pavel Šturm z Firštenfeldu a Wolpra Sturmová z Slavtěmi požila, jestlize by stavu svého neproměnila; dopustil-Ii
kova, manželé, známo činíme tímto naším listem přede
by pak P. B. v vdovství smrl na manželku mú, tehdy jí
všemi vuobec, kdež čten nebo čtlÍcí slyšán bude, jakoz
p1nlÍ moc k tomu dávám a povoluji, aby ona o dílu svém
jsme sobě koupili duom v osadě sv, Mikuláše v Star. M.
mnou jí odkázaném mohla řéditi a kšaftovati podle vuole
Pr., podle kolleje Všech Svatých z jedné a urozené paní
své a synu jednomu neb všem neb Alžbětě, dceři své,
Mandaleny Komedkové ze Ptení z strany druhé leŽÍcí od
odkázati bez překážky každého elověka. Václav, pak syn
uroz. pp, Václava, Jana a Viléma, bratří vlastních Komuoj, ten poněvadž léta rozumná a dospčlá má, o dílu
medkuov z Rovin etc., i z takového domu předjmenova
svém bude moci podle vuole svý řéditi a kšaftovali. Což
ného p. purkmistru a pánuom dotčeného St. liL Pr. při
se pak Jana, syna mého, dolýče, po lom jsem na smlúpověděli jsme a tímto naším listem sami za sebe i za
vách svadebních padesáte kop gr. č. jmenoval a protož
budoucí téhož domu držitele připovídáme všecky poplatky
nad těch L kop gr, č. jemu ještě přidávám dvadceti a
a daně náležité, buď to podle obce nebo k záduší i
pět kop gr. Č, a tu sumu aby jemu manželka má s Vák kostelům, činiti, též berně dávati a to, jakž jiní pře
clavem, synem ndším, ve dvlÍ létech pořád zběhlých ode
dešlí ddÍtelé toho domu činili, vykonávati, šenkuv i jidne smrti mé vydati povinni byli aneb jestliže by uznali,
ných živností městských zanechati, n)'brž ve všem tom se
že svého s bázní bozí hledí, jemu tu sumu prvé vyplnili;
tak, jakž jiní lidé stavu rytířského zde v tomto městě
a tou sumon jeho z statku mého všeho vybývám a na
bydlící, se chovati. Tomu na svědomí a pro lepší toho
tom ať prestane, neb jsem já na něho mnoho statku
jistotu a, coz se svrchu píše, zdržení my, z počátku jmesvého vynaložil. S strauy AlZběty, dcery mé a manželky
novaní lnanželé, pečeti naše vLstní k tomuto listu našemu
p. Pavla Kapra, té nad věno, kteréž jí na smllÍvách svajistým naším vědomím jsme přitisknouti dali, J eni jest
debních jsem jmenoval a po ní dáti při pověděl, jí ještě
dán v Praze v středu po sv. Lukáši ev. 1572. (Obě pek tomu koflík pozlacený s přikrývadlem přidávám, a mančeti vtisknuté.)
zelce mé věřím, že jí to vyplní a \T ničemž jí jako dcery..
,
21. 1573, 10. února. Rttlu.?p. č. 2118 f. 330. Pavel
kdyby jakú při ní potřebu uznala, neopustí, poněvadž se
Slurm z Firštenfeldu a vVolpra Sturmová z Slavkova m.
k nám, k rodičnom svl'm, jako věrná a poslušná dcera
j. k, dnom Modestovský od Václava, Jana, a Viléma bratří
chovala. Což se pak zbroje dotl'če, o tu Václav s AlbrechKomedkuov z Rovin za 500 k. gr. c. Act. die Schotem a Vilémem, bratI-ími svými, když by k létuom rozumlasticae.
ným došli, ať se spravedlivě rozdělí, neb jim sPGlečně
22, I ó87, 2. června. Rl/kop. č. 2205 f. 75. (Kšaft
dávám a odkazuji. S strany pak dluhuov mých, jimiž jsem
:(:'avla Slurma z Firštenfeldu.) Ve jméno - . Já Pavel
lidem povinovat, o těch manželka má dobl'e ví a ty že
Sturm z Firštenfeldu Je známo činím, žc jsa v kázni boží,
z stalku mého zaplatí a jiclJ tak po mé smrti nenechá,
toto mé pořízení a koneenou vuoli svou poslední vlastní
pročež by kdo na mne slušně nařékati po mé smrti
rukou svou ciním: A předně činílll poručníky nade vším
mohl, jí jako své milé manželce věřím, ncb ta jest celá
statkem svým, kterejž v St. M. Pro v ds>mě svém mám
a dokonalá vuole má, aby kaz.dému, komuž jsem co diuaneb míti budu, ur. p. Michala Keka z Svortzpachu a p.
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v 'ití léta nc 84 zadržel, tak za to mám, že t~i hřiv~!,
YJlo11O abv I~oftík udělal a mne při CQil; pamatky mel;
z
~
)
"
. '1
' I
téL jemu poroucÍm rapír s aksamltO\~O~, p.o:v~U'v}L.C~ z atem a stříbrem vysekávaný, s ktereJmz"Jeste z:dny neI dI'l k tomu náleží pás aksamítový lez takovym dIlem,
ClO ,
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t"
nožnicky a tulích, také kanlenÍ řezané v.,-s trll.l 1: (OU~: ez
neřezané všecky a pouzdro nožuov s stnbrn:'JmI strenky
a pouzdro nové s hřebeny na mém stole, téz luk turec~eJ
s ouzdrem, šípkami pěknej, cekan a sekerka. turecka ~
pozlacené bitcí na hrdle nositi.
porouCím kožich vlCích podbřišl~u kan~bacem ~otazeneJ a
sukni z dobrého soulma, aksamitem. trml .št;-yc.Jt premo, cel
' 'n'l'<- 1 k tomu v zelené škatulI všehke ~.pen
za klovana,
•• 1
"
bouk všecky, coz jich jest, braně všed~r' c~z ?C,1 v svet!lici. Hendrychovi Wykhartovi, sehe:~n v,\l~cn:mu, fOrouClm duom nebo grunt muoj se VStm ?rtsluse~stvl;n,
klerejž sobě darovanej mám od J. ~1tI C. na JIlov~m
k dědičnému držení a užívání <a s tím }ak,o :ve]m vlastll1~
v.
'ní k tornu rncnice dlouhe neb kratke vsecky a brane,
ueme ,
, ., I"
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což jich v pošvách v sklepě na prkne VISI. :H>llZ <' yrso\
na Jílovém přísežnému porouČÍm, o~~J l1:ou,c pam ,,:-nna
sobě stříbro nebo pásek u pláště, tez Jme v~e~ky svaty,
co jich koli mimo nadepsané odk~zá~Ií pozuo;tav~, coz na
osobu mou náldelo, všecky spolecn~, k tomu tn ~uku,sy
dědicné na dolu V kocouřích a th kuk usy na Zlat:om
Slunci, vše na Jí!m·ém. A jakož mám na horách zlatyoch
Jílovskjch slove V kocouřích sobě zapsaných devět kukusuv,
kteréž mi mají věčně podle zápisnov pavo;atI, z mch s:"::
tři kukusy nadepsanému Kyršovi tuto odkazal ~ h~k Jest:
šest zustává, ty odkazuji pJáteluS'm mým do, Vldne, t~tIz
kteří sou pošli z paní Zofie Svorcové, . nelId! Mar~;na
Rejchle manželky, a z paní l\1argety Wel}erove, o,boJIho
pohlaví, což jich koli jest, na ,rovný P?dll meZI o ~e, to 1Ikéž mezi též mé přátely porouc!m ce}e J du~~ Sl'uJ'v slo<ve
Zlaté Slunce, kterýž mně drahne sto] I ; a tez J,~koz ~1arr:
na dole V kocouřích dluhu do čtyI-i sta kop mIs, ~. c:mz
nadepsaný Hons Kyrš dobrou včdomost má, ,'p.roto~< tech
400 kop míš, na len duol Zlaté Slun~e. nalozIlI ~a]l: ne~
. b UJI,
.. ze
, t ll'nade"l'eIlí Božského
od Jeho svale mIlostI
pochy
, ,
,
,
se] J'im pHteluom svrchudotcenym
d OJ'd ou. Pakli [bv
<
v,
t
tak k sobě toho přijíti llevidělo, tehdy porou~l1n ypergthule svrchu psauému milému p. 1IIchalovl ke kOl'l a P:
Janovi Funkovi, aby ti svého štěstí tu pobleda!!. Adamov~
Zďárskému z Lovce, někdy Prokopa ; Lovce S!;lU, . ac
ziv-li jest, odkazuji těch sto kop grosuov, o kterez ml).
M. Cká p. podkoll1otímu Moravskému z poz~st~léh?,.restn
. t ra a rady .Sumbersk)ich dáti rozkazatI racII, ty
pllrgmls
·
ďny byly. A ]'akož mi v ouradu rentmelstrskem
b
a y Jemu a .
J'" I <
8ó
posavad ourokové z vobou tisíc až do. ~v ~ ,In eta ."',c
zouplna spraveny [nejsou] ~ ?dtad 1l1; Jeste zaplatIlI, po~
zustávají, ač již z jednoho tIs!ce, kdez. se ze sta po. s~stI
kopách platí, již ne mně, nezlI p, Dan~,:lovI Prelsovl, kte:
rémuž sem ten tisíc kop a zápis na ne] po~toupII, pla~It:
mu,í však z druhého tisíce, kdež se platí pet ze sta, Jeste
mn~' se roční ourok až do sv. Jiří léla tol~oto ::Je 86:
dlužno zustává, totiž ÓO kop míš., ty poroucím, Ja:lO~1
Neubitzerovi varhaníku Tejnskému, k tomu s luoze<" satu,
kterejchž se';' jemu dávno pujcil, též i ošest ,kop mis." ty
jemn odpouštím. Provision, ten ml se ~ustava ?d ,pn~Iho
dne Octobris léta "'c 8ó, tolikéž mi Jest v temz ouradu
dl'
119 kop 42 gr, č. podle oučtu se mnou v puchaluznoUClnene}
,. , <! o , Z tOll0 odkazu]' i k záduší sv, Mikuláše
teru
.
zde v St. liL Pr. sto kop míšo a na vostatek aby 1;"1 po:
ctivý pohřeb udělán byl. Ostatek, což .znostane, ťan; A~~e
Pečárkové všecko poroučím a odkazu]': -;- J enz dan, ,<eta
od narození Syna Božího tisícího petlsteho osmdesateho

ho~illky

B~rtlol'l Or:egl~vI

v

,
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šestého v neděli Cantate. to jest čtvrtého dne měsíce
máje. Pavel Sturm z Firšienfeldu.
Kterýžto kšaft my purkmistr a rada k Hdosti A;nny
Pečárkové, pozuostalé rdovy po někdy panu Pavlovi Stur·
movi, a porličníkuov (kromě těchto dvou artykuluov, kdd
o nějakém domu na Jílov0m kšaftuje, také s strany ně
kterých včcí na instrumentích, cytarách a loutnách ::lC náležejících, o ),teréž ješte mezi nadepsanou Annou Pecárkovou iinak Sturmovou a urozeným panem Bavorem mladším R~dovským z Hustil'an před námi v radě spor pozuostává) sme stvrdili. Tomu na svědomí upecetiti
v outerý po Bozím Těle léta páně ::lC osmdesátého
sedmého.
23. 1590, 14. září. Rulwp. č. 2230 f. 32![,. V středu
po sv. Bernardu stala se smlouva mezi Annou Sturmovou,
jakoZto puvodem, a Dorotou Landovou a to takov§: Jakož
jest Lorenc Nejmon 1. 1588 v duom Anny Sturmové
zveden a Dorota Landová, pravíc sobě míli právo a spravedlnost postoupenou od Lor«nce Nejmona, jemu že by
496 to)aru 53 1/ 2 gr. Pavel Sturm, někdy maDžel této
Anny Sturmové, povinovat byl, i aekoliv Anna St. tím se
nejvíce hájila, by i co takového dluhu bylo, o němž ona
ncví, však že po mdi svým nic platiti povinna není,
nejsouc žádnou dědičkou ani porucnicí manžela svého,
nýbrž kšaftovnicí, takze jako i jinejrn neboztík Pavel
Šturm nemalé věci odkazoval, tak také že se jí týž dům
odkázáním dostal. Proccž ze by ne k ni on Lorenc
Nejmon, ale k pravejm dědicuom jeho Pavla Sturma hleděti
měli. Však po mnohém pi'edkládání ohlásila - že pro
ujití dalších zaneprázdnění se uvolila to, za všecku jeho
Lorence Nejmona spravedlnost dáti 100 k. gr. c. Act.
die Exaltae s. crucis.
:!4. 1595, 19. června. Rulwp. č. 2113 f. 29. Jan
Rovier, jinak Tesař, šmejdíř, a Anna k. d. Modestovský
řeccný v osadě sv. Mikuláše l1lezi domy kolleje Anjelské
a Matyáše lékaře obostrann( ležící od Anny Sturmový za
750 k. gr. č. Však Anna Sturmová v tom domu zadní
pokoj nad zahrádkou v svém zavření k bytu volnému až
do sil1rli syé sobě jest zanechala. AcL fer. II. post Viti.

25. 1599. 24. května. Missiva z r. 1597-98
(sv. 1[j6) f. 85 arck. místodrž. (Revisí Jana Revíra a

MilL Cernohorského.) J. Id. C. ráčil milostivě poručiti p.
presidentu a radám svým nad appe!lacími v známost
uvésti, ze tu appellací v rozepři mezi Janem Revírem,
měštE'nínem St. M. Pr., i na místě Anny, manželky jeho,
z jedné a MilL Černohorským z Hořovic, J. Mli Cé
ouredníkem cel pomezních, spolu s Zuzanou Parmenovou
odtudž z Hoi'ovic, sestrou jeho, z vstrany druhé, co se
statku odoumrtí po někdy Anně Sturmové pozůstalého
dotejče, poněvadz slušné příciny svého odvolání na vlastní
osobu J. Mti Cé k té revisí pi'edkládá a že v tom při
donulcím i vrchním právě vohlášcnÍ své časně, neda\r času
právnímu projíti, učinil, k revisí přijímati a týmž radám
svým milostivě porouceti ráčí, aby napřed jmenovaná
acta se všemi, průvody a a!legáty zouplna bez umenšení
do I<anceláře Ceské dvorské k revidírování podati nařídili.
Na tom dc. Decretum etc. Pragae 24. Mai 1599.

Číslo pop. 29.

(U strak.)
*1. 1389.
Lib. erect. IV. Č. 579. Nos Martinus Rotlew iudex, Bernhardus de Pieska, J ohannes de
Ach, Reynhardus de Miilhausen, Ottlinus pannicida, Cun-
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czo glaser, J ohannes Pleyer, Crux institor, Franciscus
Rokc7,aner, Hansa Rost, Vvenceslaus Otlonis, Franciscus
Steubl, J ohannes Gosler, Hrzko de Brodecz, Conradus de
Markspurg ('j. Cristanus Leitner, Franciscus Haber (?),
Cunczlinus Dibissii et Franciscus Hopfner, consules et
iurati cives Mai. Civ. Prag., - recognoscimus, quod don1inus ~ Jesco CameI?-ecz~ institor et sartor, nostel' COllcivis, 6 sexagenas gr. census annui -- super domo et
eius area sita inter domos Pauli de vVyenna ex una et
Petri Sidlo parte ex aitera solvendas honeste matrone
Kacze, quondam Henrici pannicide relicte, nostre concivi,
in publico nostre civitatis iudicio coram nobis - publicavit per bedellumque - proclamare fecit, nec non cum
eodem censu omnia nostre civitatis iura publicando
peregit, ita videlicet, quod ipsius census medietas in festo
s. Geogii et b. Galli de premi;;sa domo - prefato
Kacze - solvi debet. - Dat. Prage - sabbato - ante
b. Andree ap.
*2. 1429.
Rukop. Č. 2099 f. 284. Wanka,
conthoralis Gregorii braseatoris, fassa est se teneri in VIII
s: J ohanni Reczkoni et, Katherine, conthorali ipsius, pro
quibus pecuniis concordialll fecerunt, sic quod J ohannes
deberet tollere dimidiam terciam s. a conventore celarii
quolibet anno, qui celarium in domo ipsius \Vancze,
Call1enczonis dieta, convenerit usque ad extenuacionelll
VIII s.
1. 1439, 3. září. (?) Rulwp. č. 90 f. 45. Wanka,
conthoralis Blazkonis braseatoris, resignavit domum suam
dictam ad picas inter domos videlicet collegium 00. SS.
et Hane pincerne - Blazkoni, marito suo - . Act. fer.
V. [post s. Egidium?].
2. 1470, 31. prosince. Rukop. Č. 2119 f. P. 9. Ve
jmeno božic amen. Já Blažek - od strak vyznávám, ze
ackoli z dopuštěnie božieho etc. takže duom muoj, v němž
bydlím, sladovnu také mú - dal sem dobrovolně paní
Duore, manželce mé milé, vedle smluv svatebních - .
Act. díe Silvestri.
3. 14.77, 13. března. Rukop. Č. 2105 f. 384. Wenceslaus de Tyssnow et Kathcrina e. d. ad picas aput Dorotheam, relictam Blasii Straka, pro LXV s. gr. boem.
Act. ter. V. post Gregorii.
4. 1479, 5. dubna. RullOp, Č. 2106 j. 33. Wyssco
de Blazticze ct Susanna e. d. ad picas erga Wenceslaum
de Tyssnow pro XLV s. gr. prag. Aet. fer. II. post Domini cam Domine ne longe.
5. 1481, 15. září. Tamtéž f. 87. Johannes Beneda
et Elizabeth e. d. ad picas a famoso VVysskone de Blazticz pro LXV s. gr. prag. Act. sabbato post Exalt. s.
~rucis. (Zaplatil jen 35 k gr. P1'.)
6. 1491.
Tamtéžf. 301. Jol1anna de Malowicz'
conthoralis Johannis Benede de Necztin -.
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ct Dorothca e. d.
í)l·. Ac!. fer.

.

Johannes de
a Bohu,lao lalomo
post Yincencii.
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<

ante

1574. 17. května.

lií.

vaz-

ony k tomu
nemají podlé práva, kteréz
lná na sanl)' toho urnrlého
\Jez kšaftu uml·el.

C. p.

Azmana kupce a Horčičky obostranně od -Jiříka Charúza,
Bartoše zlatoteDce a Zikrnunda nožiei:e,. poručníkuov sirotlmov nebo
od· strak. za sto k. gr. pl'. Act. fer. ll.

r 159.

1.199, 23. ledna.

Rttkop. č. 2118

f. 369.

I\Janualena Komedko\'á ze Plení přiznala se, ze duom
svůj li strak dala Janovi Komedkovi z. Rovin l synu svému,
a Annč m. j. Act. fer. ll. post Sopllle.
16. 1581, 30. května. Rulw p. č. 2112 f. 98. Anna
i~omedkoYá z Divcic, po Janovi Komedkovi z lZ?yin~
království Ceského, vdova, přiznala se, jakOl
někdy p. Jana !Comedky, manžela svého, dU01l2
mezi domy Pavla Sturma a Jana Volka obostranne
ležíci od p. Mandaleny Komedkové ze Ptení dání má, ze
toho don;u zase postoupila :llandaleně Komedkové ze
Ptení a \Tilérnovi Kon1cdkod z Rovin, synu jej[ruu. AcL
fer. lJlI. post Urbani.
17. 1582, 12. března. RlIkop. č. 2122 j. 39i
Matiáš
z Prcjksnar, plnomocník Viléma Komcdky z
oznámiÍ. že jest taji Vilém Komedka po·
vino\'at dluhu paní Dor~tě Kordulové ~. l~ošátek .
_k~
gr. č., v klcrémZto dluhu domu Jeho "Jlema k UZlVal1l
ihned
Kordulovi ze Sloupna, dotčené Doroty
maužclu, postupuje do dvtí nedeIí. Act. dic Gregorii p.

paní
svě

se jí ne-

?,2

18.

Tamtéž f. 401. Vilém Ko·
se li,: ten1 pod pečetí. SYÚ a na
Humperk z Humperku, plnomocník
jest t)'Ž Vilém dlužen Hi5 k.
C.

1582. 20. bl'ezna

lnedka z Ro\'il~

Yiléma.
ze
I\laurv~ovi Tatol1soyi z
kterých
na
svém: ACL íer. tll. post
(Bez
19. 1682, 8. května. Ruhop. č. 2112f·125. Zyedcn
:\Iaurvc T'atous z Vraného \' duom Viléma
l<.o~·lB !)ro J65 k. gr:. c. Act. díc Stanislai.

Komcdky

r

:20. ló82, 18. června. Tamlež
128. Zvedeni do
domu Yiiéma l(, z R. Adam Kekule ~e Stradonic fl Alc~
KlcllO\'~k)T ze Ptení pro 294 k. m. \' ruh:oiemství za J. 7\1.
C. od Yiléll1a
fer. U. 'post Viti.

21.

1586, 20. dubna. RlIkop. é. 2112 J~ 232. Karel
a Liutlúla j~.
z Víckovic za 300 Jr, gr.

a

c.

pJ.ní

Act. pridie

lippi

a tu hofartu za manželku pojal a
bytem. mel) a Jun
že jest
1)l-1

městě Brně

poctií'o~t městsi:.:lÍ jemu
toho wbě dostatecntí
Stalo se v outeľ)<;: den

~v.

1522, 17. ceHI'a, RlIlwp. Č. 99 (. 132. Kde!.

7. 1497, 9. srpna. Rulwp. č. 2107 f. 127. Fabianus
cultellator inductus est ad domum ad picas in XX s. gr.
prag. debiti. Act. fer. lIlI. ante Laureneii.
8. 1493, 14. listopadu. Rukop. č. 94 1. f. 106.
Dorothea a picis obligatur XX s, gr. pr. Fabiano cultellatori, et iHas scribit super domo propria ad picas
Act. fer. V. post Briccii.
9. 1497, 24. února. Ru7wp. č. 2107 f.. 132. Bohuslaus lapicida de Obora ct Martha emerunt domum ad
picas erga J essconem et Georgium Sowka, commissarios
bonorum olím Dorothee a picis, pro XCV s. gr. pro Act.
in vig. Mathei ev.

náměstí Sva/omi". -

od strak bez po1-izcnie umřel vostavi\' po
A nnu a Katehnu, kterážto Anna, jsúci
je~t podílu toho statku po otcI

se jest to
Il1czi nimi
svrchcích. klenotích ona Anna
zakúpen~ \' :\lajte ot nebo otec
tE sta XXII zl. ull. a hotoYých
m. - Act fer. lIL post Viti.
února. ló/kop. č. 2109 f. 2
Jirík
a })orota k. d. II strak il1ezi doruy

n.

Komenka

lllanzelce.

Králuyý

Act. in yig.

Pauli.

23.

597, 16.

ln'ělna,

kéta Elmtalerová k. duom li
z
lIIatiáše Zálonovského dcery, ] ana
želky, za 650 k. gr. c. Act. postridie Asc. dom.

26

někdy

lnan-
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Č. p. 31.

měrú. Tomu všemu na svědectvie prosil sem múdrich a
opatrni ch muž6v Sigmunda rychtáře, Matěje porybného
a Bernarta od Sampsona, konšeluov příseZnich St. M.
Pr., že jsú své peeeti vlastnie přivěsili k tomuto listu.
Jenž dán léta
1443 ten čtvrtek na Početí Matky
Božie.
4. 1448, 8. července. Rttkop. č_ 90 J. 165. Johannes dictus Sswab emit pro se, Jirzicone, patruo suo,
domum ad auream rosam, olim Ssidlonis dictam, sitam in
angulo post s. Nicolaum inter domos Blazkonis ad -picas
ex una et relicte Piskorzonis, hostio de coliegio 00. SS.
mediante, parte ex altera erga Huodam, relictam Hane,
pro L s. gr. Act. fer. II. post Procopii. (R. 1450 trh
zrušen.)
5. 1450,
Rukop. Č. 2099 f. 1064. V té při,
v nieZto Jan Sváb vinil jest paní Huodu, súsedú svú od
zlaté ruože, z osmi k., kteréž jí, duom od nie kúpiv, zaČíslo pop. 31.
vdal byl. Jemužto ona odpierala, že penězy peněz jsú
rukojmie. Páni - zvláště to vážiece, že tehdáž když pan
(U zlaté růže, Volkovski-)
JIřík města dobyl jest, Jan Sváb svrchupsani z města ušel
byl, a pan Mikuláš Trčka v ten sě duom, jakožto od*1. 1401, 20. září. RU/lOp. Č. 996 f. 42. Dúchco
běhli, s povolením pana Jiříka, správce měst Pražskich,
Rulant resignavit omnia bona iIla Johanni de Comyn,
byl uvázal a ku přímluvě dob ich lidí téhoz domu paní
que sibi prius resignaverat idem J ohanlles
Act. fer.
Huodě již pravené jest postúpil s takovúto vimluvú, aby
III. in vigilia Mathei ev.
\áž, pan! Hud~ těch VI31 k. sobě zavdaných panie Zuzaně,
*2. 1412, 5. května. Rt/kop. č. 2101 f. 312.
Svabove manzelce, zase vrálIla - .
Duchco Rulant resignavit I s. gr. c. pueris Marci scul6. 1450,10. února. Rukop. č. 90 j,188. Cristannus
tellatoris in VI s. gr. super domo Pawliconis pellificis ad
braseator et Jana e. d. olím Ssidlonis ad auream rosam
tres coronas pro et loco huiusmodi X s. gr., quas ipsis I penes domum Blazkonis ad picas ex una el posterius
pueris Petrus Schidlo in ultimo suo testamento legavit,
hostiulll collegii capelle 00. SS. parte ex altera erga
nam idem Duchco reddidit eis lIlI s. gr. peconia in paHuodam, relictam Hane, pro XLVII s. gr. Act. die Scorata. Act. fer. V. post Invenc. s. Crucis.
lastice.
7. 1450, 20. dubna. Rt/kop. č. 2099 f. 1065.
1. 1437, 18. listopadu. Rtt/IOP· Č. 2099 f. 467. MaV té přI, v kteréžto paní Kateřina, někdy dcera Machuthias poribny et Sigismundus Slama, commissarii missi ad
tova Prokuratoro,va z Malé Strany, nařekla jest paní
tabulas terre de mandato dominorum pro parte Petri
Huodu O duom Sidlovs!;)' u zlaté ruože, v osadě sv. Midicti Ssidlo ad conspiciendum, utrum Prziba, relicta vVenkuláše v St. M. Pr., táhnúci sě k němu po otci svém
ceslai de Horzessowicz, et Margaretha, nata ipsius, habesvrchupsaném .a dovodiec práva toho napřed kš aftem ně
rent aliquid in tabuli s terre, responderunt, quod haberent
kdy Alžběty, Sidlovy manzelky, jímzto ten duom Machuet continetur illa proscripcio 111 griseo minoris D xv:
tovi nadepsanému od též Alžběty byl odkázán a podle
Prziba, relicta 'N enceslai de Horzessowicz, et Margaretha,
toho dovodiee také i kšaftem otce svého Machuty téhož
nata eiusdem Przibe, Michaelis sartoris conthoralis. Act.
práva instrumentem obecního písaře v Žitavě udělani m ,
fer. II. ante Elisaheth.
proti nidto z strany druhé paní Huoda také svého práva
2. 1442, 4. února. Rukop. č. 2099 f· 1006. Hana
dovodila listem StaL M. Pro s visutú větší téhož města
de domo Ssidlonis et Johannes Brunczwik- Dublicaverunt
pečetí, jímžto muž její, Hana, dobré paměti od t)'chž
XXI s. super bonis Henrici, prout sunt ficleiussores ad
pán6v a obce sobe a jí za pět a sedmdesáte kop gr.
Johannem Klika. Act. sabbalo ante Sixti.
v celosti zaplacenich tiž duom jest koupil, v kterémžto
3. 1443, 12. prosince. Listina kapit. sV' Víisl,é
listu znamenitě také vypsáno jest, kterak Machuta slíbiv
XXIX Č. 27. Ve jméno božie amen. Já Hana z Sidlovic
i phsah s hemlo městem zlé i dobré trpěti, potom v najdomu, měštenín St. M. Pr., oznamuji tiemto listem všem
pilnější potřebu a núzi obce utekl jest z města a byl
lidem nynějším i budúcÍm a na vědomie dávám že
svim i zivotem proti městu a tak své právo
ačkoliv jsa nemocen a neduživ na těle, však proto s' do- statkem
ztralil jest hodně, nalezli, aby Kateřina, dcera Machutova,
brim rozmyslem a s dohrú pamětí ze všeho zbožie a
pame Huody viec nenaříkala. Ac!. fer. II. dominice Restatku svého - toto své poslednie poručenstvie zjednávám,
miniscere.
činím a zp6sobuji obycejem .tiemlo dolepsaným: Najprve
8. 1457, 6. října. Rukop. č. 2105 f. 77. Johannes
vuole má jest, aby dluhové moji, jimiž sem dlužník6m
Strziebrsky et Anna e. d. dictam Hanowsky ex opposito
mim vinnovat zuostal,. ježto by takoví dobrim svědomím
domus olim Muczkonis et penes domum vVenceslai, nunccii
podle městského práva mohli dokázáni biti, z statku
dominorum, immediate, erga Cristannum braseatorem pro
mého napřed byli zaplaceni, a zvláště a znamenitě paní
LXXX S. gr. Act. fer. V. post Francisci.
Kačce Rosemberkové, bečvářce z St. M., puolpáti k. gr.
9. 1461, 9. února. RU/IOP· č. 2119 f. L. 3. Ve
Potom odkazuji a mocně dávám po své smrti paní Huodě,
jmeno božie amen. Já Jan Střiebrski, měštěnín Star. M.
manželce své, a paní Martě, dceři své, duom svój, v něrnz
Pr., vyznávám etc. že - ustanovuji múdré a opatrné lidi
přebivám, i veškeren jini statek sv6j k jmění,
Václava Newpeka, bratra mého milého, Jana z Plané.
k držení a ku pokojnému poZfvání a, bylo-li by toho
miestopísaře desk zemsk)'ch, a Jindřicha řečeného Hemrle
potřebie, mezi ne na rovný diel k rozdělení. A v tom
brnieře, přátely mé dobré, pravé a mocné poručníky JO:
aby jim nebylo překáženo od ižádného člověka žádnú

24. 1610, 25. srpna. Rukop. č. 2114 f. 18. Jan
Imfeld, k. d. li strak mezi domy Jana Rovína a Vol kovskim:obostranně od Markéty Ekntalerové za 900 k. gr. Č.
25. 1611, 24. listopadu. Ta1lltéž. Martin Birk
z Ottendorfu pdpovídá se na místě Kašpara Birka st.
z Ottendorfu a Krozdorfu, otce svého, na 200 k. gr. Č.
peněz gruntovních, kteréžto někdy Michalovi B.
O.,
bratnl Martina, sloze no biti mělo.
.
1623, 7. července. Rukop. č. 2234 f. ľZ9. Jan
Imfeld pojišfuje 1500 k. m. věnnich paní Kateřině,
manželce své. na domě svém nárožním vedle domu Vcruny Rycllové a Jana Revíra obostranně ležícím, v němž
bydlí.
7,'
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hankv, Doroty, dcer m)'ch, kteréž s první ženú mám,
dom~ také mého, v němž bydlím, kteriž podle domu
u strak na rohu u zlaté ruože leZí - . Potom pak vuole
a lak teď porucník6m rozkazuji a porúčiem, aby
mim nadepsanim, l<aždé z nich po LXX k. gr.
když by k letám rozumným přišly - . Dále poručníkuom m)'m porúčiem, aby duom muoj nadepsani
prodadúc, Kateřině a Martě, druhým dcerám mim, po
XX k. gr. zachovali do jich let rozumnich. Ostatek pak
peněz za duom chci, aby manze1ce mé dán byl. (Dále
uvádějí se dluhy za pivo.) Act. die Appolonie.
10. 1462, 1. prosince. Rukop. č. 2105J. 178.
Thobias mercator et Marusska e. d. ad auream rosam erga
commissarios olim Johannis Strzíebrsky pro LXXXXVIlI
gr. Act. fer. lIlI. post Andree.
11
1472, 1. srpna. Tamféžf. 322. Thomas vitrator
et Margaretha e. d. ad auream rosam aput Thobiam
mercatorem pro LXXX s. gr. Act. sabbato post Tacobi.

12. 1472, 1. srpna. Tamtéž. Johannes, filius Mathie
Horcziczka dicti, et Martha e. d. ad auream rosam aput
Thomem vitratorem pro LV S. gr. boem. Act. sabbato
post Jacobi.
18. 1495, 19. února. Rttkop.
2107 f. 78. M1J.rlha, olim Lekssonis, nunc vero Johannis baccalarii de
Naczeradecz conthoralis, resignat domum marito suo. Act.
fer. V. ante Kathedram Petri.
14. 1497, 29. listopadu. Tamtéž j. 135. Barthossius
[Horcička] de Benessow resignat omnem substanciam
'tlam - Marthe, conthorali sue - insuper Martha prenominata resignat - domum suam, quam inhabitat, si tam
post s. Nicolaum penes domum Bohuslai ad picas et domum Johannis Peniezek - . Act. fer. III. ante Andree.
1ó. 1529, 2. března. Rttkop. č. 2110 j. 296.
Marla, vdova Horčičkova, vzdala jest duom svuoj podle
domu Jiříka Komedky Janovi, řečenému Janák, mečíři,
Václavu Ryšavimu pekaři a Martě, manželce Matěje Truosky
nožíře, [dětem svým]. Act. fer. III. ante Translat. S.
'Venco
16. 1537, 9. ledna. Rukoj. č. 2Í11 f. 161. Jan Valentovi a Lidmila k. d. mezi domy p. Jiříka Komedky a
Levy tesaře obostranně od Matěje Trusky nožíře za
CXXII1/2 k. gr. č. Act. fer. III. post Trium regum.
17. lé37, 19. února. Tamtéž f. 165. Modest z Pokštajna k. d. od Jana Valenty za CXXllt/, k. gr. č. Act.
ler. II. post J ulianam.
18. 1548, 14. března. Rukop. č. 2117 f. 130. Jan
z Kolovsi, místo sudí dvorský a písař soudu komorního,
d. Truskovski od poručníkuov po nebo Modestovi
z Pokštajna. Viz předešli dum. (Act. fer. Ull. post Gregorium·l
19. 1550, 6. května. Tamtéž f. 206. Jan Volek a
Eva k. d. na rohu ležící podle domll p. Jiříka Komedky
z Rovin, řečeni Truskovski, od p. Tana Kolského z Kolovsi, místo sudí dvorského a písare soudu komorního, za
sto a X k. gr. č. Act. fer. III. post Floriani.

c.

.
20. 1562, 19. ledna. Rukop. č. 990 j. 400. Jakož
Jest Mikuláš, arciknížecí drabant, obeslal ku právu Jana
Volka kožišníka a vinil jej z toho, že Annu, sestru jeho
Mikuláše. On Jan, když u něho a manželky jeho kuchařkou
byla, nenáležitě a hanebně i nekřesťansky zbil a stloukl,
takie ji bradiřovi hojiti dáti musil a on jí traňky dávati
musí, nebo krví chrká. A dal ji on Mikuláš i u p. purkmIstra ohlédati, kterak jest nekřesfanky byla zbita. Proti
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tomu od Jana Volka jest mluveno, že ona Anna jsouc
čeledínem u něho k čeládce jiné nenáležitě se chovala,
jednomu tovaryši košili na něm strhala a. h.očk.&.fuoy jim
nadala a jiná hanebná slova jest mluvila, kteri chž pro
poctivost nechce při právě oznamovati. Z čehoz
když ji Anna, manželka Janova, trestala, i v tom jí uposlechnouti nechtěla, až podruhé potom v pátek, když ji
opět trestala, tu ona Anna se jí zmocnila, a Jan to vida,
co jeho manželka činí, proutkem jest ji Annu nějakim
mrskal, ale aby ji tak nenáležitě, jak se žaluje, bíti měl,
tomu odpírá. Nebo kdyby tak velmi byla stlučena, nepřišla by na druhý den k němu Janovi podvolujíc se, že
chce ráda u nich biti a sloužiti, kdyby ji bratr její, on
;vlikuláš, nebránil - . (Volek byl od obžaloby osvobozen.)
Act. postrie Priscae.
21. 1ii66.
Rukop. č. 1048 f. 191. (Svědomí
mezi Ondřejem Cykli cerem [též Andres Sokol zvani], cís.
střelcem, a Janem Volkem kožišníkem). Kašpar, tovaryš
kožišnicki u Mandaleny Komedkovi, svědčil: Tak se
phhcdilo, že. Ondřej naším pořádkem se nespravoval ně
kolik neděl, před vánoci a jest obyčej, řád, že páni obI
sílají před hody cechy a starší a tolikiž potom páni
starší i tovaryše; a jestli jaki zli vuole mezi tovaryši
byly, aby se spokojili před božími hody. Tehdy jsou
starší tovaryši žalobu vedli na Ondřeje před pány staršími,
že se několik nedělí pořádkem nechtěl spravovati. Tehda
O 'dřej dal odpověd na to, že pro tu příčinu, že k službě
má úmysl, neb jest snad na ten čas službu měl. Tehdy
Volek seděl mezi jinimi staršími a třásl se na něj:
i O však's jdi tam, pri, ku p. Kozlovi za Slanej pro filee;
I
taky mám tvuj vobojček a dílo. A Ondřej dal odpověď
na to, že mllž to biti. A ty máš prej několik kuních
I futer. A dali se v řeč, že jsou proti sobě mluvili. V tom
jest Ondřej z cech u vyšel a Volek za ním křičel: Jdi,
laločku, jdi.
Jan Švorc, tovaryš kožišnicki od Marka kožišn'ka;
Když bylo před hody, byli sme v cechu. Tehda starší
tovaryši vedli žalobu na Ondřeje, že s kordem po hospodách chodí. Tehda ptali se ho páni starší, proč s kordem
chodí a on řekl, mám službu. A p. Jan Volek jemu řekl:
U máš službu, ale lotrovskti. Tehda řekl a nadával mu
Bobulku a lalučku, jdi, vyveď se p. Kozelkovi. Tehdáž,
kdy" ze dveří šel, řekl mu: Býku, neměl volek než bi k
býti. Potom Volek řekl, lepší, prej, bik než zloděj.
Mandalena jablečnice: Šla sem z trhu domů a paní
Lidmila Haláčková mne potkala, prosila mne: Medle
Mandelino, prosím tebe, mám teď pělmi vobojek sobolovi, dohoď mi na něj kupce. A sem jej od ní vzala,
nesla sem jej paní Maruši šmukiřce a ona ho nekoupila,
i nesla sem jej paní Salomeně Kropáčkovi i šla sem zase
ku paní Lidmile Haláčkovic a ptala sem se jí: Má milá
paní Lirlmilo, čí jest to vobojek a Ona mi povědila: Milá
~randalino, jest svobodnej, já jej mám od jednoho tovaryše, neb se strojí hned na cestu, musí peníze míti.
I tak sem já s tím nic hned neměla; teprv paní Lidmila
šla sama ku paní Kropáčkovi, sama prodávala, sama peníze za něj brala a taky jí za svobodný prodávala, táž
slova mluvě, že má j~j od jednoho tovaryše. A paní
Kropáčková jej zaplatila.
Michal Šandera, tovaryš kožišnicki: Pan Jan Volek
žádost na mne vložil, podle přísahy abych mu svědomí
vydal na Andresa Sokola, kdei jest Andres se dopustil
nějaki věci, když jest dělal u p. Jiříka Zvuonka, toho
času cís. rychtáře; pak že jest ho p. Jiřík dal do trestání
panskiho , utekl se Andres k pořádku, k tovaryšuom
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pštrosa,
starším, aby ho z panskýho trestání
oni yšecko "ykonali, ku p. ] jl'íkoyi
yyrucili. Tak podle zridosti
na ně z~ldost yzlozlL
za

farál-i, knezi Matoušovi do Hol'elic. - Jan zvoník z Dušník:
~\a tyto cedulce, kLerou YRn~ dň', ám
toto
yla-tn' ruky neboztíka
ulllr:e1.

sayad to drzflll. .-

),I.

rozepioi o

staršími položen)~,
mu to prominul, coz
něnlu učinil.
jiHk poyěděl; ze ne111;1 se
s llÍn1
urovn "l\rati 1 že chce o takoyt1 yěc ku pp. staršínl
hleděti; coz
se mu tu
koliv udělalo) ze páni
to k
pl'iial;' ze
ho k lomu dostatečnč
jakú škodu p. Jil'íkoyi udHal. abv mu lo
Jiřík sobě pi-cd n,ín'.i to stěžoy'~l~ ~,c
yšecko nemělo býti~ co mu dal
na ten
;\ Andres Sokol po"ěděl. ie
yšecko do toho kožichu yešlo. a co ode~lo<
poslal po Syý paní. V t01n Sll' se nemohli uroyuatí.

oe

Lidmila Haláeková: Měla sem
kus
rnaDzela rnýho sobolu; potom stili li
jacís
hospodou byli, kozišníci, darovali ml dvoje šorce sobolov}\ uenlaj C 1111 co za ztravu dáti.
toho Andresa,
z těch šorctl
kusu
mi
vobojek; potom
sem
KropéckOl"Ý- A prolo sem
tem
dodati měla.
Bar22. 1589, 22.
loloměj Rycl! truhlál'
SY.
núrožní
mezi domy někdy KOll1edkovic a LíYov)~!n obostranně lci:ící od Ev)' Volkovy kozišnice \' dOl'\ za 400 k. gr. e.
Act. ler. III. post Assumpl. :ll. V.
23.
clík

Já

sem tam byl

Ondl:ej
sv"dei1 takto:

ode

mne

l1lu.L

prá\Ca a

zerl1ského odesla"!J.é

paměti dobře málll, ze le~t l; mne y domě nlém~ poldá.
daje sobě mne za ~'ěrnéi)o a dobrého
a pé'ltrona ,
knč;'; :Matouš Litomyšlský) farál"
za casté i
s

tímto

truhLí.i:em)

a

jinými dobr)~mi
a to 2ern od něho
\- dOlně

s\-ém mli bylu a
chází a tu :-,vé yčcí
Lodlí č,iní a kdyz Inu o (':eho objedn~íllí

celádce syé rozkáže. ze mu YŠcc1~o
objedná
' sobě

voda do téhož zlabu vpadali mohla. Mikuláš
mezi vikýh střechu krl tú hejbati a návyzdyibnouti má, tu mezi těmi vykýři on
z cihel aneb z kamene ucinili a vyzdvihnouti
zase na svuj náklad sobě ubýti dáti má,
přes zídku. On pak Rych z obojí strany
od domu Pštrosa. tak také i od domu
na náklad Syuj' ukrJ'ti a kdyby jaká
na těch z obojích stran námětcích nad Sou svěl·
ldících pol.l-cboyala, opravovati též má. Zlab pak
koupiti mají a ten kdyby sešel, spoleeně
i budoucí jich, Id ph vlození budoucích zlabův,
tak i pokl")'yači platiti i na potřeby nakládati
ty okna dyě po ty straně nad tou světničkou
tak zíbtati 111ají a jích on Pštros volně uzívatl
v tom při tom [s] doložením, aby pod těmi
pflldruhý clnti střecha s námětky aby šla.
tomu 011 Pštros takto opalrovati má i budoucí

<'

p. Hi. Kollej Všech Syatých)

T' ulici KajJrozJé.

1606.

Oíslo pop. 35.

t{~ch

Floriana má.
truhlál' pl'es
d1uzel1 býti

sto k(\1) tak
toho "sem ocl

jak ziy ne*

o tom nic nednl.
24.
9. lij,,". Ruko]'. é. 2148 f ZIj. Jakoz
jsou
imp' essor s Bartolomejem Rycllem
'crtJ.hl::ifem o sta\'ení y uljčce kolleje Andělské mezi
Fl

úi<adé
činiti
f'!a\'cnÍ
pnÍ.Yč slavil.
diclum na to se jest stalo,

po
Rych kuchyni klenutou \ téi ulicce
vystavěl, na kterézto Lucb'\l11i
buď
světnici neb komoru, Yysta~~ěti
nImI
spor a nesnáze yzniknouti chtělo, však obojí strana jsou
Předně a nejprve co se strany toho sla\'eni
on Rycl! Dad tou kucLynf ~Yetllicku aneb
\'vzuyihDonc
nejde
na něm položil 1 ly
na yrchu

a yvzdyihnonti mllLe,
zdi IVfiln;iáše Pštr08i-\ ctyr'
Ye~še

lol~ct a

ukryl a hlínou aneb
zlab "by pol07.il, lok \"od\'
obrácen byl. K kterémuzlo zlabll
nému z obojí strany
zlaL
lohly. tak aby s obojích
sti"ech\ jak
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rius collegii 00. SS. parte ex altera sitam a Johanne
Peniezek pro LXIII h s. pr. Act. fer. llll. post XI m.
virg.

smrti.)
13. 1594, 18. května. Ruhop. č. 2113 f 1. Mikuláš Pštros impressor a Lidmila k. d. na rohu u Lívuv
i'eeen)' podle Volkovského domu ldící od Jana Rakovm·
ckého, jinak Pilata, a Josefa Cejdlara, poručníkuv Jana,
sirotka po Matesovi Cejdlarovi, téz Bartoloměje Rycha a
Veruny m. j., volčíma a vlastní matky téhož sirotka, za
275 k. gr. č. AcL pridie Ascen. dominL
1622, 29. dubna. Rukop. č. 2114 f. 298. Ondřej
Lejsnar punčochář' a Zuzana pro sebe a pro Jana a Zuzanu, syna a dceru Jana Fels 1 s ní Zuzanou splozené, k.
d. v Kaprovic ulici od Mikuláše Pštrosa a Krystíny m. J.

*

(L IIi klíčů, Lívovský dllm.)
a
;~e okazuje
panu Floriallcni
mój také od\'cdi a na ll)
it,,1l1Ci od
L\ aby jeHlu kn~zi -:\Iatoušoyj

C. p. 35.

8. 1502, 10. února. Tamtéž f. 'JI? WC':'8cslaus
Claudus frenifex et Jana e. d. erga Sev'crinum institorem
et Danielem a ponle, commissarios bonorum olim Mathie
dicli Sskubele, pro L s. gr. prag. (R. 1508 splácí vdova
Jana.) Acl. die Scolastice.
9. 1530, 28. lÍnora. Ru7wl" Č. 2110 f. 323.
Bnkcí Leva tesař II Barbora Je. d. lehcí vedle kol1eje
z ~adu V. Sv'. a Kostecky obostranně od Jany zvířednice
za XXXVIII/, k. gr. č. Kterýžto duom ona Jana jest pro·
dati musda z l'říciny lé, že jSlÍ ji syno\"é její Vávra a
Petr y závadu uvedli. Act. fer. II. Carni,privii.
10. 155í, 22. ledna. HnilO}'., Č. 2117 f. 406. Jiřík
Kopydlanský z Kopydlna a na Cerníně a ;,íandalena
z Ccrné m. j. k. d. od Martina Levy a Anny m. J. za
LX k. gr. c. Ad. fer. VI. post Fabiallum.
žádná necistota rod ž::'idným Yymyšlen)7 n1 ZpU*d
11. 1560, 29. srpna. Rtthop. č. 2118 f. 242. Ve
okny lita ani házena nebyla, anii. také bez·
čtvrtek den Stětí sv. Jana p. Jiřík Kopydlanský z K.
po též stl'de chozením; jestlii.e by pak pří
prodal p. Mathiášovi Prkod z Rosic, komorníku ph
1
po střeše jaká škoda na stCeše aneb na
dskách zemských, dum v ulici Kaprově za 72 /, k. gr. č.
cihlách se stala, to on Pšlros i budoucí jeho opravovati
(s ponecháním bytu do dvou lel, totiž jedné komory a
maštálkv zadní na dva koně, v světnici hořejsí aby volně
zase maj'. Stalo se ye ctntek po sv. Františku.
bvl _.~ R. 1570 ~.Jatiáš Prk byl již mrtev.)
~ 12. 1583, 5. června. RullOp. Č. 2112 f. 152. Anna
Prková dává duom
v Kaprovic ulici Matyášovi Cej·
Číslo pop. 33.
dlarovi a Veruně m. j.
výhradou bytu a zaopatření do

k

svčdčil: V
fadř

a vod něho senl
kněze
touše, že jest hkáral, že
p. Bartolomcjo\ i
!iI,il'i 100 k. m.
Jan
truhlái': V
mám, kdyi sem jednoho easu L HiV4.
do domu Bartoloměje Rycha truhlái'e
i.:něz l\1atouš v světnici za slalenl a
ze sem podle p. faráře se posadil a
rozprávkou l'ekl knčz
tys 111ě sto k. n1, dlužen, ktcrýchž selU tobě
Ozval se Rych a řekl: Tak jest kněze Matouši, a
"ám zase s poděkováním chci oplatiti. A v tom kněz
vyvstal a šel ven z syětnicc a VerunR 1 lnanželka
B. R)'cha, s hnhem řekla:
Bartoloměji, nechci,
DCl: počtěte sé s ninl. bvchť
od nábytkuy nčco
z domu zastaviti, a v~pl;ťle mu. A on jak se' málo pod·
napijc 1 hned vás upomíná. A v tom kněz IvIatouš piišel
zase do syelnice a byl vesel a dobré mysli. Řekl: Můj
milcj Bartoloměji, já tě mám za svýho dobrýho pUtelc,
lleb když já za tebe koliI'
sedlácích neb DO svvm
choleti, co mi máš
yzkáži, ihned b~ez .;
vina jinejch věcí
bych peněz neposlal,
láv;:tš. Nu o to
dá, se sečteme, jedno se
nestarej. Item jednoho
pl'išel ke
do
111ého Rych zádajc rnne a ze mi hned
šel do solnice a
prostici soli
pospěch knězi
do Hol'elic
Já
setll:
Děte sami. A Oll: prej pan Kříž se na mne hned pro
nejaké dílo a mně neprodá. Tak sem ucinil a koupil
prostici soli a pacholek z solnice phvezl ji do domu
mJ'no. Potom bylo v sobotu, sedlák z Hořelic phtrhl
k UOU1U nlýmu a vzal ji na vůz a pravíl, Le ji poyeze p.

XIV. V ulici Kaprové. C. p. 31.

1. 1437, 15 července. Ru/wp. é. 90.r 6. Wendornuln suam si tam penes
za 500 k. gr. č.
cesIa!:s dictus piskorz
et f-iosterjns ostium do*
domum dictan1 ad tres
~onthorali sue. Act.
1ll1lS collegii 00. SS. clic Divis. aDosl.
2. 1448, 7. prosince. TaJi/též J. 170. Stephallus
Číslo pop. 38.
f, ennlor Kawin dictus et Hedwica emernnt domum ad
tres claves dictam apud Jirzenam, reliclam Wenceslai
(8 tl'í biskupu, UhlířovskJ', Rozsypalovský.)
Piskorz,
xlI'l, s. gr. pl'. Act. sabbato post Nicolai.
3.
20. května. Tallltež f. 231. Wenceslaus,
* 1417, 13. ledna. Ruko}'. č. 997
72. HallusS
I,nlus Georgii, oUm dominorum hostiarii, cl Katherina e.
pistor de Gurim dietus est ad domum Lewe, ubi tres
d. l'iskorzonis dictam erga Stephanum Kawin pro Xln s.
episcopi sunt depicti, que sila est iuxta domum Ssidlonis
parte ex una cl vicus parte ex altera, pro X s. Act. fer.
?;r.
Act. sabbato post Sophie.
1490, 4. května. R1í7wp. Č. 2106 f. 2Z5. Ja·
lIlI. in oclava Epiph.
cobus Czehw et Makussa e. d. a Vvenceslao Drasnik ct
1. 1437, 21. čenna. Rlllwp. č. 90 f. 5. Urbanus
Kalilerill8, ~ontborali ipsius, pro XXX s. gr. Ad fer.
frenifex emit domum dictam ad tres episcopos, sila:n inter
domos VVenceslai piskorz ex una et relicte Macbonis
Hl.
1n\'ent. s. crucis.
1490, 28. června. Ta1/ltéž
280. vVcnceslaus
molendinatoris parle ab altern, erga Johannem de Ruzen
Hc.mernik et Katherina e. d. apul J~cobum Czeln)' pro
dictum Jenik pro sedecim s. gr. Ad. fer. VI. ante Joh. 1.
XXx s. gr. prag. Act. in
Petri et Pauli.
2.
l438. 17. května. Tamtéž r 18. Nicolalls bra6. 1491, 23. února.
f. 309. Jobannes Pe· sealor de de;trictn Zacensi et Afra emerunt d. ad tres
niczek el Johanna e. d. erga Vlenceslaum Hamernik pro
episcopos erga Urbanum frenificem pro XL s. gr. Act.
XXX s. gr. pl'. Act. in vig. l'I1athei ap.
sabbato post Sophie. Nebylo provedeno.)
7. 1499, 23. října. Ruko]'. č.
f. 178. :\la3. 1442, 9. ledna. Rukop. č. 2099 f. 509.
thias dietus Sskubele emit domum post s. Nicolaull1 peCristannus, fraler Nicolai a tribus episcopis, et Barbara,
nes domum ,,1artini Kosteczka ex una et hostium poste-
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soror dicti Cristanni, fassi sunt, se percepisse XX s. gr.
ab Afra, quondam uxore dieti Nicolai et a Johanne, nunc
manto suo, IUxla teslamenlalem legacionem ipsis per prefatum Nicolaum factam. Act. fer. III. post Epiph. d.
4. 1447, 24. ledna. 1 a17ltéž f. 142. Cristannus
bras.e~tor et Jana e. d. ad tres episcopos in platea s. Va·
lentInI pro XL s. gr. erga Urbanum frenificem. Act. fe,..
III. ante Convers. s. Pauli. (Zrušeno r. 1449.)
5. 145i, 6 srpna. RuTwp. č. 2105 f. 22. Johannes de Luna et Afm e. d. ad tres episcopos inter domos
iyenceslai, nunccii dominorurn, et domum Lewowe, erga
Urhanum f,.enificem pro LIX s. gr. Act. fer. nI. die
Sixti.
6. 1469, 16. prosince. Tamtéž f. 287. Johannes
Ssko~a tornfex e. d. ad tres episcopos inter domos Silvestn el iVenceslai I )rasnik ap ut Johannem a Galii, et
Afram - pro C s. gr. Et Johannes vendens relinquit
pro usu suo braseatorium, tcstudinem et eameram, in qua
servat vasa, ad unum annum. Act. sabbato post Lucie.
7. .1470, 31. března. Tamtéž f. 290. Martinus
sartor dletus Kosteczka et Anna e. d. ad 3 episcopos
aput Johannem Sskoda pro CXXIIII s. gr. Act. sabbato
ante Letare.
. 8. 1471, 3. října. Tamtéž f. 308. Martinus dietu s
Ratlbor et Kunka emerunt medietatcm posteriorem domus
ad tres episcopos diete, que quidem medictas sita est
mter domos Silvestri et Thome braseatoris parte ex utraque, aput Martinum sartorem Kosteczka dictum pro XXXVI
s. gr. pr. Isti~ adiectis, quod Martinus Ratibor parietem,
qur domum elUS a doma Martini Kosteczka dividet, construere debet. circa murum, qui est penes pistrinium, alias
podle pecl, dlrecte. Item aqua de domo Martini Ratibor
per domum Martini Kosteczka fluere debet. Act. fer. IIlI.
post Kemigii.

9.

1606, 14.

července.

Rltkop.

č.

2107 j. 285.

JeroDlmus, natus olim Martini Kosteczka, resignavit omne
IUS suum ad domum post dictum l\1artinum Kosteczkam
Clementi, lratri suo Act. fér. III. post Margarethe.
10. 1528, 28. února. Rt/kop. č. 2110 f. 252. Václav,
syn Jany zvířednice, k. duom mezi domy J~ny zvíředlnice
a Jakubové obostranne od Klimenta Kostečky a Doroty
m. j. za LVII'/, k. gr. pl'. Act. sabbato ante Trans!. s.
Wenc.
, 11. 1552, 29. července. Rukop. č. 2142 f. AA. 15.·
Ksaft nebo poručenství Václava Kostečky, kterýmžto svuoj
statek, buď mnoho nebo málo, mocně rozděluje a odkazUje: Itc~n. pn otně Izaiášovi, synu svému, duom sedící
v n,e.m, VlillCI vellkou a chmelnici velikou odkazuji a poroucun. Item duom za Zidy Eleně manželce a dvíma dě
večkám, dceTÓm mým, item vinici na Zděnkovskýca horách (úroku pupl třetí kopy) děvečkám dcerám odkazuji.
Item louku v :::iarce vespolek manželce s dcerami. Item
duom zadní manželce s děvcčkami. Itcm hospodářské věci
v domy, k tomu klenotky jakéžkoli děvečkám s mateří
Item Smerhovský starý vzal sud vína za XXV k. m n~
které!: jest XI k. dal. Item v Košířích na Kašparově se·
dění XIV k. m. Stalo se I. 1552 v úterý po sv. Marku
(VysvědCeno v ťátek po sv. Jakubu t. 1.)
.
12., 1556,. 8. červ:.nce. Rukop. č. 2117 f. 363. Jakub Janstorfskaj a Katenna k. duom mezi domy Zvoníč
kový~n ,a Levo."tm obostranně od Jana ~ok)'ckéh~, jakožto
por~cDlka Isajaše, syna Václava Kostecky, za sto XXV k.
gr. c. Act. fer. HU. post Joan. Hussii.
13. 1569, 21. ledna. Rl/kop. č. 2118 r. 213. Kate[jna uhlířka, pj Jakubovi Janštorfském vdova; yzdala duom
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v Kaprovic ulici, v němž bydlí, Ambrožovi, synu svýmu,
a Dorotě m. j. Act. postridie Fab. et Seb.
14 1571, 5. února. Rukop. č. 2118 f. 272. Jan
Roudmcký, sladovník a Kateřina k. d. mezi domy Kosteč
kovic a Sebestiana Agrykoly od Ambrože uhlífe a Doroty m. j. za CCC k. gr. č. Act. die Agathae
15. 1574.
Tamtéž. Matěj Šípecký, náměstek
Jana Roudmckého.
16. 1586, 23. října. Rukop. č. 2112 f. 244. Mark~t~ Kyn.dulová, j~nak Fišlová, koupila duom v Kaprovic
UhCI fJ1ezI domy Sebestiana Agrykoly a Lívovic od Matěje Sípec1<ého za :!50 k. gr. č. Act. fer. V. post Lucae ev.
17. 1593, 2. dnbna. Ta1J/též f. 396. Marta Ornvusová z Pau;nb.erka, po) anovi Ornyusovi z P., perkmistru,
~d;)ya, oznamI1a: Takoz má domy, jeden u šestipenězuov
re:ený blíž. ~r~~y Vodrané ~eží?í po nebo Viktorynovi
FISloVI, strejCI jl Marty, na ll! prišlý, druhý duom v Kaprovic ulici, Uhlířovský od starodávna řecený, jejž sobě
od Markéty F'išlový, jinak Kyndulový, sestry své vlastní.
knihamj postoupený má, že ten duom Uhlířovský Janov;
AUguStllloVl, synu Pavla Fišle, však leprva po smrti své
dává.
.

Ruko}. č. 324 f. 445. V domě
[pokojníci]: Thomas Kaler šenkýř, má
Lorepc kočí, Michal Maydr, slouží u p.
Slemera, Zacharyáš Sott, Jan nádenník, Jan Tlustej m;rštalíř, nemají městského práva, vše podruží jsou.
19. 1610, 18. června. Rukop. č. 2112 f. 396. La~enc .,BenJa~;l1n Odháj a Anna m. j. přiznali se; Jakož
jest Jl Anne kšaftem Marty Ornyusový z P. spolu s Lidnulou, sestr, u její, jisté vyměření co se domu Uhlířov
skýho dotýče, se stalo, kdyby k;erá z sester sama jej
k ruce a ,živnosti své ujíti chtěla, aby díl druhý sestře
splatIla, ze tako;~ho dílu svého "na. tom domu postupuje
JanOVI ml. PetrackovI z Vokounstejna a manželce jeho
sestře Anny, [který zaplatil]. Jan Augustin Fišl upouští od
práv'a svého téhož dne.
18.

1608.

sirotků Fišlovic
~ěstské právo.

Číslo pop. 40a.
(Dům

Levovský, Zvoníkovic. u Zvoníčků.)

1. 1456, 23. srpna. Rukop. č. 2105 f. 57. Ex
mandato doml110rum vitrici ecclesie s. Nicolai ducti sunt
ad domum Lewowsky nunccupatam, sitam in acie ex oppoSltO domus. Prho~soms et penes domum ad tres episcopas lmmedlate vlrtute testamentalis delegacionis Anezce.
nate Lewonis, demum Margarethe, relicte Nicolai Ssramek;
poslremo vero vIgore resignacionis Regine, o1im Petri
aunfabn, :1Unc ve~o Hanusskonis Stupicz conthoralis, pro
usu eccleSle antedlCte. Act. in vig. s. Bartholomei.
2. 1456, 16. října. 7cmztéž j. 59. Wenceslaus
Rudniczky et Aniczka e. d. erga vitricos ecelesie S. Nicolai, pro XXXV s. gr. Act. die Galli.
. 3. 1457, 22. listopadu. Tamtéž j. 80. Johannes
dlCtuS Lab et Dorothea e. d. erga Wenceslaum Rudniczky
pro XXXVIII S. gr. Act. die Cecilie.
4. 1459, 14. června. Tamtéž f. 103. Nicolaus
de Cadana et Barbara emerunt partem' domus minorem
in suis limitibus di~tincta~, cuius a!tera pars ad Johanne~
et Dorotheam comuges dllloscltur pertinere, et tota do-
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mu. si ta est inter domos ad episcopos et Prhossonis
'aleoll a mediante hincinde, erga comuges pretactos pro
~XVll /, s, gr., hii8 ~onditionibus notanter expressatis:
quod yidelicet . murus Il!e versus plateam contra do.mum
Prhossonis, qm protendltur usque ad murum pnvetI seu
cloace. a fundamento incipiendo usque pavimentum, alias
do podlahy et non aleius, ad ipsum Nicolaum debet pertinere; sed rourus, qui est versus curiam dictorum CO!]'
iugum a fundamento similiter usque pavimentum nec non
et cloaca pretacta ad possessores utrosque dictarum domorum debet pertinere. Quemquidem murum una cum
doaca simu I impensis equalibus et uniformibus, quando
opus fuerit, tenentur reformare. Murus ver~, qui est
supra pavimentum cum atecta, equahter et In toto ad
Johannem el Dorotam coniuges debet pertinere. Insuper
est expressum, quod fenestre tres respicientes ad curiam
prefatoruro coniugum nullo modo obstrui; sed prout nunc
exlant elaborate, sic et temporibus successuris debent
permanere. Hostia vero tam murare et obstruere et
structuram, alias hrazy, sub tecto per se el ImpensIs pro,
priis ipse Nicolam tenetllr laborare. Demum quod quousque
iam dictus Nicolaus fonte, qui est in curia sepetactorum
coniugum, voluerit uti, medietatem impensarum ad funem
et reformacionem fontis addere tenebitur. Aqua vero
slilicidii de lecti, et a fonte per domum ipsius Nicolai
meatum liberum debet habere. Act. fer. V. ante Viti.
[Viz následující dům].
5. 1460, 7. února. lamtéž f. 115. Mathias de
Rlldnicz institor et Katherina e. d. inter domos Nicolai
de Cadana ex una et ad episcopos parte ex altera erga
relictam Johannis Lab, pro XXXUII s. gl'.
post Dorothee.
6. 1468, 7. ledna. Tamtéž f. 263. 8ilvester e. d.
inter domos ad tres episcopos et Sigismundi hincinde
situalam erga Katherinam, uxorem Wenceslai tonsoris,
pro XLV S. gr. AcL fer. V. post Epiph.
7. 1488, 19. dubna. Rukop. č. 2106 f· 230·
Barthossius dictus Marssalek et Dorothea e. domum penes d0mum Martini di cli Kosteczka parte una et domum
Johannis baccalarii parte ex altera situatam, erga Silvestrum
pannicidam pro LX S. gr. pr. Aét. sabbato post Ostens.
reliq.
8. 1491, 31. srpna. Tamtéž f. 308. Barthossius
braseator et Katherina e. d. inter domos Martini Kosteczka
ad tres episcopos et Georgii Pikhart sitam erga Barthossium Marssalkum pro LV s. gr. pr. Act. fer. Hll. ante
Egidii.
9. 1508, 8. srpna. Rukop. č. 2108 f· 18. Jakub
braseator dictus Lewowsky et Anna e. d. a Barthossio
braseatore pro LV S. gr. pro Act. fer. III. ante Tiburcii.
(R. 1515 splácí vdova Anna a r. 1517 Pavel a manželka
jeho Anna (vdova).
10. 1528.
Rukop. č. 2110 f. 252. Jakubová.
ll. 1530, 21. března. RuTwp. č. 534 II. f. 45.
Smlouvy svadební mezi Annou, někdy Pavla sladovníka a
Jana Z.voníka, z jedné a týmž Janem Zvoníkem. Act.
II. s. Benedicti.
12. 1565, 29. října. Rulwp. č. 2118 f. 116. Šebestian Agricola a Salomena k. d. vedle Kašpara Langa
a domu Uhlířovic od Anny Zvoníčkový za 80 k. gr. c.
Act. postridie Simonis et J udae.
13. 1567, 10. června. Rt/kop. č. 2118 f. 163. Šebestian Agricola vzdává duom svůj, jejž od Anny Zvoníčkové koupil, Salomeně, manželce své. Zase táž Salo-
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mena vzdává ten tajž duom jeho, k tomu také i polovici
domu svého, kterúž od Doroty pernikářky, mateře své,
odevzdaný má - manželu svému. AcL p<Jstridie Primi.
14. 1574, 21. ledna. Missivy české 1571-80 f· 33.
v archivu arcibiskup. (Nejvyššímu kancléři) ~epochy
bujem, že v dobré paměti míti rácítc, kterak Sebestian
Agrikola, do datel listu tohoto, ělovek dobrý a z katolických
rodičů pod někdy uroZ. p. Tanem st. z Lobkovic, nej\'.
purkrabím Pražským dobré paměti, usedlých pošel a v též
víře posavad stojíce, mnohé mladé pány i stavu rytířského
v království tomto v katolické víře a v svobodných
uměních cvičiti nepřestává, nejprve pomocí V. Mti za mě
štěnína v městech Pražských přijat a potom snažným V.
~1ti jednáním do úřadu konšelského vsazen jest a tak
dobrý počátek jiným též víry katolické v táž místa při
cházeti skrze V. M. učiněn jest. Jejž také p. probošt
kostela Pražského žádostiv jsouc k vyšší poctivosti, jakožto
strýce svého, fedrovati, k erbu sobě prve danému jej
připouští, nás podle téhož Agrikoly žádajíce téhož erbu
tak, aby se v lepší vážnosti mezi měšťany Pražskými bydleti mohl, k V. Mti za přímluvné psaní. V čemž uznávajíc my slušnou jeho žádost i také vědomost o dobrém
jeho chování a v víře katolické trvání, obzvláště pak já,
nejv. hofmistr království Ceského bedlivou práci jeho
při učení syna mého spatřujíce, nikoli jsme té žádosti na
nás vložené odepříti nemohli. Protož k V. Mti přátelsky
se přimlouvajíc žádáme, že ten majestát na potvrzení téhož obdarování, kterýz zde před rnkama jest, jemu Agrikolovi vydati laskavě poručiti a túž taxu, která by se od
toho dáti měla, poněvadž mnozí, že to za drahé peníze
sobě kupují, mu vyčítají, pro nás a naše všelijaké nále·
žité odplacení ivodsloužení propustiti ráčíte. Dán v čtvrtek
po sv. Fab. a Seb. 1574. Antonín Lad. z Lobkovic.
15. 1583, 18. května. Archiv místoárž. ·P. 123/10.
(Koncept.) Allm. Eerr! Nachdem E. K. M. Richter in
der Alten St. Pr. Sebastian Agricola, welcher bei dleiJahren
her im Ambt gewest, wart unfl.eissig, naehlessig und unrichtig darinnen befundell, dass er sich E. M. Sachen
wenig angenommen. Auch bald anfangs, als er darwe
bestellt, vermerkt worden, in dem er ein Munczfelscher
aus den Niederland, so alhie zu Gefengnuss eingezogen,
on Vorwissen und Bevelch aus - und wegkommen lassen,
auch mit den Felligkhaiten verdachtig und ungebuerlich
umbgegallgen, dancben auch si ch teglich zu uberweinen
pfl.egt und sust al1erlei ergerlichs Leben in seinem Haus
gelrieben wierdet. Um des und anders wegen - haben
wir _ ainen andern an sein Stel! verordnet. Geben
Prag, den 18. Mai etc. 83.
16. 1599, 24. ledna. Rukop, č. 2113 f. 158. Jiřík
Zachariáš pekař a Alžběta k. d. v Kaprovic ulici II Zvoníčkův řečený mezi domy Rosypalovic a Jiříka Menycha
od Daniele Agrikoly z Horšova za 175 k. gr. č.
17. 1600, 15. března. Rukop. č. 2113 f 166. Jiřík
Zacharyáš pekař a Alžběta k. k domu svému u Zvoníčkův
marštal od Lidmily, po Jiříkovi Menychovi vdovy, za 40
k. gr. č.
18. 1600,3. srpna. Rulwp. č. 2148 f. 25. Jakožjest soud
a rozepře na odvolání od vejpovědí práva ouřadu šestipanského mezi paní Martou Ornyusovou, po p. Janovi
Ornyusovi z Paumberka, cís. perkmistru vdovou, z jedné
a Jiříkem Zacharyášem původem, zůstávala, strany druhé,
i pro další a zbytečné zaneprázdnění obojí strany pí. Marta
od takového odvolání svého vupustila a s ním, Zacharyášem, se porovnala takto: Ze on Jiřík Z. tu a takovou
. zeď, kteráž dělí domy jich jdouce do domu paní Marty,
j
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Uhlířovský, jinak u Rosypalli feceného, a v Kaprovic
ulici leZícího, )lo pravé a Jiříka Z. po levé ruce od sao
mého stavení na dvoře paní Marty až na skrze i za studnicí az k lnaštali p~:ní Zvl arty sán': na svuj vlastní náklad
z gruntu aZ právě tak vysoko nahoru, ab)" se s jeho
slavením starým srovnati mohla, za padač paní Marty
vystavěli dal. A táž zeď jim oběma za společní z,htávati
má, do níž on jakožto na polovici, co se jemu aneb budoucím jeho líbiti bude, stavěti, b-ámy klásti, ano i paní
Marta i budoucí držitelové téhož domu podobné a rovné
právo k lé zdi jmíti mají. Však nic méně i v té zdi od
něho Jiříka lak yystavené toto sobě paní Marta vymínila,
aby ten kus zdi z druhé strany u studnice aZ k maštali
její vlastně k domu jejímu náleZel a on Jihk ani budoncÍ
jeho k ní ,,,dného práva ahy neměli a na ní se budoucí
ca'y potahovali ani vedli ní ,nic stavěti nemohli, leč by
se o to dobrovolně snesli. Z kteréhozto tak vystavěného
Jiříka do té a při té 'pole ční zdi stavení on JiHk ani
budOUCÍ jeho žádným vymyšleným zpusobem žádnýcb
oken ve zdi, ani dymníku půd střechou svou do dvore'
paní Marty dělati, té" ani žádného toku vody k ní obra·
ceti ani nic více, což by na ublížení její a toho domu
bylo, stavěti dáti nemá; než paní Marta aneb budoucí
držitelé toho domu, když bl' na své polovici zdi vedli
stavení Jiříka Z. co stavěli chtěli, budou moci tok vodl'
do zlabu Jiříka Z. na dvu.r jcho obrátiti, však zlab má se
na rovnej díl od nich klásti a opatrodn býti. Co se pak
obzvláštní a paní Martě samé vlastně náldející zdi, kteráž do dvora Jiříkova při marštali paní ;vIarty \'ystavena
jest, dotejče, tu on Jiřík Z. na svůj vlastní náklad a groš
\'ycvikovati a vápIlell1 skrz obvrci ano i také studnici
v té nové zdí spolecní i kten1Z rulllelll přícÍnou boi-ení
té zdi zanešena jest, vycistiti a zábradla okolo studnice
do dvoru .paní Marty štukovejm l,amením vyvejšiti a ná·
ležitě podle prvního zp,isobu, vše na svůj náklad udělal
a spraviti jest pfipovědd ~ touto smlouvou se zavázali.
Stalo se den ~alezení 5\'. Slepáua.

Hl. 1600, 8. srpna. Rukop.
se smlouva pi-átelská mezi paní Lidmilou
z jedué a ]iříkelrl Zacllaryášem, sousedetn

druhé a to taková: Jakož jest Jiřík Z. v
klenouti a nad ní jiné stavení sobě udělati a stavěti dal.
kterýmho sta\'ením do zdi jí Lidmily se vlomiti a jiném~
prekážku stavení slan)dávnímu činiti chtěl; kterážto zeď
aby mezi nimi za společní zustávala a jeden každý aby
měl moc a právo v své polovici bez ublížení druhé strany
jeho polovice, co se jemu líbiti bude, stavěti neb klenutí
zakládati bez překázky; a jestliže by on Jiřík Z. jí Lidmile SV)rm stavenírn novýul na tento čaSl kteréž stavěti
bude, zdem, komorám, komínům aneb čemu jinému škodu
učinil, to sám na svůj vlastní náklad jí zase spra\'iti a
opraviti dáti má. Stalo se v úterý po Proměnění P. Kr.

20. 1603, 27. cervna. Tamtéž. Stalo se narovnání
mezi Lidmilou M. a Tiříkem Z., ze tu zeď hořeiší kterouz
Jiřík vzhuru vyzdvih,;outi dal, lepenici paní Úd:nily odvrhl a místo ní zeď vystavěl, protož ona Lidmi!a v té
zdi trámy své, tak jak od starodávna bývaly, míti muze.
A jestliže by táž Lidmila komu jinému dům svůj prodala,
tehdy budoucí hospodář do jmenované zdi zádných trámu v
ani klenutí zakládati a dělati nemá potud, dokudž by
s ním, s Jiříkem Z., se o to neporovnaL Stalo se v pátek
po sv. Janu Kř.
21. 1610. 4. března. Rukop. č. 2113 f. 521. Jiřík
Zacharyáš pekař vzdal všechen statek svuj Alžbětě, manželce své.
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22. 1610, 4. března Rulwp. č., 2232 r. 443.
Alžběta Zacharyášová, sestra Lidmily (Stefana Worová
manželka), dcery po Janovi Frejšteterovi, [později manželka Jana Baltazara pekaj'e. Viz výše str:169. č. 40-42.J
~ 1622, 4. října. Rt/hop. č. 2114 f. 307. :ilelichar
Jan sobě, Barbore manželce, Pavel Jan sobě, Lidmile
manz.elce, k. d. od cís. rychtáře, jak jej měl po nehodné
paměti Balcarovi JanO\'i pekaři, bratru jich, za 750 k,
gr.
7.'
1622, 17. října. Rulwp. č. 2114 f. 308. David
Zacharyáš pekal' a Anna k. d. mezi RosypaloYic a Jana
Veryna od :\ďelichara }1l1a, Barbory manželky, Pavla Jana
a Lidmily manželky, za 1000 k. gr.

c.

c.

Óíslo pop. 40b.
1.

1459.

a Barbora m. j.

Kupuje část domu :',Iikuláš z Kadaně
(Viz předešlý dům.)
RullO}'. č. 2105 J. 263. Sigis-

2. 1468
mundi.
150. Jo3. 1485, 1. línora. Rulwp. č. 2106
hannes (?) baccalarius de Jicún emit domum sitam in
parochia s. Nicolai inter domurn d. Sihoestri
et
Georgii Prhossonis plateola mediante erga Barbaram,
conthoralem Sigismundi, sublimatoris vini, et Katherinam.
filiam ipsius, pro XV S. gr. pl'. Acl. fer. III. ante Purif.
4. 1488, 26. čenna. Tam/li
236. Georgius
dictus Pikhart el Ludmila C. d. erga
baccalarium de Jiczin pro XXV s. gr. pr. Act. fer. V. die Joh. et
Pauli.
5.
května. RIIllOl'. č. 2107 J. 106.
Laurcncius
emit dornurn acialem penes domum
Barthossii
ex una el dOlllum E<ecbielis dieti
Przibram plateolla mediante parte ex a\tera silam a Georgio Píkharl pro XLII 5, gr. pl'. AcL sabbato ~l:lte Trir:it.
6. 150b, 29. května. Ta1litli f. 268. Václav ko·
zišník od \'okřínuov vzdal jest duom,
nan

r

po Vavřincovi· kožišníku,

bratru jeho,

za

SL

lášem na rohu vedle domu Bartoše sladovníka z jedné a
domu Jana Hlavsy ob oulicku z strany druhé, Kateřině
vdově po témž Vavřincovi, BartošoYÍ a I\1arkétě, dětem
jejínl, na rOVD)! casern svýrl1 luezi ně rozdiel. AcL feI. V.
anle Bonifacii.
Rukop. č. 2108 J. 18. Laurcncii
7. 1508.
pellificis.
8. 1509, 17. ledna. Rulwp. č. 2108 J. 4Z. Thomas knap dictus \Vrba el Ludmila e. d. acialem penes
domum J acobi braseatoris el domum o1im Prhossonis
plateoHa mediante a Johanne pellifice dicto Halaczek 'pro
XL S. gr. Act. die Anlhonii.
9. 1515, 22. února. Tamtéž f. 155. Tomáš Vrba
vzdal dUOlll - Anně m. své a děte~ Tomášovýn1 s pryn{
manželkú [Kateřinou, nejspíše vdovou po Vavřinci kOlišníku] Jindhchovi a Janovi. Dálo se ve čtvrtek první
10. 1540, 20. prosince. Ruhop. č. 2111 f. 301.
Kateřina Smetanka [od r. lC43 manželka Petra koželuha,
k. d. - od Jana Vrby za XXIl1h k. gr. Acl. in vig.
Thomae.
ll. 1543, 15. března. Tallllež f. 356. Vít Roždálovský a Anna k. d. mezi domy Pa;la šindeláře a Jana

Č,
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Haláčka [ob uličkuJ od Kateřiny Petrové koželužky za
XXXIIII'/2 k. gr.
Ac!, fer. V. post Gregorium.
12. 1548, Hi. srpna. Rttkop. č. 2117 f. 133. Jan
\'olek a Eva k. d. od Víta Roždálovského za XLV k. gr.
č. Act. fer. V. post Tiburtium.
13. 1549, 12. prosince. TamtéZ f. 196. Sebeslian
Oks z Paumberka a Marta k. d. od Jana Volka za XLV k.
gr. č. Act. fer. V. post Nicolaum.
.
14. 1552, 18.)istopadn. Tamtéž f. 279. Regina
Stoková k. d. od Sebestiana Oxa kniehaře za CXV k.
gr.
Acl. fer. VI. post Briccii.
J 5. 1552, 5. prosince. Tallttéž f. 280. Pavel KekrIe šmukýř a Dorota k .. d. mezi Zvoníckovým a někdy
Haláčkov)'m od Reginy StoIcové za CXV k. gr. č. A p.
purkmistr a páni tohoto trhu jemu na ten zpuosob příti
ráčí. aby on Pavel, jakž na křesťana sluší, se choval a
toho skutkem dokazoval, jinak jestli by cinil, páni jemu
tento trh zdvihnúti by ráčili. Ac!, fer. II. post Barbaram.
16. 1560, 22. dubna. Tamtéž f· 449. Jan Pernícek
a Markéta k. d. od Doroty, někdy Pavla Kekrle manželky, za CX k. gr. č. Ac!. fer. II. post Conductum

c.

c.

pasche.

l561, 29. října. Rukop. č. 2118 f. 13. Sebeslian Rajchnaur z Rajchnau a Mandalena k. d. od Jana
Perníčka za 140 k. gr. č. Act. postridie Simo et Judae.
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27. 1594, 14. prosince. Rukop. č. 2113 f. 15.
Jiřík Menych harciř a Lidmila k. d. od Tomáše Groffa,
jinak Styllera, za 275 k. gr. č. Act. postridie Luciae.
(R. 1600 splácí vdova Lidmila.)
28. 1604.
Tamtéž f.341. Lidmila Minychova,
syn její Daniel a dcera Barbora.
29. 1604, 6. října. Rukop. č. 2113 f· 338. Jiřík
František a Dorota k. d. mezi domy Jiříka Zacharyáše a
Duchka Karafiláta ob uličkn ležící od Lidmily, po Jiříkovi
]\ienychovi vdovy, za 375 k. gr. č.
30. 1608.
Rulwp. č. 324 f. 446. [Pokojníci):
Simon Sleicher krejčí, má městské právo, Georg Richter.
31. 1614, 25. února. Rukop. č. 2114 j. 142. Jan
Veryn a Alžběta k. d. od porucníkův Allběty, sirotka po
Jiříkovi Františkovi, poněvadž pro dluhy a velikou poustu
déleji držán býti nemohl, za 300 k. gr. č. (R. 1625
splácí Alžběta Verynová.)
y

y

v

Žatecké uličce.

Číslo

pop. 38 (vzadu).

17.

18. 1563, 13. záh. Tamtéž f. 58. Kašpar Lang,
krále Maximiliana einkaufer, a Anna k. d. m~zi domy
Jana Zvoníka a Pavla Vraštíka ob uličku od p. Sebestiana
Rajchuaura z Rajchnau za 146 ' /, k. gr. č. Ac!. pridie
Exalt. S. crucis. (Lang splácí naposledy r. 1568, téhož
roku již též jeho vdova Anna.)
12'. 1568, 22. června. Tamtéž f. 197. Jan Pernícek
a Voršil" k. d. od Kašpara Langa za .172'/, k. gr. č.
(Act. fer. III. post Corp. Chr. (lZ. 1571 splácí Barbora,
Jana Perníčka pastorkyně, a r. 1573 Valentin Stříbrný,
poručník Barbory.)
20. 1574, 25. června. Tamtéž f. 371. Uroz. Mikuláš
1
Zlenický z Zle nic k. d. od Barbory Perníckovic za 172 / 2
k. gr. č. Acl. postridie Joh. B.
2!. 1576, 5. června. Tamtéž f. 437. Dorota Chře
nová, někdy Mikuláše Zlenického z Zlenic a již Jiříka
Makrle z Sobíšku a na Chodči manželka, vzdává duom,
v němž bydlí, manželu svému. Ac!. die Bonifacii.
2:3. 1576, 7. července. Tamtéž J. 438. M. Jakub
Srnovec z Varvažova, cis. rada při apelacích, k. d. od
Jiříka Makrle z SobÍšku za 170 k. gr. č. Ac!. pridie Joh.
Hussii.
23. 1582, 23. března. Rulwp. č. 2112 f. 121. P.
m. Jakub Srnovec z Varvažova, J. Mti Cé na apelacích
rada, vzdal duom - Saloméně Matiášovské z Varvažova,
manželce své. Ac!. fer. VI. dost Benedicti.
24. 1586, 11. ledna. Čas. C. Musea 1900 str. 563.
M. Jakub Srnec zemřel a pochován u sv. Mikuláše.
25. 1591, 6. září. Rukoj. č. 2112 J. 365. Jan
Adlara Anna k. d. od Salomeny Jilovský z Matiášovic za
22b k. gr. č. Ac!, fer. VI. post Aegidii.
26. 15?3, 22. listopadu. Tamtéž f. 411. Tomáš
Groff, Hnak Styller, a Dorota k. d. v Kaprovic ulici mezi
domy Sebestiana Agrykoly z Horšova a Havle Křepelky
ob ouličku od Doroty Adlarovy za 275 k. gr. c., jakž
jest ona Dorota po Janovi Adlarovi, synu svém, sama
měla. Act. pridie Clementis.

V

Platnéřské

ulici.

Číslo pop. 110.
(U b fl Ý c h k ř í Ž ll,

u B řeč k

u.)

*1. 1413, 12. ledna. Rukop. č. 2101 J. 336. Ottico
pannicida emit I s. census gr. erg a Andream, \Venceslai dicti
Huzwiczka filium, pro VIII s. super domo ipsius Andree.
Ac!. fer. V. post Epiph.
*2. 1413.
Ru7wp. é. 2099 f. 68. Jacobus
torrifex, hospes in domo olim Cunczonis Lobzpas.
*3. 1413, 17. srpna. Rttlwp. č. 2102 f. 10. Jacobus helmer exsolvit 1 S. gr. census erga Otticonem
pannicidam pro IX1/ 2 S. gr. super domo propria. Act.
fer. V. post Assumpt. M. V.
1. 1437.
Rukop. č. 90 f. 4. Mathie Poloni
torrificis.
2. 1445, 24. července, Rukop. č. 2099 f. 1002.
Mathias Polonus torrifex fassus est, quia pro Hinkone
Rzepnicze obligatur Johanni Klika VI s. gr. Act. sabbato
in vig. s. Jacobi.
3. 1447, 26. červ:na. Tatntéž f. 1035. Mathias
Polonus torrifex et Constantina, conthoralis sua, recognoverunt, se debitorie obligari in XI S. gr. debiti Aaron
Judeo - . Act. fer. II. post Joh. B.
4. 1448, 1. dubna. Rukop. č. 90 f.161 a č. 2130
f. 17. Sigismundus, pro tunc iudex civitatis, et Anna e.
d. in plate a torrificum situatam in acie penes domum
\Venceslai Piwcze ex una et Johannis Wlasakonis plathea
mediante [č. p. 108) parte ex altera erga Mathiam Po·
lonum torrificem et Constantinam, conthoralem suam,
pro XXXIlF/ 2 s. gr. pr. Ac!. fer. II. post Conductum
Pasce.
5. 1448, 15. srpna. Rukop. č. 2099 f. 1042.
Mathias Polonus torrifex fassus est, quia deputat et de
doma sua transducendo prescribit X S. gr. porcionis pa27
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terne Dorothee, nate sue, quam cum priore uxore habu!:,
invinea sua - . Act. fer. V. aute Tiburcii. - 14ó3. Tallltez.
Dorothea, nata olim Mathie Poloni, nunc vero conthoralis
Pauli torrificis. fassa est, se percepisse X s. gr. a Katheriua de Hradi~stko, matre sua, conthorali prefali Mathie
Poloni - .

Č. 2103 f. 45. Thomas
braseator et Dorothea e. d. erga Constantinam, conthoralem Sigismundi, natí Barbati, et Kalberinam, matrem
eiusdem Constanline, pro XXXV s. gr. pr.
7. 1472, 1. srpua. Rttkop. č. 2105 f.322. Mathias
braseator et Dorothea emernnt d. circa Thomam braseatorem pro LXV s. gr. boem. Ac\. sabbato post Jacobi.
8. 147ó, 2. prosince. Tamtéž f· 363. Michael
vitl ator et Ursul, e. d. - aput Mathiam braseatorem pro
L s. gr. boem. Act. sabbato post Andree.
9. 1478, 17. ledna. Rll/w-P. č. 2106f 14. Fabianus
cultellator et Martha e. d. apud Michaelem vitralorem pro
L s. gr. pr. Ac\. sabbato post Marcelli.
10. 1479, 1. září. Tamtéž f. 42. Jacobus diclus
Dausek et Ursula e. d. erga Fabianum C111teliifabrum pro
LX s. gr. pr. Act. in festo s. Egidii.
11. 1481, 22. října. Tamtéž f 91. Adalbertus Polonus, pincerna cerevisiarum Brodensium, et Martha e. d.
erga Jacobum seratorem Dausek pro XLV S. gr. PL lstis
subadiunctis condicionibus, quod prefati Adalbertus et
Dausek debenl laborare murunl simultanee equis impensis
dividentem domos corum el sub eodem muro debet esse
exlructum stillicidium aque pluvialis munde tamen ad
curiam ipsi Adalberti. Item fonte debent simul llli -- et
quilibet eorum debet habere suas proprias situlas ad
hauriendam aquam in sua parte. Ac\. fer. II. post Xlm.
Virg.
12. 1486, 11. prosince. Tamtéž f. 192. Postquom
Fabianus cultellator dominos
crebris postulacionibus
optabat, quatinus ipsuttl iusticia et eciam debili, videlicct
36 S., finali. execucio consequi posset pro domo, quam
Jacobo Duskoni vendidil, que domus in plalea thoriticulll
inler domos Piwczonis thorificis et predicti Fabiani cultellatoris plaleolia mediante est sita, quam domum pretactus Jacobus Dausek subarracione facta tantum Fabiano nondum adhuc ex integro persoluto Adalberto
pincerne vendidit. Residuum vero debiti in tadem domo
Adalberti pincerne ad tollendum Fabiano commisit. Prescriptus itaque Adalbertus pincerna cum post frcquentes
citaciones et eciam salvos conductus per domino s eidem
prestitos et datos et finaliter sub peremcione illius cause
iudicio parere volebat, sepetactus Fabianus de mandato
dominorum in suo debito pro eadem doma in domum
pretactam est investitus et introductus tali condicione, ut
SllUm debitum fundamentale, \'idelicet 36 s., domum illam
vendendo primum et ante omnes alios creditores ibidem
acquirat. Residuum vero pecunie, quicquid post prefatas
36 S. resultaverit, corám dominis in consilio reponat, ut
creditores plelacti Adalberti, qui ad eandem domum induccionem habent, iusticiam consequi valean\. Ac\. fer.
ll. ante Lucie.
13. 1487, 31. května. Tamtéž f. 202. Malhias sutor
dictus Hlawka et Anna e. d. acialem penes domum Thome
thoriticis dieti I'iwczeerga Fabianum cultellatorem pro
XXXV S. gr. pr. Ac\. fer. V. ante Penlhecost.
14. 1487, 17. října. Tamtéžf·213. Thomas torritex
Piwcze et Martha. emerunt stabulum in suis limitibus
distinctum, situm a tergo domus predicli Thome, erga

6.

14ó3.

Rttkop.
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Mathiam sutorem dictum Hlawka, vicinum suum, pro
lIlI' h s. gr. pro Ac\. fer. lIlI. post Galli.
1 Ó. 1490, 3. července. Tamtéž f. 280. Johannes
Henzel et Anna e. d. acialem - erga Mathiam sutorem
Hlawka diclum pro XLIII!, s. gr. pro Ac\. sabbato ante
Procopii.
16. 149ó, 6 čenna. RlIllOp. č. 2107 f. 84. Mathias
Raudniczky e. d. a Johanne Henzel pro XLllII s. gr.
pro Act. in vig. Penthecos\.
17. 1496, 28. dubna. Rulwp. č. 94 J. f. 133.
Facta est amicabilis concordia inter Johannem Album a
ciconiis, Severinum institorem ex una et Mathiam dictum
Randniczky parte ex altera occasione XXXV S. gr. pr.,
quas idem Mathias iuxta eorum inducciones pro domo ad
albam crucem, sitam in platea thorificum· dare et solvere
debuiL Et quemadmodum Matheus Rajsek iuxta suam
induccionem lnI s. minus XIU gr. m. adhuc in eadem
"domo habuit, pro illis cum memorato concordiam fecit
et eas ab eo tuli\. Act. die Vitalis.

18.

H06, 12. května.

Rttlwp. č. 2107 f. 282.

Fridericus tobolečník et Dorothea e. d. acialem dictam
ad albas cruces in acie penes domum Jacobi dicti Sedlák
plate a médiante ex una et domum N. Piwcze torrificis
parte ex altera sitam a Mathia Raudniczky pro XXVII' /,
S. gr. pr. Act. die Nerei.
19. 1512, 13. ledna. Ru7wp. č. 2108 f 90. Jacobus
braseator et Dorothea e. d. ad albas cruces a Friderico
tobolečník pro XXUl/~ k. gr. p'" Ac\. fer. III. ante
Anthonii.
20. ló20, 17. červua. Rukop.
1142 f B. 5. Ve
jméno - . Já Jakub od bielého kříže - vyznávám - ze
duom muoj, v němž bydlím, u liielého kříže, i jiný vešken
statek po své smrti poroučím Martě, manželce mé
milé, a K1ín1entovi, synu n1érnu 1 na rovný nlezi ně rOzdiel - . Act. dominico post Viti.
21. 1521.
Rulwp. Č 2109 f. 209. Jakub sladovník fl Marta m. j. [kupuje jiný dum a splácí jej ještě
r. 1526.]
22.1 ó31, 9. srpna. Rulwp. é. 2111 f· 2. I\Iarta
Bílá křížová připouští Matěje m. svého k svým třem domllm. Ac\. in. vig. Laurentii.
23. 1ó32, 12. prosince. Tamtéž f. 36. Barbora,
dcera někdy Jakuba od bílých křízuv z Platnéřské ulice,
vzdává \'šic!cu spravedlivost svú po dotčeném otci s\'ém
Vavřincovi, manželu s\'ému. Ac\. fer. V. ante Luciam.
24. 1537, 22. Njna. Tamtéž f. 191. Václav Břecka
a l\Iarkéta k. d. mezi domy Matěj e platnéře a Víta nožíře ob ulicku < od Jana, někdy Bílého Kříže syna, za
XL VII 1<. gr. č. Ac\. fer. II. post Undec. m. V.
2ó. 1541.
Rulwp. Č. 100 f 75. Stal se popis statku po někdy Václavovi Břečkovi, sladovníku od
bílých křížuov v přítomnosti - Jiříka z domu Hrdinova
a Ondřeje Korbele, poručníkuov pány !lad Jakubem, sirotkem pozustalým, ustanovených: Najpne duom u bílých
křížuov, cínového nádobí za II C k. gr. č., šatuov ložních
s jedno loze lepších a s druhé čelednÍcL, it. suduov
XXX, konví lIlI, zbroje na pacholka, sladuov pšeničných
šest a pšenice strych (brán po X gr. č.), dříví hvozdového
v domu za V k. gr. c., dříví na břehu na dvú haldách
za XXV 1<. gr. č., chmele, kožich a truky, to vše za

c.

XIII k.
26.

ló60, ll. března. Rukop. č. 101 f 234. Jakož
jest duom a statek pozustal po někdy Václavovi Břečkovi
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a sirotek jeden Jakub a Markéta, manželka jeho,
Tomáš Bechynský, náměstek jeho, s Markétou,
s\'ou, a s jmenovaným Jakubem oznámili, že
šacoyání domu smluvili se, že dotčený Tomáš tajž
ujal - . Act. pridie Gregorii.

kdež
manpodle
duom

1572, 14. května. Rttlwp. č. 2118 f. 308. To-

27.

máš Bechynský \'zdává duom pridie Sophiae.

Kateřině m. své.

AcL

28. 158ó, 20. března. Ru/wp .. č. 2230 f. 93. Jan
Kutnauer mečíř a Kateřina [patrně vdova po Tomáši
Bechynským] přiznali se, že jsou dlužni Václavovi Deklivov; z Závořic a Lidmile z Koldperku m. j. 108 k.
které ujišťují na domu svém u Břečku, v němž
Act. fer. lIlI. post Gertrudis.
29. 1586, 28. ledna. R1l1wp. č. 2112 f. 225.
Zmocněn jest Václav Deklivo z Závořic domu Jana Kultl1aura u Břečkuv pro 108 k. gr. dluhu. Ac\. fer. III. post
Convers. Pauli.
30. 159ó, 17. ledna. Rukop. č. 2113 f. 38. Václav
st. Deklivo z Závořic oznámil: Kdež má dum nezávadný
vedle domu Sedlákovic ležící od starodávna n Břečku ře
čený, že toho domu polovici dal Václavovi mL D. z Z.,
synu svému. Ac\. die Antonii.
31. ló99, 18. srpna. Tamtéž f.137. Václav Deklivo
z Z. vzdal dům - Lidmile z Kaprštejna, manželce své
milé. Ac\. postridie Agapiti.
32. 1607, 14. února. Rttlwp. č. 2148 f. 70. Stala
se smlouva mezi Václavem D. z Z. a Bartolomějem Vizynderem flašnýřem: Jakož jest soudná rozepře mezi nimi
před úředníky úřadu šesti panského o prolomení v nově
jednoho vokna nahoře na žlab do gruntu Václava D.
spatřujícího a o stružku, níž tok vody dešfové a kapaličné skrze dum Václava v Platnýřské ulici na rohu ležící
vypadá, vznikla, túže \'áclav D. stanné právo byl obdržel,
však nicméně ta!;to porovnáni jsou: l'i'edně to okno,
který tak na "lábek Václava D. v nově prolomeno a
uděJ;íno jest, to aby jednou mřeží železnou a druhou
drátovou dobře opatříno bylo a nic děleji, neZ toliko do
"ule a libosti jeho Václava a dáitelův domu jeho, poně
vadž se Bartolomějovi z lásky a dobrého sousedství toho
propůjčuje a dopřívá, zustávalo a budoucně chtěl-li by buď
Václav D. nebo kdokoliv z dditeluv téhož gruntu v tom
míslě proti tomu voknu co dáti stavěti, nemá toho -hájíno býti, nýbrž každého času on Bartoloměj i budoucí
domu [dr7.itelé] takové vokno zadělati a zazdíti dáti povinni budou. S strany stružky ta svuj volný pruchod a
lok vody, dešfové toliko a ne jiné též kapaličné, a to
odnikudž jinud než toliko z toho přístřežku nad lepenicí,
míti má - .
33. 1612, 14. listopadu. RullOp. č. 2114 f. 93. P.
mistr Daniel Vratislavský a Lidmila z Kaprštejna m. j.
oznámili: J "kož jsou se mezi nimi smlouvy svadební
v neděli jminulou staly, takže jest ona Lidmila jemu
p. mistru Danielovi, přijímaje jeho do statku svého za
mocného hopodáře, dum sVllj u Břečku řečený v Platnýrské ulici dala a odevzdala, k tomu CCCC k. gr. m,
věnných.

'"

162-!.

Bílek, Dějiny k011jiskací v Čechdch

stl'. 988. Mistr Daniel Vratislavský vedle král. vejpovědí

ze dne 6. srpna 1624 odsouzen byl všeho jmění. Vratislavský odešel potom pro náboženství ze země a navľátiv
se při vpádu Saském odsouzen byl též dne 25. ledna 1634
yšech pohledávek svých v Čechách.
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Číslo pop: 112.

*1. 1436, 8. září. RullOp, č. 2099 f. 409. Petrusse,
conthoralis Petri Stuponis braseato:is, fassa est, se debitorie obligari in V s. gr. Galio de domo Pechanczonis
pro braseis. Ac\. sab bato post Egidii.
'*2. 1436.
Tamtéž f. 420. hocopius, fitius
Jiczi1l5ky, investitus est super domo Petri Warlesska alias
Stupe braseaLris in p!athea ~alcariatorum inter domos
Mathie Poloni thorificis parte ex utraque. Act. fer. V.
post Conductum Pasche.
. 1. 1437, Hl. srpna. Rukop. č. 2099 f. 428. Li,!a,
rehcta Pauli de Hlupietin, colona, indicit se publicando
X S. gr. occasione quatllor ,braseorull1 ordeaceorum, metlsuram per undecim gr. computando, ad dam um Petri Stupa
i I plathca calcariatorum. Act. fer. lL ante diem S. Bartholomei. Procopius, natus Jiczinsky patlnificis, civis
Nove Civ. Pr., indicit se - pro V1'!2 s. gr. debiti per
Petrum dictum War1esska sibi iuxta Petrusse, conthoralem (I)
prefati Petri, recognicionis obligacionell1 - ad domum in
plathea calcariatorum.
2. 1438, 2ó. června. RIt/lOp. č. 90 f. 4. Appropriata est domus Petri brasealoris dieti \Vatlowecz, "lue
si ta est in platea calcariatorum penes domum Mathie Poloni torrificis, Lidmi1le dicte Ratajka de Hlupietin. Ac\.
fer. III. post Joh. B.
1443.
RullOp. č. 90 f. 87 a Č. 2102
Ludmila colona, relicta Pauli de Dawlicz, resighat
omne ius suum ad domum Petri Warluosska Wenceslao
Piwcze. Ta11ttež. Galius Hrnczek de domo Pechanczonis resignavit ius suum ad domum Petri vVarluosska
- vVenceslao Piwcze.
RullOp. č. 90 j. 161. Wenceslai
4. 1448.
Pi\vcze.
3.

f. 439.

5.

1464,

11.

září.

RlIkop.

č.

2141

f.

201.

Smlúvce svatební mezi Vankem řečeným Pivce platnéřem
z jedné a pannú Martú, dcerú Duchka kožišníka z Nov.
1\1. Pr., z strany druhé seznali jsú, že taková se smlúva
skrze ně mezi stranoma svrchupsanýma stala: Najprv že
Duchek po Martě, dceři své, měl dáti a již vskutku vydal Vankovi prvepravenému XX k. gr. a k tomu výpravu
poctivú. A Vaněk již řečený proti tomu častopsanú Martu,
již manželku svú, přijal jest a vpustil v veškeren ,tatek
sv6j, kterýž nynie má aneb potom bude moci mieti.
S takovúto výmienkú dolepsanú mezi nimi obostranně
svolenú: Jestliže by Vanka nadepsaného P. B. smrtí prve
navštievil, nežli J'dartu m. j. a dětí spolu neměli, tehdy
táž Marta s dietětem, kteréz týž Vaněk s první ženú svú
mel, má ve všem statku nadepsaném rovný a plný diel
mieti. Pakli by je P. B. 's dětmi obdařiti ráčil a Vaněk
častojmenovaný vždy prve umřel by, neZlí man!óclka jeho,
lehdy táz aby s těmi se všemi spolu dětmi rovný a plný
diel mela a obdržala, tak jakož se svrchu píše. Act. [er.
III. post Nativ. M. V.
6. 1479, 11. února. Rukop. č. 2119 f T. 4. Ve
jmeno božie amen. Já Václav Pivce platnéř - vyznávám
_ že ačkoli - takže duoin muoj, v němž bydlím tiemto kšaftem - po smrti mé otkazuji a otdávám panie
i\'lartě, manželce mé milé - . Dále výšpsané manželce
porúčiem, aby Thuomovi, služebníku mému, nádobie dolepsané po smrti mé vydávala bez odpornosti: Najprvé
střihák menší, rohabnu malú s dierú, hamryzlÍ křivý,
kterýž sem kúpil, a dva prosta, jako pod posteli ležie,
dvě kladivě hamrovacie a čtyři oustrhamříky malá, . dvě
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it. přední kus a zadní, šinek puoldeváta páru po puol
liince, nákolenek osm páruo, pět páruo orumcajchu, pět
hemelínuo černých, dva kapaliny, haubny dva, čtyti poprsí na kuon, helm s larvou, lodra Kuthnaurová, zbroj
Wajtminarová celá, než vzal od ní přední a zadní kus a
7. 1496.
vobojček z rozkázání p. purgmistrova.
Piwcze.
11. 1518, 4. října. Ruhop. č. 2108 f. 232 a
8. 1502, 10. zan. Tamtéž f. 1'Z8. Ex consensu
2109 j. 1. Matěj platnéř a Anna k. d. v ulici Platnéřské
dominorum facta est taxacio et divisio tocius substancie
podle domu Jakuba u bílého kříže a Váňi jircháie od
post mortem Thome torrificis dieti piwcze inter Ludmilam,
poručníkuov sirotJmov a statku nebo Jana Pivce pány usta·
olím predicti Thome et iam Johannis torrificis conthonovenými Jana od žáby a Mikuláše Kapra pro lepší těch
ralem, ex unaet Johannem, Bohuslaum, Margaretham et
sirotku ov. kdež jest mnoho dluhuov po témž Pivcovi
Magdalenam, orphanos prenominati Thome, [parte ex
zuostalo, za LXXX k. gr. pro Act. die Francisci.
alteraJ, talis videlicet, quod domus, vine a et alía omnis
substancia cessit Ludmile et Johanni, marito eius. De qua
12. 1539, 21. února. RullOP· Č. 2142 f. S 18.
quidem substancia iam nominati. coniuges debent dare
V středu před sv. Tomášem ap. 1539 - Matěj Sedlák,
pretactis orphanis cuilibet eorum per XV S. gr. pr., cum
někdy soused náš, vuoli svú poslední oznámil: Najprve,
ad annos pervenerint legittimos. Aet. sabb"to post Nativ.
že činí poručníka všeho statku Matěje platnéře, švagra
svého. Kateřině Honsové, sestře své, odkázal L k. gr. č.,
M. V.
Dorotě, sestře své, XV k.; it. k Matce Boží na lúži
9. 1516, 14. prosince. RullOp. Č. 8 f. 15. Johankaždého roku XV pinet vína červeného až do tří let z té
nes J'iwcze platnéř fecit testamentum dominico post Lucie:
vinice, kteráž leZí proti Košířóm - . (Vysvědčeno v pátek
Najprve oznámil, že duom muoj, vkterémž bydlím, i vipřed Stolováním sv. Petra 1539.)
nici i jiný statek - otkazuji po mé smrti dětem mým
na rovný mezi ně rozdiel s nápadem jednoho let rozumRullOp. č. 2136 f. 13. Kateřina,
13. 1539.
ných nedošlého na jiné živa zuostalé. Což se pak Margréty,
sestra někdy Matěje Sedláka, přijala XIP/, k. gr. od
pastorkyně mé, dotýče, ta má vybyta býti z statku mého,
Matěje platnýře.
Tamtéž. Kvitance Doroty, sestry
tak jakž kšeft nebožtíka otce jejieho ukazuje.
Matěje S.
14. 1550.
Rukop. č. 2136 f. 54. Sixt, syn
10. 1517, 13. února. Tamtéž. (Bona conspecta post
mortem Johannis Piwcze platnéř fer. III. post Epiph. d.):
nebo Jana Pivce platnýře.
15. 1551, 12. září. RU/IOP· Č. 100 f. 319. Smlúva
Item v sklepě, který jest proti mazhúzu, čuba kuní čer
dobrovolná stala se jest mczi Annou. někdy Matěje platveným suknem po šitá, druhá lysí podbříšková, světlým
néře manželkou, a syny jejími Pavlem a Zigmundem a to
suknem pošitá, blány podbříškové jedny, čubka černá
taková: Jakož jest Matěj platnéř - touž Annu, man7.elku
samitová podšitá popelicemi, sukně stříbrné barvy ensvou, mocnú poručnicí učinil všeho statku, i poněvadž
glická, čubka brunatná harasová, podšitá králíkem, sukně
jest vuole téhož Matěje v tom byla, aby synu jeho Janovi
cervená lindyšová, tři lžice s držadly stříbrnými a pronejstaršímu k řemeslu platnéřskému, což jest ho koli,
stajch XIIlI, dvě želízka stříbrná pozlatitá od pasu, páteř
vydala a k tomu X k. gr., item Pavlovi, druhému synu
korálový, truhličky dvě malé, hedbávník jeden v truhstřednímu, vinici' 3'/, str., že je táž Anna při tom zaneličce, prostěradl XI tenších i tlustších, ručníkuov XI,
chává. Též také k tomu jest jemu Pavlovi přidala duom
ubrns jeden, čehlík s tkanicí zlatú jeden, meč jeden starý
zadní, aby jej sobě opravil. Ten díl Zigmunda, syna tře
a tesák jeden dluhý bez po švy, rožen železný jeden, svícen
tího nejmladšího, pří mateři zuostati má. Act. sabbato
jeden mosazný, kotly dva veliká, konví cínových velikých
i malých X a jedna veliká baňatá, flašky dvě, jedna vepost Prothum.
16. 1553, 5. června. Rukop. č. 2117 f. 290. Anna
liká a druhá malá, puška jedna cínová, umývadlo, mís
Sedláková vzdala dva domy své - Pavlovi, synu svému.
velikých a malých XIII, taléřuov cínových XX méně
jednoho a mísek šálešných šest, žejdlíku XI a korbel
Act. fer. II. post Corp. Chl".
jeden Cínový a viera cínová jedna, mozdieř, ctyři truhly
17. 1555, 15. března. RI/lwp. č. 101 f. 88. Jakož
veliké, měděničky dvě, tři kotlíky a jeden hrnček litaj,
jest nesnáz vznikla mezi Janem, nebo Matěje platnéře
hrnec měděný veliký, voštíp jeden, poduška. V komoře
synem, a Pavlem, bratrem jeho, o statek po Anně, matce
jedné nahoře pod krovem tři peřiny, dva polštáře kožená
jich a o nápad po Zikmundovi, bratru jich, porovnáni
a tři polštáře pernaté, tři čelední plachty a na posteli
jsou tak, že Pavel má Janovi dáti XXV k. gr. č. Act.
dvě prostěradla, truhlice tři, kože jedna, kortina jedna.
fer. Vl. post Gregorium.
V druhé komoře dvě peřině a dva polštáře pernaté,
18. 1564.
Rukop. Č. 2118 f. 91. Pavel Sedlák
v třetí komoře čtyři peřině, polštáře dva pernatá, luozko
vzdal dva domy - Dorotě m. své.
vojenské jedno. V spižírně dvě měděnice, tři misky cí19. 1594.
Ruhop. é. 2112 f· 12. Dorota Senové, hrnec měděný jeden, almara veliká na mazhúze.
dláková vdova, Krystína a Marta, dcery její. (Viz zde
V světnici dva stoly, židla jedna, antfas, dvě konve cínové;
výše str. 64. č. p. 132 č. 12.--13.)
sýruov XXVI dole v sklepu.
20. 1603, 18. února. Rulwr· č. 2113 f. 283. Václav
Item ve verštatě černé zbroje předních i zadních
Liffejn, měštěnín města Brandejsa, a Marta m. j. oznámili, že
kusuo na deset pacholkuo a jeden přední kus vzal p.
všeho práva svého po někdy Pavlovi Sedlákovi, otci)l1arty,
mincmajstr Kostka a dvanácte páruo orumcajchu i s plena domu v Platnéřské ulici postoupili Krystíně Sotové,
chovicemi a nákolenek též XII páruov, vše černých. ll.
měštce Nov. M. Pr., vlastní sestře Marty, jeho Václava
pulérované zbroje předních i zadních kusuov na osm pav
Liffejna manželky.
cholknov a ormcejchuov na XII pacholkuov a nák0lenek
21. 1603, 5. září. Tamtéž f. 301. Jan Senherr a
na X pacholkuov, šundrpleškuov na tři pacholky, předních
Kateřina k. d. mezi domy Gabriele Koteckého a Václava
i zadních, dva kusy přední i zadní, pár jeden orumcejchu
Deklivo od Krystíny, po někdy Pavlovi Sedlákovi dcery
vypulérovaný. V malé světničce stuol. V komoře proti
pozůstalé, za 750 k. gr. č.
světničce předníchlmsuo a zadní GutMejnoví bitčí(?),

kladivě stranovnie a jedno přednie, kleště prosté kovacie troje a jedny uštipovacie - . Act. fer. V. post
Scolastice.
Rukop. č. 94 ll. f. 67. Thomas
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Tamtéž f. 312. lIartoloměj

Wyzender fiašnýř a Marjana k. d. od Jana Senhera za
800 k. gr. č.
* 1601, 16. února. Ru/wp č. 1063 f. 20. (Svědomí
mezi Bartolomějem Bizynderem fiašnýřem a p. Hans
Hendrychem Prolhofferem z Purgerstorfu, hejtmanem
panství E.ři,-oklátu na místě Kateřiny, někdy manželky
Tomáše Holmana ze vsi Baboryně, co se oybvinění
z mordu dotýče.) Jan Rašp z města Waidn: Slí sme
s Bartolomějem Bizinderem fiašnýřem já a strejc muj
Kašpar Rašp a děvečka, která u něho byla; šli sme
na jarmark do Hořovic a za Berounem, za Královejm
dyorem, nedocházeje chaloupky řekli sme těm dvěma
sedlákům: Zdař Bůh. Potom ten Tomáš řekl: Slyšte
hromy, dám vám pul kopy, neste mne do Zdic, a fiašnýř říkal k nám: mlčte, neříkejte nic. Tak řekl ještě
jedenkrát: Nu hromy, dám vám tolar, neste mne. A on
fiašnýř řek: Kup sobě koně, budeš míti, na čem jezditi.
Tak zase pravil Tomáš: Bodej vás šelmy hrom zabil.
A byl vzal šat na zemi ukálenej, hodil jej děvečce mezi
voči a ona řekla: humfote, nech mne. A fiašnýř řekl:
Ale mlč, neříkej mu nic; jděte napřed. I přišel třetí,
kterej s nimi šel, tak za vrškem, jich tovaryš, řek mu
ílašnýř: Hle, nemohu před tvými tovaryši míti pokoj.
A ten zase řekl: O šelmy, pobereme vám kordy, domníváte se, že vy máte kordy, že nás budete prát. l\'ly sme
řekli: Pro P. B. prosíme vás, jděte vaši cestu a my taky
naši pLljdeme, kde máme jít, dejte nám pokoj. A oni
chtěli na něho fiašnýře; jeden měl lwženej korbel na
holi, pral na něj ním, a on vy trh' kord fiašnýr, i upad
na ty naše, kteréž k jarmarku nesl zpátkem a ten Tomáš
zatím za mejm strejcem běhal, chtěl mu vzíti kord. On
nedal mu ho. Taky sme vytrhli kordy, můj strejc Kašpar
utekl mu, a když byl Bartoloměj upad i s kordem neb
rapírem, já pravil sem jim: O neperte ho, neperte.
I odstoupili a tak ten Tomáš, jak se za Kašparem honil,
popadši kámen na zemi na fiašnýře, chtěl ho ním
práti. A on ho prosil pro 1:'. B., že mu nic neublížil, aby
šel svou cestou, aby ho nebil, prej, uhoníš sobě co,
budeš míti. A když na něj napřáh tím kamenem, přišel
sám na rapír fiašnýře a fiašnýř dobyl kord zase z něho,
hned mu krev tekla, npad na zem a řekl auve. Tak řekl
il.ašnýř: Však ste to chtěli mít. My šli před se a z nich
jeden běžel do vsi a druhej stál u něho.
* 1601, 20. února. Tamtéž f. 23. (Svědomí ku
potřebě Dorotě, dceři po nebo Kryštofovi Weyskovi, rodilé z města Trutnova, vlastní sestře nebo Jiříka \Veyska
soldáta proti Valeutínovi Benešovi mecíři. *) Bartoloměj Vizender fiašnýř svědčil: Na ráno, když se rozednívalo,
přišel pro mne Jiřík Mencl, povídal mi, že jest proboden
Jiřík Weysk soldát od vatce starýho a já sem tam šel do
domu Valentina Beneše, ležel tam ten Jiřík na lavici. Byl
ještě živ celej den až k vecerou. Já sem se ho ptal, kdo
mu to uďál, kdo ho probodl, a von povídal, že starej
votec jeho vlastní zbraní. I dcery jeho Valentina Beneše,
Anny, sem se ptal a ona mi pravila, že tatík její jeho
vlastní zbraní ho probodl. A Jiřík řekl, že budou páni
věděti dobře. jak s ním učiniti, že jest mu pl-íčiny nedal;
než leže nahoře v noci že jest se domníval, že jest
někdo jinej s ním otcem, slarejm Valentinem, přišel a že
tak křičel: šelmo, braň mi se. A tak on vstavši šel
domů a on Valentin že naĎ sekal, dceru svou že ufal
v nohu a jeho probodl. To sem všecko od něho nebožtíka Jiříka Weyska i od dcery jeho Valentina slyšel.
*) Viz výše str. 10. č. 2 L
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Jiřík Mencl svědčil: V noci mezi vosmou a devátou hodinou přišel pachole, syn Valentina Beneše, a tloukl
loučem na dům můj, i vstanu já s lože svýho a vyhlídám
z volma ven. Voptám se, co tlučeš, a von mi řekl: Prosí
vás Jiřík, váš krajan, abyste drobet k němu přišel. Je,t

proboden, nebude tuším dlouho ziv. A já se ptal: I kdo
mu to udělal a von rekl: starej. I pta~ sem se, kercj
starej, pověděl, můj tatík. Ptal sem se: Cím to pak dělal.
Von pověděl: Jeho vlastním rapírem. Ptal sem se: Kvde
pak von to rapír měl. On poveděl: Visel na stěně. Sel
sem potom k pokojníku svýmu a prosil sem, aby von se
mnou tam došel. Když sem já dum svuj vodevřel, pustil
sem to pachole do domu, i pověděl to jemu, což mně
prvy pověděl. I šel sem potom s pokojníhem svým tam
do domu, kde ún lelel. Přivítal mne, řek, hle muj milej
bratře, muj milej krajane, co mi se tu stalo od toho
starýho šelmy, že von mi tak mladá léta tak zkrátil.
Kterak sem množstvíkrát na vojně bejval, z rukou nepřátel kolikrát sem ušel a nyníčko od toho lehkomyslného člověka o hrdlo přijíti mám. I ptal sem se, jak se
pak to stalo mezi vámi. A von, že již ležel na loži svým
a starý přišel a tak hrubě lál a šermoval kordem a přišel
nahoru na schod před komoru a pobízel ho dolů: Jsi-li
dobrejm kryksmanem, podiž dolů a braň mi se. A on že
se ještě domníval, že někoho přivedl se bou domu. I vstal,
šel jen v košili dolu a Valentin a dcera šla za něho a
prosila, aby nahoře vostal. A on pověděl jí: Co si ty
díte, bodej bych já s tatíkem nic nezačal. I šel. Když
přišel mezi dveří do světnice i řekl: tatíku, tatíku, co je
pak vám. A ten lmedky sekal rapírem na něho a dcera
strčila Jiříka zpátkem, že jest on jeho chybil, jen na nohy
malický znamení měl, jakoby špendlíkem uškrábl; ale
dceři do no by trefil, že vona šrám měla, ze by dobře
prst mohla do ní poloziti. A po ty von rapírem hned do
ného strčil a dcera vedla Jiříka dolu, aby starej za ním
nic neběZel. Dcera ,ama pravila: K dyby ho byla dolu
nevedla, že by ještě více nahoře mu byl přidal. Tak on
před dům Jiřík i dcera s ním přiběh?;i, volal na sousedy,
aby mu kdo pro pOllocný běžel. Potom sem já celej den
u něho byl s polwjníkem svým; ještě vo polednách přišel
p. rychtář tam a voptal se toho věčího syna, který doma
byl, ptal se: Uďál mu to pak tatík tvuj a ten, ze mu to
uďál. A on: Na kerým místě se pak to stalo. A teu
hned, že jak dveří do světnice šel, že se to stalo. A rychtář
na to řek: Dobře dělal; a on se ptal rychtář, jakou mll
příčinu dal a co mu řek, když přišel do světnice. Von
jemu že jest řek: tu mne máš, co pak chceš se mnou
dělat. A dcera ještě na to synu řekla: Však v hrdlo
lžeš; i on tak neřekl, von pěkně k němu mluvil, že sem
vstal, aby se raději pěkně spolwjil. Tak on vždycky
sobě žádal až do poslední hodiny, že páni Staroměstští
Pražští že sou dobrý a moudrý páni, že ví a věří, že
voni jej trestati budou; že von jemu to dělal, že se jemu
zase tolik státi má.
Jeronym Gluch platnýř: Já jsem od počátku při tom
nebyl, jak jest se stalo, nd potom jsem k tomu přišel,
když ho bradíř vázal. Tu on bradíře prosil, aby běžel
pro jeho sestru; když bradiř s sestrou přišel, on řekl:
Má sestro, to ti chci všecko dáti, vem sobě všecko, šaty
i peníze. Potom řekl: Měl bych ještě tak něco učiniti,
ale nechovali se ke mně; mínil SVOll ženu a toÍlo mečíře.
Potom řekl: Ten ničemnej člověk připraví mne o můj
život. Potom jsem já šel odtad zase.
Balcar Švarcpach kožešník: Bylo melÍ šestou a sedmou
hodinou, slyšel jsem velkej křik na ulici a běh, i vyhlídl
sem ven z vokna z světuice i viděl jsem z domu Valen-
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tina Beneše Jiříka Weyska v košili bez štrymfu a střevíců
vystrčeného. Tehdy on křičel: Milí sousedi, prosím vás
pro Boha, poďte mi na pomoc, že jsem svůj díl dostal,
přil'eďtc mi ponocný. A kdyl žádncj pro ponocný hned
neběžel, tak on sám chtěl jíti, ale pro mdlobu nemohl,
neb oběma rukama košili před děrou neb před tím šti·
chem drZcl a skoro velkou mdlobou na ulici padl a hrubě
Hicel a naříkal. Tak tovaryši z domu mého bratra vyběhli a hleděli, co jest tu. Tak on se jim do domu
vtiskl a do kráml! vešel a prosil, aby mu tu popiáli, že
dlouho nebude dělati. Tehdy se ho můj bratr a nás
mnoho ptalo, kdo by mu to učinil, a on křičel: mtlj otec
s mejm vlastním rapírem. Tak ho kázal můj bratr zase
tam vésti do jeho olce domu, ale on zase do domu nemohl, ncb Valentin Beneš dal tuze dům zamknouti. Tak
on dobl'e čtvrt hodiny na ulici na kamenu seděl, tak
dlouho, až varta přišla. Tehdy se ho oni ptali spolu i
s ženou jeho, kteráž s ním z domu vyslrčena byla, kdo
by mu to učinil. Tehdy ona i on řekli: můj votec to
ucinil,' Tehdy _chtěli ponoení zase pryč jíti a pravíli: Co
my tu máme dělati, poněvadž jest to otec učinil. Ale na
tuhou domlmu sousedt,v proti ponocným otevřeli dum a
vedli ho nahoru do světnice a ten starej mečír ještě
s Jobylejm rapírem po světnici chodil, což všickni poI.)ocní dobře viděli. I šli jsme tam, já, můj bratr a Jošt
Smeller zámečník, kterejž se ho ptal: I-vIůj Jiříku, pOl'ězte
nám pravej grunt, jak je8t se dálo. A on nám pověděl:
Můj tchán byl na pivě i přišel dOmtl (a já ji~ pred dvěma
hodinami na lozi ležel) a začal takový křik v světnici,
jakoby jich mnoho pospolu bylo, až jsem z toho ze sna
procejtil a řekl sem k svý ženě: Mnsím vsláti a pohleděti, kdo je~t TI otce. A Ona f,:~la; Ml'j Jiřík\~, zu~t:ňt~
zde. A on rekl: Co se domlllvas, ze neco otc! udelam ť
Já ptljdu dolu a spokojím otce a povedu ho do lože. A
jak jsem dolu přišel a otevřel světnici, tehdy on mne
nenadále píchl ze dveří světničnejch. V tom mu žena mezi
to vběhla a roztrhla nás. Tak on ještě jednou po mně
fal a trefil mne v levé rameno a mou ženu skrze nohu.
Mtlj vlastní otec, kterému jsem já i dětem jeho mnoho
dobrého udělal, neb jsem před rokem jeho syna s sebou
v UhHch měl a zase přivedl také, a letos také jeho dceru
s volí jeho jsem sebou vzal konečnou vůli měl' s ní neničko svadbu udělati, což všem sousedům k radosti býti
mělo. A tu mne starej lotr ničemně o můj žiyot přivedl,
se Bohu v nebi slitovati musí, že od takové prosté
osoby o svůj život přijíti musím. A několikero tažení
jsem do Uher vy konal prali nepříteli. Milý sousedi, prosím
vás pro Boha, ncchť tomu starýmu zase hlavu setnou,
poněvadz. j~st mordýřem nad tělejm mejm učiněn.
Jošt Smeller zámečník: Já jsem se svlékl, byly asi
Iři hodiny na noc. Tak jsem já se svlékl a chtěl jsem
ven do komory spat jíti; v tom se stal křik I' světnici
Valentin a Beneše naproti mé světnici, i dí má žena: Slyš
Joštc, co se poČÍná'u mečíře. Tak já otevru okno, i když jsem
otevřel vokno, uslyšet sem hlas toho soldáta: otce, otče.
A on k tomu řekl: Selmo, probodnuť hrdlo. Dvakráte
lak řckl. V tom jsem já hned okno zarazil a dím k svý
ženě: Co jest mi po tom, já půjdu spat. Jak jsem já do
lože vešel, hned se začal křik na ulici od toho soldáta:
O milí páni, milí sousedi, pcďte mi na pomoc, chci
kšaft činiti. Paďte mi na pomoc. Kfičel tak kolikráte,
ueb mne starej píchl mejm vlastním rapírem. Prosím
vás tisíckrát pro Boha, paďte mi na pomoc, neb dlouho
dělati nebudu, dokud mohu mluviti. Tak já křicel
z okna ven, kdo jest to udělal, a jeho dcera řekla, otec.
Mezitím jeden tovaryš běžel pro ponocný. Když ponocní
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přišli, on ještě šel tak bosei v košili po ulici a křičel
tak ještě. Tehdy se ponocní také ptali, kdo jest to
udělal a dcera jim pravila, že otec. Potom několik nás

spohl šlo k němu nahoru k žádosti jcho. Když jsme nahoru přišli, ptali jsme se ho, jaká by jeho žádost byla.
On i-ekl, zc chce Hafl činiti, že nebude dlouho dělati.
Starej mne bídně zamordoval mejm vlastním rapírem.
Ach Boze, já bych rád umřel, kdyby jen jemu také jeho
právo se zase stalo. Kclblovi odkazuji můj rapír a co
jinébo mám, všecko mý sestre.
Jiřík Šuchmacher zámečník svědčil: Na druhej den
přišcl jsem tam, tak mne Jiřík prosil, abych mu kněze

od sv. 2\likuláše přivedl, aby mu poslou?il. Tu jsem mu
ho privedl a když mu posloužil, tak on potom začal:
Milí sousedi, prosím vás pro Boha, abyšte mi odpustili,
já taky chci všechněm těm odpustiti, kteříž mi ublížili.
Ale starej, níc více neZ:ádám, než aby zase za hlavu byl
vzat. Já se d,hěřÍm, že moji páni to učiní, já jim to poroučím a na to také umru. Potom jsem mu dal rukn řka:
Můj Jil'íku, poroučím tě P. B., musím domů jíti a své
práce hleděti.
Kryštof Švarcpach hodinář': Stalo se mezi devátou
a desátou hodinou na německém orloji, já jsem seděl
v svým domě a chtěl jsem se na odpočinutí dáti, a má
čeládka a bratra mého čeládka rovně chtěla spat jíti.
V tom se začal křik na ulici a muj tovaryš dvéře odvíral
a chtčl pohleděti, co jest na ulici. Tehdy jsem já křičel,
aby dům zavřeli. Když se to nestalo, šel jsem sám ke
dveřum a chtěl jsem zavl'íti. Jak jsem ke dveřům přišel,
Jil'ík Weys proti nmě se do domu tlačil a křiče!: Milí
sousedi, pro Boha, paďte mi na pomoc, abych mohl
svědky míti, neb mou vlastní zbraní pricházÍm o můj
život. Tak stála stolice v mým domě, tebdy se on na ni
posadil a hned omdlel. A Valentina Beneše mečíře dcera
tu u Jil'íka Weyska byla a přišla s ním do domu a když
v mdlobě mluviti nemohl, ptal jsem se jí, jak by mu se
stalo aneb kde by takové škody dostal. Tak ona pravila,
ze by její otec to udělal, oni že by již spolu leželi
v témž domě, mezi tím že jest otec domů přišel a bouřili v domě, sekati a píchati v světnici začal. A on že by
šel dolů a cMěl pohlídnouli, aby se něco otci nestalo,
neb se domníval, že by otec něho ho přespolního s sebou
domů přivedl a že by se s ním [ne]pohodl. Když on
dvéře světničné otevřel, že by on rovně proti němu ven
bodl a on že by hned křičel: ouve, ouve. A v tom ze
bl' ho ona ode dveH odtrhla a starej ze jest ještě jeden
šli ch po něm udělal. Po třetí že jest ji ťal a že jest
ji v nohu trefil. Když viděl Jiřík Weysek, že se nikdež
poloiiti nemohl v mém domě, tiskl se zase ze dverí.
V tom chtěl zase naproti do domu starého jíti, tak oni dvéře
pevně zamkli a zavřeli ho vně i s dcerou. V tom přišli ponoení a ptali se, kdo by to udělal. Tu řekla podobně
dcera, jakž mně pravila, ze jest to otec udělal. Oni se
nechtěli v ni čímž p!-ičiniti, poněvadž jest to otec udělal.
V tom jsme my sousedi křičeli na ponocný, má-li olec
moc v domu svém mordýřem bejti. Mezi tím ponocní
tak tuze na dům tloukli, a7, se jim otevřelo a vedli ho
zase lam domu ll. starýho vzali do vězení. Tak on, Herej
se v Bohu rozloučil, křičel, že chce kšaft činiti. Tak nás
sousedtlV nekolik šlo Jr němu a ptali jsme se ho; on
oznámil, že chce všecko, co by jeho bylo, svý sestře
odkázati, ona aby ho odtud dala poctivě pohl'biti. Potom
rychtár stál pti tom, chtěl to pobrati. A on ně kolikráte
křičel, že by rád chtěl v Bohu umřiti, kdyby jen tomu
starému za právo se stalo.

Hvt! bradíř: Když bylo pro mne posláno y noci,
ten ~eboZtík seděl před domem dole I' ulici a já
vísti nahoru. A když sme ht) nahoru vedli do
světnice, tehdy sem ho vohledával, kde sou ty rány. Byl
skrze slezinu i skrze strel·a. A když sme jeho
ptal sem se ho, kdo mu to udělal. Pravil, ze
jeho. Volal vZdycky, aby kdo šel pro sestru.
sem rozuměl, že ziv nebudc, šel sem pro ní, dal
zprá\'U kde, a když sem s ní zase pl'išel, dal mi za
práci dukát. (Svědcí ještě zedníl~ Kašpar Langer, Oldijch
Helbik cajkšmld, Lorenc Glppl clttcrmacher a Jan \ra·
novský, rychtář městský, tak jako predešlí. Jiné věci vypravují tito svěodkOV~.:)
o .
v
Vác1av Hruza, J1nak Strunl,a: Toho sem povedom,
že jest nebožtík \Veysk vyloudil Annu, dceru Valentina
Beneše, na vojnu, s ním jest i teIlOtna. V ten den I' ponděH po Třecb králích v ochtábu, jak se ten mord stal,
seděl s námi v druhým domě v pokoji on Valentin do
pěti hodin. A když od nás šel, dal nám dobrou noc. Já
ho znám od let padesáti a neslyšel sem aby se měl
s kým vaditi. Anna, manzelka Jana Mendlíka: Když
z rathouzu přišel \' alentin Beneš, zavolali ho do pokoje
dolů a on zavolal mýho mRožela k sobě. Seděli spolu,
dali sobě každej na džbán piva. Tak pověděl Valentin,
nejedl dnes; jísti sem jim voMila, seděli až do
hodin na noc s pokojníkem sami Iři v dobrý VLIli.
dal nám dobrou noc, muj manžel ho ještě vyprovodil.
Kateřina Lokajová: Bylo jednoho času, byli se tam
povadili, ze jest len neb03tík (Weysek) pachole upral,
lak pachole pravilo, na ulici (o pachole Jáicelo; ldicevši
na !llici, já řekla: čí to pacholc křičí. V tom to pachole
tlouklo a já kázala vodel'říli. Vodevřivši přišlo pachole
zase ho ptala, co je mu, a on pověděl, že ho
vyhnal ten voják jejich a že domu nesmí proň ho A když
domu nesměl, tehdy a,i lejden u mne to pachole líhalo,
když nesmělo. PEšel ke mnč jeden voják, hkají mu Jakub; kázal sobě dáti piva hořkýho konvičku za krejcar,
i šel
toho druhýho vdjáka naprotivějšího, kterej to
i přil'edl ho, Když ho přivedl, propili dva
Když domlouval se na mne, že to pachole
a .1a sem pověděla, že vonho nestojím, aby sobě
že mi ho potřeba není. Teda ten druhej voják
se, jaký jest pachole a zavolal ho před sebe, pi-ed
Zavolavši ho před stul trestal ho ten dru"ej voják,
aby ho poslouchal, a on pověděl, že bude rád poslouchali, aby ho jen nebil. Když Oll to slO\'o pověděl, tchdy
len Jakub voják mu tak hroznej pohlavek dal, až to pachole na sklep upadlo. A já mu řekla: proc ho tepete,
co je vám ublízil. A on řekl ten jeho zef, Valentir,ů, že
je dobře udělal, ze jeho uhodil. A pachole vyběhlo ven
a lálo mn neclnejm jazykem a potom přišla dcera jeho
Valentinova, laky mll lála tomu Jakubovi vojákovi, jak ho
uhodil. II tom se to všecko pryč hnalo.
Eva Hrabka: Bylo přišlo do domu k železnýmu
mu"í pachole FaltÍnovo. Druhej bratr povídal, že mrská
druhýho bralra Samka neboltík ten Jiřík, ale já sem neviděla, aby ho mrskal. Potom pak přišel k nám nějakej
voják Jakub, )'iři,ed sebou nebožtíka toho Jiříka. Potom
to pachole, Ríha, syn Faltíntl, byl taky tu. Potom ho
trestali něco spoln německy a v tom mu Jakub, ten ne·
nebozttlc, dal pohlavek až to pachole vrávoralo na zem.
Potom pak ta sestra jeho pl'išla, lála jim německy.
Ondřej vVoltus: Toho sem povědom, že len Valenlin
BeneŠ mcčíř v vězení dolejším hrubě nelllocen byl a v té
nemoci Haft činil a jak před kšaftem činění tak i po

kšaftu drahně neděl y té těžké nemoci zustával, že lidsky
mlu~ě, byl) praveno, že živ nezůstane.
28. 1616, ll. dubna. Rtllwp. č. 2114 f. 200.
Jan Reinsperger hodinář a Krystina k. d. v osadě sv.
Mikuláše mezi domy Daniele Vratislavského a Gabriele
nozíče od Bartoloměje Wisendera za 890 k. gr. č.
21. 1616, 21. dubna. Rulwp. é. 1069 f. 230.
(Svědomí 1m potřebě J$lna Reinspergera k té při, kterouž
s Aronem Tauskem, Zidem PraZským, o nenavrácení a
jemu ztracení hodinek bicích ciniti má.) Jindřich Markroh
zlatník svědčil: To svědčím, že sem to zlato k těm ho·
dinkám dělal a dal mi 7 tolaru od tobo díla Jan Reinsperger.
Bartoloměj 'IVassov štejnšnejdr: Asi před 4
lety Jan R. odemne kamnenne (? v něm. orig. Uhrgeiss)
dostal tři truhlicky k fassování hodin, jednu velkou a dyě
111alý. Na to jest jel pryč a když zase přijel, stežoval
sobě, že žádného štěstí neměl, ze hodinky v zlatě [assoKašpar Frumel, krejčí, poddaný p. Pře
yaný z~ra~il. mysla z Zerotína: Mistr Hans k J. ?lIti pánu mému přišel
a dvoje hodmky v českém diamantu fassované jest jměl
semo tam ven okolo i v zámku řečeného Vviesemburk,
jest chodil na procházku. A mezi tím pl'išel ke mně, u
ptal sem se ho, kterak se má. Pravil, že se mu zle vede.
I ptal sem se, kterak by to bylo, že to není dobře, a
on odpověděl, že jest hodinky ztratil. Ptal sem se ho,
kde jest byl, a on pravi], že jest semo tamo na procházku
chodil a na trávě že jest ležel. I ptal sem se ho, kde
jest je měl, a on oznámil, že v kapse. A já pravil, aby
hledal v kaliotech, zdali jsou kam zapadly. I vytáhl kapsu
ven, ukázal mi v ní díru. I dal sem ji jednomu krejčímu
zašíti a pověděl sem o tom J. Mti pánu, že jest hodinky
ztratil, a J. M. pán mi poručiti rácil, abych trávu posíci
dal tu, kde jest on lezel, a aby mu pilně těch hodinek
h:edati p9máha;i. I nemohli sme těch hodinek zádným
způsobem najíti. A v krčmách skrze purkrabího poručeno
bylo, kdyby se ty hodinky najíti mě:y a našly, aby byly
J. Mti pánu odl'edeny.

Číslo pop. 113.

"' 1436.
Rulwp. Č. 2099 f. 465. Lewa
mercator de Tachovia indicit se ad omnia bona Ulrici
lorificis.
1. 1437, 25. června. Rulwp. č. 90 f. 5. Gregogorius de Grecz Regine lorifex. emit domum si tam inter
domos Petri braseatoris et Mathie Poloni platner ex
utraque erga Lewam, mercatorem de Tachovia, pro X s.
gr. Act. fer. III. post s. Joh. B.
2. 1440, 7. července. Tamtéž f. 54. Gregorius
lorifex resignat domum suam sitam inter domos Viti thoriticis et Lidmile dicte Ratajska J acobo thorifici, fratri
suo. Act. fer. V. post s. Procopii.
3. 1450, ll. února. Tamtéž f. 188. Johannes thorifex Legat dictus e. d. inter domos Viti thorificis et
Wenceslai Piwcze erga Gregorium lorificem pro X s. gr.
Act. fer. lIlI. post Scolastice.
4. 1454, 16. listopadu. Rulwp. č. 2119 f. G. 8.
Ve jmeno božÍe amen. Já Janek platnéř, řečený Legat,
měštěnín Stal'. lví. Pr., vyznávám tiemto listem etc. obyčejem takovýmto: Najprve a přede všemi věcmi "i ním
a ustanovuji paní Dorotu, matku mú milú, pravú, mocm\
a najvyšší poručnicí všeho statku mého a přidávám
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jie k radě a ku pomoci opatrné lidi Bohuslava od bielého
lva a Pavla řeceného Povale, přátely mé milé, věře jim
mimo jiné, že tovaryše mé, jenž li mne řemeslo ve verštatě dělají, a ten verštat opatrovati a vedle opatrnosti
své spravovati budú podle již psané matky mé. Potom
pak duom muoj, v němž bydlím, kterýž v ulici Platnéřské
ldí mezi domy [nevypsáno], a k tomu všecko nádobie
mé k již pravenému řemeslu platnéřskému příslušné,
kterýmZto a kterémz v verš[atě děláše, a podle toho i
všeckeren jiný statek muoj - otkázal sem a dal tiemto
kšaftem a posledním poručenslvím porúčiem panie Dorotě,
matce mé, s takovúlo však znamenitú přimienkú: J esUi
že by též matky mé B. v té mieře od smrti neuchoval,
tehdy chci, aby lo všecko nádobie mé a přípravy k ře
meslu platnéřs~(ému, jakož již pověděno jest, příslušné na
Janka, vnuka Rehořova brnieŤova, po smrti jejie připadlo
plným právem. Pakli by téhož Janka R, prve neZli matky
mé neuchoval, tehdy tak vuole má jest, i tomu chci, aby
tél nádobie při nie zuostalo a ona jím aby nebyla žád·
němu povinna, než s tiem, jakož i s domem a statkem
po mně zuostalým bude moC i právo mieti po smrti Jankově učinili, kdy, a což sě jie zdá nebo zdáti bude,
jakžto s jejím vlastním beze všie překážky. Dále potom
Aničce, manželce mé, odkazuji a otdávám všecko rúcho
jejie chodície i také rúcho ložní té posteli, na niež jsme
spolu léhali, pás střiebrný ženský, tři prsteny, kteréž má,
truhlu a almárku, kteráž v komoře stojí, konve cínové
dvě, jednu pinetní a druhú tří žejdlíkovú, míse cínové
dvě, menšf a vělší, kteréž sobě bude chtieti vybrati,
Hfce střiebrem obložené tři, sýruov deset. A k tomu XV
k. gr. peněz hotových také aby jie matka má vydala
z mého statku. Item k sv. Mikuláši na pušku střiebrnú
k rozdávání těla boZieho otkazuji kord muoj střiebrem
obložený a dva noble. Item Vaúkovi, otčímovi mému,
otkazuji pláštiek muoj brunalný, Petrovi, tovaryši 'mému,
kabátec crvený, Jarošovi pláštěk šerý nový, Kotasovi čubu
beránčí a knezi Pavlovi Poláčkovi u sv. Mikuláše čubu
lysý.
Toto také sl'rchup,aným poručník6m mým zvláště
poruclem, aby Jíry, robence mého, nikoli nepropúštěli
až i leta vydrží podle úmluv. Jenž jest dán sabbato
in die Othmari.
5. 1455, 25. února. Ru/wp. Č. 2141 f. 16. Jakož
jest byla pl'e a nesnáz mezi paní Annú, někdy Jana Legata platnéře manžellní, a panf DOlOtú, matku téhož Jana
Legata, o duom a vešken statek po již praveném J anoví
z6slalý, takže paní Anna svrchupsaná táhla sě na ten
slatek svatební umluvú, kteréžto ač pak v kniehách
městských zapsané nemě.a, svědomím však hodným lidí
úmluvných dovedla jest a okázala. A paní Dorota proti
nie táhla sě jest na týž statek podle kšaftu výšpsaným
Legatem, synem jejím, učiněného a také pravieci, že by
syna svého nikdy dielna nebyla. Ubrmané - vypověděli
sú takto: Najprvé aby paní Anna, manželka již praveného
Legata, toho domu i statku svrchudotčeného mocnú a
pravú hospodyní byla a jím vládla dědicky i s tiem domem i stalkem aby učinila, jakožto s svým vlastním a
dědickým zbožím, což by sě jie líbilo bez překážky všech
lidí. Dále táž paní Anna všecky dlul.y, jimiž by klokoli
již pravenému Legatovi vinnovat byl, má k své ruce vyupomínati a na svú potřebú obrátiti, Také zasě všecky
dluhy, jimiž by týž Legat komukoli povinen byl, aby táž
paní Anna z toho stalku zaplatila. Potom pak častopsaná
paní Anna aby paní Dorotě, matce Legatově, dala a vyplnila z toho statku XIII k. gr. - Naposledy vypověděli,
aby častojmenovaná paní Dorota ty penieze vezmúci toho

XIV. V ulici Platl1éřské. -

Č.

Xl V. V ulici Platlléhké. -

p, 113.

statku ani panie Anny z ničéhuož viece nenapomínala.
Act. fer. III. post Mathie ap. dominiee Invocavit.
6. 1462.
Ru/wp. Č. 2105 f. 168. Johannes
dictus Legat ct Anna, conthoralis sua.
7. 1482.
Viz díl I. str. 750 č. 8. Jan Legat
odkazuje dům Anně m. své a dětem Jiříkovi a Ondráč
kovi.
8. 1485.
Rukop. Č. 2106 f. 164. Anna,
vdova po Janu Legatovi, vzdala statek svůj Bohuslavovi
soukenníku, manželu svému. (O Bohuslavovi Kroupovi,
též Legatovi zvaném, viz Tomka Dějepis Prahy sv. 10.
9. 1495.
Rt/kop. Č. 2107 f· 94. Bohuslau5
Legat et Anna, conthoralis eius.
10. 1498, 16. ledna. Tamtéž J. 136. Anna resignat
bona suu Bohuslao Legat, marito suO. Act. fer. III. ante
Anthonii.
ll. 1498, 6. dubna. Rukop. Č, 2107 f. 149. Georgius Zahorziczky et Martha e. d. a Bohuslao Legat
pro XX s. gr, pr. Act. die Sixti. (Zaplaceno r. 1502.)
12. 1512, 30. srpna. Rukop. č. 2108 .l 105.
Ondřej rukavičník k. d. mezL domy Matouše Sárky a
Jana Pivce ldící od Jiříka Sípaře [a Marty m. j.] za
LXXXXIlII'/2 k. gr. pro Dálo se v pondělí před sv. Jiljím.
13. 1515, 10. července. Tamtéž. Ondřej rukavičník
vzdal jest duom S,"liOj - Václavovi jircháři, přieteli svému.
Act. fer. III. post Kyliani.
14, 1522, 25. února. Rukop. č. 2109 f. 254. Va~řinec muminator a Lidmila k. d. mezi domy Holého a
Simona platnéřuov od Váň.i jircháře za LXXIIII'/2 k. gr.
pr. Aet. fer. III. post Matbei. (Zaplaceno r. 1532 a sice
spláci ku konci od r. 1531 Lidmila illuminatorka.)
1 Ó. 1528, 9. listopadu. Rtt1wpv Č. 2153 J. 383.
Kdež jest pře a nesnáz vznikla mezi Simonem platnéřem
a Vavřipcem illuminatorem O záchod jejich společný, že
jemu Simonovi nezdá se, aby rovným dílem též jako
soused jeho platiti měl, oznamnje toho příčinu, že
tell záchod vešken jest v gruntech domu jeho a též i
skrze duom jeho že se nečistota vynášie, A poněvadž
u jiných souseduov, kdež jest taková společnost záchodu,
že nebývá rovné placenie, toho žádaje, což se jinde
u jiných souseduov zachovává, aby i on též při tom ~yl
zachován. _
Páni úředníci -- vypovídají - že jest Simon povinen podle podvolenie svého polovici téhož nákladu [za vyčistění] zaplatiti - . Act. fer. II. ante Martini.
16. 1532, 19. prosince. Rukop. Č. 2142 f. P. 7.
(Kšaft Lidmily illuminatorky.) Paní Lidmila illuminatorka
učinila jest kšaft a poslední svú vuali jest oznámila a to
takovú: Najprvé oznámila, že činí poručníky statku svého
Jana kolečníka z Vobrázkova domu a Martu m. j. Item
najprv odkazuji J eronymu [Mal'koušovi], manželu svému,
po mé smrti - duom, vinici - . A z toho statku aby
vydal Janovi, synu mému, XX k. gr. Č. Stalo se v neděli den sv, Michala. (Publikováno ve čtvrtek po sv.
Lucii t. r.)
17. 1533, 12. července Rzi/wp. č. 534 1 f. l- 52.
Staly se smlúvy svatební mezi Jeronymem bakalářem
Markoušem a pannou Anyžkou, dcerou Pavla Albusa. Act.
sab bato ante Margaretham.
18. 1535, 25. června. Ru/wp. Č. 21}4 f. 151.
Stala se srnlúva mezi Jeronymem Markoušem a Sebestianem
z Hba, páně Michalovým služebnfkem, a to taková, jakož
on Jeronym byl mu povinovat za věci krámské ~CIII'/2
k. gr. m., i smluvili se, že onJeronym má jemu Sebesti-
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anovi - dluh zapsati na domu svém, v kterémž bydlí,
v Platnéřské ulici, tak jestliže by plátce nebyl, aby on
Šebestian moc měl v ten jeho duom se uvázati. Act. fer.
VI.
Joann. B
1550, 15. září. Rukop. é. 2117 f. 217. Matouš
Smoinice a Dorota, k. d. mezi domy Sedlákovým a Erharta platn)'ře od Sebestiana Wolfa z Normberka za sto
k. gr. č. Acl. fer. II. post Exalt. s, crueis.
20. 1568, 13. ledna. Rukop .c. 2120 f. 50. (Kšaft
Doroty Smolnicový z Platnýřské ulice.) V úterý v ochtáb
Tří králuov poslední vuoli oznámila: že duom svůj,
v němž bydlí, odkazuje po své smrti Janovi nádenníkovi,
vnuku jejímu, a Kateřině Smolnicové, nevěstě její, aby
oni rovným dílem o to se podělili -;. (Stvrzeno 4. března
t. r.)

21,

1568, 9. září. Rukop, é 2118 f. 206. Kateřina

Smolnicová koupila sobě polovici domu, jehož druhú polovici od Doroty mečířky, jinak Smolnicové, Haftem odkázanú má, mezi domy Pavla Sedláka a Jana Březiny od
drvoštěpa z Roudnice a Lidmily m. j. za 50 k. gr.
Act. postridie Nativ. M. V.
22. 1569, 25. dubna. 1 amtéž f. 218. Jan Rachmsklenář a Voršila k. d. od Kateřiny Smolnicové za
Je. gr. c. Act. die Marci ev.
1569,2. srpna. Tamtéž f. 227. Kryštof z Rottenburku a Lidmila k. d. od Jana Rachmberka sklenáře za
k. gr. c. Act. postridie Petri vinculati.
1570, 14. března. Tamtež f. 245. Pavel Mazal
rukavičník a Lidmila k. d. od Kryštofa z Rotnburku za
k. gr. C. Act. fer. III. post Gregorium.
2E,. 1586.
Rukop. Č. 2112 f. 328. Pavel
1\'lazal.
26. 1602, 28, srpna. Ru/cop. č. 2205 f. 234.
Lidmily, nebo Pavla rukavičníka m.) Já Lidmilav němz bydlím, v Platnýřské ulici, mezi' domy nebo
Doroty Sedlákový a N. punčocháče ležící, dávám Gabrielovi Koteckýmu nožíři, švegru mému, a Salomeně, manželce
sestře mé, s dítkami jich, na ten způsob, aby
on
Evč, dceři mý, z hodnejch příčin z téhož
statecku mého toliko X k. gr. č. vydati povinen byl - .
Stalo se v středu po sv. Janu KL (Publikováno v středu
po
Bartolom.)
27. 1603.
Rulwp. č. 2113 r. 301. Gabriel
Kotecký.

28.

1617, 11. července.

Rukop.

č.

2114 f. 223.

Tomáš Perkmo.n kniehař a Anna koupili dům v Platnýřské
ulici v osadě sv. Mikuláše mezi domy Jana Rejnšpergera
hodináře a Kateřiny punčochářky obostranně ležící od
tIatěje Komínka, poručníka Kašpara, sirotka po někdy
Gabrielovi Koteckým pozůstalého, též od Voršily, někdy
Jana Koteckýho a již Hendrycha Himlštejna, měštěnína
města Hory Kutný, manželky, i na místě Jana a Salomeny, dítek svých nezlelilých s týmž někdy Janem Koteckým, manželem jejím a synem téhož někdy Gabriele
Koteckého, splozených, za 262'/2 k. gr. č.

Číslo pop. 116.

*' 1431.
Rukop. č. 2102 f. 335. Mathias
Polonus thoxifex e. vineam sex str. .sitam in Zlechow
penes vineam relicte Cantoris ex una ,et Martini Parvi de
faro pullorurn parte ex altera erga Procopium, filium
Bende de Radlicz, pro X S. gr. - Mathias Polonus tho-
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rifex et Barbara e. vineam, que quondam erat Bende.
erga Martinum 'Parvum de foro pullorum pro XVII S. gr:
1. 1438, 4. listopadu. Rukop. č. 9u f. 28 a č.
2102 j. 416. Vitus thorifex et Ursula e. d. inter domos
Nicolai Fresser et Jacobi thorificis erga Mathiam Polonum
thorificem pro XI S. gr. pro Act. fer. III. post 00. SS.
2. 1450.
Rukop. č. 90 f. 188. Viti thorificis.
Rukop. 1:. 2105 f. 355. Relicta
3. 1475.
Viti.
Rukop. č. 2106 f. 42. Relicta
4. 1479.
Viti.
5. 1484.
Tamtéž f. 145. Georgius Prhoss
et Dorothea, conthoralis sua.
6. 1486.
Tamtéž f. 185. Relicta Viti.
7. 1488, 10. července. Tamtéž f. 238. Martinus
torrifex dictus Ssarka et Swata e. d. inter domos Bohuslai
Legat et Sigismundi torrificis aput Georgium Prhoss pro
XV s. gr. pr. Act. fer. V. ante Margarethe.
8. 1498.
Rukop. č. 2107 f. 149. Martini
Ssarka.
Rukop. č. 2108 f. 56. Mathei
9. 1510.
torificis.
10. 1511. 20. ledna. Tamtéž f. 71. Matheus Ssarka
torrifex resignat domum suam, quam inhabitat, in plate a
tornfieum, Anecze, conthorali sue. Act. die Fabiani.
11. 1515, 15. ledna. Tamtéž f. 153. Jan Skakalík
tkadlec plátna koupil sobě duom v Platnéřské ulici mezi
domy 0!1dřeje rukavičníka a Jindřicha platnéře ležící od
Matúše Sárky platnéře za XL k. gr. pr, Dálo se v radě
v pondělí před sv. Anthoniem.
12. 1522, 20. ledna. Rukop. č. 2109 f. 217. Šimon
platnéř a Kateřina k. d. vedle domu Matěje zámcčníka
od Jana Skákalíka tkadlce za XL k. gr. pr. Act. die
Fabiani.
13. 1534, 13. ledna. Ru/wp. č. 2111 f. 63. Pavel
bečvář a Kateřina k. d" mezi domy Jeronyma Markouše
a Linharta jehláře od Simona platnýře za XXX k. gr. č.
Act. fer. III. in octava Epipn,
14. 1535, ll. září. Tamtéž f. 112. Vít kartnýř a
Anna k. d. od Pavla bečváře za Ul. k. gr. č. Act.
sabbato post Nativ. M. V. (Splácí Anna vdova.)
15. 1549, 2. září. Rukop. č. 2117 f. 187. Anna,
někdy Víta kartnýře a nyní Erharta Myla řádná manželka,
vzdává duom manželu. Act. fer. II. post Egidium.
16. J 556, 9. listopadu. Tamtéž [,. 372. Anna platnýřka, někdy Erharta a nyní Wolfa Cernovic manželka,
vzdala duom manželu. Act. fer. II. post Leonardum.
.17. 1560, 9. ledna, Tamtéž f. 443. Petr líenkýř a
Regma 1<. d. v Platnéřské ul. mezi domy Matěje ševce a
Martina zlalotepce od Wolfa platnýře a Anny m. j. za
XCV k. gr. Č, Act. fer. III. post Epiph.
18. 1564, 13. října. Rukop. č. 2118 f. 85. Štefan
~(och platnýř 1<. d. od Petra šenkýře za 97 1/ 2 k. gr.
C. Act. fer. VI. post Dionisium.
19. 1566, 12. září. Tamtéž f. 141. Štefan Koch
platný( a Barbora 1<. d. [č. p. 119-1.] u voděnce 9d Hanuše Svába sedláře za 325 k. gr. č., jemužto Svábovi
místo závdavku postoupili jsou domu své.ho v Platnýřské
ulici vedle domu Martina zlatotepce a někdy Matouše
Smolnice ševce ležící ve 100 k. gr. Act. fer. V. post
Nativ. M. V.

28

218

XlV. V ulici PlatnUské. -

XlV. V ulici Platl1éhké. -

Č. p. 116.

20. 1567, 24. října. Tamtéž f. 178. Jakub Březina
švec k. d. vedle domu Kundráta "zlatotepce a Doroty mečířky od Anny, někdy Hanuše Svába sedláře manželky,
za 150 k. gr. č. Act. pridie Crispini.
21. 1571, 26. října. Tamtéž f. 291. Filip Štolhoff
platnýř a Mandalena k.d. od poručníkuov sirotkuov po
Jakubovi Březinovi' pozuostalých za 150 k. gr. Act.
postridie Crispini.
22. ,1577, 8. července" Rukop. Č. 2112 f. 9. Zmocněn Jan Sener domu Filípa Stolhoffa platnýře pro LVI k.
gr. č. AcL die Kyliani.
23. 1581, 4. srpna. Tamtéž j. 194. Mikuláš Wešner
zámečník a Voršila k. d. mezi domy Cížkovým a Martina
Vovsa *) od obce za 150 k. gr. č. Aet. postridie In vent.
s. Steph.
24. 1584, 18. července. Tamtéž f. 183. Voršila,
někdy Mikuláše Weršmra zámečníka a již Ondřeje Weymona soustružníka manželka, vzdala duonl manželu. Act.
v
die Arnolphi.
25. 1586, 6. března. Tamtéž f. 238. Jan Styr rukavičník a Kateřina k. d. mezi domy Kryštofa knihaře a
Pavla Mazala od Ondřeje soustružníka a Voriiily m. j. za
150 k. gr. č. AcL fer. V. post Transl. s. Wenc.
l!!
1630, 8. března. Ru/wp. č. 2114 f· 428. Frydrvch Nusser ftašnýř k. d. mezi domy Voldřicha Heldvika
~ejkšmída a nebo Tomáše Pergkmona od Albreqhta
Styra i na místě Jana, bratra jeho, synův po Janovi Styrovi, otci jich, za 300 k. m.
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3. 1475, 26. června. Rukop. č. 2105 J. 355. Gallus
Kabele et Dorothea e. d. inter domos Duchconis torrificis et relicte Viti aput Bartossium Fresser pro XLIII S.
gr. pr. Act. fer. II. post Joh. B.
4. 1475, 29. července. Tamtéž f. 356. Brozek
pincerna el Dorothea e. d. aput Gallum Kabele pro
XLIII s. gr. pr. Act. sabbato post Jacobi.
5. 1478, 29. listopadu. Ru/lOp. č. 2106 J. 26.
Petrus Strziebrsky el Barbara e. d. - circa Brozkonem
pincernam pro XX s. gr. AcL in vig. s. Andree.
6. 1479, 22. května. Jamtéž f. 42. Jacobus Dausek et Ursula e. d. circa l'elrum sutorem dictum Ssirze
[et Barboram] pro XIII/, s. pr. Act. sabbato post
Assumpt.
7. 1479, 1 září. Tamtéž J. 42. Duchco torrifex
e. d. inter domos relicte Vili et memorali Duchconis
apud Jacobum Dausek pro XlIII S. gr. - cum hoc adiuneto, quod memoralus Duchco de domo debet solvere
omnes bernas, steuras, vigilias, expediciones omniaque
onera eivitatis sive parochie, et domum illam dixit emendare seu reformare ipsaque emendata eam debet vendere
homini bono. Act. in die s. Egidii.
8. 1486, 19. srpna. Tamtéž f. 185. Sigismundus
Stomil torifex et Ursula e. d. erba Duchkonem torificem
pro XXXV s. gr. pr. Acl. sabbato post Acapiti.
9. 1508.
Rtt/wp. č. 2108 f. 22. Swata, olím
Martini torrificis dicti Ssarka, nunc vero Henrici conthoralis.

10. 1510, 11. prosince. Tamtéž J. 56. Henricus
torifex et Svata e. d. inter domos olím Duchkonis el Mathei torificis ab Ursula, relicta Sigismundi torificis, pro
XXXV s. gr. pro Acl. fer. lIlI. ante Valerianum.
Číslo pop. 117.
11. 1519, 10. ledna. Rukop. č. 2109 J. 17. Matěj
zámečník a Kateřina k. d. podle domu u vod~nce a domu
(U červeného lva.)
Skákalíka tkadlce plátna od Svaty, vdovy Sárkové, za
XXXIP/2 k. gr. č. Act. fer. ll. post Epiph.
*1. 1407, 4. srpna. Rulop. č. 2101 f. 121. Otlinus
12. 1531, 10. května. Ru/wp. č. 2110 J. 355.
auri[aber, "\larcus Schotter et Albertus horlogisla, testaLinhart jehlář a Anna k. d. mezi domy Jana Příbrama a
mentarii Barbare, orphane olím Johannis horlogiste, emeSimona platnéře od Matěje zámečníka za XLV k. gr. č.
runt pro eadem Barbara lUl S. gr. c. erga Katherinam,
Act. fer. lIlI. post Stanislai.
relictam olím Friczkonis Nasweter, super domo eiusdem
13. 1557, 16. února, Ru/wp. č. 2117 f. 379. Martin
Katherine, que fuit vVenceslai de Basscz, pro XXXII S.
zlatotepec a Markéta k. d. mezi domy Erhartovým a
Act. fer. V. ante Laurencii.
Petra od voděnce od Anny, nebo Linharta jehláře man;;'2. 1410, 8. května. 7amtéž f. 227. Otllinus auriželky, za CV k. gr. č. Act. fer. III. post Valentin um.
faber et Albertus horlogista, testamentarii relicte olim
V. 1568, 6. dubna. Rukop. č. 211.8 J. 191. KunJohannis horlogiste, emerunt iuxta tenorem littere testadral Sustr zlatolepec k. d. mezi domy Stefana Kocha a
mentalis ipsius relicle, II S. gr. C. erga Nicolaum Cristoněkdy Doroty Smolnicové od poručníkuov sirotkuov po
fori de Eylaw super domo ipsius Nicolai, que fuit HaMartinovi zlatotepci od práva nařízených za CXXV k. gr.
nussconis Makal, pro XVI S. eum media s. Act, fer. V.
č. Aet. fer. III. post Judica.
an te Penthecosl.
15. 1071, 20. června. Tamtéž f· ~82. Kryštof
*3. 1414, 12. července. R1tkop. č. 2102 f. 45.
IIfejšner knihař a Markéta lS' d. mezi domy Stefana Kocha
Hannussius Coldic~ et Katherina, conthoralis ipsius, resiga Březinovic od Kundrata Sustera za 125 k. gr. č. Act.
naverunt Rudolfo Metele de Rabenspurk et societali
postridie Protasii.
ipsius III S. gr. c. super domo ad rubeum leonem. Act.
16. 1600, ll. ledna. Rukop. Č • .2231 f. 388. Anna,
in vig. S. Margarethe.
po někdy Kryštofovi knihaři vdova, přiznala se: Jakož
1. 1438.
Rttkop. č. 90 f. 28. Nicolai Fresser.
jest týž někdy Kryštof Mejšnar přijímaje sobě ji Annu
2. 1473.
Ru/wp. č. 2141 f. 253. Barthos
za manželku do dne do roka jmenem věna 100 k. gr.
Fresser cum consellSU dominorum suscepit Katherinam et
m. jí jmenoval, potom dřieve roku prostředkem smrti
[nevypsánoJ, pupillas olím Simonis torificis dicti Sladky,
z tohoto světa vykročil, takových pak 100 k. Kateřina
cum L s. gr. a Frankone ca1cariatore et Ducbkone seHa·
cukrářka, vlastní sestra někdy dotčeného Kryštofa, jistou
tore, commissariis eorundem orphanorum, perceptis, quas
smlouvou dáti se uvolila, že jest takových 100 k. přijala.
aput se fovere tenetur. - 1477. Tamtéž. Idem suscepit
Act. fer. III. post Trium regum.
in tutelam suam Johannem, nepotem suum.
17. 1600, 6. března. Rttkop. é. 2/13 J. 164. Jan
Mindrle prachař k. d. mezi domy Jana Eichlera krejčího
*) Sousedství chybně udáno.
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a rukavičníka od Kateřiny cukrářky za 210 k. gr. č. Act.

fer. II. post Trans!. S. Wenc.
18. 1600. 5. července. Tamtéž f· 365. Voldřich
HGlbig zeigšmid a Anna k. d. od úředníkův úřadu šestipanského za 250 k. gr. č. jako odúmrť po někdy Janovi
::-lindrlovi.
1640, 28. srpna. Ru/wp. č. 2115 f. 67. Voldřich
Helwick cajkšmid odkazuje dům manželce své Lidmile.

Člslo pop. 119.
(U oděnce, u železného muže.)

"'1. 1407, 17. února, Rldwp. č. 2099 t· 25. Wir
burgermeister und der rate der Grossern Stat czu Prage
bekennen, das vor uns gestanden ist in unsern rale Pesolt rotsmid, etwen des Cunczen wagmacher bruder, und
hal uns furgelegt, also als im unser vorfdern, die schepfen und andern guten, enphallen hetten, das er die beuser, die derselb Cuncz, sein bruder, noch im gelassen
hal, solde auch ymer halden und der geniessen und also
als derselben heusser eins angesprochen ist worden von
czinse wegen II S. gr. nnd XIX gr. von einem priester,
der czu Rome ist, der sie dornuff hal und \volde die
losung frey dorauf haben des' sicher (?) der sich derselb
eunez mit unsern stat recht gewnt hat, das im nicht
hal muegen helfen, doruber ist cr von im i gebannet
wOl'den bis czu einem tade und dorumbe meinet derselb
Pesolt des haws nicht hal den uff das, das die weisen desselben Cunczen ni"ht Zll schaden kommen in czukumfftigen
zcilen. AIso haben wir dorclu unsern willen, das er
desclb haws sal ledig lassen sten und sal sich des ewsen
und das sieh derselb pfaffe des haws underwinden sal,
wenn er wil. Actum fer. Vta ante Reminiscere anno ne VII.
"'2. 1412, 13. května. TamtéŽ f. 69. Wir burgermeister - bekennen, das - ein teilung czwischen den
khindern etwen des Cunczen wagmacher von aller sulcheI' guter, die derselb Cuncz noch imgelassen hat, ge,ch cen ist, aiso das der Katherina, deselben Cunczen
tochter, czu irem teile gevallen ist das haws, dorauf czwei
schok gr. und XIX gr. czins ist, gelegen in der Sporer
gasse neben dem hause des Hans Weis; dorczu ist ir
auch geben XlIII sch. gr. Item so ist worden dem Hannus, deselben Cunczen son, czu seinem teile das ander
haws, gele gen aIdo in der Sporergasse neben dem haus
des Niclas Hawenschilt. Act. fer. VI. post Ascens. d.
"'3. 1414, 30. října. Tamtéž f. 42. Consules invenerunt inter Erhardum dictum Hebewstreit calcariatorem
ex una, nec non Henslinum, fratrem olím Cunczonis wagmacher, parte ex altera racione domus, que fuit uxoris
dicti Erhardi, pro qlla domo ipse Henslinus eundem
Erhardum impetivit, quod Erhardus Henslino dare debet
lIlI s. gr. 1414. Acl. fer. III. ante 00. SS.
1. 1440.
RU/IOP. č. 90 f. 54. Relicta Tohannis thorificis.
Ru7wp. č. 90 f. 132. Duchko tho2. 1446.
rifex.
3. 1448.
Ruhop. č. 2099 f. 1049. Dorothea,
nata olím Johannis torrificis, nunc conthoralis Johannis
Fiolka, recognovit, se percepisse X S. gr. porcionis hereditarie a Margaretha, malre sua, et Duchkone, vitrico
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suo, que eam concernebant pro porcione eius hereditaria
de bonis per eundem Johannem derelictis.
4. 1454, 8. ledna. Ru/wp. č. 2141 f. 277. Georgius, syn někdy Jana platnéře, seznal se jest, že jest
přijal od Duchka, otčíma svého, a panie Machny, mateře
své, X k. gr. dielu svého otcovského a X k. nápadu po
Anně a Kateřině, sestrách jeho
Act. fer. III. post
Epiph.
5. 1486.
Ru7wp. č. 2106 f. 185. Anna,
olím Duchkonis thorificis, nunc vero Swatkonis pellificis
conthoralis.
6. 1491.
Rukop. č. 2141 f. 267, Swatko
pellifex cum Anna, conthoralí sua, sus.ceperunt in suam
tutelam Paulum, filium olím Duchkonis torrificis, cum CL
s. gr. pr., quem circa se fovere debent - . Quantum
vero tangit duas domos, unius síte in platea torrificum
inter domos Johanne vidue et Sigismundi torrificis, alterius
site in parochia s. Valentini, penes collegium olím pallperum, item xes infrascriptas: vopásánie veliké i s řeme
ním, kteréž váží VII'/, hřivny bez i lotu, item tobolka
s pasem i s řemením, váží III hř. IX 1., it. pás střiebrný
s nožmi a s nožníčkami střiebrnými, váží III hřivny; iL
pás s pozlatitým nákončím a s přazkú na zlato hlavové
tkanici, váží II hřivny 1 lot. Item lIlI čéše vážie HI hř.
V 1., iL lžic XXVIII ftádrových s pozlatitými střenky a
s granátky, vúžie III hř. 1 l.,it. lžic druhých prostých
s střiebrnými střenky X, dží V1II 1/ 2 L, il. prsteny IlIl
zlaté vážie lIlI 1. bez čtvrti; iL XX no bluov velikých a
lIlI polounoblie, vMie X 1. bez čtvrti. ll .. cínového nádobí VIII'/2 kamene. Que quidem res circa predictos
coniuges habentur - . (Pavel kvituje r. 1508.)
7. 1509.
Ru7wp. č. 2108 J. 36. Katherina,
conthoralis Pauli, nali olim Duchkonis torrificis.
8. 1515, 11. května. Rt/kop. č. 8 f. 12. Bona
conspecta post mortem Pauli Tlačisvět fer. VI post Stanislai. V komoře proti mazhausu dvě peřině a dva polštáře,
dvě podušce, dvě prústěradle, kožich beránčí pošitý, pod·
šití staré liščí podbříškové, ubrus v truhle jeden, truhla
jedna stará, lři polštáře koženné, almara jedna, StolllOV
šest, lid:y čtyry, kapaliny tři a jedna lepka, tři kusy
přední a dva zadní, myšky jedny, pekhaubl jeden. V sklepu
dole za dveřmi čtyry peřiny, dva polštáře, truhly di,ě
veliké a dvě malé, mís velikých pět cínových a osm
málo menších, mísky šalešný čtyry, taléřuov patnácte,
dvě konve baňaté staré veliké, dvě veliké, polollpinetních
pět, dvě pinetní, dvě třižejdlikové, jedna konvice poloupinetní vinná, žejdlíkuov XIII, měděnice dvě, še,t sčibr picích
a ty váží čtyry hřivny a čtyry loty, lžic XUlI s střenky pozlatitými a pět s střenky stříbrnými, peče! střiebrná s řetiez
kem, nobluov deset a dva polounoblí, prsten jeden zlatý
s modrým kamenem, iL pás jeden pozlatilý starodávní na
zlatohlavové tkanici červené, plátna lři trouby, jednoho
XXXIII lokty, tlustého, druhého XXXIII! lokty, il. třelieho
XVIl, tři ubrusy a dva ubrusce, cíšek šest s podušek,
tři kmentový a tři plátěnné, pět cích s polštářuov plálěnných tenkých, pět cích, tři tenčí a dvě tlusté. n. dvě
prostěradle, jedno kmentové a druhé plátěnné, il. prostěradel tlustých pět, čepice kuní jedna, sukně lindišová
lvové barvy jedna a druhá papouškové barvy, kúše železná jedna s heverem, iL kabát atlasový jeden, kladiv,
seker, nebozezuov a jiného nádobí puol truhly, il. železa
kus podobné k kolné pístie, sladuov šest, pšenice suché
z pěti strychuov, tři hraničky nad maštalkú dříví, jedna
hranice podle sladovny, pod kuolnou jedna hranice, vše
dřieví vozdového. Suduov vinných devět svidnických a
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jeden věrtel a jeden tajnský. n. na vrubích kopa věrte
luov piva po XIII gr. alb. Věrteluov pivních se dva vary,
sud jeden dubový poldruhý varní. H. duom, v kterém
seděl, ten jest zaplacený, druhý podle, ten jest kúpený
za dvě stě a nenie zaň dáno než sto kop a XXX gr. H.
vinice ležící na Plasích v devět str. jest zaplacena. n.
dřieví koupeného v nově na haldu za XXXI k. m., krom
nákladuov. It. dříví suchého na druhé haldě s deset varuov. n. za duom bráti mají na domu v Platnéřské ulici
U C a XX m. n. za duom, který jest prodala na Novém
Městě, ještě mají zaň platiti. H. chmelnice jedna koupená
za. XX'/, k. m. a ta jest zaplacena.
9., 1516, 2. června. Rukop. č. 2108 f. 186. Jindřich Sárka starý a Svata k. d., na kterémž jest oděnec
vytesaný. udělán z kamene, mezi domy Jakubem orlojníkem a Sárkú mladým ležící od Kateřiny, někdy Pavla
Tlačisvěta, za sto a za pětmedcietma k. gr. pro Act. fer.
II. ante Bonifacii.
10. 1517, J8.):ervence. Tamtéž f· 208. Kateřina
Tlačisvětka a nyní Simonova manželka, vzdala právo své
manželu. Act. sabbato post Margarethe.
.
ll" 1519, 1. prosince. Rukop. č. 2109 f. 82.
Matúš Sárl,a platnéř a Anežka k. d. u voděnce mezi domy
Matěje zámečníka a hodináře obostranně od Viktorina
Jednorožce a Anny, vdovy Valentové, poručníkuov sirotkuo
nebo Pavla Tlačisvěta, za LXXX k. gr. PL Act. fer. V.
post Andree.
12. 1520, 6. března. Rukop. č. 99 f. 62. Kdež jest
nebo Pavel Tlačisvět bez pořízení z tohoto světa sešel,
zuostaviv po sobě Kateřinu, manželku svú, a dítky, kteréž
spolu s ní splodil, jmenovitě Lidmilu, Markétu, Jana a
Annu; táž pak Kateřina, nebo Pavla manželka, vdala se
jest na sv6j díl a týž také bez pořízení umřela. Tu p.
purkmistr a páni jedno, aby ten statek již dotčeným sirotkóm
náležící mohl opatřen a shledán býti, když by též děti
k let6m dospělým a rozumným přišli, zřídili jsú jim a
ustanovili poručníky přátely jich příbuzné Viktorina J ednorožce a Annu Valentovou, tajchž dětí bábu, a ten vešken
sLaLek v jich moc jsú dali, kteraj jest buďto na grnntích,
na svrchcích, klenotích i hotových penězích za ty grunty.
A toho všeho, což jesti před rukama bylo a po již nadepsanýchv rodičích zuostalo, takto jest rozhodnuto. Jich
očímu Simonovi díl jeho odcizivše tyto věci v svú moc
poručníci jsú ,vzali: Duom v Platnéřské ulici, kterýž jest
kúpil Matúš Sarka za LXXX k. gr. pr., duom v Dlúhé
třídě ležící na rohu proti šlachtatě, na domu Vítovským,
kterajž h1pil Václav Ovce pekař, peněz bráti mají CXX
k. m., na domu na Poříčí u sv. Klimenta VIP/, k. gr. č.,
vinici na Plasích IX str., c~melnici k Košieř6m za XXI I,
k. gr. m., zahradu v Vobore pod kostelem sv, Jana, Vnl
nobluov a jeden zlatý, je '/2 noble, Ul číšky, jedna na
lvíčkách pozlacených, vnitř na erbě slovo takové ~
a dvě čéšky, v každé uvnitř též slovo ~, jedna čéška
podobná prvním bez znamení, pás pozlacený na zlatohlavové červené tkanici, XX želízek pozlacených a na
konci přezka, Vln lžic s držadly pozlacenými, Hll 5 držadly
stříbrnými, peče! s řetízkem stříbrná, prsten zlatý a kámen zafír před námi vysazený z něho, II konve veliké
zahrd1ité, jedna konev třipinetní, jedna dvúpinetní, VI
konví, XIII žejt1íkuov a jedno poloupintní, III šálešné
mísky, taléřuov XII, mís VlIlI, měděnice, lIlI peřiny, II
polštáře perná, U kožená, cích a prostěradl truhla a polštářuov XVtero, ubrusy lIlI, ručník, plátna prostředního
X'i. lokte, kus přední a dva zadní zbroje, lITI kapaliny,
jedna lebka, jedny myšky, V stoluov, lIlI židle. Act. fer.
II. post Trans!. s. Wenc.
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13. 1521, 20. července. RU]iOp. č. 2109 f. 82.
Burjan šmajdéř po smrti Matúše Sárky, zetě svého, a
Anežky, dcery své, téhož Matúše manželky, kteříž zakúpivše ten duom zemřeli a statku nepozuostavili, toliko
jedno pacholátko, kteréž on Burian, jakožto děd, na svú
práci přijal, a poněvadž nebylo z eeho těch gruntuov
platiti, i stoje on Burian před pány soudci na místě toho
sirotka zase toho domu postúpi! jest poručníkuom svrchupsaným. Act. sabbato ante Magdalene.
14. 1521, 8. října. Rulwp. č. 534 l1.f.17. Smlúvy
staly se svatební mezi Janem Příbramem zlatníkem a LidmiItl, dcerú nebo Pavla Tlačisvěta, tak že táž Lidmila
jmenovala jest po sobě padesát 1<. gr. Č, a výpravu
slušnú. Act. fer. III. ante Dyonisii.
15. 1523, 11. prosince· v Rukop. č. 99 f. 171. Kdež
jest byl kúpil duom nebo Sárka platnéř, kterýž slove
u voděnce, ležící v ulici Platnéřské, a dav zaň závdavku
X k. gr. č. potom jest umřel, Burian p~k šmajdéř, děd
Jíry dietěte a sirotka téhož nebožtíka Sárky, po smrti
jeho nemoha plátce býti toho domu, i poslúpil jest ho
zase Lidmile, manželce Jana Příbrama, prodavatelnici toho
domu - . Act. fer. lIlI. post Nicolai.
16. 1523, 11. prosince. Ru7wp. č. 2110 f. 9. Lud.
mila, manželka Jana Příbrama zlatníka, vzdala dnom
SVDOj, v němž s týmž manželem svým bydlejí u oděn ce
_ manželu svému. Act. fer. lIlI. post Nicolai.
17. 1538, 19. listopadu. Ru7wp. 2134 f. 310. Jakož
jest nebo Jan Valenta odkázal L k. gr. m. Ezechielovi,
synu Jana Příbrama, ujišťuje je týž Příbram synu svému
na domu svém. Act. fer. III. post Briccium.
18. 1543, 30. července. Rukop. č. Ú29 f. 8.
Vedle toho, kdež jest obeslal Vondřej Boček Lidmilu
Příbramovou vině ji z toho, že maje sobě od nebožtíka
Jana Příbrama za svou službu, kterouž jemu v nemoci
jeho cinil, věci některé dané při přítomnosti jiných lidí,
takového dání užiti nemůže, žádá aby jakožto dání od
meštěn{na svobodného užiti mohl li v tom za spravedlivé
opatření žádaje.
Proti tomu od Lidmily mluveno, ze pobrány jsou
knihy od Ondi'eje i jiné mnohé potřeby mimo náležitost,
ježto to jest, coz pobráno, z nákladu jejího bylo a její
a on Jan Příbram nemohl jest toho od ní odcizovati ani
jinam dávati mimo společný zápis a také kš aftu neudnil;
a bylo-li jest co jemu dáno, ač se tomu místa nedává,
měl jest to bráti s povolením jejím.
K tomu od Ondřeje mluveno: Chce to ukázati, že
jest jemu dáno, což jest vzal za práci, kterúž vedl při
něm nebo ode všech byl opuštěn i od své manželky.
Dědicství žádného neodcizil od ní a zápis nic jiného neobsahuje v sobě než duom a ten při ní se zůslavuje; než
čehož mocen byl jako měštěnín svobodný, to jest jemu
Ondřejovi dal a on jiného nic nežádá užiti, než takového
pořádného dání.
Na to od Lidmily mluveno: Svědkové se srovnávají,
jeden o čubě svědčí a druhý se hned s ním nesrovnává
a třetí bez přísahy svědčí, jeZto chtěl-li jest takového
svědomí užiti, měl se jest toho na Lidmile Příbramové
dožádati; davši čísti svědOmí mluviti poručila, že se to
nachází z svědkuov, kterak nenáld.itě v statku cizím šafoval
i nočně odtud, kam se jemu líbilo, nosil:, pak měl-li jest
to učiniti, to jse připouští k spravedlivému uvážení.
Naposledy od Ondřeje mluveno, že se v jiné dávají,
než ža'.oba učiněna, a když o toto spraved1i"ě rozeznán
bude, budou-li chtíti buď o ty kamínky aneb oč jiného
k němu se domlouvati, však budu míti právo před sebou.
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takto o tom nalézají a svým ortelem

Poněvadž on Ondřej Boček původ to jest
podle práva ukázal, že nebožtík Jan Příbram

nemoci za práci, kterúž jest při něm Ondřej
Boček měl při témž času nemoci jeho, z statku svého
mohovitého a z svrškuov před lidmi hodnověrnými jemu
Bočkovi dal, zejména biblí českou, knihy
a jiné knihy a stroje zlatnické k pulérování
kamení, jakž tíž svědkové dokládají, což jest on Jan
Příbram podle práva a svobody města tohoto, jakožto
měštěnín svobodný, při statl u svém mohovitým a nezávadném dobře učiniti mohl. A aby jí Lidmile statek mohoviti od Jana Příbrama byl zavázán anebo vlastně co
toho náldelo, což Ondřejovi Bočkovi od Jana Příbrama
dáno, toho jest ona Lidmila ničímz podle práva neprovedla. I z té příčiny dává se jemu Ondřejovi Bočkovi
ní Lidmile Příbramové za právo, tak že on Ondřej
po.dle průvodu svého toho dání Jana Příhrama
užiti má. Než chtěla-li by ona Lidmila Příbramova jeho
Ondl'eje Bočka viniti, že by měl co z slatku Jana Pří
brama převzíti více nežli svědkové jeho dokládají, právo
se jí nezavírá. Conc1usum f. 2. post s. Jacobum 1543.
19. 1544.
Rukop. č. 211'2 f. 38. Lidmila
PříbralUoya.

20. 1553.
Rukop. Č. 101 f 44. Petr od vOdčnce s Lidmilou, manželk1Í svú, přiznali se, že jsú
dlu,,;,; vVáciavo.~i Mřenkovi a zapisují d'uh na domu svém,
v nemz bydlej!.
21. 1558, 28. března. RullOp. Č. 990 f· 85. Jakož
jest Petr od oděnce vstoupiv do rady po vejpovědi mezi
ním Petrem z jedné a Kryštofem cvočkařem z strany
drubé o tlučení učiněné vznešení učinil, že on Kryštof
lakové vejpovědi zase v svém domu tluče a jemu
dům jeho tak otřásá, neb onehdejšího dne dva kameny ze zdi vypadly, kleréž jest ukázal; pak jak jest jemu
toho zase mimo prvnější vejpověď dopuštěno,
aby lak na škodu domu jeho u té zadní výhně tlould,
on toho nevykládá a na to se neptá, než v tom za opazádá, aby on Kryštof podle té vejpovědi se držal
a jemu škody na domu jeho takovým tlučením nečinil.
Tu p. purkmistr a rada slyšíce vznešení Petra od
oděnce i také zprávu od pánův radních, též úředníkuv
šestipanských, kteříž jednou, druhé i třetí k spatření domul' obojích stran vycházeli, vzavše a toho všeho s pilností pováživše, takto o tom mezi stranami vypovídati
ráčí: Poněvadž se jest to z zprávy jedné, druhé i třetí
vejchoze pánův radních, též úředníkův šestipanských našlo
a vyhledalo, že tím tlučením Kryštofa cvočkaře u zadní
vihně, kteráž při zdi domu Petra od oděnce stojí, veliké
ublížení zdem a sklepům jeho Petra domu se děje, a
prve od předkův jeho Kryštofa cvočkaře, kteříž v témž
domě byli, nikdá takového tlučení velikými kladivy v tom
místě jest nebývalo, prolož p. purkmistr a páni jemu
Kryštofovi cvočkaři tn z práva nacházeti a o všem přika
zovati ráčí, aby on hned po dnešní den tu v té výhni
všeho díla zanechal, než k pohodlí svému a k takovému
dílu jiné místo dole na celině v sklepě svém pod zemí,
nehol. okno na ulici jest, a iakž i jiní sousedé jeho
k řemeslu svému toho požívají, sobě obral a způsobil.
Actum f. II. post Ju<l.ica 1558.
22. 1562, 9. listopadu. Rukop. č. 991 f 45. (Petr
od oděnce s Kateřinou, pastorkyní svou.) Vedle toho
odporu, kterýž jest při právě učinil Petr od oděnce kšaftu
někdy Lidmily, manželky své, a obeslal k tomu Kateřinu,
pastorkyni svtÍ, příčiny oznámil. proč témuž kšaftu místa
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nedává, prvotně, že proti jistému snešení a jich manzeluov
porovnání o statky ona Lidmila jest kšaftovati nemohla,
a k tomu jejich snešení přiznala ,e před lidmi, že po
dluhu ov splacení mají on Petr s KatehnOli Luho slatku
požívati po talw\'ém společném mcšení. Druhé, že jest
nemírnou sumu ona Lidmila odkázala, ježto po smrti nebo
Příbrama, otce jí Kateřiny, puol čtvrta sta k. dluhuov
z toho stalku zaplatiti a do něho položiti musil, a Lidmila tolikéž tři sta k. jest jemu odkázala, a ly ještě ne
pojednou, než po málu aby bral. Třetí také i ta příčina
je-t, ie on od let XXti ten statek opatroval a tu pracoval
i jeho tak nabyli, k tomu pak smlú,:ami svadebními jí
Kateřiny jest z toho statku vybyl. Ctvrté také, co jest
on Petr statku po svých rodičích vzal i také vysloužil,
mimo těch puol čtvrta sta k. m. dluhuv zaplacených, tu
jest vložil, a měl také s Lidm'lou dítky, i tak ten statek
sobě jest zdědil. A naposledy pak, by ten kšaft svůj
pruochod míli měl, tehdy jej Kateřina sama protrhla, že
svrchky, kteréž jsou v tom domě byly a odkázány jim,
Petrovi a Kateřině, společně, ona Kate,'ina se jich sama
dotejkala a brala, ano i v vinici se uvázala bez práva
o své ujmě. A kdo jsou se toho dopouštěli, tehdy jsou
sami kšaft rušili i protrhali. Pro tož on také věří, že ten
kšaft jí Lidmily zrušen a vyzdvižen bude.
Proti tomu Kateřina Roudnická, pastorkyně Petrova,
jsouc obeslána, skrze přítele svého jest mluviti dala, že
ty všecky příčiny od Petra oznámené jsou jalové - . Na
to od Petra puovoda jest mluveno: Těm příčinám místa nedává Kateřina, i on je provésti chce, že nemalý pocet
svrchkuov tu jest ukázaný a jimi se provozuje příčina
první, že Kateřina za živnosti Lidmily statku se dotejka1a
a po ,učinění kšaflu mnoho svrchkuov jest brala. Druhá
příčina také se i ta ukazuje, kterak se Lidmila přiznala,
že jest jej Petra do statku toho přijala a s ním se
s statkem spolčila, a to mluvila, co jest jeiího, že to je,t
jeho Petrovo, a zase CO jest jeho, že to laké iest její, a
oni se nedělí; i proti takovému spolčení statkuov nemohla
jest Lidmila kšaftovati a proti přiznání tomu vlostnímu.
Při tom pak dotázka jest učiněna, klade-li Kateřina ty
věci, z nichž jest obeslána, proti sobě k svědomí, i tu
, odsvědčení její ku právu položené jest čteno a dále
mluveno, že v tom odsvědCení ona Kateřina svědčí sobě,
že by vyplatila ty některé včci, j dto žádný nemůže sobě
svědčiti, než toliko se má odsvědčovati. Pak neklade ona
Kateřin~ z čehož jest obeslána, ani také neužívá stavu
rytířského a jest vědomé, že jest měštka; i neosvědčila
se pod přísahou, aniž také otec její psal se z Javořice,
ale z Husince, což všecko v uvážení právu bude, má-li to
odsvědčení postačiti. K tomu pak i sama tu příčinu provozuje Petrovu, že jest svrchky brala a tak kšafl ten již
tím zrušila. Ukázav popis a inventář v domu u voděnce
těch svrchkuov učiněný. Třelí příčina k zrušení kšaftu
jest položena ta, že on Petr od let XX ti s ní Lidmilou jsa
statek ten opatroval i zlepšoval, nadto dluhy také platil.
K tomu pak i to, že se ona spolčila statkem s ním, jakž
právo také i na to jest, že žena vdávaje se podruhé, již
svého manžela činí statku svého pánem. Dav čísti právo
kap. XL. art. 1. rozdíl šest)', kdež se toho dokládá, že
, žena nemuože muži prosouditi. Takéť nemuože, jakž jest
, Lidmila učinila, kšaftovati, a Kateřina jest se neodsvěd
svědčila těch věcí, z nichž obeslána jest podle Zřízení
Zem. R XLIlIl. Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž
Petr od Oděn ce učinil' odpor kšaftu někdy Lidmily Pří
bramové, manželky své, toho jest podle práva, aby jemu
od ní Lidmily takový statek jak pořádně odevzdán byl

222

XIV. V ulici Platnéřské. -

XlV. V ulici PlatHéřské. -

Č. p. 119.

nepokázal, aniž takového odporu svého žádné právní pnčiny jest neprovedl, i z těch příčin takový odpor se
zdvihá a páni kšaftu jí Lidmily stvrditi pornčiti ráčí. Act. fer. II. ante Martini.
g3. 1564, 3. července. Ru7wp. Č. 2118 f. 78. Hanuš Sváb sedlář a Anna k. d. mezi domy Kryštofa cvočkaře
a Martina zlatotepce od Kateřiny Roudnické jí kš aftem
Lidmily, matky její, odkázaný za 175 k. gr. č. Act. pridie Procopi.
24. 1566, 12. září. Tamtéz f. 141. Štefan Koch
platnýř a Barbora k. d. u oděnce mezi d9my Martina
zlatotepce a Kryštofa cvočkaře od Hanuše Svába sedláře
za 325 k. gr. č. Ac!. fer. V. post Nativ. M. V.
,
25. 1581, 31. srpna. Rtthop. č. 2112 f. 106. Jan
Sener a Mandalena k. d. u voděnce mezi domy Kryštofa
Haura cvočkaře a Kryštofa Mejšnara lmiehaře od Barbory
Kochovy platnýřky za 320 k. gr. č. Act. pridie Aegidii.
26. 1591, 28. leJna. Ta11ltézf. 351. Zmocněn Albrecbt
a Egrberka domJ' u oděnce a toho
lakového domu postoupil Lidmile Senerové z Weitmile.
Ac!. fer. II. post Convers. s. Pauli.
27. 1598, 30. července. Ru7wp. Č. 2113 f. 104.
Jan Eichler krejčí a Alžběta k. d. u voděnce mezi domy
Kryštofa Mejšnara knihaře a Jana cvokaře obostr?-nně od
Lidmily z Weitmile, pozuostalé po někdy Janovi Senerovi
vdovy, za 450 k. gr. Č.
28. 1610, 18. srpna. Rt/kop. č. 2114 f. 16. Daniel
Khyn, cís. geširmistr na panství Brandejském, a Anna k.
d. u voděnce mezi domy Voldřicha Helbiga a Ondřeje
Ostrmajera od Jana Eichlera krejčího za 760 k. gr. Č.
l'ětipeský z Chýš

29. 1612, 4. prosince. Rukop. č. 1174 f. 422. Den
sv. Barbory inventován statek po Anně, nebo Daniele
Khyna kširmistra manželky, pozůstalý a to takový:
Předně dům u železného muže řečený v Platnýřské ulici
ležící, dále v témž domě v sklepě klenutém blíž schodů
ležícím našlo se: V truhle zelený: živůtky damaškový tři,
kanavačovej dva, zamínový jeden, fěrtuch kanavacovej,
kožich ženskej muchejrovej, kolárek ferštatovej, kolárek
šamlatovej, sukně šamlatová s vodou a jiná bez vody,
kožich dupltykytovej, šorc ženskej prostej, kožich muchejrovej, sukně englického sukna, putnička barchanová,
kanavačová sukně, boráku cernýho některý loket. V truhle
cervené: prostěradel, cejch větších prostředních, menších
vyčt!o se 74 kusy, servítů 19. V truhle bílé menší:
v krabici malované pás stříbrnej, čepce zlatý dva,
pentlíky perlový tři, z nich jeden s štefty, čepec hedbávnej černej, rouchy tři, čept c, živůtek zelenej damaškovej, kožíšek muchejrovej, sukničl<a zelená, mant1íček hundskotovej, muchejrový, černý šlofpelc, kus filozelu zelenýho, fěrtuch zelenej, kožíšek mochejrovej, polštář
koženej, Zivůtek aksamitovej. V truhle velký vykládaný:
cejch, prostěradel, ručníků, ubrusů 66 kusů, plátna bílého
pět kusu, koflíčky stříbrný pozlacený zlámaný dva, koflíček
stříbrný, též zlámaný, číše slříbrný dvě, jedna pozlacená,
koflík slříbrnej v způsob sklenice, stříbrný lžice dvě.
Truhlička malá zelená v té, truhle nalezena, v ní v pytlíčku tolaruov širokejch 290 kusů, v' pytlíku druhém
ceskejch grošů 24 k., v koženým měšci 52 dukáty, v ko·
ženým jiném měšci všelijakejch grošův starej ch, více tolaruov širokejch 10, koliks kornoutků všelijaké drobné
mince.
V truhle velké červené. vedle postele dva kousky
plátna bílého, mantlík ferštatovej popelicemí futrem podšitej, fěrtoch forštatovej, kolárek šamlatovej s vodou,
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plátna černýho tři lokly, prostěradlo černý, šrejbtíšek
maličkej na koření, mantlík šamlatovej starej. V truhle
žlutý za dveřmi: rukávec, čechlíků a jinejch vecI, co
k okrase ženské přináleží 53 kusy. V almaře mantlík
muchejrovej letní, klobouk nepodšitej ženskej, knih jedenácte, truhlička vykládaná s šitím všelijakým, truhlička
na koření prázdná, postel žlutá pod nebesy, na ní poslámka, postílka dětínská s mřéžkami žlutá, stolice kozená.
Sklenice dvě na vocet, dva kotlíky k rybám vaření,
svícny mosazný dva, moždíř, žejdlík, půlka cínová, rožny
dva, kozlíků železnejch šest, podhrabáč, klíště dvoje
k vohni, pilka, trychtýř plechovej, hrnec měděnej, kordovanský botky, zámky velký dva k sklepu, váčky starý dva.
V sklípku klenutém skrz světnici jdouc našlo se od
cínového 81 kusu, umývadla s nálivkami dvě, talířův
tuzn, konvic 70, pánvičky na máslo dvě, svícny čtyry,
umývadla visutá tři, cedidlo, hrníčky dva, džbánků hlíně
ných šest s cínovými víčky, rožnů 14, rošty 4, hrnců
měděných 8, kotlíky prací 2, pekáče .4, kotlíky k pálení
vod 4, vanička, alembink, vohřívadla 2, cedítka 4, kotlíčků pět na ryby, pekáčků měděných 12, lžíce 4, hrnec
měděný na máslo. V truhle červený vinutejch šatů 10,
roušek 6, pláš! černej, kolárek borákovej podšitej, putnička mochejrová, šorc harasovej, koberce dva, ferštatová
sukně - . V černý truhle šatů vinutejch 58 kusů. Stolice
červená, postel pod nebesy s firhaňkem zeleným, peřin
40 kusů. V světnici stoly dva a postílka pod nebesy.
Dále v síni něco dříví k palivu.
30. 1613, 5. března. Rukop. č. 1068 f. 24. (Svědomí
k přípovědi Lidmily Glugerové hodinářce na dům u vo·
děncův v Platnýřské ulici po Anně, na onen čas Altmannové, a potom po Danielovi Khynovi zůstalé vdově.)
Marky ta Ambrožová svědčila: To jest mi povědomo, že
jsou byly dvě sestry ty paní Anny nebožky, paní Lída a
paní Apolena. (Nález není znám, leč dle následujícího
trhu dědila Dorota Altmanová, patrně dcera Anny Khynové z prvního manželství.)
31. 1615, 19. října. Rukop. č. 2114 f. 189. Jan
Augen jehlař a Anna k. d. u voděncův řečený od Doroty
Altmanové za 525 k. gr. Č.
0:<
1661, 20. června. Rukop. č. 2116 f 20. Anna,
Augenová, vdova po Jiřím Augenovi iehiáři, prodala dům
u železného muže, ležící mezi domy Jiřího "\Velkera a Jakuba Ulricha za 1000 kop svému zeti Petru \Vichnerovi
jehláři.

Číslo pop. 121.

*1. 1417, 11. května. Rukop. č. 2102 f· 145. Johannes, olim Henrici Freiberger filius, emit dimidiam
alteram s. gr. e. erga Nicolaum helmer pro XII S. super
domo Nicolai Hawenschilt calcariatoris. Act.. fer. III. post
Slanislai.
1. 1440, 7. července. R1I7wp. č. 90 f. 54. Gregorius lorifex e. d. inter domos ViT enceslai dicti Oc.asek
et relicte Johannis thorificis erga Wenceslaum dictum
Piwcze thorificem pro XXX s. gr. pro Act. fer. V. post
Procopii.
2. 1446, 10. května. lamtéz f. 132. Petrus Kulhanek serator et Margerelha e. d. inter domos \Venceslai
Oczaskonis et Duchconis thorificis erga Gregorium lorificem pro XXXIII s. gr. pro Act. fer. III. post Stanislai.
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1446. 24. října. Tamtéz f. 139. Duchko thorifex et Marg~retha e. d. erga Petrum seratorem .!Zulh~
nek dictum pro XXXIII S. gr. Act. fer. II. ante Slmoms
3.

et Jude.

4. 1454, 8. ledna. Ru7wp. č. 2105 f. 8. Duchk~
torífex resignat omnia bona sua Margarethe, conthorah
sue. Act. fer. III. post Epiph.
5. 1470.
Tamtéž f. 288. Duchko thorif ex.
Ru/wp. č. 2141 f. 257. Duchko
6. 1479.
thorifex.

7.

1487.

Rukop. č. 94 ll. f. 40.

1491.

Rukop. č. 2141 f. 267.

thorificis.

8.
vidue.

Duchkonis
Johanne

9. 1492, 21. ledna. Rukop. č. 2107 f. 2. Georgius Sowka et Dorolhea e. d. penes domum olim r;:1chconis torrilici, et domulll Georgii pileatoris erga Franconem frenificem pro XLIIII s. gr. pro Act. die Agnctis.
10. 1499, 22. října. Tamtéz f. 177. Swatossius
dietus Trnka cultellator et Dorothea e. d. inter domos
olím Duchconis torrificis et Georgii, antiqui calltoris, a
Georgio dieto 80wka, pro XL!'/, S. gr. pr. Act. fer. III.
post XI m. V.
Jl. 1500, 14. července. Tamtéz f. 189. Nicolaus
.sutor Nedach et Margaretha e. d. inter domos Georgii
candelaloris et oEm Duchconis torrificis si tam utrinque a
Swatossio Trnka pro XLVII'!, S. gr. pro Act. fer. III.
post j\1argaretha.
12. 1509, 19. dubna. Rt/kop. č. 2108 f. 35. Paulus
de Chrudim et Dorothea e. d. inter domos olim Duchconis et Viti pileatoris a Nicolao Nedach dicto pro
XLVIIIl' I, k. gr. PL Act. fer. V. anle Georgii.
13. 1515, 5. března. Tamtéz. Dorota, někdy Pavla
a již nyní Duchka manželka, vzdala duom svuoi, v němž
bydlí, manželu svému. Act. fer. II. post Reminiscere.
14. 1515, 31. března. 7allltéz f. 158. Jan Bavor
z Cietolibě, Stanislav zydomu Maternové, z rady, Zygmund YanÍčkovic, Vít Sípecký, Ondřej soukenník a Jan
od hroznuov, z obecních, toho času ouredníci v šesti pánech, z vuole pánuov koupili sú k ruce všie obce duom
pro obecní potřebu, aby v něm byl Jakub orlojník, na
tenlo zpuosob, že on Jakub ten duom má platiti svými
penězi. Kterýžto duom leží v Platnéřské ulici vedle Víta
kloboučníka z jedné a domu, j~ko oděnec vytesaný stojí,
z strany druhé. Od Duchka Cejky a Doroty m. j. za
XLV k. gr. č. Avšak takovým zpuosobem, že za ten
duom on orlojník má penieze dáti a již jest dal. V kterémzto domě on orlojník s Kateřinú, manželkú svú, má
býti a seděti, jako v svém vlastniem a dědičném beze
všie překážky jich pánuov OUI'edníkuov i jiuých všelikých
lidí. Avšak s túto znamenitú vymienkú: Jestli že by páni
jeho nechtěli mieti ani Kateřiny m. j. aneb oni manželé
že by tu nechtěli býti a chtěli by jej prodati, tehdy pp.
ouřcdníci budú povinni, aby jim jich sumu pojednú na·
vrátili. A také jestli že by naň co znamenitě naložili, to
také aby jim dáno bylo. Actum sabbalo ante Palmarum.
15. 1529, 4. prosince. Viz díl I. str. 13. č. 104.
16. lú41, 3. ledna. Ru7wp. č. 2142 j. T. 6. (Kšaft
v
Jakuba Cech a hodináře.) My purgmistr a rada St. M. Pr.
známo činíme naším títmo listem vuobec přede všemi,
~dež čten nebo člúcí slyšán bude, kterak Jakub, příjmím
Cech, hodinář, někdy soused náš, učinil kšaft a své poslední vuole porucenství v sobotu před Próvodní nedělí
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MODOXXXVlIIIO při přítomnosti ur. vladyk Beneše Roha
z Vlkanova, tehdáž spoluradního našeho, a Modesta z Pokštajna, též také toho času a též nyní spoluradního ll"šebo,
jenl k Zádosti jeho z našeho povolení a rozkázání s písařem k tomu byli jsú vysláni a toho jeho poručenství
takové před námi učinili oznámení: Tak že on Jakub hodinář jsa paměti dobré a svobody rozomu zdravého užívaje, vuoli svú poslední a konečnú oznámil jest takovúto,
tak že duom svuoj, v němž bydlí, v Platnéřské ulici le·
žící, klerýž jest zaplacený, i se všemi svrchky a nábytky
i se vším a všelijakým hospodářstvím, nic ovšem nevymieňuje ani co pozuostavuje, odkazuje a mocně po své
smrti poroucí a dává Kateřině, manželce své, a to ke
jmění, držení a k mocnému i dědičnému vládnutí a po·
žívání i k učinění s tím se vším jakžto s jejím vlastním,
když a což se jí líbí nebo líbiti bude, a to bez překážky
každého člověka právo k tomu jakéžkoli míli chtějícího.
Při tom dále oznámil, že on žádnému a zase také jemu
žádný nic dlužen ani jakým dluhem povinovat není.
Stvrzen 1541 v pondělí po Obřezování Páně J. po
Novém létě.
17. 1542, 23. března. Ru7wp. č. 534 ll. f. 67.
Staly se smlúvy svatební k svatému manželství mezi Kateřinou švadlí od mostu na místě mistra Václava, syna
jejího, a Kateřinou hodinářkou na místě Kateřiny, dcery
její, a to taková, .že táž Kateřina hodinářka po již jme·
nované dceři své jménem věna dala a již skutečně vy"
plnila XXV k. gr. č. Proti tomu zase Kateřina švadlí na
místě dotčeného mistra Václava obvěnila LXIIl/ 2 k. gr.
č., toliko do dne a do roka. Po dni pak a po roce jakzkoli nahořepsaní manželé se smluví, to při tom tak státi
má. Act. fer. V. post Letare.
18. 154'2, 29. srpna. Rukop. č. 2111 f. 345. Kate·
řina, stará hodinářka, vzdala duom mistru Václavovi a
Kateřině m. j. a dceři své. Act. fer. III. post Bartholom.
19. 1543, 6. října. Rt/kop. č. 2129 f. 20. V té
při, jakož jest Kateřina švadlí obeslavši Kateřinu hodinářku vinila ji z tollO, že nebožka dcera její a manzelka
syna jejího, mistra Václava, měla sobě odkázaných od
nebožtíka Jakuba, očíma svého a manžela Kateřiny hodinářky, 2 C zlatých, z kterýchžto tato Kateřina hodi·
nářka vyzvedla jest od Jeronyma Waltra z Lipska podle
šuldprifu 1 C zlatých nevěstě její náležitých, a ty do
statku svého vnesla, prolož žádá, poněvadž nevěsta její
to všecko, k čemuž jest jakú spravedlnost měla, zápisem
odevzdala a odkázala manželu svýmu, mistru Václavovi,
synu paní Kateřiny, aby těch 1 C zL, kteréž mimo náležitost vyzdvihla, na právě položeno bylo, že ona k nim
po synu svém spravedlivým nápadem právo a spravedlnost
praví se míti, táhna se podle toho i na šuldpryf takového
dluhu po nebožtíkovi Jakubovi hodináři. A ten když položen bude, chce zápisy společního vzdání ukázati, že to
všecko odevzdáno bylo synu jejímu od manželky jeho.
Proti tomu od Kateřiny hodinářky mluveno, že tomu
odpírá, aby jakých sto zl. dceři její a nevěste Kateřiny
švadlí náležejících vyzdvihnúti anebo do svého statku
vnísti měla, než což jest učinila koli, učinila jako ta,
kteráž toho moc měla, ale aby co t!' mělo bejti na ublížení jaké dcery její, tomu odpírá. Suldpryf pak aby po·
ložili měla, praví, že jí tím povinna není, nebo jednú i
druhé jej kladši německy i česky nechtěla ho přijíli, než
táhla se na nějaké svědky z Lipska a pro tož polmdž jí
O tom z práva nalezeno nebude, nezdá se jí, aby jí tím
povinna byla. . Tu potom z práva nalezeno, aby takový
šuldpryf položen byl, kteréhož strana póvodní žádala za
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přečtení a k tomu mluviti dala, že tomu odpírala Kateřina
hodinái'ka, jako by 1 C zl. dceři náležejících vyzdvihla,
teď se z téhož šuldpryfu i z kvitancí nachází, že takových
1 C zl. k sobě pI-ijala, kteréž spravedlivě dceři její nálezel\" a kteréž ona ,odkázala manželu svému a synu paní

Kateřininému

a po smrti její podle takového odevzdání,
kteréhož zápis dala čísti, přišlo jest na manžela jejího,
ten též urnřevši pozůstavil nápadu mateři své a poně
vadž již po smrti nevěsty její těch C zl. ona hodinářka
jest vyzdvihla, žádá, aby na právě položeny a jí jako
pravé nápadnici po synu dány byly.
Na to od hodinářky mluveno: Jakož se na šuldpryf
potahuje, však toho se v něm nikdy nenachází, aby těch
~ C zl. pastorkyni jeho náležeti mělo, než on sám Bartl
o tom vyměřuje, ale aby kdo při tom býti měl, toho
ničímž neukazují, ani kšaftem svým on nebožtík Jakub
aby o lom co poručil, sa toho za živnosti své mocným
hospodářem, svým vládl, šafoval, pokudž se jemu vidělo
a zdálo a sa navštiven od P. B. nemocí prve z světa
sšel, ndli syn Kateřiny švadlí ani manželka jeho; však
pi-es to dobře o tom. že Haft učinil, vědouce nic sou
tomu neríkali, až v času jistélll a vyměřené.n k stvrzení

svému přišel, kterýmžto kšaftem jí jest všecko bez výminky dal, jako manželce své. A to mohl dobře učiniti, neb
sobě toho v moci a vuoli své svobodné zanechal, a ona
podle takm·ého sobě dání to i jiné mohla učiniti a sobě
(l'oněvadž jí dáno bylo všecko) vyzdvihnouti. Kdd se
pak na vzdání spoleené potahují a tím svou spravedlnost
do!íčujíc, nech! se to uváží, jak jest to pořádné vzdání.
Napoly mrtvou na rathouz přinesli anebo přivedli, hned
potom druhý den umřela a o těch C zL nemohla jest ona
řéditi ani zapisovati, ani dávati, dávala věc cizí a ne svou,

nebo v moci své neboZtík J aknb pozustaviv, dal to, komuž
se jemu líbilo. A nadto vejš ani k takovému vzdání mimo
smlouvy svadební potahována býti nemohla, nebo tepna
po dni a po roce byla by mohla odevzdati, kdy by
k čemu spravedlnost mela.
K tomu od Kateřiny švadlí mluveno: Tuto se o tom
mnoho mlud, jakoby Bartl z Lipska, kterýž mčl sobě
takovú \"ěc svěřenú, toho dokládal, ale on Jakub že by
o tom nic neo7,l1ámil ani v kšaftu neporučil, však všemu
tomu z kvitanci rozuměli se muze, ze dceři náležejících
C zl. přijala, tuf již na svěření není potřebí víc ukazovati. A kšaftem kdež se hájí, však se nesoudí s ní
o slatek kšaftovní, než o statek dceři její náležitý, kterýž
v šuldpryfu poznamenán jest, a ten kšaftem jest stvrzen,
a aby v celosti lakový šuldpryf zustal, doloženo v kšaflu,
ze zádnému nic dlužen není a jemu také zádný. Nepol'ádnýho pak vzdání jako dotýkají, toho ničímž neukazují,
než samými pouhými slovy, však osobně sama zde v místě
tomto stála a manželu svému pořádné vzdání učinila;
natahujíce k tomu laké i smlouvy svadební, že by den a
rok neminul, ano manžel s manželkou mimo smlouvy
svadební, když chtějí tak aneb jinak, statky se spolčí a
sobě je zdadí, jakoi i tito manželé sou učinili a to s vuolí
Kateřiny hodinářky.

Tu p. purgmistr a páni- svzm ortelem vypovídají:
Poněvadž někdy Jakub, přijmím Cech, hodinář Jeronymovi Walterovi staršímu z Libska dal jest k věrné ruce
a v svěření 6 C zL rejnských, na kterúŽto sumu on J eronym \Valter jemu Jakubovi hodináři šuldpryf a revers
pod pečetí svú jest udělal, tak jakž tejž šuldpryf před

právem položen a ukázán jest, v kterémžto nachází se
vymerení i jistá a konečná vuole Jakuba hodináře, ač by
ho P. B. od smrli neuchoval, tčch 6 C zL aby na tři
díly rozdáno bylo, 2 C zl. Hanušovi, bratru jeho, 2 C
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zL Kateřině, manželce téhož Jakuba, a posledních 2 C zl.
Kateřině, pastorkyni jeho, dceři Kateřiny hodinářky, jakž
tejz šuldprif to vše v sobě ukazuje. Kdež on Jakub hodinář sa statku svého svobodný a dělaje podle práva
města tohoto Hafl, kterýž jest i k pořádnému stvrzení
phšel, toho šuldpryfn a vuole své kšaftem jest nepromenil a jinác o tom, maje moc, neřídil, nadto podle té
jistoty i bratr nebožtíka sumu svú i Kateřina, pastorkyně
jeho, na díl svůj 1 C zl. vyzdvihli a vuoli jeho Jakuba
hodináře při té jistotě ztvrdili, kromě C zl. jí Kateřině
pastorkyni, na též jistotě pozůstávala. Kterážto Kateřina
vdavši se za Václava, syna Kateřiny švadlí, témuž Václavovi, manželu svému, všecken statek svůj, na čemž by
koIi nálcžal, n'c ovšem, ani těch C zl. ji pozůstalých, nevymienujíc, pořádným zápisem před právem po smrti své
jest odevzdala a všecka práva a spravedlnost svú 'na něj
převedla; kteroužto Kateřinu, manželku sVú, on Václav,
manžel její, živností jest přečkal a potom po ní také
z tohoto světa sšel, po němž nápadně, jakž právo města
tohoto ukazuje, ze nejbližší nápadníci sou po dělech rodicové, všecken statek na Kateřinu švadlí, jakožto na
matku, po synu jest připadl. Pro tož z těch příčin dává
se jí Kateřině švadlí proti Kateřině hodinářce za právo,
tak že kterých jest C zl: od J eronyma Waltera Kateřiny,
dcery své, pod zápisem obapolním manželu jejímu zavazených a nenáležejících přijala, že jí Kateřině švadlí,
jakožto nejbiizší nápadnici po Václavovi, synu jejím, dáti
a navrátiti povinna jest a to do dvú nedělí pořád zběh
lých podle práva. Acl. die Veneris post F~anciscum,
20. 1548, 27. února. Rttkop. č. 2117 f· 129. Kryštof Haur cvočkař a Barbora k. d. od Kateriny hodinál:ky
za XCV k. gr. Č. Act. fer. II. post Mathiam.
21. ló56, 11. března. Rt/kop. č. 2142 j. Ce. ll.
(Kšaft Kateřiny hodinářky.) My purgmistr a rada známo, ciníme - kterak Kateřina hodinál'ka, někdy Jakuba Cecha hodináře manželka, bytem na ten cas v ldášleře sv. P. Barbory v měslě našem, učinila !dafl v pondělí den sv. Jana KL 1. 1555 - takže - na těch
I penězích gruntovních jí za duom, kterýž prodala Kryšto, fovi cvočkaři k vyplnění pozuostávajících - odkazuje
[různým osobám] a na oprevu kláštera sv. Barbory - .
Stalo se v středu před sv. Rehol·em. (Bezvýznamný spor
o tenlo kšaft zapsán v rukop. č. 2129 f. 468.)
22. 1575.
Rulwp. Č. 1058 f. 114. (Svědomí
mezi Marjánou, Kryštofa Haura cvockaře m., z jedl1,é a
Mandalcnou, Filipa platnéře, též Kateřinou, Ondřeje Sornogla manželkami, z strany druhé.) Valentin Zelenohorský
svědcil: Co se dotýče JI.'1arjány, manzelky Kryštofa cvoč
kaře, byl sem při snatku jich, pořádně jsou se a poctivě
vedle nařízení církevního sešli a lmezem oddáni. Co se
pak samého Kryštofa dolýče, to vím, že jest v Platnýřský
ulici medlý od třiceti let, mín neb více, a žádného
cvočkaře tu jiného nebylo, kterýž by se tím jménem
Lmcnoval, jako on. Více pamatuji,
Annu platnýřku
Sornoglovu, třetí duom od Kryštofa u kniehaře podle
oděndi, P. B. k sobě povolal; z tobo domu jest po-

ze

chována.

Linhart Pergkamer soustružník: Já o žádným Kryštofovi cvočkaři nevím, krom o tomto, a tato Marjána jest
manželka jeho. Byl sem při snatku. A bydlí Kryštof
Sv Marjanou třetí duom od knihaře u něhož umřela Anna
Sornoglová.
23. 1585, 24. ledna. Rukop. č. 2112 f. 195. (Tato
vuole Kryštofa Haura cvočkaře v spisu do rady podaná
s povolením p. purkmistra pánuov jest slovo od slova
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v knihy vepsána): Já Kryštof Haur, cvočkař a měštěnín
St. ::\'1. Pr., přiznávám se tímto listem a tímto mým dobrovolným uvolením, aby Marjána, manželka má, tím
snazněji a pilněji v mém tomto věkn sešlém mne šetřila
a opatrovala podle povinllosti manželské a tím taky bedlivější v spravování domácího hospodářství a živnosti
každodenní byla, že jí s dobrým svým rozmyslem, jsouc
rozumu zdravýho a paměti dobré, všecken statek, svůj za
živobytí svýho zapisuji a zadávám a konečně přivlastnuji,
na čem by ten koli záležel a jakým jménem moh' by
jmenován býti, jako, dUOln můj v Platnýřský ulici s svršky,
se vším hospodářstvím i s těmi věcmi, což k řemeslu
mýmu přináleží, a COž juž taky v řemesle uděláno a při
hotoveno jest od všelijakých hřebíků a cvoků, i to všecko,
což k tomu přináleží, jenž workaw slove. Však tepna po
mé smrti aby k tomu právo celé a dokonalú spravedlnost
měla a mocnou hospodyní v tom ve všem aby byla a
prve nic, nebo já dokud sem živ nad tím vladařství vším
sobě pozuostavuji. S touto však znamenitou vejminkou:
Kdyby ona Marjána, manželka má, jináče se potom ke
!!lně chovala, neZli tak, jakž nahoře dotknuto a na věrnou
i poctivou manzelku by náleželo a neZ mi před P. B.
i církví jeho tehdáž shromáždění při oddavcích i taky
nyní mi připovídala, abych to všecko mohl změniti a
plnou moc a právo abych mohl míli statček svůj, komu
by mi se dobře vidělo a zdálo, dáti a odkázati bez její
a jednoho každého člověka překážky. Ale sem té duověrné náděje, že ona na připovídání a slibování svá i také
vuoli božskou jistou pamatujíce všelijak, jako kdy prvy,
se chovati bude. S tímto jistým doložením: Kdyby juž tak
po mé smrti toho všeho v držení a užívání přišla podle
jisté, již oznámené ,ůle mé, tehdy aby povinna byla
Markýtě, Frydrycha Laryše cvočkaře manželce, z statku
mýho vydati šedesáte k. m., též Jiříkovi Haurovi s jeho
dětmi v rúk po mé smrti aby vydala dvaceti k. m., a
Melicharovi Haurovi pět kop a Jiříkovi, synu onoho Jiříka
Haura, taky pět k.; sic jinému žádnýmu niČÍmž povinno·
vata nebude. Aniž taky prvy za živobytí mého bez mé
vuole z domu nic odcizovati ani komu vydávati nemá a
moci míti nebude pod pokutou nahoře dotčenou. Act.
pridie Convers. s. Pauli.
24. 1585, 2. prosince. Rulwp. č. 2230 f. 133. Ve
středu den sv. Diviše stala se jest smlúva mezi Marjánou,
pozuostalou vdovou po někdy Kryštofovi Haurovi cvočkaři,
a Markýtou, pozuostalou dcerou, jakož jest týž nebožtík
Kryštof Marjáně, m. svý, jistej zápis o statku svem učinil
a jí Markétě, dceh svý, a Frydryc110vi Larišovi, zeti
ovýmu, 60 k. m. odkázal - uvolila se Marjána - k těm
60 k. ještě :20 k. m. přidati. Acl. fer. II. post Andreae.
(Kvitují Frydrych Haur a Markéta m. j. r. 1587.)
25. 1590.
Rt/kop. Č. 1666 f. 150. Hans Miler
cvokař.

Ta1Jltéž f. 247. Hans Miller cvokař.
26. 1594.
RullOp. Č. 2113 f. 104. Jan cvokař.
27. 1598.
28. 160(\ 17. října. Rulwp. č. 1062 f. 430. Jan
Miller cvočkař.
Ruhop. Č. 324 f. 407. Andres
29. 1608.
Ostrmajer cvočkař.
30. 1616, 18. července. Rukop. č. 2233 f 331.
Andres Ostrmajer cvočkař a Rebeka Solisova m. j., dcera
Zuzanny Solisové.
1621, 8. února. Rukop. č. 2114 f. 272. Rebeka,
Andresa Ostermajera m., jsoucí v nedostatku zdraví oznámila, že dává dum svůj, v němž bydlí, v Platnýřské ulici

*'
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_ i nádobí cvočkařské --:> Andresoví Ostrmajerovi m.
svému, a Rebece Ginclové, dceři své.

*

1629,

5. prosince.

Rukop. č. 2114 f. 422.

Ondřej Kejsler cvočkař a Anna lL d. od Repeky,

pana
Abrahama Gintera z Ginclfeldu, při komoře Ceské v ně
mecké expedicí sekretáře, manželky, za 400 k. m. jakž to
zdědila po Andresovi Ostrmaj erovi cvočkaři, vočímu svýmu.

Číslo pop. 123.
~~ 1402, 27. dubna.
Rttkop. č. 996 f. 50. Hen ..
ricus sellator emit unam s. gr. census erga Michaelem
sellatorem, socerum suum, pro X s. super doma eiusdem
Michaelis sita inter domos Iessconis Mezerzicz ex una
et predicti Henrici sellatoris parte ex altera. - Act. die
fer. V. post s. Georgii.
1. 1440.
Rt/kop. č. 90 f. 54. \Venceslai
Oczasek.
2. 1446.
Tamtéž f.139. \Venceslai Oczasek.

3. 1470, 4: ledna. Ruhop. č. 2105 f. 288. Gallus
Kabele et Dorothea e. d. inter domos Duchkonis torrificis et Galli calcariste situatam aput Annam, relietam
Oczasek, pro XLIX s. gr. Act.. fer. V. ante Epiph.
4. 1479, 20. února. Rukop. č. 2141 f 257. Faeta
est divisio bonorum post mortem Galli Kabele derelictorum
inter Dorotheam, uxorem memorati Galli et Johannem,
Franconem, Symonem, Ankzkam et Martham orphanos,
talis, quod domus sita inter domos Duchconis torrificis el
J ohannis ca1cariste emerunt Dorothee, qne debet dare
orphanis CC s. gr. Act. sabbato post s. Juliane.
5. 1488.
Rukop. Č. 94 1. f. 47. Dorothea,
olim Galli Kabele, nunc vero Valentini torrificis uxor.
6. 1487.
Rulwp. Č. 94 11. f. 40. Quemadmodum Gallus thorifex substancium suam Dorothee, con-'
thorali sue, et pueris suis ad equalem inter eos porcionem
oportuno tempore dividendam testamento suo delegaverat,
ex tunc decedentibus ex hae luce omnibus pueris Bolus
Franko superstes remansit, idemque Franko pro sua
porcione domum sitam inter domos Duchkonis thorificis
et Johannis calcariste cum XX s. gr. - suscepit a prefata Dorothea, matre sua.
Tamtéž J. f. 48. Franěk olim
7. 1490.
Kabelonis.
'
8. 1492, 5. července. Rukop. č. 2107 f. 2. Georgií pileatoris. Tamtéž j. 15. Johanna olim Johannis
ab .agnello, nunc vero Georgii de Mezyrziecz conthoralis,
reslgnat domum suam in plate a torriiicum inter domos
Simonis calcariste et Georgii sartoris, marito suo. Act.
fer. V. post Procopii.
9. 1500, 16. ledna. Rukop. č. 2107 f. 198. Vitus
pileator et Katherina e. d. inter domos Simonis orphani
et Nicolai dicti Nedach a Georgio antiql10 cantore, pro
XLV s. gr. pl'. Acl. fer. V. ante Anthonii.
10. 1524, 27. července. Rukop. č. 2142 f.G.
(Kšaft Kateřiny Ekrlíkové.) My j-urkmistr a rada - známo
činíme kterak Kateřina Ekrlíkova učinila kšaft - že
duom svuoj, v němž bydlí - odkázala Václavovi, synu
Dálo se v středu po sv. Jakubu (prohlášeno
svému. 14. února 1525).
29

n.

Xl V. V ulici Platnéřské. -

226

Xl V. V ulici Platnéřské. -

Č. p. 123.

ll. 1527, 12. září. Rukop. č. 2110 J. 225. Jan
Konstantin truhlář a Anna k. d. mezi domy Jakuba vorlojníka a Petra platnéře od Václava Hekrlíka za LX k.
gr.: č.:Act. feL V. ante Exalt. s. erucis.
12. l5BO,!':1. července. Tamtéž f. 338. Mistr Tomáš
Vlašimský a Regina k. d. mezi Jakubem orlojníkem a
Janem pilnikářem od Jana truhláře za XXXVII k. gr. pr.
Act. fer. VI. anle Process. M. V. in montana.
1,3. 1535, 8. dubna. Rukop. č. 2111 f. 100. Kundrat Stene a Barbora k. d. mezi domy Jakuba hodináře
a Jiříka Hoberpergera od m. Tomáše Vlašimského za
LX k. gr. č. Act. fer. V. ante Reliquiar.
14. J540, 17. listopadu. Rukop. č. 2134 f· 365.
Kundrat Stene seznal se, že jest dlužen XXV k. gr. č.
Hanušovi sklenáři od rožnuov, které zapisuje na domu
svém, v němž bydlí. Act. fer. lIlI. post Martinum.
15. 1548, 2. října. Rulwp. č. 2117 f. 150. Hanuš
Mezar a Barbora k. d. mezi domy pilnikářovým a někdy
Jakuba hodináře od Hanuše sklenáře za LX k. gr. Č.
Act. fer. Ull. post Michaelem.
16. 1553, 3. srpna. TamtéŽ J. 295. Valentin Zelenohorský k. d. mezi domy Vaňka pilnikáře a Kryštofa
cvočkaře od Barbory, nebo Hanuše Nezera manželky, za
LXV k. gr. č. Act. fer. V. post Petrum vinctum.
v
17. 1592, 27. ledna. Rukop. č. 2112 J. 372. Jošt
Smille zámečník a Zuzanna k. d. v osadě sv. Mikuláš"
v ulici Platnýřské mezi domy Václava šmejdíře a Jana
cvočkaře od Valentina Zelenohorského zámečníka a Anežky
m. j. Act. fer. II. post Convers. S. Pauli.
18. 1614, 26. září. Rulwp. č. 2233 J. 263. Stalo
se porovnání mezi staršími mistry i vším pořádkem ře
mesla zámečnického a hodinářského z jedné a Lazarem
Paumistrem zámečníkem, též některými mistry při něm
stojícími z strany druhé, item pbzvláštně mezi samým La·
zarem Paumistrem a Jobštem Smellerem, kdež jsou jmenovaní starší mistři sobě stěžovali, že by Lazar pořádek
jich naříkati měl a jimi se říditi, ani jsa do poJ-ádku obsílán, najíti se dáti nechtěl. Pročež i čeládka jemu byla
vyzdvižena II taková stížnost do rady byla přednešena pročež vyrozuměvše, že ta všecka nedorozumění
z pouhé toliko nenávisti jedněch proti druhým jest pošlo
_
a Lazar tomu, aby poctivý pořádek naříkati měl,
zjevně odepřel, nebo kdeZ jest sobě Lazar v některých
artykulích z sedmi artykuluv v majestátu cís. Ferdinanda
témuž pořádku jich daných, nedostatky býti pokládal,
jako že by v prvním stálo, aby žádný do pořádku
zámečnického za mistra přijat nebyl, leč by prve mistrovský
kus udělal, a potom teprv městské právo sobě objednati
povinen byl, pravíce, že by lépe bylo, aby prvé městské
právo sobě objednati a potom teprv mistrovský kus ukázáti
byl povinen. Ale když mu to, že na velikém omylel jest
postaven, naležitě ukázáno bylo, a že sou se předešle vedle
téhož arty kule i jiných následujících artikuluv všichni
mistři i sám Lazar do tohoto času řídili a spravovali, tu
teprv od svého předsevzetí upustil, a že se také podle
toho arty kule i jiných v dotčeném majestátu obsažených
říditi a spravovati připovídá, se prohlásil a to dotud, dokudž by J. M. C. král - poněvadž jsou se o to k J. Mti
_ utekli, jim něco vejše k týmž artykulum přidati a je
milostivě vysvětliti neráčil. Protož my smlouvcové je sme porovnali.
19. Hn 7, 29. srpra. Tamtéž f. 319. J. M. král ráčil jest v spisy ty již od dávního času od starších i jiných mistruv řemesla zámečnického, hodinářského, ručni-
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kářského, v ostružnického i heverského v městech Pr. proti
Jobštovi S. zámečníku - kdež jsou sobě do osoby jeho
stěžovali, že by on bez vědomí jich, však s podpisem a
jménem všech jistou suplikací J. Mti do města Lince 22.
dne Martii 1. 1614 podvodně odesílati jměl, stěžovali,
~ozdílně podávané, tudíž i v odpověď a svědomí jeho
SmeIlera, jako i v relací komisařuv svých mezi stranami
naříze!lých s pilností nahlédnouti a po bedlivém toho
všeho uváíení, poněvadž hou svrchu jmenovaní mistři nic
takového na téhož Jobšta S., což naň sobě stěžovali, ukázati nemohli, anobrž tudy jej u jiných také lidí v jakou,
takouž ošklivost a v eestné domnění nevinně uved)i, protož
J. M. C.,z mocnosti své císařské, jakožto. král Ceský, jej
Jobšta S. na dobře zachovalé poctivosti jeho tak milostivě
opatrovati ráčí, že to nadepsaných mistruv v příčině té
suplikováIJí a vznášení, jakožto ničími, neprokázané, jemu
Jobštovi S. - k žádné nejmenší ujmě dobrého jménanení - . Že jsou se pak svrchu řečení mistři takové všetečnosti a J. Mti Cé nešetrného a zbytečného zanášení
dočiniti opovážili, pro takové jich nenáležité předsevzetí,
ač by J. M. slušnou přícinu jmíti ráčil je všecky společně
stres tati dáti, toho však nyní zanechávati a do jiného
času na nich sobě to vyhražovati. Puvody pak nejpřed
nější jich, totiž Lazara Paumi,tra zámecníka a Vincence
Aušpicera hodináře, do trestání svého bráti, tak aby oni
ihned na rathouz St. M. Pr. do vězení měštanského se
postavili a tam za tři dni zustávali --o Decretum per
imperatoriam maieslatem in consilio Bohemico Pragae
XXIX Augusti a. 1617.
v
20. 1618, 4. května. 1,'amtéž f. 415. Hendrych
Safer, poručník sirotkuv Jana S'pída, dvorského sklenáře,
přiznal se, jakož jest týž Jan ~míd za dílo zámečnické
d" domu jeho dělané Jobštovi S. 55 k. m. dluzen pozustal, že se o zaplacení narovnali.
v
* 1621, 19. února. Rt,(kop. č. 2114 f. 219. Jobst
Smeller zámečník v nedostatku zdraví postavený oznámil, že jest dal - dum a jiný všechen statek svůj
_ Zuzanně, manželce své, na ten zpusob, ze ji Zuzannu
nad Alžbětou, dcerou svou, za mocnou otcovskou poruč
nici nařizuje - .
* 1628, 31. srpna" Tamtéž f. 390. Jobst z Pryslu
k. d. mezi domy Jiříka Svarcp~cha a Anclresa Ostrmajera
od Zuzany, po nebo Jobštovi Smellerovi vdovy, za 1000
k. gr. č.

RullOp. č. 90 f. 3. Fran1<ůnis cal ca1. 1437.
riatoris.
2. 1439, 20. března. Tamtéž f. 33. Andreas Stricz
calcariator et Dorothea e. d. inter domos Michaelis calc:lfiatoris et Galli calcariatoris erga Frankonem calcariatorem pro XXV S. Act. fer. VI. ante Judica. (Bez kvitancL)
3. 1449, 5. května. Tamtéž f. 116. Georgius calcariator et Dorothea e. d. erga Frankonem calcariatorem
pro XXV S. gr. Act. fer. II. post Floriani.
4. 1469, 22. srpna. Rukop. é. 2105 f. 101. Pdr
Fux calcariator et Dorothea e. d. erga Georgium ca1cariatorem pro XXXIII S. gr. pr. Act. fer. UL ante
Bartholom.
5. 1477, 30. dubna. Tamtéž f. 385. Johannes
Doubek et Nieta e. d. erga Petrum Fux pro L S. gr. pr.
Act. ler. IIlI. ante PhiJippi et Tacobi.
6. 1479, 3. dubna. Rukop. č. 2106 f. 33. GaIlus
calcariator emit arcam combustam in p1átea torrificum
sitam inter areas combustas Johannis ca1cariatoris et
Hawliconis hincinde circa Johannem Doubek pro sex S.
gr. pro Ac!. sabbato anle Domine, ne longe. - Tamtéž.
Johannes ca1cariator et Dorothea e. d. aream combustam
aput Gallum calcariatorem pro VII/ 2 S. gr. pro Eodem die.
Spojeno s následujícím domem.

Číslo pop; 124 c.

Rt/kup. č. 90 j: 33. Michaelis cal1. 1439.
cariatoris.
Tamtéž f. 11. Margarethe, reliele
2. 1442.
Michaelis calcariatoris.
3. 1449, 6. května. Rukop. č. 90 f. 176 a č. 2103
f. 40. Ganus dietu, Paulus ealcariator et Hedwika e. d.
inter domos relicte Mauricii seIlatoris et Georgii calcarialoris erga eundem Georgium pro XVIII S. gr. pr. Act.
fcr. III. post Floriani.
4. 1469.
RullOp. č. 2105 f. 101. Gallus
parVl1s.

1477.
1479.
busta Hawliconis.
Ó.

6.

Číslo pop. 124a.

1. 1437, 22. května.~- Rulwp. č. 90 f. 3. Gallus
calcariator et Helena e. d. inter domos Wenceslai Oczasek ex una Frankonis ca1cariatoris parte ab altera erga
Margaretham, re1ictam Pesoldi rotsmid, pro XXII S. gr.
pro Act. fer. lIlI. post Penth.
2. 1460, 19 kvetna. Rukop. č. 2105 f. 118. Gallus
calcariator resignat domum súam propriam inter domos
Wenceslai Oczasek et Petri dicti Fux Johanni, nato suo,
Marthe, conthorali ipsius. Act. fer. II. dominice Rogaci:",:;:SZ-,
onum.
~ i
:_J
3. 1469.
Tamtéž f. 107. Gallus magnus.
4. 1470.
Tamtéž f. 288. GaIli calcariste.
Tamtéi: f. 38S. Johannis caJcariste.
5. 1477.
6. 1479.
Rulwp. č. 2141 f. 251. Johannis
calcariste. - Rulwp. č. 2106. f. 33 Area combusta Johannis calcariatoris.
Spojeno s následujícím domem.
::..~

Tamtéž f. 385. GaIlus calcarista.
RullOl" č. 2iD6 f. 33. Area com-

Spojeno s následujícím domem.

Číslo pop. 124 d.

r.

1400, 15. řijna. Rukol'. č. 2101
60. Nicolaus
dietus Dinsthafft sellator emit I S. gr. census erga Marti:lUm sellatorem pro septem cum media S. gr. super domo
lpS1US Martini sellatoris, que o1im fuit Witkonis sellatoris
'
fralris sui. Act. fer. V. ante XI mil. Virg.
. *2. 1408, 14. července. Ta III též f. 154. Johannes
scnptor de Tepla emit VII cum media S. minus duobus gr. c.
erga Nicolaum Dinsthaff, sellatorem pro LX S. super
duabus domibus ipsius Nicolai. Ad. sabbato post Margarethe,

';'1.
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*3. 1416, 3. listůp. Rukop. č. 2102 f. 122. Nicolaus Dinsthaft sellator exsolvit II. S. gr. c. erga Johannem
dictum scriptorem de Tepla pro XIX). super domo propria. Act. fer. 1lI. post 00. SS.
*4. 1417, 6. února. Tamtéž f. 135. Ursula, filia
olim Petri Smelczer, nunc vero Johannis de Benessaw
conthoralis, ernit IX s. gr. C. erga supradictum Johannem,
marilum suum, super domo Nicolai Dinsthaft sellatoris.
Act. die S. Dorothee.
1. 1442, 11. září. Rukop. č. 2099 f. 608. Sieut
Mathias sellator evaserat cum porcione paterna Susannam,
natam suam, cum eam nuptui tradiderunt, a se et ab alii!
pueris sequestrando, et Katherina, similiter olim relicta
Spaczkonis, nunc conthoraíis sua, Annam, natam suam,
evaserat cum porcione hereditaria, ex tunc dieti coniuges
huiusmodi consensum simnltaneum fecernnt, quia pretactus
Mathias predictam Susannam adrnisit ad devoluciones
filiorum suorum, videlicet Jankonis et Nicolai, et ad porciones eorum, si aliquis ex ipsis ante annos completos
decedere contingerit. Eciam prefata Katherina Annam,
filiam suam, admittit ad similes devoluciones Wenceslai,
J ohancze et Hathe, liberorum suorum, ut si aliqui decederint ex ipsls inennes, quilibet ex ipsis in sua linea
propinquitatis devoluciones habere debet p1enarias, et si
omnes decederint inennes et filie predicte aliis liberis
suis post se non reliquente;, exincle in prefatos coniuges,
videlicet Mathiam et Katherinam, quilibet ex parte Iíberorum suorum devolvi tenentur, prout porciones dictorum
puerorum ex parte utraque in resignacionem, quam dicti
coniuges mutuo sibi fecerunt, plenius .expressatur. Act.
fer. III. post Nativ. M. V.
2. 1442, 1. prosince. Rukop. č. 90 f. 71. Martinus
sellator et Margaretha e. d. inter domos Mauricii sellatoris
et Margarethe, relicte Michaelis calcariatoris, erga Mathiam
sellatorem pro XX s. gr. Act. sabbalo post Andree.
3. 1450.
Rukop. č. 90 f. 181. (Viz níže č. p.
125.) Katherine, relicte Mauricii sellatoris.
4. 1451, 13. května. Tamtéžf. 250. Kaczka, relícta
Mauricii sellatoris, resignat suam post mortem domum,
quam inhabitat, sitam in plathea torificum inter domos
Georgii calcariatoris et Martini sellatoris, ac ortum suum
in Arena Parve Partis - Margarethe, nate sue, et pueris
ipsius et Johanni Otlik, marito ipsius Margarethe.
Act. fer. V. ante Sophie.
5. 1456, 29. července. Rukop. č. 2103 f. 69 a
2105 f. 44. Gallus calcariator et Hedwika e. d. penes
domum Martini sellatoris et Georgii calcariatoris erga
Kaczam, relictam Mauricii sellatoris,' pro XXVII S. gr. pr.
Act. die Marthe. (Peníze splácí Jan 'Otlík.)
6. 1474.
Rukop.J 2105 j. 341. Galii calcariste.
Spojeno s domy č. 124a, 124b,~124c.
7. 1501.
Rukop. č. 94 1. f., 191. i Facta est
eoncordia inter Petrum ab' alba cruce, Wenceslaum Fresser
et Simonem calcaristam ex una et Mathiam pileatorem
parte ex a!tera occasione XI S. gr. eidem Mathie obligatarum.

8. l1í02, 20, července. Rukop. č. 2107 f· 219.
J ohannes canulator et Margareth< emerunt d. inter domos
Nicolai calcariste et Viti pi1eatoris a Mathia pileatore pro
XLV s. gr. pr. Act. fer. lIlI. ante Magdalene.
9. 1523, 7. prosince. Rulwp.; č. 2110 f. 9. Petr
Sykora a Kateřina k. d. mezi domy Rady ševce a Hekr29*
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líka kloboučníka od Markéty, vdovy Faberové, za L k. gr.
č. Act. fer. II. post Nicolai.
10. 1528, 1. prosince. Tamtéž f. 284. Jiří Hobrperg a Kateřina k. d. mezi domy Rady ševce a Jana
truhláře od Petra platnéře za LIlII k. gr. č. Act. in
crastino Andree.
ll. 1548, 3. ledna. Rukop. č. 2117 f. 122. Václav
Bobr a Barbora k. d. mezi domy Jiříka platnéře a cvoč
kaře od Jiříka Haberpergera za XCV k. gr. č. Act. fer.
JIl. post Circumcis.
12. 1596, 20. června. Rukop. č. 2113 f. 48. Kryštof
$vorcpach [hodinář] a Krystína k. d. mezi domy Jobšta
Smi1le zámečníka a někdy .Linharta Plage od Markéty
Bobrový a Jana Bobra, pastOl:ka jejího, za 225 k. gr. Č.
13. 1612, 9. 1istop. Rukop. č. 2233 J. 121. (!"ejjasnějšímu a nejnepřemože~ějšímu velikomocnému Rímskému císaři, Uherskému a Ceskému králi, pánu panu našemu nejmilostivějšímu ponížen§ relacL) Nejjasnější a
~ejnepřemoženější velikomocný Rímský císaři, Uherský a
Ceský etc. král, pane pane n~š nejmilostivější. Jakož jsou
nám z kanceláře V. Mti Cé Ceské dvorské některé spisy
dotýkající se té pranice, která po vyšlé V. Cé Mti resoluci mezi staršími hodináři a zámečníky SL M. Pr, z jedné
a malými hodináři od V. Cé Mti osvobozenými, z nichž
někteří měšťané Menš. M. Pr. jsou, z strany druhé, od
obonch stran tovaryšuv v témž St. M. Pr. [v] vopilém
zpusobu stala, odeslané a při tom poručeno, abychom
osoby ty, jichž by se tu dotýkalo, před sebe povolali,
všemu tomu vyrozumějíce je přátelským zpusobem o to
porovnali, anebo V. Cé Mti vyřízení svého rclací učinili.
I nepominuli jsme na takové V. Cé Mti poručení stranám
den jmenovati, na jiném nebyvše, nežli to v$e, což nám
tak od V. Cé Mti v té příčině poručeno, k místu a konci
náležitému přivésti. Vyrozuměvše pak po postavellíse jedné
i druhé strany, že táž věc a což se tak mezi čeládkou
jich sběhlo, netoliko již tehdáž mezi nima samýma k porovnání přišla, nýbrž také jeden z nich již v městech
Pražských víceji přítomen není, to vše při tom jsme tolikéž, obzvlášlllě pak, poněvadž se z spisuv dostatečně,
který by druhému k té pranici příčinu dal, vyrozuměti
nemohlo, zanechati museli. A poněvadž jsme vedle toho
z řečí od obojí strany tu mluvených tomu snadně porozuměti mohli, že mezi nimi samými mistry velké nedorozumění a záští zustávalo, tak jakž se to potom z stížností
od obojí strany proti sobě vedených, takto v skutku vyhledalo a našlo: Kdyžto jsou malí hodináři ~ Menš. M.
Pro jednoho z starších mistruv St.l\L, Kryštofa Svarcpocha,
tu tehdáž přítomného, obviňovali z toho, kterak jest se
on netoliko většímu hodinářství, a ne menšímu, vynaučil,
však nic méně že jest až posavad proti dobrému řádu a
obyčeji, kterýž se netoliko v městě Aušpurku, ale i jinde
\. Svaté říši zachovává, tovaryše fedroval, ale také na
n,ens! hodinářství učedníky přijímal a jim za vyučení
dával, s tou při tom jich další žádostí. Poněvadž vedle
zprávy sem v příčině té učiněné, to obojí řemeslo v témž
městě Aušpurce z jistých příčin rozděleno jest, aby pol,udž mu takové hodin menších dělání dokonce zbráněno
býti nemohlo, aspoň samých u,čedlníkuv chování zastaveno
bylo. Naproti tomu zase on Svarcpach se v tom omluvna
činil, že jest leta učení svého pořádně a jakž náleží, ne
v nějaké vsi, než v hlavním městě Vratislavi, vystál a list
ten, kterejmž mu za vyučení dáno, se tolikéž na obojí
h meslo vztahuje, již on také až posavad, jakožto starší
mistr a starožitný měštěnín St. M. Pr., vedle dovolení jemu
představené vrchnosti a všeho pořádku po ukázání jim
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majstrštulm řemesla svého a od nich ho schválení a oblíbení pokojně provozoval. Nápodobně také žádajíce, aby
téhož menšího hodinářství bez vyslyšení a rozeznání zbaven nebyl. A zvláště v městě Aušpurku při tom tehdejším téhož obojího řemesla rozdělení všickni starší
mistři při těch řemesJích, kterýchz jsou někteří z nich
trojího neb ještě víceji požívati (jakž to oni sami menší
hodináři za pravé činí) do živobytu jich zanecháni byli.
Nicméně také co se čeládky dotýče, na ty prostředky
abychom pomyslili, aby budoucně takových nezpusobuv
se uvarovati, anobrž oni v lepším poslušenství a cím dále
vždy v lepším řádu zdrHni býti mohli, nežli aby k takovým nedorozuměním a nezpusobum jaké další příčiny dávané býti měly. A tak jest po obšírném těch všech věcí
od ohojí strany přednášení od nás po pilném mezi nimi
prostředkováním k tomu přivedeno, že jsou nadepsaní
hodináři menší od takové jich ~ádosti dokonce upustili a
při pověděli dotčeného Kryštofa Svorcpacha, spolu i všecky
jeho tovaryše a učedníky, které); jest on prve na obou
řemeslích, větším i menším hodinářství, vyncil anebo budoucně vyuči, jak oni sami, tak i čeládka iich předně
jeho Kryštofa za poctivého a dobře vyučeného mistra,
jako i všecky jeho tovaryše a učedníky za poctivé a pořádné držeti a jmíti. I také se budoucně na již menované
nedorozumění v ničemz potahovati nechtějí.
Však s tou
při tom znamenitou vejminkou. že po smrti jeho žádnémn
víceji v městech Pražských toho příno bejti nemá, leč by
jistotu ukázal, že jest se jak jednomu tak druhému již
jmenovanému řemeslu, jakZ za obyčej jest, po letech pořádně vyučil. A a by tím lepší svornost a láska mezi
nimi a čeládkou jich zdržána býti a zvláště pak ti, kteříž
by něco nenáležitého před se bráti chtěli, . k náležitému
ijch "trestání přivésti se mohli, v tom jest se nadepsaný
Svorcpach spolu s jinými pE něm stojícími mistry zakázal,
že ve všem tom, což by se tak kdy sběhlo a stalo aneb
ňáké stížnosti na někoho z nich přicházely, vedle obyčeje pořádku fedrovati nápomocen býti chce, naproti
tomu zase mají jak ti osvobození, tak i jiní, jenž v l\lenš.
M. Pr. ohývají, od osob svých k zámečnickému a hodinářskému cechu \' témž Menš. M. Pr, však bez p,)hor~ení
jich svobod, se připojiti a přiznati i také čeládku pro zdržení
dobrého poslušenství a streslání provinilých k tomu míti,
aby se ihned pořádky cechovními říditi a spravovati povinna byla. Na ten však způsob a konec, kdyby někdo
z St. M. něco provinil, aby před svejmi cechmistry, tu
kdež náleží, jako i Malostranští v náležitých jim místech
'před jich cechmistry obžalováni a vedle nálelitosti a jednoho každého provinění, buďto vězením aneb peně,itou
pokutou, strestáni bejvali.
Co se pak černých knížek dotýče, do kterejch jsou
oni neposlušné a provinilé v řemesle jich, kteříž jsou tak
po obvinění jich odsud se odebrali aneb nějak nenáležitě
se chovajíc z toho nevyvedli, zapisovali, z takového jména
jit sjítí má a to, jald u jiných pol-ádkuv za obyčej jest,
k zapisování těéh neposlušných registra cechovní jmenována býti mají.
A tak nejmilostivější císaři, králi a pane náš, poně
vadž již jmenované nedorozumění a záští jiz od dávního
času mezi nadepsanými oboumi řemesly vzniklé, skrze
což mnohdykráte i k mordum by příčina byla dána, na
V. Cé Mti poručení pilným a bedlivým prostředkováním
naším zdvižené a k dokonalému místu (však na další V.
Cé Mti ratifikací) přivedené jsou, nemohli jsme pominouti,
nežli o tom o všem V. Cé Mti zprávu svou poníženou
učiniti a při tom připomenouti, pokudž by V. C. M. pro
budoucf paměti Staroměstským a Malostranským v známos,

Xl V. V ulicí PlatHéhké -

Č. p. 124d.

uvésti chtíti a poručiti ráčila, aby to vše do kněh svých
městskvch vložiti a vepsati dali a nad tím nade vším
ruku o'chranou ddeli. S tím se V. Cé Mti milostivé ochraně
poníženě Dorucena činíme. Datum ponízené relací naší
v Praze v· pátek po sv. Linhartu 1. 1612 V. Cé Mti věrní
poddaní a služebníci: Adam Ceis z Pirnova registrator,
Jan Kryštof Krocín z Drahobejle, Jan Joachim Mendl
z Štajnfelzu, Kašpar Behmer.
14. 1614, 6. května. ,Tamtéž f. 217. Právní rozepře
mezi Krystínou, Kryštofa Svorcpocha manželkou, a Martinem Šnejderem zámečníkem příčinou nářku na poctivosti
nad ní Krystínou od něho Martina vzniklá - byla porovnána.

'"
pacha.

1627.

Rukop. č. 2114 f 390. Jiříka Švarc-

,* 1627, 19. srpna. Rukop. č. 2234 f. 283. Mezi
Tobiášem Cimrmanem, poručníkem nad nokdy Abrahamem
Knapingerem, sirotkem po Rudolfovi Rytyngerovi Kna
pingerovi hodináři, otci jeho vlastním, ze strany jedné a
Jiříkem Svarcpachem hodinářem a Marií, Lorence Beneše
z Dražanova manželkou, měštkou Nov.v M. Pr., z strany
druhé stala se smlouva: Jakož Jiřík Svarcpach některé
věci nebo Abrahamovi Knaperovi sirotku přináležející,
kteréž jest nebo Kryštof Svarcpach, jakožto nařízený poručník, po smrti své zanechal, k sobě přijal, z toho počet učinil, takle ješlě dodati má 63 k.
1629.
Ruhop. Č. 2234 f. 246. Jiřík
Švarcpach hodinář dlužen 205 k. m. Lidmile Menclové,
ktení. dluh postoupila Aureliusovi Behmovi a Veronice m. j.

Číslo pop. 125.

1. 1447, 27. lÍnora. Rukop. č. 90 f. 143. Kaczka,
relicta Mauricii sellatoris, resignavit sumn post mortem domum, quam inhabitat, inter domos Nicolai sellatoris et
Martini sellatoris, ac ortum in Arena Parve Parti, sub
castro Pragensi ex opposito ecclesie s. Petri - J\Iargarethe, nate sue, et Johanni Ottlik, marito eius. Act. fer.
II. dominice Invocavit. (Zrušeno r. 1451.)
2. 1450, 29. ledna. 1amtéž f. 187. J\lartinus sellator et Katherina, relicta Mauricii sellatoris, fecerunt cambium pro domibus eorum; domus enim Martini sita est
penes domum Georgii calcariatoris, quam quidem domum
suam idem Martinus in XV s. gr. po suit. Domus. vero
Katherine sita est penes domum Nicolai sellatoris, quam
eadem Katherina in XXX j, s. gr. taxavit. Act. fer. V.
post Convers. s. Pauli.
3. 1462, 20. května. Rulwp. č. 2105 f. 167.
Georgius ostrožník et Dorothea e. d. inter domos Tome
seHatoris et Galli calcariatoris erga lvIartinum sellatorem
pro LIlI s. gr. Act. fer. V. post ~ophie.
4. 1474, 10. března. Tamtéž f. 341. Johaunes
Sskoda torifex' et Jana e. d. inter domos Thome sellatoris
et Galli calcariste circa Martinum, generum olim Martini
sellatoris, pro XXX s. gr. boem. Act. fer. V. anle Gregorii.
Ó.
1476, 14. května. Tamtéž f. 370. Nicolaus
calcarista et Kath erina e. d. inter domos Thome sellatoris
Nigri et Galli calcariste apud Johannem Sskoda pro LX S.
gr. pr. Act. Ter. III. ante Sophie.
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Rukop. č. 94 II. f. 91. Nicolai
6. 1492.
calcariste.
7. 1505, 20. října. Rukop. č. 2107 f. 273. Vrbanus pellifex e. d. inter domos Johanni; canulawris et
Sskorpikonis a Georgio Ssalomun et \Yenceslao Fresser,
commissariis bonorum olim Elizabeth, relicte Nicolai calcariste, pro XXIIII s. gr. pr. Act. fer. ll. ante XI m.. V.
8. 1507, 3. srpna. Rulwp. č. 2108 f. 6. Laurenci us illuminator et Regina e. d. inter dom03 Johannis canulatoris et Duchconis calcariste ab Urbano pellifice pro
XXX s. gr. pr. Act. die S. Steph. invent.
9. 1 fl 12, 22. března. Tamtéž f 94. Andreas sutor
dictus Rada et Anna e. d. inter domos Joliannis canulatoris et olim Sskorpikonis a Laurcncio illuminatore pro
LV s. gr. pr. Act. fer. II. ante Annunc. b. M. V.
v
10. 1542, 15. května. Rukop. č. 2111 f. 337. Jiřík
Sirka platnýř k. d. mezi domy pilnikářovým a Císaře
zámečníka od Václava Rady za LXXII'!. k. gr. C. Act.
fer. II. Rogationem.
11. 1563, 18. srpna. Rukop. č. 2118 f. 56. V,9ldrich
Ther k. d. od poručníkuv sirolkuov po Jiříkovi Sárkovi
pozustalých za ilO k. gr. č. Act. die Agapiti.
12. 1564, 14. července. Ru/wp. č. 2121 f. 92.
Jakož jest duom po někdy Jiříkovi Sárkovi pozllostalý
v Platnéřské ulici ldící prodán a za tajž XV k. gr. c.
zavdanýcli sirotkuom po Jiříkovi pozuostalým jest složeno,
i Vítovi Herkulišovi z Mochndoríu takových XV k. gr.
jest puojčeno na ten zpuosob, že rukojmě za ně postavil
Vavřince Goliáše a Václava Augustu, kteHž jSlÍ se o~obami
i statky svými zavázali, kdyžby sirotci po Jiříkovi Sárkovi
pozuoslalí let dojdouc takové sumy poHdali, tehda oni
nadepsaní rukojmové povinni budou těch XV k. složiti.
A jestli by tomu dosti neučinili, tehdy sirotci budou moci,
buď jeden z nich nebo všickni společně, té sumy na
gruntech a statcích anebo na osobách jich rukojmí dobývati a postihati přede všemi jinými věřitely, tak jakoby
zvod i zmocnění od práva vyšlé do západu slunce právo
vykonáno a vydržáno bylo. A on Vít Herkuliš ruk"jmím
se podpurcí staví a i sumu tu na domu svém 1 v němž
bydlí, i na všcm statku pojišťuje a zápisem tímto zapisuje.
Jestliže by oni rukojmové zaň své dáti museli, aneb k jakým škodám skrze to rukojemství přišli, aby se molili na
témž domu i na všem statku jeho Vítovým hojiti a sumy
své postihati přede všemi jinými věřitely. Act. postridie
Margarethe. (~. 1580 kritují Jan a Regina, syn též dcera
někdy Jiříka Sárky, Václava Augustu z Vostrova. R.1577
jmenuje, se ještě jich sestra Anežka. Viz rukop. č. 2122
f. 212.)
13. 1565, 19. července. Rulwp. č. 2118 f. 111.
Marek Gutter platnýř a Mandalena k. d. mezi Václavem
železníkem a někdy Císaře voslružníka od Voldřicha Thera
za 90 k. gr. č. Act. pridie Arnolphi.
14. 1574, 18. listopadu. Rulwp. č. 2122 f. 94.
Marek Gultr platnýř přiznal se, že jest dlužen 72'/2 k.
gr. č. Janovi Senerovi, v kteréžto sumě dluhu duom svuoj
v Platnýřské ulici mezi domy Filipa se§láře a Václava
Bobra ležící postoupil dotčenému Janovi SeneroYÍ a Mandaleně m. j Act. pridie Elisabeth. (Splacen dum r. ló80.)
15. 1581, 31. srpna. Rukop. č. 2112 f. 106. Barbora Kochová platnýřka kv d. mezi domy Filipa scdláře
a Václava Bobra od Jana Senera za 100 k. gr. Č. Act.
pridie Egidii.
16. 1588. - RttllO}'. č. 1028 f. 236. My Rudolf oc
v té při mezi Pavlem Kochem, Marjánou, Barborou, Man-
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dalenou, sestrami jeho Pavla, z jedné a Barborou, Linharta Plage platnýře manželkou z strany druhé, co se
~ědictví otcovského dotýče, ten ortel takto se napravuje:
Ze nadepsané Barboře Plago~é, jakožto mateři těch dětí,
třetí díl ze všeho statku po Stefanovi Kochovi, prostřed.
ním manželu jejím, náležeti má, dva pak díly toho témuž
Pavlovi Kochovi a sestrám jeho se přivlastňuje.

17.

1592, 9. listopadu. -

Viz výše str. 14. č. 17

a 18.

18. 1597, 20. listopadu. Rulwp. č. 2113 f· 87 a
341. Petr Widmon mlynář a Dorota k. d. v Plat~ýřské
ulici mezi domy Ondřeje Gegera sítaře a Kryštofa Svorcpacha hodináře od Linharta Plage platnýře za 220 k.
gr. č.
19. 1604, 2. prosince. Tamtéž f. 341. Baltazar
Svorcpach kožišník a Sy bil1a k. d. od Petra Vi'idmana
mlynáře za 300 k. gr. č.
20. 1612, 10. května. Rulwp. č. 2233 f. 76. Ve
čtvrtek po Misericordias domini stalo se narovnání mezi
od pánuv nařízenými poručníky sirotkuv Alžběty a Anny,
po nebo Baltazarovi Svorcpochovi zustalých, a Sybil1ou,
vdovou po témž Baltazarovi, matkou vlastní týchž sirotkuv,
že poněvadž táž Sybilla stav svuj vdovský oumyslu proměniti jest a sobě jiného manžela pojíti, pročež ona
dítkám svým jedny každý, když by k letům svým dospě·
lým a k poctivému vdání přišly, po 1óO k. gr. m. vy·
dati má.
21. 1620, 21. srpna. Rukop. č. 2114 f. 270. Jakub
Kéipchen kožišník vzdává statek svůj Sybille, manželce
své a zase táž dllm svuj, v němž bydlejí, manželu svému.
1638, 17. září. Rulwp. č. 2115 f.33. Jan Ziegler
platnýř a Anna k. d. od Jakuba Kopichena a Sybilly m.
j. za 400 zl. rýn.
1642, 17. března. Tamtéž f. 99. Kristian Kolbe
cejkšmid a Anna k. d. od Kristiana a Augustina bratří Kéi·
pichenu, synu po Jakubovi Ki:ipichenovi, kteří zvedeni
byJi v dum pro nezaplacení peněz gruntovních Janem
Zeidlerem (1), za 200 zl. r1u,

'*

*
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Rukop. Č. 90 j. 143. Nicolai sel·
1. 1447.
latoris.
2. 1449.
Rukop. č. 2119 f. B. 2. Ve
jmeno božíe amen. Já Mikuláš sedlář vyznávám že
aekoli P. B. děkuje zdráv jsem tělem, však bera sobě to
před oči, kterak vešken tento svět v neustavičnosti a ne·
jistotě jest položen, takže ižádný člověk nenie ani b);ti
muož k žimosti své jist dnem zejtřiejším, a tak péči na
to maje podle výstrahy čtenie svatého, ahy mne den
smrli mé jako zloděj. čehož P. B. rač ostřieei, neuchvátl,
ani chtě rád, což na mne jest, přepustil·li by na mě
Buoh těžkost snad nemocí nebo jinú příhodú nenadáJú,
by o statek a zbožie po mně zuostalý a zuostalé si,rze
pheinu mého obmeškánie mezi príbuznými a přátely m};mi
hteří svárové se dáli, toto mé poslednie porucenstvic a
konečný límysl vuole své o všem zboži a statku mém,
kteréhož mi P. B. z štědroty milosti své popřieti rácil,
zhedil scm a zpósobil i mocí tohoto listu a porucenstvie
mého s_dobrým rozmysiem [je dím a zpósobuji obyčejem
takovýmto: Najprvé učinil sem a ustanovil i činím a usta·
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novuji paní ElSku, manželku mll milú, pravú, mocnú a
naj"yšší poručnicí všeho zbožie a statku mého movitého
i nemovitého, buď to zde v městě neboli jinde kdežkoli
krom města, kdež by neb na čemkoli ten zálehl a záležalo, buď to Ila dluzích nebo na jiných věcech kterýchžkoli,
kterým a kterakým koli jmenem muož a mohl by, neb mohla
by, jmenován a jmenována býti, nic nevymieňuje ani pozuostavuje. rřidávaje jie k radě a ku pomoci opatrné lidi
Ondřeje od anje1uov a Petříka konváře, měšťany St. liL
Pr., věře jim, jakožtu mým přátelóm zvláštním, že man·
želce mé svrchupsané, v čem by jich potřebovala, radni
a pomocni budú, jakož já toho jim mimo jiné přátely
své věřím zvláštně. Potom pak všeckeren statek muoj
tak, jakož dřiev jil. dotčeuo jest - dávám a po mé smrti
mocně s plným a cielým právem mým i dědicky otdávám
svrchupsané panic Elšce manželce a Zuzanně, dceři mé a
jejie. ke jmění, držení, požívání a na rovný diel mezi ně
k rozdělení, bez Hedvíky, dcery mé, i jiných lidí všelikého otporu a překážky, tak totiž, neuchoval·li hy též
Zuzanny, dcery mé, Buoh prve od smrti, nežli by svých
let rozumných došla, aby diel její na paní Elšku, man·
želku mlí a malku její, připadl plným právem. A též
zasě také jestli že by paní Elška často psaná stavu vdov·
ského neproměniec umřela a Zuzanna po nie živa zuo·
stala, tehdy diel její na túž Zuzannu připadni bez zmatku.
A také jestli že by táž Hedvika dřieve roku a dne zemřela ote dne vdánie jejieho, má panie Elšce a Zuzanně
vedle smluv přátely mezi námi obostranně učiněných
zasě navrátiti, zmatku jim v tom ani otporu nečině.
Dále pak jakož Hedvice, dceři mé svrchupsané, dal
sem již za otdiel jejie XX, V k. gr. jie mám ještě dáti,
tak tomu chci - kdybyehkoíi já jie těch V k. anebo
manželka má po mně dodala, aby táž Hedvika to již za
svuoj pravý a plný otdiel vezmúc, nápadu sě - odřekla - .
3. 1450, 2t. listop. Rukop. Č. 2119 f. C. 6. Ve
jrneno božie amen. Já Mikuláš sedlář, měštěnín Star. M.
Pr., vyznávám tiemto listem, že ačkolivěk z dopuštěnie
bužieho nemocen jsem a neduživ na těle, však proto pa·
měti dobré a svobody zdravého rozumu požívaje, nechtě,
což na mně jest, bl' o statek a O zbožie po mě zuostalý
a zuostalé mezi příbuznými a přátely mými po mé smrti
kteří svárové se dáli, toto mé poslednie poručenstvie a
konečný úmysl vuole mé o tom o všem statku a zboží
mém, kterýmž mě P. B. z své nesmien,é dobroty nadě
liti jest ráčll, zřiedil sem a zpásobil i mocí tohoto kšaftu
a poručenstvie mého řiedím a zpósobuji obyčejem takovýmto: Najprvé a přede všemi věcmi učinil jsem a usta·
novil i činím a ustanovuji opatrné lidi Prokopa krajčieře
cd Bruncvíka a Petříka konváře, měšiany St. M. Pr.,
přátel;- mé milé, pravé a mocné poručuíky Zuzanny,
dcery mé, a podle toho domu mého, v němž bydlím, i
všeho statku mého movitého i nemovitého, kdež a na čem
by kolí ten zálcžal, neb kterým a kterakým·koli jmenem
muož a mohl by jmenován býti, nic nevymieňuje ani pozuostavuje, věře jim, jakožto mým zvláštním přátelám, že
pilností sVlí a opatrností všecky věci tuto popsané vuole
mé jednati budú a k konci skutečnému bez promeny po·
vedú, jakož já toho jim nad jiné své přátcly svěřil sem
a věřím zvláštně. Zvláště pak panie Machny Duchkové,
súsedy mé milé) prosÍln, aby na tu přiezeň a lásku) kterúž
jest nebozka paní Elška, manželka má, k nie až do smrti
měla, zpomínajíe i také pro budúcí svú od P. B. otplatu,
práce své a pilnosti v tOIl1 nelitujíci, Zuzannu l dceru n1ú~
opatrovala, ji do kostela s sebú v neděli zvláště a v jiné
dni svátečnie vodiee i k jiným věcem, kteréž by k je·
jiemu poctivému a spasení byly, učícc a vedúc, jakož toho
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..
vřím mimo jiné všecky. KteréZto Zuzanně, dceři mé,
l,e ve
v
.
d l ' ďď k
duom muoj svrchupsaný a veCI o e vypsane e lC y a
k ,ěčnosti otkazuji i mocně otdávám. NaJprve dva pasy
tr:ebrná, XlI lZic sthebrem obložených, dva renlíky mě·
~pná stojatá, tři mísy veliké strúhané čistcové a dvě ko·
';né' s machnami, item dvě menšie jednostajně a opět
~vě menšie jednostajně a tretie najmen~ie. Item š~:ešných
misek pět, taléřuov ~II~, il. konev J:dnu .,v tn .pl~ty
uldatú a šest konví, Jimz Mandaleny nekaJI, z mchzto
edna jest v póldruhé pinty, druhá v pintu, třetie hranatá
~ukl polupinetnie a k tomu jiné tři také polupi~etnie,
dva žejdlíky, dvě měděnice veliké a třetie lazebme, ll.
dvě peřině osm prostěradl, dva polštáře prašuá a dvě
podušce i ~ tú velikú truhlú,v do nieZ
věci s::r~IJUpsan~
sklízenI" jsú a budú. Ty vsechny veCI poruemcI mOJI
svrchupsaní podle opatrnosti své Zuzanně, častopsané
dceři mé, zachovajte až do jejich let rozumných. Pakli
by snad táž Zuzannu rozumnýcl: let nedoj?úc. ~;nřela,
tehdy tomu chci i tak má v.uole Jest, ab! dlel JeJl. ~,t~
věci prve vypsané na HedViku, dceru mu a sestru JeJI, I
na děti jejie připadl plným právem a připadly i jim po
smrti též Zuzanny, buď od poručníkuov vydáno bez
zmatku. Než aby táž Hedvika po smrti sestry své z toho
ze všeho statku na ni připadlého XX k. gr. vydala, jakož
se tuto níže píše, toliž aby za deset k. gr. kalich k ko·
stelu sv. Mikuláše v St. M. Pro kúpen byl a tu dán, aby
při témž kostelu věčně zuostal a památka za mú a před.
ších mých duše ku P. B. vedle mých poručníkuov zpá·
,obeuie sě ustavičně dála. Dále pak chci, aby z těch
XX k. gr. výš pověděných Vaňkovi, PeWkovu synu, po·
ručníka svr:hupsaného, po smrti Zuzanny, dcery mé, V
Je gr. bylo dáno. A za o,tatních V k. gr. chci, aby
sukna k oděvu chudých l,úpeno bylo a mezi ně za mú a
našich všech předších duše ve jmeno božie týmiž poruč
níky rozdáno. Item Václavovi sedláři, bratr II mému, ře·
čenému Kutla, otkazuji sukni mú s lysým kožichem a Ma·
tějovi pacholku mému, kožich muoj lysý za tři k. gr. a
to ab~ jim po mé smrti bylo bez zmatku vydáno. Jiné
pak všeckv věci a snchky domovité i také nádobie
a přípravy 'k řemeslu sedlářskému příslušné i což diela již
hotového jest a· k tomu všicku braň a oděnie i rúcho
loznie i chodiecie, nic nevymieňujíc, kromě však věcí prve·
psaných a jiným otkázaných, otkazuji a po mé smrti dě
dicky a mocně otdávám Tomáškovi, zeti mému, chtě tomu,
aby jemu na tom poručníky mými nebylo překážieno,
aniž mu sě v to vkládal kto obyčejem ižádným. Potom
dále tak rozkazuji a porúčiem, aby týž Tomášek, zeť
muoj, po mé smrti v domu mém pravým a mocnÝr;"
hospodářem jsa, jakož i nyní jest, Zuzanny, dcery me,
poctivě, jakož na nie slušie, při sobě choval al. do jejích
let rozumných. A když by k letóm svým rozumu došlých
přišla, tehdy Tomášek, zeť muoj, jí sukni za dvě kopě a
plášť za druhé dvě kopě gr. kúpě domu svrchupsanébo
postup beze všech nesnází. Jestli pak že by sě co též
dceři mé v tom lepšieho snad nahodilo, tehdy chci aby
domu toho Tomáškovi a jeho dětem v podobných v sluš·
ných p.,nězích přála mimo jiné, tak jakož by přátelsky
mezi se bú o to uhoditi mohli. Toto znamenitě také při·
dávám: Jestliže by poručníci moji svrchu psaní znamenali a
to zřetedlně shledali, že by Zuzan na, dcera má, tak jakž
by na ni slušalo, nebyla chována, tehdy oni ji i s statkem
jejím v svú moc vezmúc opatřte, jakž oni najlép umějí,
k jejiemu dobrému a poctivému ji vedúc, jakož já toho
jim mimo jiné svěřil sem i věřím zvláštně; tak však, aby
Tomášek, zeť muoj, nebyl vždy z domu mého hýbán až
do let jejích rozumných.
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Také zvláštní tuto moc i právo poručníkóm dávám,
aby každý z nich, buď za zdravého života nebo v ne·
mocné posteli mohl sebe miesto jiného dob,éha člověka
poručníkem udělati, kohož by sě jemu zdálo, a ten tak
udělaný poručník chci aby túž moc i té!' ovšem právo
měl ke všemu, jako by mu jsa učinen v tomto kšaftu
napsán byl zejmena. Naposledy pak oznamuji, že brnieř
z Kadaně a p. Předl z špitála XLllIl gr. zuostávají mi
dlužni, tak jakž s týmž Přechem na vrubě to mezi:sebú
znamenino máme. Ty dluhy věřím poručníkóm mým, že
vyupomínajíc k užitku a potřebě sirotka obrátie, jakož
rozuměti budú najlép. Také, ačkoli sě nepamatuji, bych
komu co zuostal dlužen, kromě panie Uršule kramářce
LV gr., jiež to sám ještě bohdá zaplatím, však byl·li by
který dluh na ně právem městským doveden nebo jich
viece, ten a takový chci aby každému pěkně z statku
mého byly zaplaceny beze všech nesnází. Na potvrzenie
toho prosil sem múdrých a opatrných pánuov Jana Slatiny
rychtáře, BrOL doleator, Urhanus frenifex, consules. Act.
fer. III. in vig. Katherine a. L.
4. 14ó2, 22. června. RlIkop. Č. 90,=t. 235. ~Hed.
vigis, nata olim Nicolai sellatoris et iam conlhoralis
Thome, similiter seHatoris, resignat omnia bona sua prefato Thome. Act. fer. V. ante Joh. B.
5. 1486.
Rulwp. č. 94 J. j. 62. Thomas
sellator proscripsit XX S. gr. m. Marthe, conthorali sue,
post mortem suam in domo, quam inhabitat, inter domos
Hanussii canulatoris et Nicolai calcariste.

6. 1491, 17. srpna. Rttlwp. č 2106 f. 306. Tho·
mas sellator resignat medietatem domus sue Marthe, co ni
thorali sue; alteram vero medietatem illius domús resigna.
suam post mortem Ducbkoni, filio sUO. Act. fer. lIlI.
post Assumpt. M. V.
7. 1492, 9. února. Ru/wp. č. 94 J. J. v 91. Facta
est divisio omnium bonorurn post Thomam Skorpík sellatorem derelictorum inter Martham, conthoralem eiusdem
Thome ex una et Duchkonem, filium predicti Thome,
parte ex altera talis, quod domus sita inter domos Hanussi·
canulatoris et Nicolai calcariste predicto Duchkoni cessit - ,
Act. die Appolonie.
Rt/kop. č. 2108 f. 202. Duchek
8. 1517.
Škorpil.

9. 1519, 1. září. Rulwp. Č. 2109 f· 64. Jan
Císař ostrožník a Anna k. d. v Platnéřské ulici mezi
domy Petra konváře a Rady ševce od p. Daniele Rouše
z Vlkanova z rozkázání panského za LXV k. gr. tiem vším
právem, jakýmž sú předkové jeho mOli. Ac!, die Egidii.
(Peníze přijímá obec.) V kvitancích jmenuje se Pavel
sirotek, syn Duchka zámečníka.
10. 1520, 6. listopadu. Rukop. č. 1129 j. 171. (Jan
Císař z vajbóje obeslal tovaryše zámečnické.) V té při
mezi Janem Císařem a tovaryši zámečnickými, kdež jest
je vinil z toho, že oni sú svévolně útok naňho do krámu
jeho učinili, jemu dílo rozmetali, sekali a s doby tú braní
do krámu a do domu jeho vskočili. A by byl neušel jim,
že by ho byli zamordovali. A že ti někteří, kteří od
cechmistruov vyručeni jsú, přítomni nejsú a jich sú ne·
postavili, tak jakž jim nalezeno bylo. Proti tomu cechmistři
a mistři mluvili, že oni o to sou péči měli, aby ty tova·
ryše postavili, ale že sú préč ušli. A což se těchto tova·
ryšuov dotýče, že sú oni těm za zlé měli, kdo sú to před
se vzali, ale by tito tím vinni co byli, že oni .~omu o~.
pírají - . Tu p. purkmistr a páni - vypovídaJl: Ponevadž on Jan Císař to jest svědomím podle práva provedl,
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ze jest se jemu od tovaryšuov zámečnických útok a vajboj
do jeho krámu stal, a oni tovaryši k tomu se znali, že sú
podle těch byli, kdož sú to učinili, ale oni sami ze sú
nic neučinili, ale by to tak bylo, ničímž neodvedli, i z té
příčiny dává se jemu Císařovi za právo a protož p.
purkmistr a páni je - tovaryše v svú kázeň berú. Act.
fer. V. die Leonardi.

jest viděti, že Václav R. světnici, kterúž staví
v gruntích svých, v též místo, jakž první byla, a tu se
neznamená, aby co na škodu bylo domu Tana C., protož,
jakž počal, množe to dílo vykonati - . Act. fer. III. post
Petri vinculati.

2153 f. 32. V té

16. 1555, 7. března. RIt.kop. č. 101 f. 87. Anna,
nebožtíka Jana Císaře manželka, přiznala se, že jest
dlužna XII k. m. Wolfovi konváři, které zapisuje na domu
svém, v němž bydlí. Jestli táž Anna ten duom prodati by
chtěla, že jeho žádnému prodávati mimo jmenovaného
Wolfa nemá, leč by se o něj smluviti nemohli. Act. fer.
V. post Trans!. s. "Venc.
17. 1560. ll. září. Rl/kop. č. 2117 f. 461. Ondřej
Fiola zámečník a Lidmila k. d. mezi domy Wolfa konváře a Hanzla kolišníka od Anny, manželky Zikmunda
Šiši, za CLX k. gr. pr. Act. fer. lIlI. post Nativ. M. V.
18. 1562,1. července. Rulwp. č. 2118 f. 28. Bartoš
Čech [jinak Spehancl] vetešník k. d. mezi domy Wolfa
konváře a Jana kožišníka od Lidmily cihlářky za 150 k.
gr. č. Act. fer. nu. post Petrum et Paulum.

ll.
při

května.
konvářem

1521, 16.

Rttkop.

č.

mezi Petrem
z jedné a Janem Císařem vo·
stružníkem z strany druhé, jakož jmenovaný Petr jeho Jana
vinil pravě, ze mi trámy dole i nahoře do mé zdi mně
ke škodě vložili, k tomu tlučenie, která, veliká činie, že
,e votřásá a zeď jest vypálena. A bude-li tak dlouho,
že to bez škody mé znamenité býti nemuož. K tomu
žlábek jest zlý a koryto roztržené, kdež je~t voda spadala, takže na zdi škodu trpím a gruntové moji zamokají.
Proti tomu on vostružník odporuje pravie, že sem já
v tom domě jeho ke škodě nic nestavěl, než jakž sem
od p. purkmistra a pánuo koupil, tak sem toho užíval a
užívám. Tu páni úředníci - vypovídají: Poněvadž duom
ten jest prodán jemu Janovi Ciesaři skrz p. Daniele Rauše
na místě p. purkmistra a pánuov s tiem vším, jakož jsú
jeho předkové držali a dívali a on Petr tomu jest časně
nepřekazil a zápisu tomu v knihy městské ujíti dopustil,
i z těch příčin pp. úředníci jeho Jana při tom zuostavují.
Act. fer. V. post Sophiae.
12. 1526, 4. června. RullOP. Č. 1129 f. 209. V té
pn mezi Janem Císařem a farářem Zúvačem, kdež jest
ho obeslal z toho, že by pravil, když v lázni byl, ze je
chtěl lindyšovú sukni míti místo té, v kteréž jest přišel,
a tak proto jest jemu zastaveno řemeslo; prose v tom za
opatl-ení. Proti tomu on farář pravil, že když jest do
lázně přišel, svých se šatuov odpíral a pravil, ze sú jemu
ztraceny a chtěl lepší místo horších vzíti. Proti tomu on
Císař mluvil, že je on toho úmyslu nebyl, než když
svých šatuov dojíti nemohl a neměl v čem jíti, i ptal se
po nich, ale by chtěl lindyšovú sukni míti, že ji jak živ za
lakovú sumu neměl, za pět nebo šest kop, ani jeho votec-.
Tu p. purkmistr a páni - ' vypovídají: Poněvadž se to
z svědkuov obojí strany nalézá, že jest on Jan Císař poztratil byl šaty své a po nich že se je ptal - a že sú ti
jeh') šatové nalezeny i jemu vráceny a on je od něho,
od faráře, přijal, i z těch příčin na obě straně ni čímž
povinni sob" nejsou - . Act. fer. II. ante Bonifacii.
13 1527.
Rt/kop. č. 2153 f. 311. Jakož viní
Václav švec přijmím Rada Jana Císaře, souseda svého,
že mají žlab společní mezi domy svými a ten že jest
sešel, on Václav jiný jest koupil a jej vložiti chtěl, i Jana
Císaře k tomu napomenul, a že tomu brání a toho zlabu
vloziti nedá. SkrLe takovou věc on vodou škodu trpí. Jan
Císař k tomu praví, že ten žlab, kterýž Rada koupil, do
toho místa se nehodí, protože by byl křivolaký. A také
že on duom svuoj jest dobře opatřil: škodí-Ii co sousedu,
aby také svuoj opatřIl. (Radovi dáno za právo) (Bez da·
tum.)
14. 1529, 3. srpna. Tamtéž f. 503. Kdež sobě
stěžuje Jan Císař do Václava Rady, souseda svého, že by
stavěje v domu svém světnici ublížoval a lámal zeď od
domu jeho, nad to i v krovu skrze tlučení že by cihly
dolu ov padaly jemu ke škodě, i to také sobě obtežuje,
kdež Václav Rada má okno z komory na zlábek k domu
Jana Císaře, ze tím oknem nečistoty činí a na žlábek
bázejí. Václav Rada pravie, že nic takového neciní, což
by na škodu mělo býti sousedn, ale že k své potřebě
v svém dělá a staví - . Tu pp. úředníci - vypovídají:

Poněvadž

15.

154:2.

Rukop.

č.

2111 f. 337.

Císaře

zámečníka.

li'

1569.

Rukop.

Č.

1049

f. 42.

(Svě-

domí mezi Bartošem Čechem a Zuzanou m. j.) Burjan
Lítal svědčil: B~dou tento čtvrtek nejprv příští tři neděle, že Bartoš Cech v obecní světnici peníze rozčítal,
chtěje k apelaci složiti.
Tehdy Valentin Stříbrský žádal
j,est mlle a Burjana Li\offiyšlského, abychme k Bartošovi
Cechovi k stolu došli, aby těch peněz k apelaci neskládal, že
Zuzana m. j. za svůj podíl těch 30 k. vzíti chce a všeho
se statku jeho odřekno\lti. I tak sme učinili na žádost
Valentina Stříbrského a jeho sme nabízeli, aby to učinil,
jakž jest tomu on Bartoš vůli dal, že tak chce učiniti.
A Valentin přišel, k nám nabízel ho, řekl: bodej tě hrom
zabil, dajž jí před ce, poněvadž se odřeknout chce. Petr Světlík švec: Stál sem v obecní světnici II mříže a
Valentin Stříbrský přišel k Burjanovi Lítalovi a k Burjanovi Litomyšlskému, řekl: J děte, řekněte Bartošovi, ať
neskládá k apelaci, ať je dá ženě svý, že ona chce vzíti
těch 30 k. a ,tatku jeho se odřeknouti. Vstoupíme do
rady při jiné při, chce ho kvitova0. Jděte k němu. A tak
jsou šli oba, mluvili s Bartošem Cechem a Bartoš dával
20 k., potom 2ó, až potom všech 30 dával jí a ona jich
zase nechtěla vzíti a Valentin jí mluvil: Vezmi, aby tě
hrom zabi!.
Valentin Stříbrský: Když Bartoš do rady vstoupil a
peníze k apelaci složiti chtěl, bylo mu rozkázáno, aby je
vně vyčetl, a já vystoupiv za ním z rady, řekl sem: Nech
apelování a dej těch 30 k. radči Zuzaně, ať ona na tom
přestane a s tebou se nesoudí. A Bartoš: Nechci, nedám
nic, dám jí pytel, aby ji utopili. Potom se ke mně navrátil, řekl mi: Povězte jí, chce-li, 20 Je. jí dám, at mne
ze všeho kvituje. A já mu zase ř-=kl: Radímť jako přítel,
bude-Ii chtíti tebe kvitovati, dej jí všech 30, b.de-li chtíti
je přijíti. A Bartoš: Dám jí 25. A po třetí opět řekl:
Nu, dám jí těch 30, ať jedny pokoj před ní mám. Tu
sem já s Zuzanou vo to mnoho mluvil a jí předkládal
k tomu vertouc, aby těch 30 k. přijala a jeho ze všeho
toho, což jí přisouzeno, kvitovala. I jiní mnozí lidi podle
mne k ní se přimlouvali, ale od ní sem nic jiného neslyšel, než vždycky to říkala: Nechci a nevemu, než
chce-li mi to navrátiti, co sem k němu pEnesla, a sto k.
gr. dáti. A když sem to Bartošovi pověděl, on řekl:
Nech! ji kat. vOběsí, nedám ani těch 30. Běžel k stolu,
kde byly peníze vysázeny, stáhl je a schoval.
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Petr Iflanl, tovaryš pasířský: Dělal sem nahoře
u sv}'ho mistra i slyšel sem křik, šel, sem dol,:ov i ,;:i,dě!
sem, an sama držela ho za tu nemoc~~o r~k~" az on knce!.
On ji také držel za vlasy: oba tak knceh\Ja šel ~ezl ne,
" se neprali. Pak sem sel zase nahoru. SImon Brekovec
ab )
,.
,
. I'
d bo
noiíř: Tři nedele tomu v outery mmu y pnve so emanželku SVlí domu a přišedše z vinice, prali se na dvoře,
jakz se jim líbilo, více neZ na hodinu. Byl by ji as zaškrlil. A má manželka mi pověděla. že ji tepe. I šel sem
tam a otevřel sem na ně dvéře a on seděl, sotva dychtěl,
odpočíval sobě. Ona prchla z toho domu do dveří mimo
mne a on ji uchytil za vrch [vlasů], nedal jí utéci. V tom
se ševcová jakás namátla, vydřela mu ji předce i ušla
z d'Jffiu ven a on mi skrze to dal pohlavek. A tak, co
jsem tu dvě lítě, takový ho hromování vždycky proti P.
B. i vší Trojici Svatý. A v lítě když to ~rubě hřmělo,
on se zavřel s kuběnon svou, hromoval. Rekli sme, že
se zapálí, neb už síra po dvoře smrděla, a} těžko bylo.
Anna Mateska pasířka: Co sem tu u Spehanzle, kolikrát sem slejchala, že lávali sobě a vadívali se, a jednou
sem slyšela, že zavřevši se s ní v komoře, pral se s ní.
Více sem neslýchala, než ondy byla přišla domu, prala se
s kuchařkou a křičela ve sklepě, abychom jí svíčky podali. Bylo u večír, já sem jí svíčku dolů snesla i přišla
sem tam s pasířem a oni drZí se voupolky, obě dvě rozchlupaceni, a pasíř je tresta!. A sám pán seděl na posteli i řekl pán: Nech jich, pasíh, nechť kurva kurvu tepe,
jdi, dělej, co máš dělati. My vyšli z sklepu a paní taky.
I zamkla jev tom sklepě, křičela, aby šli po právo. A ta
vyšla a pallí jí potkala, dala jí dvakráte lopatou přes hlavu.
- Mates pasíř: Když se tu nejprve dostala Zuzana, bylo
tu statku jeho dosti a byli s sebou dobře na rok, až pak
dala se v šenk; když jsou sladovníci šli napomínati, aby
dala za piva, ok"zovala, že dala na to stavení. On pravil,
ze nedala a že o tom vědomosti žádné nemá. A od ty
chvíle počali se práti, zlořečiti sobě, že mu roznosila ten
statek. Někdy sem byl n nich hodinu, dvě na noc, pěkně
s sebou mluvili a pak se v noci prali. Co se dotýče ty
kucharky, ta jest ho v nemoci opatrovala. Když pak přišla
paní domu, tu u večer as v hodinu na noc, ozvala se,
co si s ní v sklepě, co O ri1l1ě mluvíte, dobře o tom slyším.
Ona se zase ozvala, kuchařka, dávala jí kurvy mnišský:
Jdi, kurvo, k mnichuom. V tu sobotu před posvícením,
když sem nakládal pasy před sklepem, přišla ta kuchařka
zase, řekl jí sám: Proč's mi vzala rukavici. Ona pověděla,
že jest má, že sem ji sama z kožichu udělala. Sama jí
rekla: Proč si mně pobrala roušky mé; ona jí řekla:
Lžeš v hrdlo, duplovaná knrvo, nebrala sem nic. Paní
popadla jakous deštku na ni, nevím, jak tam do sklepu
vběhla, a křičela: Mates, pro Bůh, nedej bíti. Já běžel
nahoru, vzal sem světlo a ony stojí rozundány obě dvě,
dřely se. Já tu deštku popadnu, chci kuchařku práti a
pán řekl: Jdi Mates, kurva kurvu tepe. Po ty chtěla je
zavříti v sklepě, abych šel po právo, a on sám trhl
dveřmi i vyšel ze sklepu, ona utekla do domu a kuchařka
~htěla jíti ze dvoru pryč. Ona ji nhodila lopatou dvakrát.
Sel sem pak nahoru.
Regina ze vsi Měcholupic: Byla sem tehdáž u Zuzany a bylo to v pátek a ona vařila psí hlavu, vstavila
ji do prs ku ~ já vzala vidlice, vezmu ten hrnec a ona
y něm
hlava. Myslím sobě, co jest to, dnes pátek a
v zej tra sobota, však masa nejedí, ohledám a ono na ni
nic masa není, než psí hlava. I jde paní z sklepa, ptá
se mne, neviděl-li jest tu hlavu pán. Pověděla sem, že
neviděl; ona řekla mi: Neprav žádnýmu. Vstavila sem ji
zase do prsku a ona kázala mi mejti ty děti čistě.a když
O·
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sem zmyla, schovala tu hlavu a opět ji vařila, aby zeI myla je po tři soboty. Když .sme pal: šli na vinici, šlo s námi pachole i kázala mi, abych ho šetřila,
kde půjde na potřebu, abych tu hlínu vzala a jí dala, že
sobě ii vloží do punčochy, aby naň laskavá nemohla
býti. A já sem jí dala tu hlínu i nevím, vundala-Ji jest
ji do-punčochy. A menší to pachole nemohlo nám býti
doma; pobylo někdy hodinu, dvě, někdy den neb víc a
a po ty hned běželo pryč. Já řekla: Proč to pachole tak
běhá. Ona prej: Vím já dobře.
19. 1563, 1 J. března. Rt/kop. č. 2117 f. 461. Zygmund Síša s Annou, manzelktí svú, odevzdali peníze
gruntovní osadním záduší sv. Vojtěcha v Podskalí. Act.
pridie Gregorii.
o
20. 1563, 12. října. Rukop. č. 2118 f. 61. Bartoš
Cech stoje osobně před pány soudci a nemoha grllntu
toho plátce býti, kterýž jest od Lidmily cihlářky koupil,
postúpil jest ten tajž duom úředníkuom záduší sv. Vojtěcha
z Podskalí, kteříž spravedlnost předešle na témž domu
sobě odevzdanou mají. Act. fer. III. post Dionisium.
21. 1564, 1. července. Ta/lltéž f. 78. Filip Toman
f! Rozyna k. d. mezi domy Wolfa konváře a někdy Jiříka
Sárky od úředníku ov záduší sv. Vojtěcha z Podskalí za
150 k. gr. č. Act. postridie Visit. M. V.
22. 1582, II října. Rukop. č. 2112 f. 135. F~lip
Toman sedlář duom v Platnýřské ulici dává Kateřině Ceřenový, Ondřeje Copíše, jinak Hejtmánka, manželce - .
A ona Katehna za dobrodiní jí učiněné téhož Filipa stravou.
oděvem zimním, také letním náležitě opatrovati a v všelikých potřebách až do smrti jeho, v nicemz ho neopoušlějíce, fedrovati má a povinna bude. Act. fer. V. post
Dionisium.
23. 1585, 4. července. Tamtéž f. 135 a 208.
Ondřej Geker [Jeger] sítkař a Juliana k. d. v Platnéřské
ulici vedle domu Wolfa Zimy konváře od Kateřiny,
Ondřeje Hejtmánka manzelky, s povolením Filipa Tomana
- za 250 k. gr. č. Act. die Procopii.
* 1681, 21. února. Liber c011tracluullt rube!' I.
f. 219. Kateřina Johanna Borovanská z Karlsberku k. dům
v Platnéřské ul. podle cejkšmida hned druhý od rohu od
sirotků Mathiadesovských po pradědu Ondřeji sítkaři, jehožto dcera Anna Sušická [manželka Jana Sušického] a
této opět dcera Auna Mathiadesová (matka sirotků prodávajících) dům dědily, za 525 zl.
vřela.

V

Platnéřské

ulici.

1. 1525.
RuTwp. č. 1047 f. J.17. (Mezi Jiří:
kem Farkašem mladým a Jarošem Strakú.) Martin postříhac
vyznal: Když sme šli v neděli ráno Platnéřskú ulicí,
tehdy stáli dva bratří Farkašové s Strakú a když sme
jich pominuli, tehdy jest Straka šel za námi a oni bratří
Farkašové šli za ním, držc se za tesáky. A on Straka se
jim zastavil a my mezi ně vskočili, aby se nebili. V tom
jest tekl Farkaš Strakovi, že lžeš, bych já co měl mluviti o mistru Paškovi, odpověděl Jaroš: Lžeš sám, jako
lotr pikhartský žes mlul'il. A Farkaš, s,tarší bratr, řekl:
Lžeš sám co zrádce, bych byl pikhart. Rekl k tomu k Ja·
rošovi mladší bratr Farkaš: Ba kde chceš sám a sám,
líbiliť se. A my vida to i rozundali sme je.
Pak potom
když sme šli u M. B. [na lúzi] pravil nám Jaroš, že by
on Farkaš, starší bratr, mluvil, že by byl hoden mistr
Jan Pašek stětí pro to jednání. Martin Rechek mladi
svědčil:
Když sme šli ulicí Platnéřskú, stáli oba dva
30
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líčko pominul, von ten jistej se pozatřás s kordem na p.
synové Farkašovi a Jaroš Straka a my jim řekli: Pomáhej
Jana a uhodil ho, až chřáplo, se vMm tou 'šavlí s p.ošvou,
vám Buoh. A oni nám poděkovali. A když sme je měli
a von p. Jan vskočil v stranu, já se lekla. - Jan Cermák
minúti a oni jeden od druhého odešli lájíce sobě a tak
švec: Šel p. Jan, my říkáme u Petr Fetru [č. p. 19·1.],
dával jeden druhému lži. I řekl Farkaš, z bratT-í starší,
a ten jistej, jak sedí v vězení, šel z rynku. Ani sobě
Strakovi lžeš a Straka jemu zase sám lžeš, jako lotr pikhart·
pozdravení nedali: vohlíd se a p. Jan se taky vohlíd.
ský, však mluvil o p. mistrovi Paškovi a o p. Zygovi a
Ten hned lál německy a p. Jan "ekl: Proč laje. Tak von
o administratorovi že pro své jednání bylo by hodné,
ho hned udeřil šavlí s pošvou. P. Jan vskočí a von zas
aby jim byly hlav~ stínány. A to tvou vlastní čeledí povydobyl šavli, hnal po něm. Potom skoval zas šavli a
káži, žes to mluvil. A potom když se bíti 'chtěli a my
potom navrálil se zase k němu, zaS ho podruhý udeřil
mezi ně vskoČIli i rozundali sme je ruozno. - Petr Had
s pošvou a vytrhši šavli tu ho zabíti jako chtěl, a von mu
mladý vyznal: Když sme šli Platnéřskú ulicí a oni Farvydřel pošvu a utekl a von za ním v patách s dobytou
kašové mladí a s nimi Jaroš Straka tu stáli a my jim
šavlí běže!. Prvy sobě p. Jan námi vovsvědcoval, abychom
řekli: Pomáhej Buoh a oni nám poděkovali a my šli
ho poznali. 1'. Jan utekl do síně k Zábovum, zavřel po
předse. A když sme jich pominuli, a oni sobě lži dávali.
sobě dvíře neb dum a ten jistej křičel, aby mu dal pošvu,
Rekl k Jarošovi Farkaš: Lžeš, že sem já nic nemluvil
že mu toho neodpustí. Tal jednou do vokna, když p. Jan
o panu mistru Paškovi a o panu Zykovi, však sú pám
vyhlídl.
mnoho dobrého zjednali, by jim za to hlavy stínali. Reld
Mandelína Rosypalka: Stála sem s paní Esterou,
mladší bratr k Strakovi: Ba smyšli se sám a sám bíti.
manželkou p. Jana Žáby, v domě JeJlm, seděl tam p.
1 nedali sme se jim bíti a pak Straka šel s námi pryč
Kallus, dvorskej malíř, kázal sobě dáti půl pinty vína; a
od nich. Pak potom mluvil k nám Straka, že to chce
jiní tři taky seděli. V tom nějaká děvečka přiběhla mezi
pokázati jeho čeledí, že jest Farkaš dával zrádce mistru
nás do domu, křičela: Oh, nedejte zabíli, nedejte. V tom
Paškovi a panu Zygovi. - Stanislav tovařiš kožišnickej Uči
p. Jan Lounskej hned v patách za ní do domu skočil a
niv též ut supra i vyznal: Když sem dělal u pana Jiříka
měl pošvu vod šavle v ruce, a ten jistej za ním s tou
mladého Farkaše, i přišel Straka a Zapíračka i řekl panu
šavlí dobytou, měl mu hlavu rozvrátit. Ap. KaU ho vOkř1k,
Jiříkovi: Kéž pane Jiříku, jdete na sněm. A pan Jiřík
co to, tak von ho poznal, lekl se ho. V tom sme dum
odpovědě!: Jsú tam múdřejší nežlíjá. Tebdy jest lapízavřeli a von sekal k voknu. A p. Jan vystoupil mluvící,
račka tovařiš šel ven z světnice. Rekl pan Jiřík k Stra·
řekši: ký na něj pohledím, však sem ho jak živ neviděl,
kovi: Co tam slyšíš o Němcích, táhnúli sem lta nás do
co je za člověka. A volal na zlatotepce a na sousedy,
Čech? A on řekl: Neslyšeti nic takového. Rekl pan
prosil pro P. B., je-li kdo dobrej, aby šli pro právo.
Jiřík: Musíte vse jim brániti. A on řekl: A což. vy nám
V tom právo přišlo a von dal se v utíkání, až potom
nepomůžete. Reld pan Jiřík: Coz mi do toho a Já vezma
upad před p. Václava Dyeklivy domem [c. p. 110] do
své v ruku, mohu jíti, kam chci. A já k tomu řekl: Když
.truhy; tu ho chytili. Selmo\'al: poď šelmo ven, poď,
přitáhmí do Čech, utečeme na Moravu a když potáhnú
udělámť, zač stojí.
na Moravu, utečeme před nimi do Sléz. A to všecko
Marek Tomáš kovář: Ten Ferdinand (uším se vopil
bylo mluveno pravým žertem a tu jest žádné více řeči
v tom domě podlí Krenhauzu a kdy je tudy šel nějakej
nebylo o nižádném z pánóv.
mlynářskej sám třetí a on Ferdinaud točil šavlí a voni
2. 1601, 6. září. Rukop. c. 1063 f. 210. (Zprávy
na něj hvízdali a on za jedním běžel, uhodil ho drobet
ku potřebě Janovi Lounskýmu [viz díl 1. str. 178. Č. 19-20.]
šavlí s pOošvou a von i ti pacholata na něho potom kameproli Ferdinandovi de Bois,) Jan zlatotepec zprávu dal:
ním házeli. Potom ho vzali jeho tovaryši, kted s ním
Byl tak hluk a křik, i vy koukl sem ven z vokna [v domě
pili, vedli ho dolů k Kaprovic ulici. Když oni od něho
č. p. 13-1.) a von ten Ferdinand s šavlí dobytou slál a
odešli, počal on zase šermovati a ten jistý jdLÍcí řekl mu:
lál, hampejsoval Janovi Lounskýmu a von Jan Lounský
což to, což to. A on ho uhodil šavlí, on mu rek 1 potom
stál v vokně u žábů i prosil mne, abych poslal pro právo.,
ten jistej: šelmo, proč mne pereš. I po t1'etí nan uhodil
_ Marky ta Chmelová: Stála sem u krámu před domem,
a on se zavrhl, chytil šavlí za pošvu a strh ji se šavle,
prodávala sem hrušky a von ten jistej mládenec šel
potom utekl do domu a zavřeli potom dum.
z rynku a p. Jan šel proti němu. A kdy, ho došel a ma-
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V ulici Kaprové.
Číslo pop. 42.
(Dum 1'rho šovský, Karafilatovský.)
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* 1401, 10. listopadu. Rl/kop.
996 f. 45.
Martha, olím Friczkonis Nasweter institoris filia, nunc Nicolai Masscowecz conthoralis, resignavit omnia bona sua
marito suo. - Act. fer. V. in vigilia s. Martini conf.
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1. 1441, 26. prosince. Rukop. č. 90 f. 71. Johannes de Przibram et Dorothea emerunt domum sitarn
in acie inter domos Petri de Butowicz ex una el; Lewe,
olim molendinatoris, nunc Petri aurifabri parte ex altera
erga Petrum causidicum pro octo s. gr. Act. ipso die b.
Stephani.
2. 1442, 23. ;října. Rukop. č. 90 f. 73 a 2102
f. 435. Johannes Prhoss et Johanea e. dOmum olim Petri

V ulici Kaprové. -

xv.

Č. p. 42.

prolocutoris erga Johann.em de Prziebram pro octo
s. gr. Ac\. fer. III. post GaIll.
3. 1466, 12. cervence. Rukop.
2119 j. O. 8.
Ve jméno botíe amen. Já Jan Prhoš, měštěnín Star. M.
I'r., vyznávám tiemto listem obecně přede všemi, kdež
čten neboli čttíce slyšán bude, že s dobrým mým rozmyslem, ačkoli zdráv jsa na těle i také plné svobody rozumu svého i paměti požívaje, však nechtě nemocí ani
jiných příhod, kteréž z dopuštěnie božieho rozličným obyčejem na lidi přicházejí, dočekati, v nichžto bych snad
st~tku a zbožie mně ot P. B. puojčeného nemohl tak,
jakž bych rád, zřéditi a zpósobili, ježto skrze to mezi
příbuznými a přátely mými svárO\·é a nesnáze vznikmltí
by mohly po mé smrti, pro tož poruče.nstvie mé poslednie
a vuole mé úmysl konečný o témž o všem zboží a statku
mém z daru milosti božie puojčeném zřiedil a zpósobil i
mocí toholo kšaflu mého řiedím a zpósobuji obyčejem
takovýmto: Takže činím a ustanovuji paní Johanku, manzelku nití milLÍ, pravú a mocnú poručnicí domu mého,
v němz bydlím, a podle toho také i s tiem všeho statku
mého - . Jidto duom i všecken statek, jakož již jest
vypsáno, mocně a dědicky s plným právem po smrti mé
otkazuji a otdávám - . Přidávám pak též manželce mé
k radě a ku pomoci opatrné lidi p. Václava Korandu,
p. Brože bečváře z lúže a p. Prokopa vačkáře, přátely
mé zvláštnie, věře jim nad jiné, že jí, v čem by jich potřebovala, radni budú a pomocni. Dále též manželce mé
porúciem a rozkazuji, aby třidceti k. gr. osadním sv. Valentina vydala, kdyžby koli oni nebooi poručníci nahoře
psaní plat dědičný a věčný na vinicech, na zahradách neb
na čemkoli, což by postihnúti mohlo, oplali a týž plat
aby k témuž kostelu byl věčně. Než jestli že by ty penieze na úroky listovnie II lichvu chtěli mieti, k tomu
nenie má vuole. Opět manželce mé porúčiem a rozkazuji,
aby po smrti mé Valentinovi, bratranu mému, X 1<. gr., Duchkovi, bratru jeho, XV k' Mandě, sestře jich, X k' Janovi
z Vrutice X k., k Matce Božic do Týna na dielo kostelnie
JIH k' k sv. Mikuláši II k., k sv. Ondřeji II. a k sv. Janu
Ir k. vydala. Naposledy pak vuole má i tak teď poníčiem a
rozkazuji: Jestli že by snad bez kšaftu manželka má kterú
kolí příhodú sešla a umřela, aby poručníci nahoře jmenovaní v statek ten vešken mocně sě uviežíc a nahoře
psaným p"átelóm mým i také přatelóm manželky, ač by
kteří byli, po desíti k. gr. vydadúc, ostatek, cozkoli jeho
bude, ve jméno božie za mú a za mých předších duše
na chudé a nuzné lidi i na jiné milosrdné skutky obrátili,
kdež se jim najlépe a najužitečněji zdáti bude, jakož jim
toho a svědomí jich mimo jiné věřím zvláště. Toho na po·
lvrzenie i pamět budúcí pečeť mú vlastní phtisld sem
k tomuto listu, prosiv múdrých a opatrných pánuov Mikuláše Hesolta a Fraňka ostrozníka, konšeluov přísežných
St. M. Pr., že jsú pečeti své dali k tomuto listu přitisknúti.
Dán v s',botu před hodem sv. Margarety panny anno
etc. LXVI.
4. 1473, 13. srpna. Rukop. č. 992 f. 264 a Č. 2119
R. lO. (Kšaft Johanky Prhošové.) Ve jméno boží amen.
Já Johanka Prhošová, měštka St. M. Pr., vyznávám tiemto
listem obecně přede všemi, kdež čten nebo čtúce slyšán
bude, že ačkolivěk P. B. děkujíc zdráva sem na těle a
rozumu dobrého i paměti zdravé požívám, však péči na
lo majíci, by mne nemoc náhlá aneboli hodina smrti mé
v některakém zpozdění snad nezastihla, ježto bych poručenstvie o statku mém mně od P. B. pójčeném, tak jakž
bych ráda, zřédi li a zpósobiti nemohla a skrze to svárové
a nesnáze mczi příbuznými a přátely mými vzniknúti by
mohli po mé smrti, protož s dobrým mým rozmyslem toto
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mé poslednie poručenstvie II konečný úmysl vuole mé
o témž o všem statku mém - mně od P. B. pójčeném a
po mně zuostalém mocí tohoto kšaftu mého hedím a zpósobuji obyčejem takovýmto: Najprve a přede všemi věcmi
činím a ustanovuji opatrné lidi Ondřeje Maustitle, P~o
kopa vačkáře a Brože bečváře z lúže, měšťany nadepsaného St. M. Pr., a poctivú paní Annu Pařízkovú, téhož
města také měštku, přátely mé milé II zvláštnie, pravé a
mocné poručníky všeho statku mého movitého i nemovi·
tého, kdež by ten koli a na čemž koli záležal a kterým
neb kterakýmkoli jménem muož a mohl by jmenován
býti beze všie výmienky. Jimžto nad jiné všecky lidi a
přátely mé věřím úplně, že všecky věci mnú jim tuto
poručené II rozkázané tak zřiedie a zpósobie, i k miestu
a konci skutečnému podle vuole a úmyslu mého přivedú,
kamž a komuž co otkazuji vydadúce, jakož sě dole píše.
Potom pak týmž poručníkóm mým porúčím a rozkazuji,
aby po smrti mé šest kop gr. platu ročnieho a věčného
kúpiece, tak to vedle opatrnosti své opatřili, aby týž plat
při kostele sv. Valentina v svrchu psaném St. M. Pro zuo·
stal věčně a budúcně, a na to aby tu farář každý potřeby
měl a chován byl, a k tomu také aby jednu kopu platu také
ročnieho a věčného zvlášť kúpili na olej k lampě, aby
světlo hořalo před Božiem Tělem v témž kostele. Otdávám také a otkazuji ornát zelený aksamitový s křížem
zlatým uncovým, omiral perlový, štuolu, mappule a al!Ju
se vši přfpravú k tomu příslušní, kalich střiebrný s knoflíkem pozlaceným, pušku cerveného damašku s perlami
k tělu Božiemu, knihy dvoje, antifonář a mšál, ubrusy
k oltářóm i s pallami, coz jich jest, komži kmentovú a
dvě korteně malované, tak aby ty věci všecky od téhož
kostela nikamž nebyly utracovány, ale aby jich ke cti II
k chvále božie užíváno bylo na památku duší nebožce
manžela mého a mé i našich předkuov. Item Johance,
Anicce a Dorotě, dcerám Vavřincovým, bratra mého
z Hradce, otkazuji sto kop gr. míšo a k tomu pás bielý
slřiebrný najlepší, věnček perlový menší, dvě peřině najlepší, jednu spodní, druht\ svrchnie, polštář a čtyři podušky také najlepší, šest prostě radl mandlovaných také
najlepších plalěných, sukni bry kyšovú barvy nové, číšku
střiebrnú, páteř korálový s střiebrnými zrny, dvadceti lžic
střiebrem okovaných; to všecko na rovný die!. Neuchoval-li
by pak které z nich před lety dospělými od smrti Buoh,
dicl umrlé na živé připadni až do poslední. Pak-li by jich
všech před léty rozumnými Buoh od smrti neuchoval,
tehdy lomu chci, aby to všecko při nadepsaném Vavřin
covi, otci jich a bratru mém,zuostalo plným právem, a ty
věci všecky již vypsané poručníci moji již jmenovaní té·
muž Vavřincovi, bratru mému, v moc vydati molaj s opa·
třením takovým, aby jim onto ujistil dobře. Neuchoval·li by
jeho Buoh prve nežli dětí, aby tíž děti let dojdúce byli
svým jisti. Pakli by on prve a děti potom let nedojdúc
zemřeli, tehdy aby to poručníkóm zasě v moc jich přišlo
a oni to všecko vedle jiného na skutky milosrdné
obraťte, jakož dole jest vypsáno. Item duom mój, v němž
bydlím, ten mocně a dědicky Tírovi, písaři mému, a Do·
rotě, manželce jeho, s dietkami jich, kteréž nynie mají
nebo potom mieti budti, po smrti mé otkaz1iji a otdávám
plným právem, přidávající jim k tomu peřiny dvě dobré
svrchní a spodní, polštář veliký, podušky dvě dobré,
prostěradla po puoltřetie puole čtyři, dvě mandlované a
dvě nic. Item pás, v kterémž na každý den chodila sem,
s střiebrným ženklem a na tkanici několik železek. Staré
blány lysý a sukni črnú harasovt\ s kožichem králíkovým
též Dorotě Jírové otdávám; a k tomu jiem přidávám stoly,
truhlice, almary, kotly pracie, kotlíky a jiné věci domo-
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vité; než konve a mísy cínové, šlojíře, ručníčky, prostě
radla, peřiny, cechly, což jich kolivěk jest, II šaly mé chodiecí všecky, kteréž by přes toto mé rozkázánie zuostaly,
to vše nadepsané paní Anně Pařízkové buď vydáno, ona!
již s hem dále učiní, jakož sem jí o tom poručila
lístně; jidlo paní Anně blány mé Iiščie nové podbřiškové porúčiem a otdávám mocně, Ondřejovi Maustitlovi s Prokopem vačkál'em výšepsamým koflík pozlacený.
Brožovi bečváři, také výš psanému, čéši střiebrnú. Item
mám dvanácte lžic fládrových striebrem okovaných pozlatitým, kaZdému z již psaných pp. poručníkuov čtyři
lZice za jich práci otdávám. Oznamuji také, že Jíra, písař
muoj nadepsaný, dlužen mi jest tři sta zl. uh., a ty má na
sv. Václava najprv příštieho splniti a dáti, a Fridrich
Chochol, Jíruov ot věže švagr, třidceti kop gr. míl', má
dáti na sv. Jiří najprve přištie. Za to slíbil jest Jíra ot
věže již psaný se paní Dorotú, sestru svú a téhož Chochola manželkú, rukú nerozdielnú; ti dluhové aby poruč
níkóm mým výšpsaným vyplněni byli beze všech zmatku ov a nesnází. Item Jírovi Lysému v koleji u Všech
Svatých otkazuji deset kop gr. míš, Duchkovi, bratranu
nebožce manžela mého, také X kop gr. a Mandě, sestře
téhož Duchka, X kop gr. vše míšo Naposledy pak často
psaným poručníkóm mým porúčiem a rozkazuji, aby pás
mój střiebrni pozlacený veliký, druhý menší také pozlacený, třetí střiebrný nepozlaceni, dva MIky střiebrné,
věnec perlov)', páteř korálovÝ, na němžto jsú dva noble
a Hi zlaté uherské, a k tomu také sklep mój, klerýž
v kotcích podle panie Elšky nozieřky mám, ty věci již
vypsané všecky, i také což by přes toto mé rozkázání
zuostalo, to tíž poručníci moji rozprodadúc, obratte
ve jméno božie na almužny i na jiné skutky milosrdné za mú a manžela mého i našich předších duše,
kdež a jakž sě jiem všem zespolka najlépe a naju7itečněji
bude zdáti, tak jakožto já jiem toho již a svědomí jich
mimo všecky jiué lidi svěřila sem a věl'ím úplně. Na potvrzenie i budúcí pamět toho prosila jsem slov. Václava
z Strašecího, v ty časy rychtáře, v stat. rytíře p. z Radice,
hofrychtél'e měst královských v Cechách, a opatrného .p.
Jakuba Charamzy, konšeluov přísežnich častopsaného St.
M. Pr., že jsú pečeti své dali privěsiti k tomuto listu,
jenž jest dán léta tisícieho ctyřistého sedmdesátého tře
tieho v pátek den sv. lpolita.
5. 1483, 8. cervence. RukoJ'~ č. 94 I. f. 50.
Georgius Prhoss fassus est, se teneri et debitorie
obligari Gabrieli Genger de Ulm et societati eius in CCC
flor. ren. Act. dic Kyliaui.
6. 1490, 30. října. Rukop. č. 2106 j. 286. Johannes, natus Bartossii dc Nova Civ. Pr., et Anna e. d.
acialem in plebe s. Valentini penes domum Petri linicide
ad albam crucem ex una et domum Georgii Pikhartonis
plateolla mediante parle ex altera silam ap ut Georgium
Prhoss dictutn pro LXV s. gr. pl'. Acl. sabbato ,.ante
00. SS.
7. 1494, 17. bl·ezna. RuliOp. č. 2107 j. 58. Ezechiel dictus przibram e. d. olim Prhossonis a Johanne,
Barthos,ii filio de Nova Civ. Pr., pro LXXIII s. gr. pro
Ac!. fer. II. post Judica.
Rukop. Č. 94 ll. f. 87. Johannes,
8. 1603.
filius Ezechielis dicti Przibram.
9. 1503, 18. září. Tamtéž f. 189. Petr Příbram
z Vodnan oznámil, ze jest učinil počet s p. Tanem Humpolcem, Šimkem JarošoYÍc z Berúna a Annu, manželkú
nekdy Ezechiele Pi'íbrama, porucníky slatku téllOZ Ezechiele, takže nadepsaný Petr ostává timi poručnikóm
dlllzCll XIII, 1<. gr. Pavlovi, Václavovi a Markétě, sirot-
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kóm výš dotčeného Ezechiele Příbrama pří1eIície. Act.
fer. II. post Lamperti.
10. 1510, 25. dubna. Rukop. č. 2108 f 57. Johannes pellifex dictus Haláček et Katherina e. d. penes
domum Jacobi scriptoris a Johanne Hlawsa pro LXX s.
gr. pro Act. die Marci. [Druhá manželka Hlavsova Auna
byla patrně vdovou po Příbramovi.]
ll. 1543, 25. srpna. Rulwp. č. 2117 j. 4. Pavel
Dobruškaj a Kateřina k. d. podle domu Bočka kožišníka
za osmdesáte k. gr. č. od Jana Haláčka. Ac!. sabbato
post Bartholomeum.
12. 1563.
Rukop. Č. 2118 f. 56. Pavel Vraštík
jinak DobrnŠskaj.
13. 1567, 29. ledna. Tamtéž j. 151. Petr Londercker šmukýř a Marjána k. d. od Pavla Vraštíka za
CLXX k. gr. č. Ad. postridie Judica.
14. 1574, 17. března. Tamtéž j. 366. Havel Kře
pelka kožišník a Alžběta k. d. vedle domu Valentina
Bočka od Petra Londerekera šmukýře za CCXXV k. gr.
č. Acl. postridie Jndica.
15. 1604, 15. března. Rt/kop. č. 2113 f. 312. Duchoslav Karafilat krejčí a Markéta k. d. v Kal'rovic u:ici
mezi domy někdy Jiříka Volce a Jiříka Monycha ob
uličku obostranně ležící od Havla Křepelky za CCCC k.
gr. č.
16. 1622, 28. lÍnora. Ruhop. č. 2234 j. 18. Dllchoslav Karafilat a Marta m. j.
* 1643, 21. května. Ruhop. č. 2206 j. 190. Jan
Duchoslav Karafil .. t odkazuje dům manželce své Kateřině
Barboře. (Vdova provdala se za Václava Medunu, kterému
dne 17. září 1646 postoupila dum tento >u Karafilátů.
na rohu malé uličky, jdoucí do Platnéřské. ulice, po pravé
ruce. (Srov. rukop. č. 2115 f. 158.)

Číslo pop. 44.
(Dům
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u bílého kříže, Bočkovský.)

1. 1456, 9. zářL Ru/wp. č. 2105 j. 58. Petrus
de Rakownik et Elisabeth emerunt domum si lam in plathea, qna itHr ad s. Valentinum, inter domos Prhossonis
ex Ulla et Martini Hobssowsky parte ex a1tera erga Dorotheam de Butow et \Venceslaum, natum ipsius, pro
XXIIIl s. gr. Act. fer. V. post Nativ. M. V.
2. 1492, 31. ledna. Ruk op. č. 2107 f 3. Petrus
linicida de Rakownik resignat suam post mortem dUll1um
suam propriam, in qua manet, sitam in plebe s. Valťll
lini, ad albam crucem dictam, Elizabeth, conthorali sue
care. Acl. fer. III. ante Purif.
3. 1502, 8. října. Tamtéž j. 222. Zygmund řecený
Mrácek a Zuzanna k. duom s svrchky, jmenovitě s almarami, s stoly, s truhlami, s postelemi prázdnými, s dbevím, kterýžto duom leží v osadě sv. Va lentina řečený
u bielého Uíže mezi domy Jana Hlavsy a Doroty vdovy
Volkové za XXX 1<. gr. pro od Petra pláteníka. S túlo
přimienkú, že týž Petr pláteník nadepsanému Zygmundovi
má přidati s postel šatu ov, čtyr; konve, osm mis cínov)'ch,
IlJI taléřc a on Zygmund má téhož Petra chovati u sebe
na strave až do smrti. Ktcrémužto Zygmundovi Petr má
phdávati ke stravě, cul. by slušného bylo. Act. sabbato
anle Dyonisii.
4. 1&05, 22. dubna. Tamtéž f. 265. Jacobus, nolarius perkrechtu, el Dorothea e. d. dictam ad albam
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crucem penes domum Sigismimdi dieti Mráček ab eodem
Sigismundo pro XXX s. gr. pr. Act. fer. lIL ante Georgii.
5. 1512.
Rukop. č. 2108 f. 103. Jakub
písař a Marta, m. j.
Tamtéž j. 213. Jakuba plsare.
6. 1517.
Rukop. č. 2110 j. 202. Matěj solnal'
7. 1527.
a Marta m. j.
8. 1530.
Rukop. č. 2142 j. N. 8. (Kšaft
Marty solnářky). My purgmistr a rada Star. M. Pr.
známo činíme kterak Marta solnářka, někdy slíseda
naše, učinila jest kšaft - v pondělí den sv. J akuha ap.
1. etc. XXX - takže ona Marta - duom svuoj, v něm.
bydlí, v Svatovalentinské faře ležící, a podle toho vešken statek svuoj - dala Martinovi, manželu svému, a
Janovi pacholeti, schovanci svému, na rovný mezi ně
rozdíl - . Na potvrzení - v středu před Naroz. P. M.
t. r.

9.

1540. li6.

července.

Rukop.

č.

2111 j. 289.

Valentin Boček a Anna k. d. mezi domy páně \3orňovým
a Haláčkovým obostranně od Martina Volejníka [solnáře]
za LV k. gr. č. Act. fer. II. post Jacobum.
10. ]574.
Rukop. č. 2118 j. 366. Valentina
Bočka.

] 587, 26. línora. Rttkop. č. 2112 f. 254. Anna
vdova po Valentinovi Bočkovi kožišníku, vzdala
dum Havlovi Křepelkovi kožišníku a Eliášovi, synu jeho,
vnuku svému. Act. fer. V. post Reminiscere.
12. 1590, 30. srpna. Tamtéž f. 342. Jiřík Wolcz,
cis. harcíř, koupil sobě duom Bočkovský řečený v Kaprovic ulici mezi .domy p. Boryně a Havla Křepelky
obostranně od téhož Havla Křepelky a Eliáše, syna jeho.
za CCXL k. gr. Č. Act. postridie Decollationis S. Joh.
E. (R. 1600 splácí Markéta, někdy Jiříka Wolcze, již
Martina Willersswesta kordovaníka manželka.)
11.

Bočková,

13.

1603, 17.

března.

Ruhop.

č.

1064 f. 139.

(Zprávy na poručení pánuv proti Markétě, Martina Willersšvesta kordovaníka manželce.) Matěj Pechanec kozišník
seznal: To vím, že jsou páni přijezdívali do ulice a před
domem mejm nechávali koní státi pod deJ"Y a kde jsou
sami odtud chodili, buď k Marušce neb Svorcrejtharce,
to já nevím; jsouc já tu v uličce zádu, toho povědom
nejsem, co se napřed v Kaprovic ulici dálo. Pavel
Prohéř kožišník: Já jsem bytem v uličce zádu, i bejvali
za časty koni pod deky před domem mejm. Ještě čtyr
nedělí není, jak se taky to stalo. Služebníci zustávali při
koních a páni jich odcházeli, ncvím kde. Než to jsem
asi po dvakráte spatřil, že jsou vycházeli od Svorcrejtharky
těmi dveřičkami pozadu do uličky v řetězích zlatejch a
vsedše zase na koně jeli pryč. A léta pominulého, teď
někdy rok bude, něj~cí písaři a sekretář některého pána,
jakž mi oznamovala Svorcrajtherová, když jsem se ji ptal,
kdo by byli, házeli nahoru do vokna k Marušce, aby je
pustila, a ona zase dolu proti nim házela. Oni jí mluvili,
aby je pustila, že jest kurva jejich a že snad někoho
jiného u s'ebe má, že jich pustiti nechce. A ona nechtěla,
lála jim, šelmovala. Tak když jsem se k lomu přitrefil a
oni házeli, byl bych taky díl toho dostal. Jsa padesátníkem,
chtěl sem to přetrhnouti, tak jsem jim pO,hrůžku udělal,
ze chci p. cís. rychtáři žalovati. V tom Svorcrejtharová
vyhlídla z okna, že je zná, pravila, ze jest jeden sekretář (nevím kterého pána) a jiní tl'i ze jsou písaři.
Vína
tam vždycky děvečka v velkým dčbáně nosívala. Ptal jsem
se jí jednou, co nese; ona pravila, že nese vodu od sv.
v
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Václava. Já se jí ptal, načež ji chceš, a ona potom pravila, že jest rejnskj(. víno. To jsem vídal, že jsou pěkní
páni chodívali k Svorcrejtharce s dlouhejmi '{0Casy do
těch dveříček zádu.
Jan Pětlisíc kodčí: Jezdívali na koních k Marušce
před dům ve dne říkaje vždycky a potom pěšky chodívali
taky páni znamenití, neb jsem hned naproti. To jsem
vídal, že chodívali i Vlaši a ta kuchařka a chůva vodívaly tam mladý; chuva chodívala napřed, když kdo tam
přišli, tehdy hned běžela pryč. A pak přtšla zase napřed
tou uličkou z Platniřské ulice, potom po dobrý chvíli
fraucimor za ní a vždycky někdo vyhlídal z mřížky, buď
mužský neb zenský pohlaví, až oni přišli. Jednou v noci
bylo boží dopuštění, házeli kamením, láli ji kurvo tuplovaná a ona jim zase šelmy, zrádce. Sice nemnoho v noci
jich pouštívala k sobě, než ve dne. Alžběta Pětitisí
cová; Já mnoho donla nebejvám, než když někdy maňi
jsem se natrefila, viděla jsem, že tam chodívali panstvo
k paní Marušce, i ženský pohlaví; ale to já nevím, co
jsou oni tam dělali. A tak někdy rok bude, když jsem
přišla domů bíle dně, házeli tam nějací páni k ní kamením a Ona zase na ně, jednak cesky, jednak německy.
Voni jí kurvSl, vona zase jim šelmy, v hrdlo lžeš zrádce.
A p. Pavel Svorčík stál tu s těmi kožišnickejmi tovaryši
vedli, hodili k ní kamenem a p. Pavel jej vzal, byli by
ho udeřili, i domlouval se na ně. Chodívali tam páni a
někdy ženy. A potom když seděla v vezení Maruška, poslala pro mne, abych k ní přišla. A já když jsem k ní
přišla, prosila mne velmi, prý: Má milá kmotřičko, ty si
s paní manželkou p. kanclíře dobře. A já řekla sem: A
paní taky ráčí se mnou dobře bejti. I, prý, prosím tě,
dojdi tam ku paní s tímto koflíkem, že jej paní daruji a
prosím, aby se přimluvila ku pánu, abych z tohoto vězení
. byla propuštěna na rukojmě. Kd)'z sem taní k ní přišla,
oznámila sem to a ten koflík sem jí dávala, ale paní
kanclířka oznámila, že ho nevezme, jakož jest ho nevzala
a vzíti nechtěla. A tak sem jej zase Marušce přinesla do
šatlavy a manžel její vzal jej od ní. A když tam chodívali a jezdívali páni, kočí sedě tu říkávali: hle, fůra jde.
Tak věru bejvalo.
Anna, Matěje Pechance manželka: Když sem z kotců
přicházívala domu, spatřívala sem někdy, ze tu před naším domem a naproti stávali koni a na nich deky a služebníci je drželi. A já jim někdy řekla, aby odvedli jich,
abych mohla do dumu. A děvečka Marušciua, ta která
utekla, nosívala za časty tam víno rejnský ve dCbánu a
někdy ve dvouch. Lidmila, Pavla Pro hoře manželka:
Jii mnoho doma nebejvám, než někdy, když sem šla domu
a voni tu před naším domem stávali koní, a já řekla, aby
jich vodvedli dále, abychom mohli do domu. Než mnoho
vína nosívali tam k Marušce a slejchávalo se od souseduv,
že tak tam u ní pijí, že se nedobře tak děje. A vona
chodila pěkně a měla ornpanty zlatý na rukou.. A když
šla s svejm pánem a s dítětem tak pěkně a nádherně,
div že od karmazínu neshořely. A říkali mnoLÍ, ze jest
lehce živa. A peněz mnoho měla, když co u nás v kotcích kupovala.
Jan Pražák řemesla kozišnického: Vidával sem, že
ženský pohlavl u ty paní Marušky šívaly pod krovem a
po pavlaci rannejm jítrem chodívaly. Spatfovali sme to,
když sme někdy spratky věšeli. Jiřík Capek řemesla
kožišnického: Když sme tak někdy vo svačině vešli nahoru pod krov, v lítě leďky rok bude, vídali sme tam
podií u paní Marušky skrze prkna, dvě osoby šívaly tam;
jednu sme slyšeli, zc ji jmenovali paní Anna, a druhá
byla jakás Němkyně bledá, měla čepičku špičatou. A jed-
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noho času v lítě viděl sem, ze jedna pěkná šila u vokna
ve světnici, měla zivůtek zlatejmi pusamany premovaný.
Než to povědíti mohu, když jest sám hospodář po svý
práci odjel a doma nebyl, ze tam veselí bejvali a křičí
vali; než když sám doma byl, bejvalo ticho. - Jiřík L.acharyáš pekař (vypovídal německy): U Lídy rejtharový
jsem slejchal, ze jsou mívali muziku, zpívali a veselí byli ;
že jsou vokna z její světnice na můj dvůr, tu jsem slejchal, že jsou veselí bejvali.
Matěj Pechanec kožišník: Vejše to pamatuji, že sem
jednoho času vyšel na zahrádku při domě svým; nějakej
clověk vodevřevši sklo ke mně do zahrádky z jejího
domu hleděl, kteréhož neznám. A ta jistá, která jest
sfata, ta mladší, phstoupila k tomu mladýmu a vobjímajíc
Jan
ho líbala. A spatřivši mne, zase zavřeli vokno. Pětitisk kočí:
Více sem se upamatoval, že několikráte
házívali tam kamením a volávali n~ mne: p. kmotře, p.
kmoti e, ale já sem se vozvati nechtěl. A v postě ten
den před sv. Matějem v neděli prosila mne Maruška,
abych k ní k svačině přišeL I prišel sem i s ženou; byl
tam nějakej švec z Malý Strany a nějaká Anna, jak byla
u Plzáka, zemankou se počítá. I seděla ta tam s tím ševcem za stolem a my taky. Potom ten švec šel domů, ale
byli sou oni tam pny nd já s svou manželkou. Neviděl
sem nic zlýho, než co tu pravím, to pravím. A za tím
způsobem sem tam přišel, že sem měl dáti vézti Marušku
k sv. Mateji; proto byla pro mne poslala. mela mi dáti
od fůry tolar. - AlZběta Pětitisícová: A více v paměti
mám: Když jesti paní Maruška slonala k dítěti svýmu, tu
sem byla ph porodu jejím den II dvě noci. A tu sem
viděla, že nějaký p. Mikoláš do světnice přišel kolikrát
a zase ven z světnice vyšeL A bába, která při ní byla.
přinesla jí od něho něco pití, nevím z střevíce-li čili
z dlaní. A potom když jest bába děťátko od ní vzala ~
povila do poduštičky, dala mu je na ruku, tomu p. Mikolášovi. Než to v paměti nemám, dal-Ii jest zase bábě čili
jí na luzko, pomilovavši se s ním. Byla sem tam kolikrát,
viděla sem, ze tam panstvo bylo, fraucimor.
Seděli za
stolem, pili. A někdy, když sem šla jí upomínati, zazvonila sem a Ona sběhla ke mně dolu, přivítala mne: Paní
1; III otra, chcete penězům. I "odbyla mne, že nemá peněz.
Sla sem zase z domu. A v noci taky kolikrát házení a
kordy břinkání sem slyšela, než zlýho sem tam, jak sem
živa, neviděla nic. A kdy:?' sobě měla tohoto kordovHníka
vzíti, před veselím mi pravila: Kmotra, vezmu sobě prolo
ho, že je řemeslník, aby mne živiL A bylo-li je co, zanechám všeho. Já sem se jí nezeptala, čeho, než řekla
sem; dejž vám to P. B., co slibujete, abyste to splnili.
Anna, ~latěje Pechance manželka: Více v paměti
mám, že před několika lely, za prvnějšího manžela jejího,
poslala k nám domu, abych tam šorce nesla. A manžel
můj mi vzkázal do kotců, abych tam nesla šorce, i nesla
sem a prodala sem tam kozí šorc. Byli tam nějací Němci,
nevím, co sou mluvili; zaplatili mi ten šorc. A vona mi
pravila: Paní Anná, to je Turkyně; byla dívčička tak asi
ve 12 neb 13 letech, tak vejroslek. Povezou ji s sebou
pryč. A potdm podruhý poslala, abych jí pěkný dva šorce
přinesla, jeden králíkovťj a druhej spratkovej. I tak sem
učinila a když sem šla na schody, a ona proti mně a vode vřela komoru po pravý straně a vzala ty šorce, vohledávala je. Potom mi zase jeden poslala, jeden zaplatila.
A nějaký pán vykoukal z vokna, ncvelkej tlustej, a já se
jí plala, kdo jest to a vona mi řekla, že jest to p. yotec
její. A já jí řekla: Což vy máte ještě p. votce? Vona
řekla: Já mám.
I vodkud jste? Vona řekla: Z Tábora.
A nějaký dvě mladý pěkný praly u necek a já se jí

xv.

V uliei Kaprové. -

Č. p. 44.

plala, kdo jsou. Ona pravila, že jsou sestry její. A když
sem já potom z ty komory vyšla. vony nebyly u necek.
Vona mne vyprovodila dolu až před dum. Do kotců taky
zaeastý chodívávala a kupovánla čvepice a co jí potřebí
bylo s nějakejmi pány mladejmi. Ríkávala, že jsou páni
synm'é její. Jednoho času přišla do kotců s pány, byla
vopilá, pravila, že jest s pány syny za dvě kopy malvazí
vypila. A když tak koni před domem stávali, řekla sem
kolikrát, čekajíc manžela svého, aby nás P. B. zachoval,
abychme mohli s hrdlem bezpečni bejl;,
Jan Kotva, měštěnín.St. ·M. Pr.: Toho sem v pravdě
povědom, ze l\Iaruška, předešle harcíTka a nyní Martina
kordovaníka manželka, prvního manžela Jiříka harcíře se
držela, nejsouc s ním oddávána. Což potom skrze ní byl
jest od služby harcířství odstrčen pro jeho a její nedobrý chování. A potom se s ní teprva oddal; pobyvši
s ní něco málo v manželství, jel od ní do Uher. Přijevši
z Uher vždycky nemocen byl, až jesti umřel. I jsoucí
Ona vdovou těhotná jest zustala a dceru měla, až ji potom
tento Martin kordovaník k sobě za manželku pojal. A jak
za předešlýho prvnějšího manžela, tak i nyní za tohoto
Martina kordovaníka k ní, k Marušce. do domu přijížděli
i také přicházeli jak bíledně tak i nočně lidé z rozličnejch
národů mužského pohlaví, dosti velcí páni v zlatejch ře
tězích.
A po nich vcházeli za nimi ženského pohlaví
osoby uličkou a již na ně s dveřmi otevřenejmi očeká
vali. A jako:!' sem tam vídal i chodívat Dorotu krejčovou
nebožku, kteráž své sl,ončení vzala, a Annu Mariji, která
se přidržda jednoho Spaniele - a jinejch mnoho, jichž
jména neznám. Nadto vejše mnohdykráte bfledně i také
nočně mnozí tu souc opilí přicházeli, chtějíc do téhož
domu k ní vjíti, a kclyž jim nechtěli otevříti, tehdy láli,
šelmova1i, jí kurev, svodnic i jejímu manželu nadávali,
dvíře \')'ráželi, do yoken kamením házeli, takže někdy
v pět a šest hodin na noc, když sme ji); sousedi odpočí
vali, táž Maruška na nás volávala, abychme ji mordovati
nedali.
A jednoho času večír jeden harcíř yyskočil z téhož
domu dobytým rapírem, po němž dům zamkli, což sám
kordovaník z volma s dobytým rapírem chtěl za ním vys~očiti a s nim se sekHti, času nočního, že sme sousedi
domů svobodně a bezpečně říkaje nemohli, že tll pod
timz domem s koňmi a rapíry dobytejmi mužského pohlaví stávali. A když takovejch mladic potřebovala Maruška,
tehdy chůvu pro ně posílala. Jestliže jest pak neměla Maruška dop1a mladých, tehdy poslala ihned k sousedě,
k Lídě Svorcrajtherový, že jedna druhou fedrovala. Tak
spolu v tom handlujíc hrozný nepravosti se tu dály, ač
vočitě sem jich nespatřil. Když sem po zvonění na rorate
chodíval, ještě sedávali, a odtud teprv a někteří s kordy i
s ručnicemi vycházeli.

Jan Slovák švec: Kupoval jsem kordovan od samého
i od samý a nosíval jsem tam peníze často. A co P. B.
nadělil, pojedli jsme spolu a napili se.
A nic jsem neviděl, než všecko dobrý, že se upřimně chovala.
Vodil
mne sám mnohokráte po pokojích jinejcJt a nic jsem
neuznal, co by proti P. B. bylo. - Adam Svenda noZíř:
Předně to v paměti své snáším, ze nejednou, než několi
kráte šel jsem s ním z trunku vína do domu jeho času
večerního a tu když sem do domu jeho prišel, zdržel mne
nekdy za hodinu, někdy. za dvě a z pi'inucení jak jeho,
tak jejího, ze jsem s ním za stůl sedl a večereti musel;
trunk piva ncb vína spolu jsme "ypil;, Tu jsem taky nic
jiného nespatřil, než manzelku jeho a jeho jednu kuchařku.
Tu abych něco viděti měl, co by proti P. B. a dobrému
svědomí bylo, to jsem nikda v ničemž nespatřil.
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Sebestian Perníček, měštěnín Nov. 1\1. M. Pr.: Jakož
jsem pohnán i dohnán od Markéty, jinák Marušky, manželkY Martina vYilderwista, abych jí svědomí vydal proti
outrÍJDému vyznání někdy Doroty vVeidemanky, ze by
kl'ivé a nepravé aneb neprávní bejti mělo, toho já nevím,
poněvadž jest ona Dorota takové outrpné vyznání své
smrtí svou stvrdila a na konec to, co jest kolivěk vyznávala, když skončení zivota bráti měla, jí z oust v uši na
místě popravním mluvila, ze jest z ní třetí peníz brala.
Však ačkoliv na onen čas jsouce já v povinnosti písařem
při úřadě rychtářském,. vL 1602 v pátek po Božím vstoupení byvše povolán p. rychtář i tolikéž také já do rady,
bylo nám poručeno, abychom ihned do domu jejího šli
a koho tam kolivěk najdeme, abychom do vězení pobrali;
což jsme tak učinili.
A tam sšedše, když nám dům otevřenej byl, žádného
jsme v .térnž domě jejím kromě toliko jí samou sedící
na vokně na mazhauze, majíce vobalené nohy v podušce
(pravic, že na podagra stůně), nenašli. A v tom odejdouce
zase o tom relací v radě učinili. Potom pak vopět podruhé já sám jsouce dožádán od nějakého Vlacha neb
Španěle, abych tam s ním práci vážil do domu jejího,
že tam u ní kuběna jeho, který se přidržel, nalezena
bude, chtíc ji do vězení dáti, že by mu nějak)' vobojky
pobrati mela. A když jsme tam pI-išli, tu jsme opět nic
najíti nemohli, nebo tcn Vlach netoliko v pokojích aneb
komorách, ale i pod krovem nic najíti nemohl. A tak
navrativše se s ní spolu, pryč jsme odjíti museli.
Jan Olmajer kordovaník: Jak jsem se některého času
řemeslu svému poctivému u Martina W. učil, prve než
sobě Marky tu za manželku vzal, dvě lítě, potom když
sobě Marky tu pojal, dvě lítě jsem u něho pozůstával.
Jiného nemohu o nf oznámiti, ze jsem řemeslo svý u něho
dělal, jakožto učedlník. Co jest pak Ona činila neb neči
nila, o tom já vědomosti nemám; toliko pro víno, pro
pivo, jakožto učedlník, musel jsem choditi, kde mne poslala koliveč. Tolikéž co se dotejče nebožky Doroty, že
jsem ji v domě jejím vídal, neZ co jest činila neb nečinila, o tom vědomosti nemám. Tolikéž jednoho času že
jest Marky ta k ní pro vobojky nějaký poslala do domu
u Nožieku [v Celetné uL]; tu jsem viděl kněze jednoho
od biskupa Didrštejna Ferdinanda, že jest u ní byL
A u jinejch svodnic že jest b$'jvala, to jsem osobně vidával, u nějaké paní Lídy Svorcrejlhárky a u jinejch
mnohejch nešlechetnejch žen. A tolikéž že jsem s ní sám
osobně v Ungeltě pil, že jest ona mne nebo);ka Dorota
oznámila, kterak očím a matka se s ní perou, když jim
peněz nedá, a otčím že nechce nic dělat, jen toliko na
ní se spolíM;
14. 1611, 29. srpna. Rt/llOp. Č. 2205 f. 324. (Kšaft
Martina Wildrwista kordovaníka.) Ve jméno - . Jakož jsem
já Martin Wildrwist, měštěnín St. M. PL, od P. B. nemocí
na těle mém navštíven nařizuji: Co se již domu
mého dotejče, v kterémž nyní bydlím - dávám - mému
milému pastorku Janovi Grecenovi pro jeho ke mně prokazovanou věrnost a poslušnost. - Stalo se ll. Junii 1611.
. 15. 1611.
Rukop. Č. 2233 f. 13' vJan Krepsin
IV11drwist přiznal se, že jest dlužen Janovi Sinkovi, varhaníku a měŠlěnínu města Jihlavy, který dluh zapisuje na
domu svém v Kaprovic ulici, v němž bydlí.
16. 1~12, 25. května, R1tkop. Č. 2/14 f. 121. Uroz.
p. Fabian Sebestian Prolhoffer z Purkerstorfu a Anna
Kateřina m. j. k. d. mezi domy p. Jana Boryně ze Lhoty
a Duchoslava Karafiláta od Jana Dominika de Baryfis,
jakožlo mocného otcovského poručníka někdy Jana Kresnera Wildrwista, za 475 k. gr. č.
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Císlo pop. 45.
..' 1405, 20. srpna. RI/lwp. č. 2101 f. 54. Mar·
garetha, relicta olim Alberti Prawn, publicavit sedecim
cum media s. gr. prag. census, que ipsam in porcione
sua iuxta divisionem inter ipsam et Albertum, filium suum,
factam dinoscuntur pertinere, videlicet VII s. super domo
Jacobi Leytner in antiquo foro, Hll s. super domo olim
Mixiconis, notarii tabularum, nunc Wenceslai Motyka, it.
dimidiam a1teram s. super domo Golhardi Kotel dole aloris in platea s. Valentini, et Hll s. super vinea olim
Wenceslai Poczrnicz. Act. fer. V. ante Bartholom.
1. 1438, 24. dubna. Rukop. č. 90 f. 17. Jira faretrator emit domum inter domos Pelri de Slupni cz et
Wenczlawii erga Mathiam dictum Rysska pellificem pro
XI s. gr. Ac!. fer. V. post s. Georgii.
2. 1451, 2. ledna. Tamtéž f. 198. Philippus de
Rziedhosst et Dorothea e. d. sitam prope s. Valentinum
inter domos Fenclawkonis et Dorothee dicte Butowska
erga Dorotheam, relictam Georgii faretratoris, quam domum eadem Dorothea cum consensU et plenaria voluntate
dominorum magistri civium et consulum propter evidentem utilitatem orphanorum, Johannis videlicet et Pelri.
filiorum prefati Georgii et eiusdem Dorolhee, vendidit
pro IX s. minus XX gr. Ac!; sabbato post Circumcis. d.
3. 1464, 12. ledna. RullOp, Č. 2L05 f. 8. Martinus
Hobssowsky et Dorothea e. d.
erga Philippum de
Rziedhosl pro XIII s. minus X gr. Ac!. sabbato post
Epiph. d.
4. 1471.
Ruhop. Č. 2119 f. P. 12. Ve jméno
božie amen. Já l\'Iartin Hobšovský z Va1tieřova, měšlěnía
St. M. Pr., vyznávám - žc ačkoli - nemocen jsem taleZe duom muoj, v němž bydlím - dal sem dobrovolně
panie Dorotě, manželce mé _. Dále častopsané qJanželce
mé porúčiem, aby knězi Přibíkovi I k. gr. a na dielo
světnice farářovy u sv. Valentina II k. vydala. ltemjakož
mám II k. gr. platu ročnieho v Modleticích na Ondráč
kbvi a na Ha"elcoyi, ty k kostelu sv. Valentina odkazuji
- . (Bez označení dne.)
5. 1474, 18. srpna. Rt/kop. Č. 2119 f. R. 15. Ve
jméno bozie amen. Já Dorota Hobšovská, měštka St. M.
Pr. vyznávám -'- že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocna'
jsem etc. najprve činím a ustanovuji opatrné lidi Jeronima
postřihače a Jana od kapruov, měšťany již psaného města
Pražského, přátely mý zvláštnie, pravé a mocné poručníky
všeho statku mého - . Potom pak duom muoj, v němž
bydlím, panie Elšce, dceři mé, po smrti mé otkazuji dě
dičně a plným právem. A k tomu poručníci již psaní sto
kop a XX k. gr. m. vydajte, ale ne po jednú, než po
málu, ku potřebám jejím" sukni harasovú podšitú, klok
harasový, sukni také harasovú jednoduchú a střiebrný
pásec. Item Aničce, druhé dceři mé, otkazuji X k. gr. m.
a dětem jejím XV k gr. m.; než aby poručníci tým?
dětem jich nevydávali do jich let.
Pakli by před lety
zemřely, připadni na jich mateř.
A k tomu již psané
Aničce dceři sukni černú a klok sukna amstl damského
přidávám. Item Duoře, děvečce" služebníci mé, otkazuji
zahradu mú pod Strahovem i s plným právem otdávám
šlojieře mé všecky, šatuov ložních s postel; a k tomu
poručníci sukni ji dobrú udělati dajte a klok amstrdamského sukna. Dále týmž poručníkóm rozkazuji a port\čiem,
aby z pasu mého stříebrného kalich dadúce udělati, vydali jej do kostela sv. Mikuláše v St. M., aby při lémž
kostele zuostal budúcně. Item k sv. Valentinu na zádušie
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XX k. a Štěpánovi sladovníku V. k. m. také vydajte. Act. fer. V. post Assumpt. M. V.
6. 1475, ll. února. Rukop. č. 2105 f. 350. Johannes, eo tempore ponderator a pondere specierum, et
Elsska e. d. sitam inter domos Andris institoris et Pelri
ab alba cruce ap ut Wenceslaum dictum Kalina cum consensu Elssky, uxoris sue, pro XX s. boem. eo iure, quo
predicti coniuges per testamentum Dorothee Hobšovské
tenuerunt. Act. sabbalo ante Invocavit.
7. 1476, 1. října. l?ukop. Č. 2119 f. S. 9. Ve
jméno - . Já Elška z Hobšovic, slovutného panoše Václava Kaliny z Skály manželka - statek muoj všecken
- otdávám - manželu mému milému. - Mislr Mikuláš
z Sušic dluzen mi jest za tvrz a ves Hol řeče mí lIlek.
gr., jakož to dsky zemské okazují. Jan Poduška sladovník
z Nov. liL za duom zuostává LX k. F. - Anně, sestře
mé, XXX 1<. - Act. die Remigii.
8. 1490, 24. března. Rl/kop. é. 2106 f. 273. Georgius pellifex et Katherina emerunt domum inter domos
l'etri ad albam crucem et Dorothee Volková erga J ohannem [Hallcgraf], antiquum ponderatorem, et Elizabeth,
conthoralem ipsius, pro XLV s. gr. pro Act. in vig.
Annunc. M. V.
9. 1492, 9 dubna. Rllkop. č. 2107 f. 11. Jacobus
pellifex et Bonussa e. d. inter domos Dorothee, relicte
Mathie, Wolek, et Petri ad albam crucem a Georgio pellifice, Spuntík dicto, pro L S. gr. pr. Aut. fer. ll. post
Amurosii.
10. 1517, 14. listopadu. Ru<(}p. č. 2108 J. 213.
Bonuše rybál-ka stoje osobně v radě vzdala jest a mocí
zápisu tohoto vzdává duom svuoj, v kterémž bydlí, v osadě
sv. Valentina podle domu Jaroše, písaře panského, a Jakuba písaře, i statek svuoj vešken, kde a na čem by ten
koli záleZal i právo své všecko, kteréz jí náleží po nebožtíkovi Jakubovi kožišníku, manželu jejím, Janovi, synu
svému - však na takový zpuosob: že on Jan, syn její,
má ji Bonuši, matku svú, ochraňovati a opalrovati všemi
potřebami až do své aneb do její smrti.
Při tom neuchoval-li by téhož Jalla P. B. prvé od smrti nežli Bonuše, matky jeho, bez pořízení a ona Bonuše, matka
jeho, že Ly se s· Kateřinú, manželkú po něm zuostalú,
sbýti nemohla, tehdy coz by koli toho statku pozuostalo po již jmenovaným Janovi, 'aby ten statek šel na
dva pravá díly, Bonuši, matce jeho, jeden díl a druhý
díl Kateřině, manželce Janově, spolu s dítkami na rovný
díl. A potom neuchoval-li uy P. B. Bonuše, matky Janovy,
tehdy což by po ní zuoslalo kolivěk toho statku, aby to
všecko připadlo na vnúčata její Bonušové. A pakli dítky
jsa a že by zemřely, tehdy aby ten statek Bonuši na
žádného nepřipadoval, nežli na Kateřinu, manzelku Janovu;
a zase také jestli že by prvé Kateřina, nevěsta její,
uml-ela i dítky její, tehdy aby na žádného ten vešken
statek nepřipadoval, neZli na tlonuši, matku castojmenovaného Jana. Než dal-li by 1:'. B. často dolcenému Janovi,
že by s pamětí dobrú pořízení učiniti mohl, tehdy on
opatřiti má matku sVú právě a věrně, jakožto syn její
věrný. Act. sabbato post Martini.
ll. ] 523, ll. září. RullOp. é. 991- 163. Stala se
smhíva mezi Janem Bonuší z jedné a Janem Janákem mečíl-cm a Václavem kramářem z mostku z strany druhé vo
ostatek sumy XXVII k. gr. - a to jim Jan Bonuše ujišťuje na domu svém leiícím mezi domy Jaroše písaře
a Marty Volejnice - . Act. fer. VI. post Nat;v. M. V.
12. 1524, 7. září. Tamtéž. Zvedeni pro výše označený dluh Janák mečíř a Václav z mostku na duom Jana
Bonuše. Act. fer. IlU. ante Nativ. M. V.
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2110 f. 70. David

ze Lhoty, syn p. Jana Borně odtudž te Lhoty, koupi!
duom - od Tana Janáka mečíře a od Václava kramáře
z mostku - za XXIln k. gr. pr. Act. fer. lIlI. post
Nicolai.
14. 1536, 8. února. Registra listtt krdl. v archivu
českého mistodržitelství f. 481 a 491.
(Staroměstským.)
Poctiví věrní naši milí! Jakož nám psaním vaším oznamuj ete, kterak by vás na místě našem statečný Jan Boreň
ze Lhoty etc., věrný náš milý, pl'ed soud komorní o ně
jaký glUnty a dvuor ve vsi Uvenči, kterýž jest od mnoha
let (jakž zpravujete) obec St. M. Pro v pokoji vždycky
podle spravedlností svých držela, obeslati měl, abyšte
jemu na tÝL dvuor spravedlnosti položili, při tom i těž
kostem vašim některým, kteréž sobě při tom obeslání
kladete, sme vyrozuměti ráčili, i nevěda my, jak se ta věc
sama v sobě má, ráčili sme témuž prokuratoru našemu
poruciti, aby on na ten cas s týmž obesláním (dokudž bychom té věci gruntovně přezvěděti neráčili) v pokoji byl.
Datum v Inšpruku v útert po Hromuic etc. XXXVIO. (Prokuratoru království Ceského.) Statečný, věrný náš
milý! Oznámeno jest nám od poctivých purkmistra a
konšelu ov St. M. Pr., kterak by ty je na místě našem
před soud komorní O grunt a dvuor sedlský ze vsi
Uvenči obsílati mel, ať by na týž dvuor spravedlnosti
pololoili; kdež pak tíl. Staroměstští sobě takovému obeslání z některých pffcin stěžují, i nevěda my, jak se ta
věc sama v sobě má, poroučíme!, aby na ten čas s tím
obesláním v vpc,;coji byl a zřízeným radám komory naší
v království Ceském, věrným milým, zprávu toho všeho
dal, kterýmz také o tom psáti ráčíme, aby vezmúc od
tebe zprávu nám to sepsané spolu s zdáním svým poslali;
znajíc vuoli naši tak se zachovej jináč nečiníc. Datum, ut
supra.
v
(Zřízeným radám království Ceského.)
Urození, stateční a slovutní, věrní naši milf! Oznámeno jest nám
od poctivých purkmistra a konšeluov St. M. Pr., kterak
by je na místě našem před soud komorní prokurator náš
o grunt a dvuor sedlský ve vsi Uvenči obsílati měl, aby
jemu na lýž dvuor spravedlnosli položili; kdei pak sobě
takovému oheslání tíž Staroměstští z některých přícin stě
žují, i nevěda my, jak ta věc sama v sobě jest, psáti
ráčíme témuž prokuratorovi, aby na ten čas s tím obe.sláním v pokoji byl. Pro tož vám poroučíme, abyšte nám
nemeškajíc, zprávu toho všeho od téhož prokuratora našeho vezmúc, to sepsané poslal! i rarlu a zdání vaše, co
bychom dále S tú věcí činiti měli, oznámili, jináč nečiníc.
Datum ut S. (Staroměstským a Novoměstským každým
obzvláštně psáno.)
Poctiví, věrní naši milí! Věděti vám
dáváme, že sme urozeným a statečnÝl!l Zdislavovi Berkovi
etc., Janovi staršímu z Wartnberka, Sebestiánovi z Weytmille, Wolfartovi Planknarovi a Janovi Bonlovi, jakožto
komissařuom, našim věrným milým, o některé potřeby
naše podle instrukcí znění s vámi mluviti a jednati poručiti ráčili; protoz vás s pilností žádáme, cožkoli jmenované osoby jménem naším tu proto na vás podle instrukcí
vznesú a jednati budú, že jim toho všeho nicméně, než
jakobychom my sami zústně mluviti a jednati o to s vámi
ráčili, dostatečně uvěříte a v tom se povolně, hotově i
poddaně najíti dáte a my vám to milostí naší královskú
zpomínati a nahražovati ráčíme. DatuIJ1, ut supra.
(Najvyššímu hofmis}ru království Ceského, najvyššímu
mistru strakonickému Sebestiánovi z Weytmi11e, Wolfartovi Planknarovi a Janovi Borňovi ze Lhoty etc., všem
spolu neb některým z nich.) Urození, stateční, věrní naši
milí! Teď vám spolu s listy věřícími instrukcí naši posf-
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lati a při tom vás s pilností ž.ádati ráčíme, abyšte podle
lění tejž instrukcí jakožto komisaři naši na místě našem
~l poctivými vpu~kmi~t~y . a konš~ly St. a N. Měst Pra~ských,
věrnými naSlml mllyml, snesnc se spolu o den, hm neprodlévajíc, o sečekání těch sum, kterýchž jsú nám léta
etc. XXXllllo jminulého pro potřeby naše (o čem" dobni
vědomost máte) puojcili, jednali, jakož tomu všemu z tejž
i!l3trukcí vyrozumíte; kdd pak nepochybujem o vás, znajíc
,'v toho zvláštní potřebu naši býti, že se podle vuole
n~ší v tom jednání povolně zachováte, žádné pilnosti,
péče ani práce pro nás nelitujte, očekávajíc od nás milostivé odplaty. Datum ut s,

15. 1537, 15. července. Tamtéž Missiva 1536-38
f. 138, (Janovi Borňovi.) Statečný, věrný náš milý!

JakoZť jsme

z" Inšpruku ca.;'u in;i nulého p,saní uv~~,:iti a p,oruciti byl1 ráclh, aby z nekterych hodnych pnclll s tnn
obeshíním, kteréž jsi na místě našem před soud komorní
na poctivé purgmistra a konšely St. M. Pr. o sedlský
dvuor ve vsi Uvenči byl vzal, do některého času u pokoji byl a protože poroučíme, auy o takové obeslání,
kdyz toho čas uude, jmenované Pražany obvinil a ku
právu s nimi přistúpil a tu při s strany toho dvoru, pokudž toho potřebu poznáš, podle pořádku a práva k konci
vedl, jinác nečiníc. Datum na hradě Pražském v neděli
po sv. Margétě.
16. 1569, 10. listopadu. RlIkoj!. é. 991 J. 521.
Jakož jest uroz. p. David Doreň ze Lhoty fl na Mikovicích
phpraviv ku právu Valentilla, vinaře toho času li Jana
Mráza z Milešovky, jeho obvinil z mordu a to takového,
že 1. 1568 den sv. Jana Kř. nenáležitě zamordoval by
Jana. Pitopasa, člověka poddaného p. Davida, braní v království tomto zapověděnou, na vinici jej zastřeliv, prosíc
aby z toho práv byl. Proti tomu od Valentina za odpověď dáno, že tomu, aby on Jana Pitopasa nenáležitě, též
braní zapověděnou, zamordovati Illěl, odpírá, než k tomu
se zná: Když ten Pitopas přišel na grunty a na vinici p.
Jana Mráza a škodu dělal, třešně česal a plná ňádra jíž
jich mel, chtěl ho postíženýi,o Valentin ku právu dopraviti, ale Pitopas jíti nechtěl, nýbd se jemu spíčil mluvě,
že ku právu nepůjde a spíše ho zamorduje aneb sám od
něho Valenty zauit bude. A tak se Valentin chytil rucniee.
Jan pak naň sáhl chtě mu ji vydříti, V tom tento spustil
ručnici a on jest prostřelen. I poněvadž týž Jan hyl
škůdce lidský, zločinec a zloděj, mohl ho na gruntec11
pána svého nález.itě, spravedlivě a dobře zamordovati,
jakozto věrný služebník pána svého. Zvláště na vinici.
A to tou braní, ktedž mu od pána k ochraně statku
jeho zapůjčena byla. A chce ukázati, že to náležitě mohl
učiniti, statek pána svého opatrujíc.
1 když strany na odporu byly, jest jim den od práva
až pod té pře ztracením vložený, na kterýž oni stojíce
zádali za čtení svědkuv, k tomu mluvivše, že z těch svěd
lmov se nachází, kterak tento Valentin pohrůžku jest
učinil Janovi Pitopasovi, že z něho bude duše vypuzena
a tak od rukou jeho sejde. A právo jest, že po znamení
má býti souzeno a kdo hrozí, ze jeho pohruloka bývá za
skulek. Jakož pak skutek a mord tento Valenta jest uči
nil a při ž"lobě k tomu se přiznal, neb jest to tak, ze
jest ho zastfelil po zadu, sa samotný s samotným, a potom ho přitáhl, kde mu se vidělo, aby vejmluvu měl, že
ho na škodě postihl.
Proti tomu od Valentina mluveno, že nemohl toho
doslechnouti z těch průvoduv, auy p. David, co souě do
žaloby vložiti dal, to ukázati měl; než dva svědkové to
vyznávají, že by měli od Valenty slyšeti, že má Jan Pitopas prdnouti duši. A na to se ukázalo právo O pohružce
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a oznámeno, že po znamení má soud činěn býti. Až potom se toho doložilo, že by po zadu byl postřelen:
I jestli že on nebožtík ja1ní stížnost sobě vo tu pohrůžku
do něho sobě pokládal, tehdy se měl v tom podle ~l'ízení
zemského zachovati, k němu dva člověky dobrá a zachovalá poslati, zná· li se k tomu, že by mu odpověděl.
Seznal-li by se, že odpovídá, měl se k němu zachovati
jako k odpovědníku a škůdci všech obyvatelův království
éeského. Ale on Jan Pitopas tak se jest nezachoval, k Valentinoyi neposlal, "ni ho z toho nevinil. Pro tož ti svěd
kové nemají)m právu přijati býti. - Neb slavné paměti
císař Karel Ctvrtý, aby obchodníci a nákladníci hor viničních mohli opatřeni býti a žádnému žádná škoda nebyla, ráčil naříditi kteří by se lidé toho dočinili a
škodu na vinicích činili, jak se k nim páni a držitelé
vinic zachovati mají - k tomu mluvě, že ten má za mordýře ddán býti, kdo nemaje př1činy mord nad někým
provede, ale Valentin jest k tomu příčinu měl -. A v témž
majestátu se dokládá, mohou-li škůdcové takoví býti postížení, že' mají mordováni býti, a když tak kdo koho
zabí, vlože naň dva halíře, na tom nic ztratiti nemá.
I poněvadž Pitopas při škodě přistÍžen jest a ku právu se
dovésti nedal, o brani se trhal, co sobě pro to podle
vyměření císařského uhonil, toho také musel užiti; odkavadlO se rozumí, že není zoumyslně, ale slušně i také spravedlivě zamordován. Neb, jakž oznámeno, císař ráčil to
osvoboditi a té svobody mi!šťanuom příti, aby své statky
tak opatrovati mohli. Avšak ani takové opatrování těch
škůdcuov přetrhnouti nemužeme; na voko se vidí, jaké
veliké škody na těch vinicích se dějí, že téměř nic nikrlyž
v cele zustati nemuže: ano ti lotříkové již tam v houfích
i ve zbroji cbodí; teď nyní tři postíženi jsou, na druhé
vinici Jana Mrá,a, tu kdež vinaře uprali, utloukli a za
mrtvého odešli. Ti svědkové vyznávají, že Valentin na
hanebný škodě toho Pitopasa jest postihl, na gruntech
u té třešně, kdež škodu činil, že netoliko třešně česal a
za ňadra dcpa}, ale i s větvemi lámal, což velmi věc jest
žalostivá -. Tu p. purkmistr a páni - vypovídají: Po·
něvadž Valentin vinař slyše na sebe žalobu, že by Jana
Pitopasa z ručnice postřditi a zamordovati měl, odpověd
dávaje od sebe promluvil, že to. nálditě učiniti mohl,
jako věrný služebník opatrujíc statek pána svého, když
jeho Jana na vinicí při dělání škody, třešní česání, posaženého ku právu připravili ncmohl, a veda na to práva,
svědomí, toho, což tak sobě za obranu bral, dostatecně
jcst neodvedl, z té příčiny chce-li on Valentin žaloby na
se učiněné prázen býti, povinen jest to, že z žádného
záští a zlého oumyslu, než opatruje a obhajuje statek Jana
:\lráza, pána svého, jej Jana Pitopasa jakž se mu
spíčil, mluvě, že ku právu nepůjde a spíše ho zamorduje
aneb od ne ho Valentin zabit bude, v tom ručnici jemu
vydříti chtěl, i jeho jest postřeliti a zamordovati musel,
přísahou, jakž mu od práva nalezeno bude, zpraviti a to
ve dvou nedělích pořád sběhlých. Zpraví-li, tehdy té žaloby prázen bude; pakli by nezpravil, v pokutu o mordech vyměřenou upadá podle práva. AcL pridie s. Martini.
17. 1570, ,,3. llnora. Tamté!i j. 666. Vedle toho
obstavuňku, kterýž je,t p. David Boryně z Lhoty na Mikovicích při právě učinil na Jana Bacháč~a ze vsi Nauměřic, poddaného p. Jiříka Zejdlice ze Senfeldu a na
Zvoleněvsi, pro nedopomožení pokuty X k. gr. m. naJanovi, rychtáři ze vsi Volovice, pro nepuštění vody z rybníka Volovického podle smlouvy na to učiněné, žádaje
týž p. David podle toho obstavuňku na něm Janovi Bacháčkovi za dopomož.ení. Proti tomu od p. Jiříka Zejdlice
na místě obstaveného jest mluveno, že to stavuňk jest
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nepořádný a takový nepořad že chce ukázati zHzením zemským, nálezy, cedulemi poselacími i smlouvou. Nebo p.
David psaní učinil kn p. Jíříkovi Zejdlicovi o dopomožení
té pokuty, na kteréžto psaní on Jiřík mluvil o tn pokutu
s tím, na kom ji mítí chtěl, jako s rychtářem VOlovlckým.
Kterýžto tomu, aby co propadnouti p. Davidovi měl, jest
odepřel a takový odpor v známost p. Davidovi uvedl.
O čtmž on věda proti zřízení zemskému S 1. takového
stavunku jest činiti neměl, volaje se k tomu, ze to chce
ukázati, když mu čas k pruovodům bude j"lenován. Na
to od původa mluveno, že jest mu takovouž odpověď
předešle dával, ze rychtář té pokutě odporuje a nic méně
stavunkové sou šli a pruchod svůj měli, protož nevěří, aby
nyní ta příčina k ukázání nepořádného stavunku postačiti
měla. A když strany na odporu byly, jest jim den k pruovodiim od práva uložený, na kterýžto ony stojíce p. Zejdlic oznámil, že ten stavunk z příčin, které oznamovati
bude, jest nepořádný, žádaje předkem, aby se četl list
pose1ací, jehuž datum v sobotu po Nanebevzetí P. M.
I. 1568, smlouva mezi p. Janem Boryně,m ze Lhoty a na
Miiwvicích a p. Jindřichem Zejdlic~m z S., též cedule ře
zaná a stavunk. K tomu mluvě: že Valentin Sthbnký
obstavoval na místě páně Davidově Jana Bacháčka, an od
něho k tomu nebyl zmocněn, a z téhož stavunku toho se
nenajde, aby jakú k tomu mocnost jemu dal, Zádaje, aby
ji Valentin ukázal, měl-li jest jakou. Neb i při hořejších
soudech chce-li se kdo ohlašovati které při na místě
jir;ého, mocnost od něho ukázati musí. Neukáže-li, s té
pře sejde a tento trestán bude. Druhé, učiněn lcn stavunk
proti zřízení zemskému, neb p. David učiniv psaní ku p.
Jiříkovi o tu pokutu, vzal od něho odpověď, ze Jan rychtář
té pokutě odpírá, což jest jemu v známost uvedl a hned
se v to uvolil, že mu chce za spravedlivé učiniti, chtěl-li
by ho z čeho před ním viniti; on nenciniv toho obstavil
a tak zřízení zemského pominul. Na to dal čísti list poselací od p. Davida, odpověď na něj p. Zejdlice, ceduli
řezanou, zřízení zemské Sl, 3, D 4.
Proti tomu od p. Davida Boryně mluveno: že se
první příčinou zbytečné zaneprázdnění děje, neb chtěl-li
jest viděti mocnost Vulcntinovi danou, měl jest se o ní
při obstavunku domlouvati anebo při prvním stání rovně
jako bývá při začátku pře; prve nelli se odpověď dá,
p.ůvod musí ukázati mocnost od toho, na čím místě viní.
Na ten čas nebyl-by povinen ukázati té mocnosti, ale aby
se neměl na čem zastavovati, podal ji ku přcčtení. Dále
aby proti zřízení zemskému obstavunk učinil, toho se nenajde, neb jest předkem se psaním ohradil, hteréžto
psaní ohradní sám Jiřík proti sobě ukázal a potom teprv
obstavil. Ježto se tuto aui dluhu, ani rukojemství, v kterýchžto příčinách jedni druhejm před stavuňky opovídati
se mají, nedotejče, nd pokuty podle smlouvy povinné a
propadené_ A v též smlouvě není tq, obsazeno, aby z ta·
kuvé pokuty před ním, Jiříkem z Senfcldu, vinění býti
mělo, než tak jest vyměřeno: Jestliže by kdy splavem
voda nešla a rychtář hned tou (rúbou vody nepustil po
napomenutí ve dvou dnech, aby propadl Ó k. gr. č. p.
Borynovi aneb držiteli Zeměchského rybníka, a těch aby
mohlo se dobývati právem stavním kolikrát koli by se
toho dopustil. Táhna se na touž smlouvu mluvil, že před
kové a otcové jich stran na tom sou se snesli a sm:uvili,
aby stavuňkem a nejinak ta pokuta dobývána byla. 1'rotož zřízení zemské v té příčině že by se sem netrefilo.
Nebo kdo na se jakú pokulu uvede, vedle té k němu má
býti přikročeno a vedle vejminek, na kterýchžkoli strany
by St: snesly. Nato dal čísti zJ-. zem. C XLV, J LXI,
K IX, J XLVI.
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Zase od p. Zejdlice mluveno, že se jest o mocnost
prve domlouval a nyní se ukazuje; mohla po obstavuňku
napsána býti, poněvadž není v stavunku žádné o ní
zmínkv. A zř. zem. netoliko na dluhy a rukojemství, ale
na vš~cky věci jiné, pro které by lidé se stavovati ch l!;li,
se vztahuje, i na pokuty. Protož pokudzby p. David po
právě jíti počal a se psaním opověděl, měli jest tCll
právní pořádek dokonati a ne strhati se jeho a stavuňku
žádati, než od pána opatření spravedlivého očekávati.
A kdež se táhne na smlouvu, však tou se vyměřuje, komu
ta pokuta náleží, jako dditeli Zeměchského rybníka, a
aby on David sám dditelem téhož rybníka byl, toho
jest neukázal a neukáže; žádaje za čtení zouplna té
smlouvy pro snazší vyrozumění toho, za kterou přícinon
jest se táž smlouva stala, jako pro vodotoky toliko k rybníkum Voloviekého a Zeměchského; též za čtení zápisu
trhového, kdež Zdislav Boreň ze L. jemu Davidovi dě
dictví a díl svuj jest prodal; nálezu mezi Adamem Boryněm z L. a ním Davidem odtudž z L., dsky trhuv,
mluvě, ze sám držitelem toho rybníka Zeměchského není,
než jest ho polovice jedna jeho Jiříka Zejdlice. Neb spra·
vedlivým přísudkem na soudu zť'mském polovice všeho
statku Zeměchského jest přivlastněna Adamovi Boryňovi a
ten ji prodal p. Voldřiehovi Dubanskému z Duban a p.
Voldřich jemu Jiříkovi. A od té chvíle, jakž Adamovi ze
Lhoty postoupil David polovice vsi Země ch, sám toho
rybníka držitelem není 0<.1 1. P. etc. 60. Nebo nc držitel
polovice rybníka, než driitelé všeho rybníka z téZ pokuty
viniti mají jakožto společníci podle zř. zem. C XXXVIIr,
XXXV, O XXXVII. Měl jest viniti toliko z polovice té
pokuty a dílu S\'ého a ne ze vší sumy. Nad to pak vejše,
ze by David tu pokutu, projíti dav letům zemským, promlčel, i pouštění té vody, neb nikdy o té vodě zmínka
se neděje, ani tu kde Da\'id kupoval, ani kde Adamovi bratru
postupoval. A že toho času, když o tu pokutu David nastupoval, voda z rybníka Volovického šla jest splavem,
takže ji tou jalovou troubou nebylo potrebí pouštěti,
zvláště na ten rybník Zeměchský, an tehdáž byl prázdnej,
spustlej a vody nepotřeboval. Odkudž se rozumí, že více
z svémyslnosti, neZli jaké potřcby DClvid Boreň toto by
před sebe vzal.
Kdyby nebylo hněvu, záští, kyselosti,
nevole, nepřátelství a zoumyslno .. tí, že by p. David neučinil toho. Neb častop.aný rybník by uebyl nasazený od
toho času, jakž p. Duban~ký díl té vsi Zeměch od Adama
koupený jemu JiHkovi z Senfeldu jcst prodal. A lak jaká
by se mu škoda státi mohla, pro kteréžto škody uvarování mezi předky jich ta smlouva u~iněna byla.
Opět od p. Davida mluveno: Ze p. Zejdlicovi přc
bejvá příčin, ale kterak jemu platné býti mají, potom se
oznámí. Na ten čas praví, že ta zi-ízení zemská jest ukázal
proto, že jeden každý při své pokutě a vejmince zůstaven
býti má. Že pak v drz.ení rybníka Zeměchského je,st, netlí
mu toho potřeba ukázati, ponevadž sám Jiřík z Scnfeldu
za něho již dostatečně to provedl. Než ze by se chtěl
za společníka jemu postaviti, ale on neví o žádném jeho
spolku. Nebo užívá svého, jak umí, a Jiřík také svého.
Pro tož dobře jest o všecku pokutu nastoupiti mohl. Z zápisuv těch Jesk zemských toho že se nenachází, aby Jiřík
Zejdlic polovici té vsi Zeměch s tou vodou, o ktenE
činiti jest, koupil, protož se nemá na tu pokutu potah 0vati. Ač pak praví, že by ten rybník tehdáž byl pmtý,
ale v tom se sám poráží, neb kde dává odpověď na poselství cedulí řezanou, tu dokládá, aby to raději opathl,
aby sedláci jemu ryb z něho nekradli. A taktě pustý býti
nemohl. Ani beze škody se jemu dáti nemohlo a tu \'Odu
zdržovati, kteráž netoliko na ten jeden rrbník jde, ale í
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na jiný čtyry. A. ty)emu oJi>atřfti jest nálež~~~ - . Aniž
se naděje, aby jake promlcem tuto se najltI nemohlo,
!leb v té smlouvě žádný čas není vyměřený, než kdyžby
koli voda splavem nešla, aby tou troubou byla puštěna
pod pokutou častojmenovanou. Mluvě, že v středu po
Xaroz. P. M. 1. 68. sám několikej vycházel, aby spatřil,
teče-li voda. A shledav, že neteče, hned poslal pro rychtáře a jcho napomenul:
Poněvadž splav jest zavezený a
jinde vody že by bylu s kolo a p. Jiří že by ten tok
jinam, ndli na rybník, obrátil, aby trúbou _vodu pustil.
Ale on toho neucinil a tak vody nebylo - .
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž
v smlouvě mezi stat. rytíti p. Janem Boryněm z L. a p.
Jindřichem Zejdlicem z S. učiněné 1. 3ó., kteráž na dě
dice a budúCÍ jejich se vztahuje, to jest vyměřeno: Kdyby
ta voda splavem do rybníka Vulovického nešla, že ihned
z téhož rybníka trúbou jalovou rychtář Volovický, kdyby
napomenut byl od držitele rybníka Zeměchského, ji pustiti
na týž rybník má pod propadením pěti k. gr. č., kterýchž
právem stavním držitele toho rybníka Zeměchského dobývati moci budou. A p. David, téhož rybníka držilel, to
jest svědomím podle práva provedl a pokázal, že I. 68.
při času Nanebevzetí P. M. voda z rybníka Voloyického
splavem jest nešla a Jan, rychtář ze vsi Volovi ce, sa od
něho p, Davida podle smlouvy napomenut, jalovou trúbou
vody na rybník Zeměchský jest nepustil, pročež jest Jana
B;chácka ze vsi Nauměřic, poddaného p. Jiříka Zejdlice,
při právě tomto pokuty pět k. gr. č. dobejvaje podle
smlouvy p. Da"id jest obstavil. Z těch příčin dává se
jemu p. Davidovi Borynovi proti výš psanému Janovi BaclJáčkovi za právo tak, ze podle toho obstavnňku pokutou
pčli k. gr. č. j cst povinen. Act. in vig_ s. l\1athaei.
Sv~domí k tomu přijatá (rukop. č. 1056 f. 135) zní:
Bartutl Rezníček, z Nymburka posel: Chodil sem s puohonem od p. Davida B. ku p. Jiříkovi na Zvoleněves
o položcní lislu. Jest mi dáno od chuze 5 gr. bílých. Václav, sluzebník p. Davida B.: Bylo po P. M. na nebevzetí v tu středu, teď již rok jminul, šli sme s svým pánem až do Volovice. Tu kázal pán vyvolati sobě Volovického rychtáře: Jene, rychtáři Volovický, napomínám
lě vedle smlouvy, aby mi cep Vytl hl z trouby jalový a
"odu ahy mě pus lil na rybník Zeměský. A on jest po·
vědel, ze ta trouba jest zavezena a zabořena. Hned sme
odtud šli na ten rybník Volovický i to sme viděli, že
nic tou tro"bou voda nešla, slove jalová, ihned sme šli
k splavu. To sme taky viděli, že nic tím splavem voda
nešb, i to sme viděli, že tajž splav taky v nově zavezený
jest, ze jej jedva dobře znáti bylo. I to sme viděli, ze
ly hráze v nově na dva lokty jest povyšeno; taky tu mlejn
jest při tom rybníce v nově ustavenej aniž na ten mlejn
Zridná voda nešla z toho rybníku. Hned sme odtud opět
šli na ten rybník nahoru do chobotu, kdež naň voda teče;
tu S!lle viděli, že na ten ry bník Volovický právě tokem
s dobrý kolo šlo vody anebo více, hned sme pak odtud
domu šli. Hncd toho léta zase vejše psaného po Na nebe
vzctí P. M. v sobotu někteří šli, abychme tu vodu ohledali nebo spatřili, jde-li jí co z toho rybníka Volovického
tou trubkou, slove jalovou; moc jí nešlo aniž splavem,
a!ll Ila len mlejn, kterýž v nově udělaný. Hned sme opět
odlud šli nahoru nad tajž rybník, to sme viděli, že nan
predce voda šla jednostejně lokem na ten rybník Volovický. A teď sme letos chodili k Bacháčkovi Janovi do
Nauměi-ic s cedulí řezanou, že mu pán dává věděli, chce-li
sám pIi tom býti aneb na svým místě koho vyslati. (Tak
sv~dCí i Havel, rychtář ze Zeměch, Jíra vinopal, Mikuláš,
krcmář dolejší, a Jan, krcmář hořejší, odtud, Matouš,
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rychtář z Lobče, hn vinařčin odtud, Jan Kučera, Matouš
Pražák, Blažej Fašek z 1I1ikovic, Valenh Kazda a Jan
Průša, oba ze Zeměch.)
18. 1ó84.
Rtt7wp. Č. 2112 f. 187. Davida
Borně z Lhoty.
19. ló87.
Rukop. Č. 1054 f. 246. (Svědomí
mezi Kateřino\!. Bartoloměje krejčího z domu p, Borynova,
a Jeronymem Rudolfem a Markétou m. j.) Martin, lokaj
p. Václava Boryně svědCi I : Přišla ta Vlaška do domu páně
Borynova k tomu starýmu na den sv. Petra, upomínala
ho, že by mělo nějaký děvče pokrásti peníze a utratila je
tu v domě u něho a něco jinde. Potom pak jsou to
děvče dostali, ten Vlach dal jej saditi. Půjčila tomu starýmu tolar a Židovi druhej a manželce jeho, toho starýho,
tolar bez dvou bílou. Tu je potom rychtář z poručení
p. cís. rychtáře musil takové peníze shledati i vod Žida
tolar bez dvou bílou. A ta Vlaška, která jesti přijímala
ty tři tolary, pravila, aby jí jcště dodal desel tolaruov,
že mu chce ještě tomu starýmu dáti pantovle nový a jeho
ženě i střevíce, že mu ona to chce odpustiti. A on pravil,
že více nemá. Maruše, podruhyně z Borňova domu:
Přišla sem domů a ona ta YJaška byla u nás a lokaj mi
řekl, ta Vlaška ze jest mu řekla, aby mluvil vod ní, že
chce darovati samýmu hospodáři a hospodyni pantovle,
že chce vzíti od nich deset kop za to všecko, a hospodář
že je řek, že v pantoflích jak živ nechodil a jeho žena
taky a že jí nemá zač dáti.
Kateřina Koutská bečvářka: V pátek před sv. Jakubem šla sem z rynku i zavolala mne jedna chudá žena.
A tu náký dvě ženy stály. Pravila, že by ta byla Vlaška,
a druhá od ní mluvila, že by ty paní měly s nákou
Káčou, malou děveckou, peníze vzíti. A já řekla: Milá
děvečko, pročeš si to udělala, žc si udělala takovou těž
kost a jiný si zarmoutila. Přistoupil k tomn také Bartoloměj krejcí, hospodář z domu p. Borynova, a táž Kateřina dčvečka mluvila k němu: Milej tatíku, P. B. ví, ze
tobě ty těžkosti nepřeji.
Proč nemáš v tom někoho dobrýho užiti a ten váček dáti vohledati, že sou nebyly ly
tolary, nežli v jedny,příhradě. A já sem jí řekla: I mnoho-li
že jich pak bylo? Ze nevím, nebyly než v jedny příhradě,
má milá paní, a že jest ma!ičkej váčiček. Optala sem se:
I pozp.áš ten váček - A ona pravila, že pozná.
Sebestian Agrikola z Hodova CÍs_ rychtář: Když
jesti přišla ke mně Markéta, dvorská ševcová, do domu
mého, žalovali' na nákou dívčicku Kateřinu, že by jí 40
tularuov ukradla a s těmi penězy do Kaprovic ulice k hospodyni domu p. Davida Boryně že jesti šla, a ta jistá
Káča zlodějská, že by ty hospodyni Kateřině dáti měla
k schoviÍní do 15 tolarů a ona hospodyně že by takové
peníze schovala do svý truhlice. Žádala mne ta' Markéta
k takovejm penězuom kradenejm za dopomožení. Já sem
poslal pro hospodáře páně Borynovýho i také manželku
jeho, jim sem přimlouval, proč sou se toho dopustili a
takové peníze kradené od též děvečky přijímali; protož
aby je zase llIlCdky navrátili. Kateřina lmedky odepřela,
aby měla takové peníze přijíti. A sem jí poručil, co má
peněz za sebou, nechce-li náké těžkosti ujíti, zase aby
navrátila. Což učinila.
20. 1601. - Rukop. č. 2113f. 189. Jana Borně zLhoty.
21. 1613.
Sedldček V Ottově Slov. Nauč. IV.
str. 420. Jan Boryně z L. zemřel zustaviv vdovu Mandalénu z Roupova a dcery Dorotu (t 1620, manžel Ota
Jindřich z Wartmberka), Kateřinu, Sibyllu a Polyxenu
(t 1615), syny Jana Davida a Adama Václava, kteří se
r. 1628 rozdělili o statky.
22. ] 620.
Tana Borně z Lhoty,
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Číslo pop. 47.·

1. 1448, 4. prosince. Rulwp. č. 2099 f. 485.
vVenceslaus Awrbach fassus est se in X s. gr. Zalmano
J udeo debitorie obligari, quam quidem summam proscribit in domo sua in parochia s. Valentini inler domos Vvenceslai ponderatoris et Jire faretratoris. Act. fer.
IIII. post s. Andree.
2. 1456, 12. ledna. RlIlwp. č. 2105 f. 49. Andreas
lorifex et Elsska e. d. sitam ad s. Valentinum inter domos
Plaum ex una et Martini Hobssowsky parte ex a!tera
erga Johannem, orphanum quondam Fenczlawkonis, pro
X'/~ s. gr. Act. fer. II. post Epiph. d.
3. 1483, 16. října. RlIkop. č.2106 f. 131. Andreas
Zemlar et Elsska resignaverunt domum suam in plebe s.
Valentini inter domos Johannis Hanczgraf et Duchek Tabor hincinde situatam Casparo, Margarethe uxori. Act.
die GaUi.
4. 1485, 15. října. 1 amtéž f. 166. Dorothea, relicta Mathie W olek, emit domum aput Casparum
fabrum el Margaretham, uxorem eius, pro LI s. gr. pr.
Act. sabbato ante Ga1li. (Splaceno 1488.)
5. 1492:'
Rt/kop. Č. 2107 j. 9. Dorothea,
relicta olim Mathie Wolek resignat testudinem - GaJlo
pellifici Kozel dicto, Elssce, conthorali ipsius, et Anne,
filie eorum.
Tamtéž f. 222. Doroty, vdov)'
6. 1502.
Volkové.
7. 1503.
Tamtéž f. 223. Elška, _olim GaUi
pellificis nunc vero Mathei dicti Drab similiter pellificis
conthoralis, resignat omllem substanciam suam marito. Act. die Valentini.
8. 1505, 21. dubna. Tamtéž f. 265. Sigismundus
dictus Mraczek et Zuzanna e. d. peues domum parochialium S. Valentini ex una et domurn ad albam crucem a
Matheo aurifabro pro LVIIi/, s. gr. pr. Pecuniam Matheo
dieto Drab pellifici pro eadem domo solvere tenebitur.
Act. fer. ll. ante Georgii.
9. 1509, 22. února. Rttlwp. č. 2108 f. 32. Nicolaus braseator a carponibus el Ludmi1la e. d. - a Sígismundo Mráček pro L S. gr. pr. Act. die S. Petri in
kathedra.
10. 1509, 6. června. Tamtéž f. 36. Wenceslaus
pellifex dictus Habra et Ursula e. d. inter domos Duchconis Tabor et Bonusse vidue silam a Nicolao Kapr pro
XLVIIP/2 s. gr. PL Act. in vig. Corp. Chr. (R. 1517
splácí Voršila Habrová, r. 1518 Jaroš, písař panský,
místo Voršily.)
11. 1558, 5. července. Rt/kop. č. 2117 f. 414.
Gregor Fidík šrpajdíř a Dorota k. d. mezi domy páně
Borňovým a Pavla trubače od Jaroše, někdy písaře z kanceláří dolejší, a Juliany m. j. za CXXX k. gr. č. Act.
fer. HI. post Procopii.
12. 1567, 7. dubna. RullOp. č. 2118 f. 170. Pavel
rukavičník a Lidmila k. d. mezi domy p. Davida Boryně
a někdy Jiříka knihaře ohostranne ležící od Gregora
Fibíka šmejdíře za CLXXV k. gr. č. Act. poslridie Sixti.
13. 1570, 18. ledna. Tamtéž f. 240. Marek Vram
kožišník a Dorota 1<. d. mezi domy DaYida Boryně a
Kuchařovým(!) od Pavla [Mazala] rukavičníka za CLXXV k.
gr. č. Act. die Priscae.
14. 1584, 22. října. Ruko}. č. 2112 f. 187. Duostojný kněz W olfank, doktor teologie a probošt kostela
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sy. Stěplina na Novém Městě v Litoměřicích, koupil sobě
duom mezi domy Davida Borně ze Lhoty a Jana truhláře
obostranně od Jiříka Krajcara a Doroty m. j. za 300 k.
gr. Č.

15. 1586, 22. října. Tamtéž f. 244. Cís. rychtář
p. Šebestian Agrikola z Horšova jakoi jest právem zveden
na místě a k ruce J. Mti Cé v duom někdyv kněze
Wolfanka, doktora teologie, probošta kostela sv. Stě pána
v Litoměřicích, na J. M. C. odoumrtím pro nepořízení
připadlý, i tejž p. rychtář oznámil, že toho takového domu
postoupil uroz. a stat. rytíři p. Kašparovi Prunarovi z Felburku, J. :'>Hi Cé komrdynerovi.
16. 1587, 9. března. Tamtéž f. 255. Uroz. p. Zygmund Brozanský z Vřesovic a na Brozan~ch koupil sobě,
paní Lidmile Vřesovcové Myškoyně ze Zlunic, manželce
_ duom vedle domu p. Boryně, od p. Kašpara Pernaura
z F elburlm za 325 k. gr. č. Act. fer. II. post Translat.
s. 'Venco
17. 1594, 2. prosince .. R1Ikop. č. 2113 f.. 14. Stal
se frejmark o domy mezi uroz. p. Drslavem· Cernínem
z Chuděnic a na Oujezdě pod Vostrým ~ uroZ. paní Lidmilou .Vřesovcovou, raz. Myškovnou ze ZJunic a na Brozanech, takový, ze jmenovaný p. Drslav Cernín postoupil
domu svého na rynečku dotčené paní Lidmile, proti tomu
táž paní Lidmila po~toupila jest domu svého mezi domy
p. Borně "v Jana Spalíka truhláře obostranně ležícího
Drslavovi Cernínovi z Chuděnic. Act. fer. VI. post
Andreae.
18. 1599,26. července. Tamtiž f. 138. Uroz. p. Drslav
Černín z Chuděnic na Oujezdě pod Vostrém a Dlažkovicích jsúc v nedostatku zdraví postaven - se přiznal, že
dlivá dům svůj v Kaprovic ulici mezi domy Jana Boryně
ze Lhoty a Jana Špalíka oboslranně - p. Václavovi Radnickému ze Zhoře - . Co by pak kolív svršl"ív v dotče
ném domu po smrti p. Drslava pozůstalých se našlo, ty
zoupina Anně Plzeňské, služebnici jeho, poněvadž prye
její vlastní a:_do domu toho vnešeny jsou, zůstati mají.
19. 1601, 6. dubna. Tamtéž f. 189. Václav Rad!i.ický ze Zhoře zmocněn domu dobré paměti p. Drslava
Cernína z Chuděnic - .
20. 1601, 29. dubna. Tamtéž. Uroz. panna Lucie
Černínka z Chuděnic klade odpor výše uvedenému zmocnění.
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1607, 22. června. Tamtéž f. 437. Petr

Šmid
koupil dům v KaPIovic ulici mezi domy p. Jana Boryně
ze Lhoty a Jana Spalíka obostranně ležící od Doroty Radnické z Vysokého, Adama Radnického, též někdy Kateřiny Nerhofové ješlě za živobytu jejího, bratra a sestry
ze Zhoře, za 600 k. gr. č.
22. 1610, 20. zliří. Rukop. č. 2114 f. 12. l\likuláš
Zálužský vZ Helfnšlejna k. d. mezi domYv p. Jana Boryně
a Jana Spalíka obostranně od Petra Smida za 900 k.
gr. č.
"" 1630, ll. dubna. RullOp. Č. 2179.f. 227. Jakož
jsou Felix Had z Proseče a Duchoslav Karafilat nad Annou
Polexinou a Johannou, dcerami a statkem po p. Mikulášovi Záluským z Heífenštejna, za poručníky nařízeni byli
_ paní Anna Polexina, již Jindřichova Dentulinova, a panna
Johanna, sestry vlastní již léta svá mající, oznámily, že
od týchž poručníkův náležitý počet přijaly.
•' 1630, 8. února. Rulwp. ( 2114 f. 428. Jindřich
Dentulin z TurtIštejna, kanceláře Ceské dvorské registrator, - všecken statek svůj -- vzdal - Anně Polexině
z Helfnštejna, m. své, a tato zase manželi.
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1645, 18. července. Tamtéž. Týž vzdal dům z lásky,
kteronz nebo manželka má AnDa Polexina měla k poctivé
panně Benigně Barboře, při nás manzelích na tři l~ta
jako ia vlastní chované, dceři vlastní uroz. p. Karla Sustera z Goldpurku.
"v 1657, 13. prosince. Rukop. č. 2115 f. 346. Karel
Felix Suster z G. prodal dum Krystianovi Andresovi ševci
za 400 zl. rýn.
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15. 1542, 17. srpna. Rukop. č. 2142 f. U. 14.
(Kšaft Jana trubace.) Já Jan trubač činím Doručenství SVlí
vlastní rukú, však jsa zdravé paměti, o statku svém, což
mám, málo nebo mnoho. Poroučím duom Dorotě, m. své,
a XX k. m. a dceři Marjáně a Bartolomějovi, nerozdielmí
rnkú aby to spolu měli. - Stalo se ve čtvrtek po Malce
B. na !lebe vzetí l. XLII. (Vyhlášeno v středu po sv.
Linhartu. ]'I'lezi poručníky kšaftovními jmenuje se též
Pavel trubač.)
16. 1558.
Rllkop. c. 2117 f. 414. Pavla
trubače.

Číslo pop. 49a.
1.
1449, 27. května. Rll.kOp. č. 90 f. 178. Hanus
Flaum lorifex et Anna e. d. in plathea ad s. Valentinum
eundo inter domos 'JI[ enceslai a carponibus ex una et olim
Fenczlawonis parte ex altera erga J ohankam, reliclam
vVenceslai, olim ponderatoris, pro VII S. gr. Act. fer. III.
post Urbani.
2. 1459, 5. kvělna. Rttkop. č. 2105 f. 102. Nicolaus Tabor dictus el Margareta e. d. sitam penes domum
ad carponem ex una et Andree lorificis parte ex altera
erga Henslinum Flaum pro XII S. gr. Act. sabbalo post
Ascens. d.
3. 1483.
Rulwp. č. 2106 f. 131. Duchko
Tabor.
4. 1485.
Tamtéž f 166. Duchko Tabor.
5. 1492.
Rtt.kop. č. 94 1. f 93. Duchco
bursifex curn Katherina, conthorali sua, fassi sunt, se
leneri VII 1/z s. gr. pro Dorothee Volkové, quam summam
prescribunt in domo sua.
6. 1495.
Tamtéž f. 119. Duchko bursifex
dielus Tabor prescribit debitnm in domo sua sita ad S.
Valentinum penes domum ad carponem.
7. 1502, 26. ledna. Rukop. Č. 2107 f.212. Parochiales s. Valentin i emerunt pro tota parodia eiusdem
ecclesie domum sitam inter domos ad carponem et Dorothee, dicte Volková, a Duchcone bursifice pro XIX S.
gr. pr. Act. fer. lIlI. post Fabiani.
8. 1510, 20. línora. Rt/kop. č. 2108 f. 49. Duchco
bursifex dictus Tabor et Katherina cum Johanne, Slio
suo, et Anna, conthorali ipsius, e. d. penes domum Nicolai Kapr ex una et Wenceslai Habra parte ex altera
sitam ab Wenceslao Habra et Laurencio cal carista, vitricis
ecc!esie S. Valentíni pro XIX S. gr. pro Act. fer. lIlI.
ante Mathie.
9. ] 520, 10. března. Rukop. č. 2109 f. 98. Jan
Tábor tobolečník a Anna k. d. od Duchka Tábora, otce
téhož Jana, za XV k. gr. č. Act. sabbato post Ciruli et
Metudi.
10. 1524.
Ruk(!p. č. 99 f. 188. Jan Tóbor
tobolečník dlužen Tiříkovi Cernému jircháři III k. gr. pro
a zapisuje je na domu svém podle Jaroše písaře. (R. 1531
zaplatil Jakub Kaňourek.)
11. 1530, 18. kvělna. Rukop. č. 2110 f. 334. Jabb
Kaňourek a Anna k. d. od Jana Tábora za XV ll, k. gr.
č. Act. fer. lIlI. ante Urbani.
v
12. 1531.
Rukop. č. 2103 f. 283. Jakub Kanourek a Anna [vdova po Janu Táborovi].
13. 1536, 21. dubna. RullOp. č. 2111 f. no. Jan
Bílaj šenkýř a Dorota k. d. od Anny Kaňourkové i na
místě Vavřince sirotka za XVII S. gr. č.
Act. fer. VI.
anle Georgii.
14. 1540, 25. září. Tamtéž f. 278. Jan trubač a
Dorota k. d. od Jana šenkýře za XX1II'/, 1<. gr.
Act.
- sabbato post Mathiam.

c.

17, 1562, 4. května. Rulwp. č. 2118 f. 23. Jiřík
Šmukher kniehař a Anna k. d. mezi domy Kaprovým a
Gregora Fidíka od Pavla trubače za 52 ' /2 k. gr. č. Act.
fer. JI. Supplicationum. (Peníze kvituje Dorota trubačka do
r. 1[í69.)
18.
19.
2Q.

1566.
1567.
1568, 26.

Tal/lt~ž f. 142. Jiříka knihaře.
Tamtéž f 170. Někdy Jiříka knihaře.
října. Tamtéž f. 209. Anna, někdy

Jiříka Smukhera a již Martina Kapalina m., \"Zd"la dům

manželu. Act. postridie Crispini.

21.
22.

1570.
Tamtéž f. 240. Kucha~e. (1)
1&82, 15. srpna. Rukop. č. 2205 f 14. (Kšaft

Anny Kapalinové.) Ve jméno - . Já Anna, pozuosta1á po
nebo Martinovi Kapalinovi kniehaři vdova duom,
v němž bydlím odkazuji Janovi truhlál-i, kterýz na
tento čas bytem jest při krchově M. B. na louži, aMar·
jlině, manželce jeho - . K záduší sv. Valentina 101<. gr.
m., poněvadž mám přípověď, že tělo mé v tom kostele
poctivě pochováno hejti má - . Anežce, manželce Valentina zámečníka v Platnýrský u:ici, všecky knihy, Heréž
v krámě u voslů v Konešovic ulici jsou, chyba žaltáře,
ten není zaplacenej. Stalo se ve čtvrtek Nanebevzetí
P. 11. (Vyhlášeno v pondělí po sv. Martě.)
23. 1584.
Rttlwp. č. 2112 f. 181. Jan truhlář.
24. 1594.
Rulwp. č. 2113 f. 14. Jana Špalík a
truhláře.

25.
lílea

1608.

RIIlwp. č. 324

f. 446.

Jana Špa-

truhláře.

26.
27.

1610.
Rltlwp. é. 2114 f. 12. Jana Špalíka.
1616, 6. června. Tamtéž f. 203. Jan Špalek a

Anna m. j. ciní manželskou smlouvu.
"" 1655, 30. července. Rukop. c. 2115 f. 305. Jan
Pauman a Anna k. d. v Kaprovic nlici mezi domy někdy
u Zliluských a u tří kaprův za 200 k. m. S'd úredníkův
šestipanských, jak to měli po vdově Anně Spalkuvý.

Císlo pOp. 49b.
(U k ap r lL)
1. 1449, 27. srpna. Rulwp. č.2099 ť. 1101. Wenceslaus a carponibus indicit se ad aream, in qua ortus
est factus, Katherine Navarové diclam, dicens se melius
ius habere, quam aliquis alter, proplerea quod prefatam
Kalherinam in suo habitaculo usque mortem fovebat. Act.
fer. lIlI. post Bartholomei .
2. 1452, ll. května. Rt/hop. é. 2119 f. E. 10. Ve
jmeno božie amen_ Já Václav, měštěnín St. M. Pro od
kapruov etc. že ačkoli z dopuštěnie bozieho nemocen jsem
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_ ustanovuji paní Annu, manželku mú milú, pravú a
mocnú poručnicí domu mého, v němž bydlím, u kapruov,
i všeho jiného statku mého - . Po mé smrti aby vydali
na opravenie kostela s\'. Yalentiná l' Jo 8. gr. pr. a za HIT
s. sukna kúpiec na oděv chudých a 'nuzných lidí - je
rozkrájeli a rozdali. Item Kateřině, sestřenici mé - IIlI
s. gr. _, Thuomovi žáčkovi, bratranu kněze Viktorinovu,
odkazuji HlI'j s. gr. a Anně, sestře téhož kněze Viktorilla
PI, s. gr. - 'Potom pak duom muoj - dávám - paní
Anně, manzelce mé -- kromě viničky na Smiechově, kterúžto Vaňkovi, synu mému, po smrti manželky mé, ač by
dřieve roku a dne umřela, otkazuji - . Jenž dán fer. V.
post Slanislai.
3. 1453, 14. března. flukop. č. 2105. f. 1. Johannes braseator de Ujeldec emit domum ad tres carpones
diclam sitam inter domos Martini lorificis et Flaum lori·
ficis, que domus in ultimÚ' testamento Wenceslai delegata est Anne, conthorali eius, ergaeandem Annam, relictam Vvenceslai a carponibus. pro XXX s. gr. Act. fer.
IlIT. post Gregorii. (Peníze přijímá Anna, relicla Wenceslai
a carponibus, nunc Nicolai cerdonis conthoralis.)
4. 1467.
Rukop. é. 2105 f. 260. Johanne.
a carponibus et Kalherina, Ullor sua.
5. 1491.
Rukop. Č. 2106 f. 305. Matheus,
natus oEm ]ohannis Kapr, - Georgius~ Petrus, I\IartiDus~
fratres ipsius.
6. 1492, 9. ledna. Rukop. č. 94 J. f. 91. Fact.
est divisio omnium bonorum post Johannem Kapr derelíctorum inter Lndmilam, relictam predicti Johannis Kapr,
ex una ct Georgium, Petrum, ,Venceslaum et Martinum,
orphanos memorati Johannis, parte ex altera huiusmodi,
quod domus sita prope s. Valentinum ad carpones dicla
ac "lia omnia bona data sunl prenominate Ludmille ad
cius hereditariam possessionem. Et fiLis - cum ad annos
debite etatis pervenerint, cuilibet eorum per XXV s. gr
m. dare debel. - Acl. fer. ll. post Epiph.
7. 1492, 3. března. Ruhop. č. 2107 f. 7. Lud·
milla, olím Johannis Kapr, nunc vero Nicolai braseatoris
conthoralis, resignat domum suam dictam ad carpones Nicolao, marito suo cara. - Act. sabbato antc Translat.
s. ,Venco
8. 1492, 2. dubna Ruhop. c. 94 I. f. 92. Facla
est concordia inter Matheum, filium olim Johannis Kapr,
ct Ludmi1lam, novercam eius, occasione XII S. gr. m.,
quas idem Matheus de domo sua Georgio, Petro, Wen·
ceslao, Mariino, fratribus suis, et pretacte Ludmille dare
debuerat, talis videlicet, quod idem Matheus predictam
pecuniam debet explere divisim - . Act. fer. ll. post
Letare.
9. 1494, 27. listopadu. Rukop. č. 1128 1. f 18.
V té při, když nějal,ý Marek pivovárský, vinil jest Lidmilu Kaprovú, ze by ona jemu tu sumu znamenitú peněz
pobrala, klerúž jest byl dal k věrné ruce schovati Václavovi, bralru nebo Jana Kapra, proli tomu táž Lidmila odpověděla, ze jest jemu nic nepobrala ani o tom co vě
děla, dal-li jest co týž Marek nebožtíkovi Václavovi schovati cili nedal. Pan purgmistr se páuy - rozkázali jsú
ivlarkovi, poněvadi tollo svědomím hodným provésti nemuože, by Lidmila nadepsaná co tobě pobrala, aby jie
s pokojem nechal a z toho nároku aby jie odprosil. Ac!,
fer. V. ante Andree ap.
10. 1514, Hí. února. Rukop. č. 2108 f. 134. .Mikuláš Kapr - vzdává vedle smluv svatebních duom svuoj,
v nemž bydlí, řečený u kapruov, i jiný vesken statek
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svuoj _ Dorotě, manželce své - s těmito výmienkami:
Jestli že by jeho Mikuláše prve než Doroty P. B. od
smrti neuchoval, aby ona Dorota s Janem, synem jeho,
byla rovná společnice v tom ve všem statku. - Act. fer.
lIlI post Valentini.

11. 1514, 31. srpna. Rukop. č. 1128 II. f. C.28.
Jakož jest Anna, sestra nebožky Kaprové, táhla se na
XXV k. gr. č., kteréž jest táž Kaprová v své moci sobě
poziistavila, jakož knihy to v sobě plněji ukazují, a z nich
Mikuláše Kapra vinila, a ze táž Kaprová umřevši o týchž
penězích pořízení žádného neučinila a podle práva nápadem že jí, jako sestře, po příbuzenství příslušejí, v tom
táhnúci se na zápis v kniehách učiněný. Proti lomu Mikuláš Kapr odpíraje pravil, že jest žena jeho ty peníze
na místě postavila a poručila, aby sestřenici její vydány
byly, když by se vdala; a to se jest tak stalo, že kdyi
se vdala, ty peníze že je vydal a po ní dal, neb toho
úmyslu jest byla a při smlúvách svatebních proto jest těch
XXV k. gr. č. vyminila. A na to svědomí některá i lidi
smluv svatebních ukazoval. Dále pravě, že mu to poručila,
to aby tak Úídil.
Tu p. purgmistr a páni vypovídají: Poněvadž
neboika Gedruda Kaprová ucinila společné vzdání sobě
s Mikulášem Kaprem, mužem svým, kniehami městskými
o všem statku svém, kterýž j~ú měli, a v témž zápisu ona
nebožka žena Kaprova ob[z]vlášlní výminku sobě ucinila
o XXV k. gr., aby je mohla dáti aneb odkázati z toho
statku, komu by chtěla, a súci nemocna podle práva
města tohoto jest kšaftu o té sume neučinila, aniž to Kaprovo svědomí za vysvědčení kšaftu podle práva přijato
býti má, poněvadž sou ?eny a smlouvce jeho svatební,
což sú od ní, od nebožky Kaprové, slyšíc vysvědčili,
s toho je sešlo zápisem, kterýž se po těch smlúvách svatebních stal; poněvadž jest ona toho nedostavila, že proto
ve své moci těch peněz zanechává,. aby je přítelkyni její
vydal. I podle práva mesta tohoto, poněvadž jest ona bez
pořízení, Gedruda, jsúc měštka, ze tohoto světa sešla, la
suma peněz, těch XXV k. gr. č. obci této přísluší a na
nie jest připadla. A tu Anna, sestra její, nápadu užiti
nemuož, poněvadž s městem trpící není. Pro tož on Mikuláš Kapr těch XXV k. gr. aby položil obci této od
dnes ve dVlí nedělech pořád zběhlých. Act. fer. V. ante
Egidii.
12. 1519, 4. srpna. RultOp. č. 1129 f. 156. (Jan,
syn Kapruov, na což z města vypovědín pro své vajstupky; a tento nález před prYním státi má, datum se
v něm spraví.) Jakož Havel od kapruov častokrát p. purgmistra a pánuov žádal, aby Jan, syn jeho, z vězení puštien
byl, přiříkaje, že těch vajstupkuov víc činiti nemá a toho
sc víc nedopúštěti, což jest kolí jeho provinění bylo.
A zvláště kdež Bartoloměj Kaše jeho do vazby dal, protože je z vopilslví pacholku jeho na lmoň vsedl a s ním
na vodu jel, a v tom úraz jest na obě straně a sváda
pl·išla. A že již o to smlouva a on Kaše to jemu prominul. Tu p. purkmistr a páni všecky předešlé jeho Jana,
Havlova syna, účinky vážíce a nekteré jeho nevážné výstupky ku paměli sobě přivedše i tuto smlouvu, kteráž se
stala, rozváZivše i té smlouvě místo dávajíce a při tom jí
nechávájí. Pokud sú ji mezi sebú utvrdili, to při tom
stuoj. Ale co je proti právu přeciněno, páni toho pominúti neráčí, ale ty a takov é vády touto pokutou na něm,
na Janovi, napraviti rád: Poněvadž jest řemeslník, aby
řemeslo dělal a od dnes do téhodne pořád sběhlého města
prázden byl a řemeslo v šesli míle ch aby dělal a blíž nic.
A to do dvlÍ let pořád sběhlých. A byl-li by postřien

kde v městě dříve vyjití těch dvú let, má ruku ztratiti.
Pakli této vajpovědi dosti uciní a potom bude-li toho
hledati na p. purgmistru a páních, aby jemu zivnosti zase
v městě zde pří1i. a jestli ze obyčeje změní, páni jemu
bytu i živnosti pří1i budú. Act. fer. V. ante Sixti.
13. 1519, 10. srpna. Ruko}'. č. 2142 f. A. 8.
(Kšaft Mikuláše Kapra.) Ve jmeno - . Já Mikuláš řečený
Kapr, měštěnín Pražský, vyznávám tiemto listem, že ač
koli - najprvé, jakož jsem zápis a spoleené vzdánie
s Dorotú, manželkú svú, učinil - i ten ab)" v své moci
zuostal. - Těch sto k. gr. m. - odkazuji Janovi, synu
svému - . AcL fer. lIlI. ante Tiburcii.
14. 1520, 1 í. července. Rltlwp. č. 99 f. 73. Stal
se podiel O statek vešken po Mil@lášovi Kaprovi zuostalý
_ a na diel Janoyi dostal se duom u kapruov -- Je tomll
slady, drva, vinice za hradem leiící a louka podle též
vinice. A tla diel Doroty vdovy dostalo se hotových peněz - . Act. fer. llL post Div. apost.
15. 1531, 2. září. Ruko}'. Č. 2142 f. O. 5. (Kšaft
Jana Kapra sladovníka.) lIJy purkmistr a rada - známo
činíme že vstúpivše před nás do rady opatrní Silvestr
sladovník a Bartoš beevář - podali sú nám kšaftu nebo
Jana Kapra sladovníka - oznámivše - že jest ta vllole
jeho poslední byla - . Kterýžto kšaft - v sobě držal a
zavíral - : Item Barboru, manželku mú mihí, mocnú a
najvjšší poručnící činím statku mého všeho - . Item
Barboře, manželce mé milé, předkem odkazuji a dávám
sťo k. gr. m. a těch aby - užívala až do své smrti
_ aby zase na dítky mé spadlo. Item co se pak
jiného všeho statku dotýče, ta jest vuole má, aby Barbora
manželka rovný díl spolu s dítkami mými a svými měla
_. Item domy tři, item dvě vinice, chmelnice, peněz
hotových Hll C k. m. - . Stalo se v sobotu po sv. Jiljí.
(Vysvědčen v pondělí před sv. Kryšpínem.)

16. 1540, 16. listopadu. Rltlwp. c. 2111 J. 299.
Pavel, syn Kaprové - vzdává všechen slalek svuoj Anně, manželce své - . Zase táž Anna vzdala jest - ten
tajž statek jeho i jiný, kterajž má i míti bude - Pav lovi,
manželu bvému. Neuchoval-li by jeho Pavla P. B. od
smrti prve, nežli jí Anny, tehdy táž Anna má býli s těmi
dětmi, kteréž by jim P. B. spolu dal, rovná a pravá
spolecnice v tom ve všem statku po něm zuostalém.
Pakli by dětí nebylo anebo jsúc že by zemřeli, tehdy ten
všicek statek tak obapolně vzdaný má s umrlého na živébo z předepsaných manželuov pozuostalého připadmíti
plným právem. Act. fer. III. post Martinum.
li. 1544.
Rt/kop. č. 2136 J. f. 30. Kašpar
kožišník i na místě Lidmily, manželky své a dcery Barbory Kaprové, seznal se, ze jsú přijali XXX k. gr. Č. věn·
nýcll a vajpravy za XXV k. gr. č.
18. 1553.
Tamtéž f. 62. Jakub, Kaprový syn,
přijal L k. gr. tll. na díl svuoj otcovský od Barbory,
matky své.
19, 1565, ll. října. Doerr,Der Adel str. 45. Pavel,
Zikmund a Jakub obdTŽelierbovní list na praedikát
z Kaprštejna '\ erb: štít červené barvy, v němž tři kapři
přirozené barvy k jedné hlavě uprostřed štítu spojení,
Jeden dolu a dva vzhuru ke špicím štítu k pravé a levé
straně ocasy jsou; nad štítem kolčí helm a okolo přikrý
vadla cervené a bílé; nad tím nade vším dva rohy buvo·
lové na příč rozdělené, pravé spodní a levé svrchní čer
vené, pravé pak svrchní a levé spodní bílé barvy, mezi
nimiž vidí se kapr přirozené barvy hlavou dolů a vzhůru
ocasem jako v štítu.

20. 1566, 10. května. RultOp, č. 2121 f. 166. Stala
se smlouva přátelská mezi Lidmilou, někdy dcerou
Jana Kapra a na ten čas manželkou Kašpara kožišníka
z jedné a p. Pavlem K. z Kaprštejna, primasem Star. M.'
Pr., též Zygmundem a Jakubem Kapry, bratřími jeho odtudi: z Kaprštejna, i paní Barború matkou a Annou, seslrou
jich, z strany druhé a to taková: Jakož jest při právě
tomto po výšjmenovaném Janovi Kaprovi statek na gruntech i na svrchcích pozuostal a o něm jest kšafl svůj,
který?: od práva stvrzen jest, učinil, takže týž statek vše·
chen jest na rovný díl jim synuom a dcerám svým, též
Barboře, matce jich a manželce své. odkázal a dal, na
ktenížto spravedlnost a díl otcovský Lidmila předdotčená
když jest nastoupila a jeho požádala, o něj jsou se přá
telsky snesli takto: Předkem kdež jest jí Lidmile od Barbory, matky její, při vdání jejím za Kašpara kožišníka
vejpravy za XXV k. gr. č. a potomně sumy hotové XXX
k. gr. č. vydáno, to oboje při též Lidmilc zuostati má.
Dále pak oni Barbora a synové její také s Annou, sestrou
svou, jí Lidmile za díl dědický a otcovský ještě vydali
povinni budou sto k. gr. č. Act. fer. Vl. post St'mislai.
21. 1566, 12. září. Rulwp. č. 2118 f. 142. Pavel
Kapr z Kapršlejna, primas St. ;\1. Pr., koupil sobě, Alžbětě
z Rovin manželce, dědicuom s ní Alžbětou i s první manželkou Annou splozeným duom u kapruov řečený vedle dumu
Yalcntina Střibrského a Jiříka knihaře obostranně ležící, od
Zygmunda a Jakuba, bratří z Kaprštejna, též Anny sestry i
Barbory, matky jich, za 250 k. gr.
Při tom od p.
Pavla Kapra z K. oznámeno, že Barboře mateři i Anně,
sestře své, v tom domu volného bytu jako kdy prve do
smrti jich přeje a posudní dotčené Barboře z vyŠenko·
vání piva bez prckázky každého Clověka pro po ušlí. Dále
i to od p. Pavla K., tolikéž od výšpsaných bratří Zyg·
munda a Jakuba i Anny sestry a Barbory, matky jich;
jest oznámeno, že jsú se .o díly, což komll po otci
jich náleielo, přálelsky snesli: kdež jest dotčeným Z) gmundovi a Jakubovi bratřím a Anně, sestře jich, dílu
otcovského a dědického po sto k. gr. a šedesáti pěti k.
gr. č. doslati se melo, ale že na léž díly své, prve od
Barbory, mateře své, jsú vybrali Zygmund 70 k., Jakub
25 k. a Anna 60 k. gr. č: (Lidmila pak sestra jich a
Kašpara kožišníka manželka zuplna díl svuj všechen jest
přijala) i ještě na domu výš položeném a p. Pavlovi prodaném, též i na druhém domu menším, spilkou řeceném,
a v 75 k. gr. č. pošacovaném i na chmelnici, již Jakub
ve 25 k. gr. č. ujal, a ty sobě na dílu svém poráží,
zuostává Zygmundovi 65 k. a ty jest mateři své odevzdal
a odevzdává, k tomu vejše deset k.gr. č. odpouští, kterýchž jí na zdělání vinice půjčil. Item Jakubovi, mimo
chmelnici a na hotových penězích sumu přijatú, 85 k. gr.
a Anně 75 k. gr. č. Act. fer. V. post Nativ. M. V.
22. 1583, 25. ledna. Rttkop. č. 2179 1 f. f. 10.
V pátek den sv. Pavla na víru obr. staly se smlouvy svadební mezi paní Martou, po dobré paměti Jiříkovi Suknič~ovi vdovou, a p. Jiříkem Kaprem z K. a to takové,
že Jmenovaná Marta jménem věna všelijakou spravedlnost
svou, kleráž jí s Annou, dcerou její let nemající, na domu u Placku v řečeném v osadě sv. Ondřeje, v němž bydlí,
i na druhém domu naproti lei;íc(m nález.í, jemu p. Jiří
kovi jmenovala. Proti tomu on p. J,řík jí paní Martě tolikéž všelijakou spravedlnost a dědictví své, kteréž má
nebo kde a odkudkoli jmíti by nyní i budlÍcně mohl,
obvěnil - .
23. 1583, 25. dubna. Rukop. č. 2230 f. 25. Ve
čtvrtek den sv. Marka stalo se jest porovnání jisté o statek po dobré paměti p. Pavla Kapra z K. mezi Janem,
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Zygmundem a Jiříkem, syny, a Kateřinou, p. Lukáše Tunského manželkou, též s p. Jakubem Granovským na místě
nebo paní Doroty m. j. i s pannou Annou, jiz léta mající,
nic méně i mezi p. Zygmundem Zoubkem a Janem Natanaelem, jakozto porucníky od p. purgmistra a pánuov
Alžbětě a Majdaleně, ještě maličkejm a nezletilejm, naří
zenými a to vše syny a dcerami po témz p. Padovi
Kaprov'i pozuostalými: Předně, co se dotýče dluhuov,
jimižto jest p. Pavel některým lidem povinen byl, ty sou
ovšem zouplna jednomu každému z hotové sumy za?laceny,
jichzto bylo do 353 k. 52 gr. m. Dále pak toto)est l!e 1více pH všech stranách vyhrazeno: Co se dotýce poctu,
jímžto jest nebožtík p, Pavel Kapr, 'byvše před ltly cís.
rychtářen;, povinen byl podle své povinnosti, že všickni
tito dědicové - mají takovým počtem pp. radám do cÍs.
komory povinni býti:
Předně peněz hotových, co jest jich zuosta10 po splacení d1uhuv, našlo se 70 k. 20 gr. m, item na dluzích
mezi lidmi 76 k. m., itcm duom, v kterémžto jest nebo
p. Pavel byt svuj měl, se [hmi slady pšenicními, s desíti
hranicemi hvozdového dříví, se dvíma haldami dříví, jednou dubovou a druhou borovou, též se všemi kuchynskými svršky nicméně s sudy se všemi, kromě vinnejch, trukami, kadečkami, pytly, sekerami - položeno
jest v 1500 k. m. Vinice s lysem v 200 k. m., duom
druhej Rejspančin v 700 k. m., sumou 2')46 k. 20 gr. m,
A ta všechna suma vzdělena jest na vosm díluov po 318
k. 30 gr. m. (Kvitují: Mandalena z K., někdy p. Pavla
Kapra z K. manželka, r. 1608; Al1.běta, dcera Pavla K.,
Jana Behma z Bawenberku m. r. 1 92; Anna z K., Jana
Vořikovského truhláře m., r. 1587, vše od Jiříka, jich
bratra. - Jiřík, jakožto dědic, ujal jest ten duom, v kterémž jest nebožtík p. Pavel K. bydlel v 1500 k. gr.
m.
[Kšaftu Pavla K. bylo odporováno, aic docíleno
smíru] Act. postridie Vitalis.
24. 1583, 3. července. RtfllOl'. č. 2230 f rl. Jiřík
Kapr z K. a Marta m. j. oznámili, ze podíly Alžběty a
J\1andalcny, sester Jiříkových, kteréž na ně sestry po p. otci
jejich pripadly, k sobě jsou přijali a jim toho bez umenšení zouplna dochovati - mají. - Act. pridie Procopii.
25. liJ86. Rt/llOl'. č. 1054 J. 134. (Svědomí
mezi Jiříkem Plzákem a Jiříkem Kaprem z K.) Jan Pocáteckej svědcil: Ten pátek po sv. Havle leta tohoto Jiřík
Kapr před radní světnici mluvil p. Jiříkovi Plzákovi, že
jesli lotr lechkomyslnej a zle pověstnej a že mll to dříví
na hlavu vsadí. A p. Valentin ho z toho napomínal, aby
ho nehane!. Valentin Stříbrský: To v paměti mám, když
Plzák stání měl v radě s Jiříkem ml. Kaprem vo vyzdvízení appellací od té pře, kteráž byla před pány ouřed
níky šestipanskejmi vo dříví jemu Kaprovi od Plzáka na
ulici pobrané, kteréžto appellací on Kapr Plzákovi vyzdvíhnouti bránil, že čaSu právnímu projíti dal. A když
sobě v tom strany na odporu byly, rozkázáno bylo stranám z rady vystoupiti, a když z rady šli a někteří jiní
lidé za nimi i já také když sem z rady vystoupil, uslyšel
sem, že Plzák mluvil tu na sehodích lidem: Páni milí, buď
vám to svědomo, že mi tento Kapr pokoje nedá a mne
haní. Tu sem já promluvil Kaprovi: Ale proč nemlčíš,
nechal bych ho. Však on vždycky tobě lecjakés příčiny
dává proto, aby tě mohl v něčem polapiti. A Kapr řekl:
Však já jemu nic nepřekážím. Ale aby mu Kapr Plzákovi
lotry dávati měl, toho sem neslyšel. Valentin Dráb svěd
cil: Když sem vyšel ven z r_dy a ten p. Kapr řek' p.
Jiříkovi: Vyženu z tebe ty duby; to nepomním, řekl-li
jemu lehkomys1nej či nevážnej, než to pomním, ze p.
Valentin taškář řekl nehaněj.
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26. 1595, 27. června. RullOl"
2148 f. 2. Jakož
jest soud mezi uroz. p. Drslavem st. Cernínem z Chuděnic
puvodem a p. Jiříkem Kaprem z K. o udělání nového
altánu a odtriení některého šáru šindellLV z krovu Jiříka
Kapra přistaveného při též zdi JiHka počala býti, i takto
sou se porovnali: že p. Drslav vnově udělaného altánu při
té. zdi požiti (?) a zíďku na zdi podle náležitosti p. Jiříka
sobě zvejšuje žlab na svůj vlastní náklad k krovu, z ně
hož voda volný spád do páně domu podle služebnosti
starobylé padala, pán k sobě svésti tím žlabem a krov Ji.
říka Kapra šindelem zapobíti a to tak opatřiti, aby jemu
Jtříkovi žádná škoda se nedála, opatřiti má - . Stalo se
v outerý po sv. Janu Kč.
27. 1596, 14. listopadu. RlfllOl'. Č. 2148 f. 2. Stala
se smlouva mezi p. Jiříkem Kaprem z K. a p. Matějem
Pechancem _ taková, že on Matěj Pechanec jemu p, Jiříkovi dm'olil z domu svého vokno vejšky 5 a šíři 4 lokty
ve zdi jeho Jiříka na zahrádku udělati, aby to vokno tak
a nejináče na časy budoucí a večné zustávalo a se nejinacilo leč s volí a vědomím držitelův domu téhož Matěje
Pecha;lce. Stalo se ve čtvrtek po sv. Martinu.
28. 1607, 19. prosince. Rulwp. č. 1066 f. 313.
(Svědomí ku potřebě Tomášovi Kašovinusovi bakaláři
z města Mostu proti Zygmundovi BrychovI a Jeronymovl
Moranskýmu, kdež činiti jest o vejtri:nost.) Ondřej scholarius ve škole na hradě Pražském svědCiI: L. 1607
osmého dne Octobris p"ijdouce my dobrým oumyslem ke
třem kaprum piva hořkého kázali sme sobě dáti, i budouc
ve světniei Zygmund Brycha a Jeronym Moránský truňkem
obtízení, slyšel Zykmund jakous hádku hospodáře s Tomášem Kašovinusem, po kterýž jemu jest nic nebylo, aniž
se ho co dotejkalo, k nám do síně ze světnice přišel a hned,
jakž viděl za mllou, však při pokoji, jakýs malý tesáček ležeti,
jej jest popad a s ním svobodně, jako s svým vlastním, do
světnice šel. Což já spatříc, přijdouc za ním do světnice,
jemu sem řekl: Dobrý tovaryši,yzbraň mou vrať. Na to
mi odpověděl (račte odpustiti): Sehno, navrátímť o hlavu,
jestliže chceš. K němužto nic více sem neřekl, ale odšel sem
k hospodyni a jí sem sobě stěžoval, jaká by toho přícina
byla, ze tak syobodně zbraň mou sobě přívlastnoval. Kteráz mi řekla: Jen vy jděte k vašemu řádu do síně. Tak sem
učinil; pi'ijdouce já k svému řádu hospodáře sem s hádkou
spokojeného našel a již s Tomášem Kašovinusem na dobré
přátelství pili. V tom hospodář řekl: Což máme na zimě
seděti, poďme do světnice, kdež jest trochu tepleji. I šli
sme a v světnici s hopodářem sme pili, až hospodář na
druhým stole proti nám zdicímal. A tak oni svrchu jmenovaní netoliko řečí, ale i skutkem příčinu dávali. V tom
vidouce a slyšíce takclVé řeci, vystoupil sem z zástolí,
prosil sem Zygmunda Brychy, aby se na nás s tou zlJraní,
totižto s sekerou, nepotrhal, nýbrZ aby zbran, jald sme
my učinili, schovati dal. Na což mi Zygmund odpověděl,
že domácí jest, aby mu žádnej nerozkazoval. V tom phjdouc k stolu našemu dvakráte na stul tak tuze nhodil,
až i pivo na stlil z konvičky naší vyskočilo. Vidouc já
takovou zlou vuli, hospodáře sem zbudil a jemu sem
mluvil, že se na nás potrhují, aby :0 nějak spokojil.
Hospodář pak i hospodyně, abychom za pivo platili, což
sme i učinili a za pivo zaplatíc z domu sme pospíchali.
Ještě pak nad to víceji, když nás hos:?odář z domu vyprovázel, jeho sem žádal, aby je málo obmeškal a tak za námi
brzo nepouštěl, aby se nám něco zlého od nich nepřiho·
dilo. Což jest mi slíbil a i-ekl: Zachovejž P. B., jen
jděte s pokojem, nestane se vám nic zlého. V tom pak
docházejíc my kostela sv. Valentina z toho domu pozadu
na nás oni vyšli v cestu naší, předběhli nám cestu, mně
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jdoucímu napřed zádný mi z nich slova neřekl, než Tomášovi Kašovinusovi, kterýž šel pozad, tyto slova mlmili
(račte odpustiti): Co ste šelmi jednušky. A hned na něj
Zygmund Brýcha sekerou uddil, potom po druhý i více
několikráte, az ho omámil a za umrlého na místě odešlí.
Já pak spatřivše to i tovaryši mojí, na stranu sme odešli,
obývajíce se, aby se nám tolik nestalo.
Martin Neslonius, na ten čas v škole na hradě Pražském, svědčil: L. 1607 ten pondělí po sv. Františku
majíc Tomáš Kašovius zase domu do Mostu se navrátiti, prosil
nás, abychom s ním šli někam na pivo na dóbrou vuli.
Potom smc šli ke třem kaprovum a posadili sme se v sílli.
kázali sn1e sobě horkého piva dátí. Potom slyšíc TomáŠ
1\., ze v světnici tancují, šel také do světnice a zase potom brzy vyšel. Potkal se potom ve dveřích s hospodářem.
an hospodáře neviděl, i strčil ním drobet. Což poto~
hospodář se ho ptal, proč by ním strcil, jemu ublíZil.
Zas on prosil, aby mu odpustil, ze to nerad ucini!. Potom
se dali v hádku a hádali se spolu, což slyšíc Zygmund
přišel k nám z svčtnice do síně a vidouc našeho tovaryše
jednoho tesáček maličkej, vzal ho a šel s ním do svět
nice. Což ten. tovaryš náš vidouc, ,šel tak~ za ním, aby
mu ho naHátl1 a on (odpusťte rekl): Selmo, chceš,
daud ním vo .l,llavu Potom on n,echal ho a šel k hospodYnI a p~'osll J', aby mu ten tesácek zase navrácen byl, a
ona mu relda, aby se nestaral, že se mu neztratí aby
šel k syýmu řádu do síně. Potom přišel k nám a Tomáš
K. s hospodál:em se již spokojili a na přátelství spolu
pili. Potom hospodyně prinesla ten tesáček zase jemu do
síně. Potom jí ,'ekl, aby jej schovala i plášť i citaru.
Polom seděli sme tam až piH hodiny s hospodářem. Potom
hospodář i'ekl, abychom za řád zaplatili a do světnice šli
že tam bylo zima. Potom sme šli do světnice a tam sm~
71l0"U pili s hospodářem. Potom hospodář za druhým
stolem usnul. Potom 0111 se s námi počali hádati a přišel
k nám Zygmund Brýcha a s sekerou na stůl uhodil až
z kOI;Yice pivo vyskakovalo. Co my to vidouc, že by' nic
dobrellO nebylo, zbudili sme hospodáre, aby nám zase
naše včci dal ven, že půjdeme domu. Potom nám dal
naše 'věci a za řád sme zaplatili. Potom hospodář nás
vyprovázel ven z domu. Potom on náš tovaryš prosil hospodáře, aby jich nepouštěl za náma, až my se domu navrátíme. A on řekl: Zachovej!; P. B. jděte jedny pokojem,
nestane se vám 11IC zlého, My sme potom šli domu. Docházejíce k kostelu sv. Valentina nám v cestu Pledbčhli.
Potom sme my dva s Tomášem 1(. šli zádu. Potom nám
řekli: Co ste tu (odpusťte) šelmy jedničky. A potom hned ťal
po mně Jarolím J\Iuráňský kordem, ale se mne chybil;
co. VIdouc Tomáš K.,. že nic dobrého se neděje, počal
uukat. Potom nechaÍl son mne a běleli za Tomášem až
ho dohonili. Polom nan sekali a Zygmund Brýcha dal' mu
sekerou, ~z na z~m upadl. A potom domnívaje se, že by
byl zabtteJ, od neho sou odešli.
, Augustin Grynperg. bradíř svědčil : Já nic jiného povedo!ll nejsem, n,ež ž.e Jest Tomáš Kašovinus hrubě byl
zranen v hlavu nekohka ranami, tak ti dva, jeden v šatlavě
a, druhej v, rathouze seděli a poslali ke mně, abych měl
pIlno~t, aby Tomáš K, mohl uzdraven býti a živ zustati,
neb Jest byl tělce nemocen, že budu dobře zaplacen.
2~.
1609, 16, října. Rukol" č. 2232 f. 430. Jakož
Jest ne které nedorozumění mezi Jiříkem Kaprem, z K.
z Jedné a Janem, synem jeho, a Dorotou m. j. z strany
druhé býti chtělo, to jest se všecko porovnalo a na dobrém místě postavilo a to takto, že týž Jiřík Kapr dum
svůJ v KaproYÍc ulici, slove od starodávna u kapru, kterýž
S<'; nadepsanému Jiříkovi Kaprovi na díl dědický po p.
o
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Pavlovi, otci jeho milém, v dílu dostal, tentýz dum Janovi
synu svému, dává a postupuje - . K tomu vejše 20
m. a tři vory dUd na pomoc k vystavění světnice. Item
k začátku živnosti tři slady pšeničné dva ječné 30 voru,,"
dříví na haldu. Item chmele cokoliv k vaření' týchž sladuv zapotřebí bude, iL žita deset strychuv z lásky otcovské. Však tím lásky otcovské od syna svého neodjímá.
Nad ,~o. výše týz Jiřík proti věnu Dorot)', nevěsty své,
kteryz Jest z statku svého Janovi, manželu svému, a synu
téhož Jiříka Kapra věnovala, totiž 1000 k. m., zase též
1000 k. m. a z lásky 500 k. m. obvěnuje.
1624, 9. kyětna. Rullop. č. 2114 f. 332. Jan K.
z K. - v nemoci těžké posta"ený - dal všechen statek
svuj Dorotě, rnanželce své a Kateřině) dceři své vlastnÍ 1
!et nemající, pro té!. Doroty m. j. k němu Janovi Kaprovi
casu každého ctné, šlechetné a manželské chování (poně
vadž také k němu nemálo statku svého jí po rodičích a
přátelích jejích v městě Ltína pi'išlého přinesla a do
statku jeho v tato tělká a drahá léta na vychování vojákův
i jinak vdrobila a vynalo1.ila).

k:
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Číslo pop. 52a.

1. 1446, 25. nJna. RullOp. č. 90f. 139. Wolfgammus lapicida et Martha cmerunt domum sitam circa s.
Valenti~um inter domos Bussconis carnificis ex una et
\Venceslai a carponibus parte ex altera erga predictum
IVenceslaum a carponibus pro dimidia quinta s. gr. Act.
fer. III. ante Sim. et ] ude.
2. 1447, 20. února. Tamté,i f. 152. Martinus lori[ex et Dorothea e. domunculam - erga \Volfgammum
lapicidam pro V s. gr. Act. fer. II. ante i\íatheÍ.
3. 1462.
Rukol" č. 2105 J: 174. Johanni.
Pohan [et Dorothea, conthoralis eins].
4. 1463, 28. dubna. RU/lOl" Č. 2105 j. 183. Thomas dietus Tomsa sutator et Kaczka e. d. erga Georgium
dictum Pohan sartorem pro XVIl/, S. gr. Act. fer. V.
die S. Vitalis. (V kvitancích kvituje Dorothea, uxor o1im
Georgii dicti Pohan, zdá se, že to byla tedy vdova po
Martinu zbrojíři.)
5. 1468, 28. dubna. Tamté!i f. 267. l'v!athias Dlalič
et Katherina e. d. ad S. Valentinum inter domos Georgii
bursificis et posterius hostium domus J ohannis ad carpor:es aput Tomsam sutatorem pro XVII1h s. gr. Act. fer.
V. post lij arci.
6. 1473, 22. září. Tamtéž f. 336. Nicolatls vinitor
de Ujezd et Dorothea e. d. aput Mathiam Dlažič pro
XXII S. gr. Ac\. fer. IIII. in die Mauricii.
7. 1474, 22. ledna. Tamtéž (. 339. Beneš sutor et
Barbara e. d. circa Nicolaum de Ujezd pro XXIII s. gr.
Ac\. in die Vincencii.
. 8. 1497, 19, dubna. Rukol" č. 2107 f. 122.
M,chael dlCtus Havránek et Margaretha e. d. penes domum Vvenceslai saliste et domnm ad carpones erga Benessium sutatorem pro XX s. gr. pro Act. fer. lIlI. post
Valerianum.
9. 1497, 21. srpna. Tamtéi: f. 128. Vitus textor
tele et Václava e. d. a nlichaele dieto Havránek pro
XIX s. gr. Act. fer. II. ante Assumpt. M. V. (Vít splácí
do r. 1499.)
32
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10. 1503, 25. září. Tamt(ž f. 238. Laurenciu5
calcarista et Lidmila e. d. a Matheo, textore tele, pro
XVII'(, s. pro Act. fer. II. ante \Venc.
ll. 1530, 5. července. Rukop. č. 2110 f· 338.
Jiřík rajmar a Marta k. d. mezi domy Janem Kaprem a
tajmž Jiříkem od Vavřince [Kraj,1íka] vostruzníka za X k.
gr. Act. fer. III. post Procopii.
12. 1543, 5. července. Rukop. é. 2111 f. 364.
Michal šlajfíř a Lidmila lL d. mezi domy jiHka Kvasničky
a Kaprovým od téhož Jiříka Kvasničky za X k. gr. Při
tom i to oznámeno, že podle té hradby, jakž jest od téhož
Tiříka nyníčko přehrazeno, on Michal jest koupil. Act. fer.
V. in vig. Joh. Hussii.
13. 1553, 1. listopadu. Rl/kop. č. 2117 f. 299. Pavel
rukavičník a Lidmila k. d. podle domu Kuprovic od Lidmily, neboZtíka J\[ichala šlajfíře manželky, za XXI k. gr.
č. Act. in vig. 00. SS.
14. 1567, 19. srpna. Rulwp. é. 2118 f. 172. Karel
Bystřický a Krystína k. d. za domem Pavla Kapra z Kaprštejna a Mikuláše Plzenského od Pavla rukavičníka za 23
Ir. gr. č. Aét. fer. III. ante Bartholom.
] 5. 1577, 1. července. Rulwp. č. 2112 f. 8. Marjána, pozuostalá po Václavovi Strejčkovi dcera, k. d. od
Krystíny Kartový za 35 k. gr. č. Aet. fer. II. post Petri
et Pauli.
16. 1579, 2. dubna. Tamtéž f. 51. Jan Krajíček a
Markéta k. d. od Marjány Strajčkové za 41 k. gr. č.
Act. fer. V. post Laetare.
17. 1580, 5. dubna. Tamtéžf. 81. Štěpán Macháček
kožišník a Marta k. d. od Jana Krajíčka za 55 k. gr. Č.
Act. pridie Sixti.
18. 1581, 16. června. Tamtéž f. 100. Mikuláš Šolc
a Anna k. d. od Štěpána Macháčka za '68'/, Ir. gr. č. Act.
postridie Viti.
19. 1590, 18. července. TamléZ f.,342. David
Mildnberker II Kateřina k. d. od J'I'likuláše Solce ia 92 1(2
k. gr. č. Act. fer. HlI. post Divis. apost.
20. 1592, 23. listopadu. Tamtéž f. 389. Jakub
Krištof de Lingo a Anna k. d. od Davida Mildenbergera
a Kateřiny m. j. za 92'(2 k. gr. Č. Act. die Clementis.
21. 1609, 4. srpna. RttllOp, Č. 2113j.496. Matouš
Fialka a Kateřina k. d. od Anny, po někdy .Jakubovi
Kryštofovi de Lingo vdovy, za 140 k. gr. č. (Kvituje
r. 1,610 Ondřej de Lingo. "')
22. 1611, ll. května. Rl/lwp. č. 2114 f. 38.
Kryštof Stowe a Dorota k. d. mezi domy Ondřeje de
Lingo a Jana Kapra z Kaprštejna. od Matouše Fialky za
150 k. gr. č.

Číslo pop. 52 b.

Rukop. č. 90 f. 139. Bussconis ear1. 1446.
nificis.
2. 1462, 13. září. Rulwp. č. 2105 f. 174. Johannes
frenifex, frater Mathie a tabulis terre, et Anna e. d.
prope s. Valentinum si tam in acie penes domum Johannis
Pohan ex una et Nicolai textoris "''') parte ex altera erga
*)
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Johann~m Prhoss pro XIII s. gr. Act. fer. II. ante Exalt
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3. 1466, 24. dubna. Tamtéž f. 239. Georgius bnrs'ifex et Ludmila e. d. in platea, qua itur ad s. Valentinum inter domos Tomse sutatoris ex una el Nicolai
textoris parte ex altera erga Annam, olim J ohannis frenilicis, nunc vero Petri Pařiezek coniugem, pro XXIIII s.
gr. Act. fer. V. post Georgii.
4. 1472, ~~. dubna. Ta11ltéž f. 315. Ursula, relicta
Martini Zizka, emit d. circa Georgium bursificem pro
XXXI s. gr. Ac\. fer. Hll. an te Georgii.
Ó.
1473, 8. května. Tamtéž j. !}32. Jacobus rector
et Swata e. d. circa Ursulam nictam Zižkova pro XXVIII
s. gr. Act. die Stanislai.
6. 1473, 22. května. Tamtéž f. 333. Johannes saponista et Elisabeth e. d. inter domos Nicolai Letal et
Mathie Dlazicz, erga Jacobum veetorem pro XXVI s. gr.
Act. sabbato post Sophie.
7. 1473, 4. listopadu. Tamtéž j. 337. Johannes
dictus Habeš et Martha e. d. aput Johannem saponistam
pro xun s. gr. boem. Act. fer. V. post 00. ~S.
8. 1487, 10. května. Rukop. č. 2106 f. 200. \Venceslaus salista et Martha e. d. penes domum olim Nicolai
Letal el domum Benessii sutatoris erga Martam Habšova
dictam pro XVII'(. s. pr. Act. fer. V. post Stanislai.
9. 1503.
Rukop. Č. 2107 f. 238. \Venceslai
saliste.
10. 1505.
Tamtéž f 265. Jacobus, notarius
perkrechtu, et Dorot hea.
11. 1512, 9. srpna. Rukop. Č. 2108 J. 103. Beneš
trubač a Uršila k. d. vedle domu Vávry ostrožníka a domu
Jana Letala od Jakuba písaře a "'farty m. j. za XXVl'/.
s. gr. pro Dálo se v pondělí u vigiljí sv. Vavřince.
12. 1513, 4. dubna. Tamtéž f. ll? Anna Silhavá
a Anicka, sestřenice její, Jan a Václav, děti její, k. d. od
Beneše trubače za XXX'/, k. gr. pr. Dálo se den pr.
Ambrože. (R. ló21 doplácí dům Anna, sestřenice Silhavé.)
13. 1519,] 9. února. Rulwp_ č. 2109 j. 24. Jiřík
rajmar Boleslavský k. d. mezi domy Jana Knota tesaře a
Vávry ostrožníka od Anny Koflíkové za XIX k. gr. č.
Act. sabbato post Valentini.
14. 1521, 27. dubna. Tamtéž. Týž Jiřík přikoupil
Ir svému domu sklep v zemi, kterajž leží v gruntiech
Vávry zámečníka od téhož Vávry a Anny m. j. za III1/ 2
k. gr.
Act. sabbato post Georgii.
15. 153D.
Rlllwp. č. 2110 j. 338. Jiří rajmar
a Marta m. j.
16. 1543.
RullOp, č. 2111 f. 364. Jiří Kvasnička rajmar a Marta m. j.
17. 1'652, 24. ledna. Rulwp. č. 2117 f. 270. VáclaV'
rukavičník a Alžběta k. d. mezi domy Michalovým a
drvoštěpovým od Marty uzdařky za LXXV k. gr. Č. Act.
die Timothei.
18. 1555.
Ruhop. č. 101 f 103. Jakož jest
. duom pozuostal po někdy Václavovi rukavišníkovi a Alžbětě
m. j. a sirotci Salomena, Anna, Vít a Simon - duom
ujala Salomena najstarší s Mikulášem Plzenským, manželem
svým.
19. 1660, 18. března. Tamtéž j. 235. Mikuláš
Plzenskaj s Annou m. j. dlužni jsou 100 k. gr. m. Janovi
Klusnovi, které zapisují na domu svém vedle p. Kyštofa
Hasištejnského. Act. fer. II. post Gedrudis.
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20. 1568,4. října. Rukop. č. 2121f 249. Mikuláš
Plzeňski přiznal se, že jest dlužen za škody některé od
něho v kostele na hradě Pražském učiněné ctihodnému
knězi Petrovi z Lindy děkanu i vší kapitole kostela hradu
Pražského L k. gr. m. sumu tu zapisuje na domu
svém, v němž bydlí. - Act. die Francisci.
21. 1569, 29. března. Tamtéž f. 266. Mikuláš
Plzenský přiznal se, že jest dlužen LXX k. gr. m. Řeho
řovi Pátkovi a Anně m. j., v kteréžto sumě jim postupuje
duom svůj, kterýž má v osadě sv. Valentina. Act. fer.
III. post J udica.
22. 1573, 6. listopadu. RII.kop.y č. 2118 f. 355. Jan
Toman Pořičský z Roklína k. d. od Rehoře Pátka a Anny
m. j. za 85 k. gr. č. Act. die s. Leonhardi.
23. 1593, 10. března. Rukop. č. 2112 f. 395.
Slěpán Stuchlík šrolýř a Kateřina k. od Jindřicha Pořič
ského z Roklína d. nárožní za domem Kaprovic ležící za
]53 1/ 2 k. gr. č. Act. fer. IlII. post Invocavit.
24. 1608, 28. t\nora. Rukop. č. 2113 f. 458. Jakub
Kryštof de Lingo a Anna k. d. mezi ,domem svým a
Josue Terera od Anny Klatovské, někdy Stěpána Stuchlíka
a již Matouše Fialky manželky, za 250 k. gr. č.
25. 1609, 27. dubna. Rukop. č. 2232 f. 398.
V pátek po sv. Matěji ap. na žádost Anny, vdovy po Jakubovi Kryštofovi Delinkovi zedníku, a dítek spolu s ním
splozen)'ch Ondřeje a Barbory, leta svá majících, stalo
se podělení statku po témž Jakubovi pozustalého, že jest
Anna matka synu a dceři podle jich oustního přiznání
svršky a nábytky, na nichž přestali, jednomu každému
odvedla a dala, kromě Aničce, dceři své nezletilé. Té,
když P. B. k letům rozumným přijíti dáti ráčí, jí podle
nejvyšší možnosti své, že na tom přestati moci bude,
křivdy učiniti nechce, nýbrž takové svršky odnésti že nepomine. Co se pak domuv dvou, jednoho vedle domu
Jiříka Kapra a druhého vedle Josue, souseda jich, ležících
dotýče, Anna matka dům menší vedle domu Kaprova
i s tím, což od druhého domu odňato a k tomuto přidáno
a přivlastněno jest, za všecek a všelijaký díl svůj přijala
jest. Druhý pak dům nárožní, ještě dokonce nedoplacený,
dotčený Ondřej Dylinko, jakožto nejstarší syn, v 510 k.
m. jest ujal.
RullOp. č. 2115 f. 211. Ondřej de
1651.
Lingo.
y
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Noska a Markéty m. j. za XLV k. gr. č. Act. fer. II.
post Luciam.
5. 1561, 3. listopadu. Rukop. č. 2118 f. 14. Pavel
Grymmil1er z Třebska k. d. na rohu proti kostelu sv.
Valentina vedle domu mešečníka i se zahradou, která jest
od Ondřeje Noska koupena od p. Zykmunda Káby
z Rybňan za 200 k. gr. č.· Act. fer. II. post 00. SS.
6. 1594, 13. května Ru!wp. č. 2113 f. 1. Burjan
Slechta ze Všehrd a Anna z Habartic m. j. koupili duom
v Kaprovic ulici proti kostelu sv. Valentina vedle domu
Tomáše \Varylla od Zuzanny, někdy Pavla Grymmillera
z Třebska, již Petra Gerardy manželky, za 550 k. gr. č.
Act. fer. VI. post Stanislai.
'" 1628, 1. prosince. Rukop. č. 2114 f. 398. Mates
Aug. Lejsky z Rozenpachu, cís. rada, koupil dům nárožní
mczi siomy Joachyma Karše a Hada Delfíka od p. Burjana Sleehty ze Všchrd za 600 zl. rýn.
..' 16ó 1, 7. listopadu. Rl/kop. č. 2115 j. 418. Adam
Hendrych Tejřovský z Enziedle vyměnil d. u černého
orla s Janem, Jiřím a Karlem Gottliebem, bratřími Kaplíři
ze Sulevic, jak to měli po bratru jich Václavovi, za dům
u sv . Jakuba.
..' 1651, 7. listopadu. Tamtéž f. 419. Než poněvadž
po uzavřené takové směně na dotčeným domě, co jej někdy
p. Matiáš Lejský z Rozenpachu a po něm p. Václav
Kaplíř z Sulevic,
jakoHo zet jeho, kterýžto Adama
Viléma, syna a sirotka nezletilého po sobě zanechajíc, po
smrti jeho páni Jan Jiří a Karel Gotfricd, vlastní bratří
Kaplířové, po
Váe!avovi, bratru svém a p. Adamovi
Vilémovi, synu jeho a vlastními strejci jich nápadem
drželi - .
1655, 22. června. Tamtéž. Václav Mauritius Salomon z Friedberku, taxator soudu komorního, a Kateřina
Dorota roz. Leibingerová, m. j. směnili za dvůr v Holovousích od paní Eufroziny Tejřovské roz. hrabinky z Klenového, paní na KW:i a Zvikovci, íakožto poručnice nad
Vojtěchem, synem svim nezletilým.
y

*
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Číslo pop. 59.
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Číslo pop. 52c.
(U černého orla.)
Odděleno

od domu Jiříka Kvasnicky rýmaře č. p. 52b.

RullOP. č. 2Jl? f. 163. Dum Jana
1. 1543.
z Násilí.
2. 15ó4, 8. srpna. Ruhop. č. 211'Z J. 319. Manželské vzdání statku Ondřeje Noska a IvIarkéty, m. j.,
která si vymínila, zahrádku ležící při domě jejím«. Act.
fer. HU. post Sixtum.
3. 1555, 15. května. Tamtéž j. 338. Zygmund
Kaba z Rybňan k. d. podle domu Kaprova od p. Václava
z NásiH za eXIl'(, k. gr. č. Act. fer. lIll. post Stanislaum.
4. 1556, 14. prosince. Tamtéž f. 376. Zygmund
Kába z Ribňan !<:. zahrádku při domu svém od Ondřeje

1. 1447, 13. června. Rttkop. č. 90 j. 149. Johannes textor et Katherina emerunt aream domus deserte
penes domum Busskonis carnificis et pen es domum eiu.dem Johannis erga Jacobum, natum Johannis Železko, pro
II s. gr. minus X gr. Act. fer. III. ante Viti.
2. 1455, 3. března. Rttkop. č. 2105 f. 33. Bušek
huntéř et Dorothea e. aream desertam penes domum
dicti Buškonis et Johannis textoris erga Johannem jam
dictum pro VI S. gr. Act. fer. II. post Reminiscere.
3. 1477, 12. března. Tamtéž f. 383. Georgius
Prhoss et Dorothea emerunt domum in acie ex opposito
ecclesie S. Valentini et penes domum Georgii lorificis
situatam aput Wenceslaum, olím filium Bussconis hunterzii,
pro XXV S. gr. boem. Act. die s. Gregorii.
4. 1477.
Rttlwp. č. 94 J. f. 8. Anna, olím
fiIia Bussconis huntéř et nunc vVenceslai pincerne uxor,
tulit XX S. gr. per patrem S\lllm testamento legatas a
VVellccslao? frlltre S1!Q,
32*
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mek k těm voknuom udělal vokenici po té straně do
zahrady p. Václavovy, a kdyzby se ty vokenice votvíraly,
aby otevřené stály a z zadu na hřeb dřevěný jedna ka"dá
aby spoléhala, tak aby mimo ty vokenice tcn vajl1led
zastřín byl, aby do zahrady hledíno býli nemohlo.
A též kdež on Ambrož na druhé straně úmysl má
kuchyni starou sbořiti a jinou noVOU postaviti a podl:,
toho i nějakou komoru a z té vokna na dvuor SVUO].
kterýmiž vokny tg by mohlo po straně patříno býti do
zahrady páně Václavovy, protož, jak při prvních voknách,
tak také i při těchto zachovati se má a tomu podobné
zavírání i otvírání udělati, aby hledíno do zahrady ne·
bylo -lG. 1552.
Ruhop. č. 2in f 270. Drvoštěpův
dům, (Před tím, na ten Cas, způsobem mi neznámým, spojeno
s následujícím domem č. p. 49c.)
17. 1555, 18. srpna. Tamtéž f. 343. Blažek šenkýř
a Markéta 1<. d. mezi domy AUběty rukavičniee a Valenty
vačkáře od Ondřeje Noska a .f\Iarkéty m. j. za LV k. gr.
č. Act. fer. III. post Laurentium.
18. 1559. 26. ledna. Tallltéž f 426. Kryštof
z Lobkovic a ; Hasištajna k. duom leŽÍcí mezi domy p.
Zykmunda Káby a Mikulášem rukavičníkem od Blažka
šenkéře za LXXV k. gr. č. Act. fer. V. post Conv. s.
Pauli.
19. 1590, 29. l-íjna. Rukop. Č, 1138 f. 118. (Jan
Potůček s urozenými pány p. Albrechtem, p. Mikulášem
a p. Krištofem vlastními bratřími Hasištejnskými.) Vedle
10. 1521, 9. července. Rukop'v Č. 21(19 f. 183.
toho sročení, kteréhož se Jan Potůček s ur. pány p.
Stal se frajmark o doymy mezi Janem Ctvrlcí a Jeronymem
Albrechtem, p. Mikulášem, p. Krištofem, vlastníllli bratřími
šlajféřem, takže on Ctvrtce postúpil jest domu svého. leHasištejnskými z Lobkovic a na Hasištejně, podle phpožícího u sv. Valentina na rohu podle zahrady BurJana
vědí dvou na dům při právě tomto v osadě záduší sv.
šmajdéře a domu Borše pekaře J eronymovi šlejfvé.ři a
Valentina ležící, jedné pro 80 k. míšo a druhé pro 50 k.
Martě m. j. Na kterýžto du,?m on Jerony~ má pndatl
uciněných, dožádal, když termín ten outerý u vig. Všech
Janovi Polednovi místo Jana Ctvrtce XXX k. gr. pl'. ::>vatých léta 1589 přišel a dotčený Potl!cek původ, též
Act. fer. III. post Kyliani.
pp. bratří Hasištejnských plnomocník Jeden, MelIchar
11. 1522, 24. července. Tamtéž t. 245. Jan ChuSteklý, stáli, tu on Potůček připomenuv dotčené přípo·
dinskaj uzdař a Alžběta k. d. na rohu blíž kostela sv.
vědi své i spis, na nějž se též sročenÍ slalo, sám od sebe
Valentina a podle zahrady Burjana šmajdéře od Jeronyma
promluvil: Pokudž by Jich Mti páni bratří Hasištejnští
šlajféře za XLV k. gr. pro Act. in vig, Jacobi ap.
nebo na jejich místě plnomocníci zřízení těm takovým
jeho přípověděm místa dáti aniž sumy dlužné 80 k. míšo
12. 1581, 28. ledna. Rukop. č. 2134 f. 74. Alžběta
podle jistoty nebo zapsání od někdy dobré paměti pp.
uzdařka manželka někdy Jana Chrudimského, seznala se,
že jest 'dlužna XXI k. gr. m. Jakubovi uzdař.i z P~rdubic~ , Henricha Mikuláše z Lobkovic. Jich l\Hi pp. bratří pana
otce, učiněného jemu zaplatiti nechtěli, tehdy žádá za
a ujišťuje sumu na domu svém. Act. in crastlllo Vlllcentn.
uložení termínu k průvodům, chce on takové své přípo
18. 1581.
Rukop. č. 2110 f. 356. Zmocněn
vědi podle práva provozovati a také-li jich p. bratří
domu Alžběty uzdařky Jakub uzdař z Pardubic pro dluh
z Lobkovic plnomocníci žádostivi jsou touž jistotu viděti
XXI k. gr. č.
a na ni pohleděti, není od toho, aby jim ukázána býti
14. 1538, ]6. října. Rukop. č. 2111 f. 58. Ambrož
neměla. Proti tomu od Melichara Steklého přítomného
Dajmek a Anna k. d. mezi domy Burše pekaře a zahrady
i na místě druhého Tomana z Roklína p. bratří HasištejnVáclava Čapka od Jakuba uzdaře z Pardubic za XIX k.
ských podle plnomocenství sobě daného za odpověď jest
gr. Č, Act. feJ'. V. post Dionisii.
dáno, ze oni na místě Jich ;OvItí pp. bratří Hasištejnských
15. 1533.
Ruhop. č. 2155 f. 183. Kdež se
jak tomuto vznešení Potlička, tak ani přípovědi jeho na dům
dožádal pánuov úředníkuov Ambrož Dajmek, aby vyšli do
jich pp. bratří při tomto právě ležící pro jmenované
domu někdy Polednovského, v kterémž udělal a postavil
sumy učiněným místa nedávají a nevěří, aby Potůček
před světnici hranici novou nad samým dvorem, a z té
takové své přípovědi provésti mohl. - Na to od Poti'tcka:
dvě vokna obráti! k světlu na tajž dvuor. Kterýmižto
Pokudž se přípovědi jeho od plnomocníkuv páně místa
vokny po straně mohlo v by spatříno býti přes zeď do zanedává, ac by přípovědi své první ihned ukázati a prohrady páně Václavovy Capkovy; fl Z té příciny že jemu
vésti mohl, však ze i druhá přípověď pro náklad na týž
těch voken bránil i dílo obstavil, nechtěje těmi vokny
dům učiněna jest, protož aby Zádné straně žádného zkrápatření dopustiti do své zahrady. I pp. úředníci spatřivše,
cení se nestalo, žádá, jak prve, za ulože1lí termínu k prů
že těmi vokny byl vajhled do zahrady páně Václavovy a
vodům. Podle kteréhoZto odporu a sepčení stran jest
on sobě to stížil, učinili mezi nimi - aby Ambrož Dajjim termín až pod ztracením té pře od práva jmenován
a uložen, na kterýž stajíce Potůček pi'lvod dal Císti první
fJřífJověď pro 80 k. na dům jich p. bratří Hasištejnských
*) Viz zahradu níže při č. p, 4\Jc.

5. 1477, ll. srpna. Rukop. č. 2105 J.. 384. Barthossius piscator et Ozanna e. d. aput GeorglUm Prhoss
pro XLV s. gr. m. - A qua quidem domo m,~m?ratus
Georgius reliquit pro se, Dorothea uX,ore or~um ~). m V s.
gr., ita quod eundem ortum teneat aosque lmpedlmento.
Act. die s, Tiburcii,
6. 1478, 29. května. Rulwp. č. 2119 J. S. 14. Ve
jméno _. Já Václav Bušek hunlieř - duom muoj, v nemz
bydlím, dal sem - a otkazuji Vítovi ševci, strý?i mému,
a Urbanovi z Jinočan, rovným dielem, tak aby om z statku
toho vydali k sv. Valentinu V k. gr., Aničce, sestře mé,
V k. - Act. fer. VI. post Urbani.
7. 1500, 21. ledna. Rukop. č. 2107 J. 181. Ozana
vidua resignavit domum, quam inhabitat, sitam penes domu.m Procopii sutoris, Dorothee conth~rali J?han~lis
pileatoris, dicti Poledne, et eidem Johanm, manto elUS
_. Act. fer. III. post Fabiani.
8. 1500.
Rukop. Č. 2103 J. 222. Johannes
pileator dietus Poledne publicat domum pro se, Dorothea
conthorali sitam ad s. Valentinum pen es domum ad carpones. Que quidem domus olim per Ozanam eis extat
resignata.
9. 1500, 24. listopadu. Ruhop. č. 94 11. f· 81.
Magdalena, filia Sigismundi de Podskalee, tulit de ~esti
mentis pro uno lecto, que olím Ozana ad s. Valentmum
eidem testamentaliter legavit, a Johanne pileatore dIeto
Poledne. Act. fer. III. ante Katherine.
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ucmenou. list mocný k prodaji domu, též zjištění dotče
ného dluhu od někdy pp. Henricha :lI1ikuláše z Lobkovic
a HasiMejna sobě daný, item práva, svědomí rejstry zavedené k tomu mluvě: Slyšena jest přípověď jeho, kterouz jest na dům v osadě záduší sv. Valenlina ležící ně
kdy p. p. Henrichovi Mikulášovi Hasištejnskému z Lobkovic
panu otci těchto p. bratří p. Henricha, p. Mikuláše a p,
Krištofa Hasištejnských odtudž z Lobkovic pro jistou
sumu 80 k. podle jistoty povinných učinil, téz slyšán list
mocný od jmenovaného p. p. Henricha Nlikuláše jemu
daný, v němž se patrně a vejslovně dokládá, že J. M.
pán jemu takovou sumu spravedlivě jest povinovat, protož
aby on Jan takový dům, kdyby kupce jmíti mohl a jemu
hy se vidělo a zdálo, prodal a tudy svých 80 k. dosáhl
a zase vzal, ale že v těch všech letech kupce žádného
neměl a míti nemohl, proto jeho také prodati ani své
sumy dostati nemohl a poněvadž pak na ten čas tito pp.
bratří k témuž domu se hlásají a kupci před rukama jsou,
on jiného nežádá, než aby jemu taková suma jeho spravedlivě náležitá dlužná odlud zaplacena byla, v tom se
právu k opatření spravedlivému poroučeje.
Proti tomu od plnomocníkuv pp. bratří Hasištejnských jest mluveno: Doslejchají pruvodu od Jana k pří
povědi předloženého tak, jakož jest onJan přípověď učinil
na dům v osadě sv. Valentin a ldící a urozeným pp.
Albrechtovi, p. Mikulášovi a p. Krištofovi, vlastním bratřím nedílným Hasištejnským z Lobkovic, jakožto dědicum
a vlastním synům po nebožtíkovi p. Miknlášovi Hasištejnským pozůstalým, náleZitej a knihami městskými jmenovanému p. otci jich vedle doplacování svědčící a nápadem
přišlý, kterážto přípověď jedna vztahuje se na dluh 80 k.
a ten že bl' jemu Janovi listem svědčiti měl; pravíc se on
Jan podle téhož listu k témuž domu právo a spravedlnost jmíti,
jakž spis a sročení jim p. bratřím odeslaný, též jeho pří
pověď to všecko v sobě zavírají. Předně pak, kdež dal
čísti přípověď, jak se ta dobře s srocením srovnává, tomn
se vyrozumí; kteréžto sročení též suplikací o něm zavře
nou dav čísti s tím se k uvážení právu připustil. Dále
kdež se Jan ohlašuje a za podstatu své pře to pokládá,
že by p. Hendrych Mikuláš z Lobkoyic, p. otec jich p.
bratří, jemu Janovi týž dum prodati poruci! a v témž
plnomocenství doloženo bylo, ahy on dluhu svého na tom
domu postihati mohl, i vidí se jim plnomocníkům p. bratří,
ze Jan práva pochybil v pl-Íčině té; stojí tam, jestli hy
jaký dluh byl, aby ho sobě vrchním právem dobejval,
cehož od Jana pominuto jest, nýbrž p. bratří viní se
z takového dluhu při tomto právě a tak p, bratří vyrozuměvše, co týž list v sobě obsahuje, tomu místa dáti
nemohou, aby Jan takové své přípovědi proti jejich dě
dické spravedlnosti požiti mohl; 1-rotož se u nich snáší,
že táž jeho přípověď z příčin a pruvodl!v, též práv měst
ských minouti má. Načež čtena práva a k tomu mluveno,
že Jan mimo právo nikdy knihami sobě toho zapsaného
neměl, tudy práva pominul a kdo se kdy tak v grunty
městské, neměvši sobě nic zapsaného, vkládali, toho odsu·
zováni bývali, davše na to čísti nález mezi pí. Markétou
Honzovou z Barchova a p. Trčky i s potvrzením doložil:
Poněvadž Potůček tolika v též příčině práva pochybil
tak, ze téhož domu, na nějž pTípověď učinil, podle citovaných práv tím zpl!sobem a právem nic sobě knihami
zapsaného ani odevzdaného neměl a nemá aniž, aby jej
sobě jsa jeho právem zve den právem zdědil, co toho
ukazuje, protož ta jeho přípověď ničímž jest. Nd chtěl-li
jest takové jistút)' neb dluhu užiti, měl se v tom jináče
opatľiti a sobě tu věc pořadem práva k místu a Je konci
přivésti a zvláště ze Tan se praví také více ňáhých jistot
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a dluhuv na páních brathch jmíti, z nichžto je p. bratry
kv hoře!šímu pr~vu pohání, ano~~~ jim p. br~třím o ničemž
vedome nenl, Jak sou se ty pUJcky od n~ho J?!1U panu
otci jejich dály a sou-li ty sumy od něho Jana tak rozdílně vyčteny, poněvadž se toho nic neukazuje, na jaké
vinici aneb kde by se takové půjčky a nač státi měly
aniž oni pp. bratří o tom co vědí, sou-li takové půjčky,
,'šak byly· li sou jaké, vyvazeny čili nic. Poněvadž jim
o těch dluzích nic oznámeno jest nebylo aniž z nich před
touto přípovědí nikdá napomenuti sou nebyli a právo
patrně vyměřuje, že jeden každý věřitel prve k osobě,
nežli k statku hleděti a z dluhu upomínati má a povin, n
jest a poněvadž pak pp. bratří též knihami, kdež dům zapsán jest, v ničemž zavázáni nejsou, tehdy tou jistotou
jich p. otec jejich v tom zavazo"ati nemohl, pro~ož prad,
ze ten a takový dluh tím ukázáním a zapsáním proti
poúhé spravedlnosti a dědictví jich žádného místa jmíti
nemá, nýbrž té naděje sou, že pp. bratří při svém dědictví
podle práv citovaných a nálezu předloženého zustaveni
budou. A poněvadž pak Potůček ví, jaký pořádek práva
k stavum vyšším, panskému a rytířskému, se zachovává,
tehdy se podle zřízení zemského C. 3., které z čteno,
také zachovati měl, anobrž pokudi Jan i prve jich pp.
bratří některými puhony kde hledati věděl a k vrchnímu
právu poháněl, tehdy i o tento dluh, však je-li jaký, vě
děl a měl pány poháněti. A tak se pánum vidí, poněvadž
od Jana toho všeho pominuto, že ta první pHpověď pro
ten takový nepořad podle práva A 6. jminouti a zdvižen
býti má. Také tím p. bratt'í sou stiháni, že by se nebožtík p. otec jejich o to syoliti měl ano i dědice zavázal,
čemuž oni jakožto dědicové žádného místa dáli nemohou.
nebo bylo-li co toho, měl on Jan sobě to k místu a konci
vésti a jich tím zavázati nemohl, poněvadž oni jakožto
dědicové pořádným zápisem knčh městských, kde ten
grunt přináleží a zapsán jest, zavázáni nejsou. Nad to
vejše v tom plnomocenství toho doloženo jest, ze Jan povinen jest s nimi o to ne jinde neZ při tom právě,
k kterémuž oni přinále2:ejÍ, činiti měl, čehož opěty od něho
pominuto jest a tak ta citovaná práva pp. bratřím nic na
škodu nejsou, aniž Jan toho, čeho tak hledá, uziti nemá,
Co se svědkův dotejče, ti nic o tom, oč tuto pře nebo
přípověď zašla, nevysvědčují, nebo Matěj Stehlík praví, že
pánu půhonu dodal, Pyrová o zádném dlullll neví, než že
jest jeho Jana s pány bratřími mluviti vídávala, Samuel
Tisíc toliko sám praví, že by Jan s p. Albrechtem na paláci o dluh mluvil, ale aby se pán k dluhu přiznávati
měl, toho slyšáno není, než že také o to s jinými bratřími rozmluviti chce, a to také jeden svědek, kterýž
u práva žádného místa nemá a poněvadž podle práva
A 51, 53, B 14, klerát čtena, od Jana nic proverleno
není, tehdy ta přípověď jeho minouti má. Dále se i to
ukáže, jakým titulem ten dum jim pp. bratřím Hasištejnským svědcí, podav ku přečtení zápisu a pod ním kvitanCÍ 2, item nálezu mezi Tomáš,m Koprycem a Valentinem Zubem, s tím se pnh"u k opatření poručil.
Na to od Potůčka: předně co se plnomocníkův pp,
bratří Hasištejnských proti přípovědi, jakoby se s obesláním
nesrovnávala, jest vyrozumíno, ale nedokládá se, v čem
by se nesrovnávala, ani se toho nic neukazuje, nýbrž nachází se, že se ve všem dobře srovnává. Dále mluví, ze
by právem vrchním pány viniti měl, načež i práva ukázána sou, ale jemu se vidí, že líln povinen nebyl a není,
anohrž u něho se snáší, že dobře práva zdejšího následoval, poněvadž dům, k kterému se on spravedlnost pro
dluh míti praví, při tomto právě jest a knihami zdejšími
se vztahuje, a také o tom, kde by páni byt svůj měli,
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nevěděl aniž se doptati nemohl a, pokudž od p. otce
jejich takové pojištění měl i ten jemu do dosažení sumy
jeho postoupen jest, protož k témuž domu, jsa jeho posavad v držení, hleděti mohl, an týž dum několik let
pustý stál, protoze tam žádný bydleli nemohl, až on jej
dal opraviti a pokudž nebožtík pan otec jejich jej pustil
dav na to list pod svou pecetí na ten zp,1sob, aby jej
prodal a tudy své sumy dostal a pp. bratří k tomuto právu
nepřináležejí, ale dům náleží, protož slušně mohl pro
takovou sumu svou přípověď učiniti; právo přečtené na
ty se vztahuje, kteříž při právě jsou, a k takovým má se
prve hleděti než k statku, ale pp. bratří usedlí nejsou,
nevěděl, kde bydleli, tudy proti právu nic neudniL A také
též právo vejminku má, nebyl·li by ten při právě anebo
by kdo od práva ušel, tehdáz že se k statku jeho hleděti
muže; nálezové netrefí se sem, nebo kdež pp. bratří
praví, že zápisové domovní, kteříž se na cedulích krom
kněh dějí, místa míti nemohou, tomu se na odpor nena·
stupuje, on podle takového zápisu, jakž nálezové svědčí,
neproceduje ani domu toho tím způsobem užiti žádá,
toliko aby jemu suma jeho podle listu od nebožtíka pana
otce jich p. bratří z téhož domu zapravena a zaplacena
byla. Rozdílná vě\, jest mezi přivedenými příklady a touto
rozepří, nebo p. Ceněk Dašický koupil dum trhem od p.
Vilíma Trčky na ceduli, o čemž když p. bratří Trčkové
zvěděli, tomu odepřeli a pí. Markéta z Barchova, když
zápisu v knihách neukázala, téhož domu oderčena byla,
ale on Jan aby se k domu pravil míti jakou spraveUlnost
dědickou, toho ještě slyšáno není, nýbrž toliko toho
hledá, když on strany dluhu svého spokojen bude, že také
od své přípovědi upustiti mUže a chce. Také každý a
zvláště stavu panského a rytířského osoba tu svobodu má
dum a statek svuj v dluhu nebo jiným zpusobem, buďto
knihami nebo cedulemi, zavazovati a p. otec jich pp. bratří
tak učinil, že dum ten tím zavadil, když by jej Jan prodal, že sumu svou odtud vzíti má a tak dobře a náležitě
k témuž domu, poněvadž v těch letech prodáván býti
nemohl, až teprv a nyní rozuměti jest, že by se kupci na
něj nacházeli, o svou sumu skrze přípověď přistoupiti a
přikročiti mohl, nad to svědek jeden jistotu tu stvrzuje,
protož co se proti ní mluví, všecko bezpotřebně se činí.
Mluví se dále, že by ta jistota vyvazena byla, ale ničímž
se toho neukazuje. Nadto p. bratří sami vědí, v jakých
potřebách p. otec jejich byl, v nichž jak on se jemu
propujčoval i tato piljčka zašla, kdyby potřebí bylo, byl
by i z desk to ukázati mohl; a poněvadž pak dluh ten
spravedlivý jest, jemuž se odepříti nemůže aniž odpírá, a
při listu vlastní peče( páně i ruka jeho jest, tehdy jemu
také odtud, totiž z domu toho, podle jistoty suma jeho za·
placena býti má. Tolikéž aby táž jistota k vrchnímu právu
svědčiti měla, toho se nenajde, než toliko vejminka ta
doložena jest, pokudž by jakou škodu vzal, aby teprva
o to k vrchnímu právu se utéci mohl, k čemuž ještě ne·
přišlo, protož potřebí nebylo, kam jinam se utéci, než
podle listu toho o zaplacení své sumy k domu tomu, jehož v držení jest, přikročiti. Stihá se, i tím, že by pány
bratry vrchním právem poháněl, i ovšem co k vrchnímu
právu náleželo, o to k nim také přistupoval a to také již
na místě postaveno jest, ale zde jest o jinou věc či
niti. Jest také věc vědomá i právní, že osoby stavu panského a. rytířského domuv svých při městě listy svými
pod pečelmi jiným postupovati mohou a moc mají. Podle
toho tolikéž p. otec jejich tu moc měl s domem svým
ciniti, jak mu se líbilo, a dav na to čísti zřízení zemský
X 25. doložil, že p. otec jejich týž dům v té takové pří
čině dobře zavaditi mohl, totil: když se prodá, aby sumu
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svou odtud vzal, ale že se posavad prodati nemohl, prolož o túl: sumu k němu hledí, věře, že podle práva za·
chován a kdo chce domem vládnouti, jemu suma jeho od
něho dána bude; což když se stane, o více nestojí. Opět
se stíhá, že sobě toho za živo bytu p. otce jejich k místu
a konci nevedl; i byl s nebožtíkem p. otcem jich pp. bratří
v dobrém srozumění a tak jemu nebylo potřebí o to se
starati, zvláště maje takový list. Praví, že dobř~ a svobodně o svuj dluh k domu tomu, dav k tomu čísti právo
J. 27. 28. 29. 30., hleděti a přípověď učiniti mohl, podle
čehož i táž přípověď jeho dostatečně jest provedena.
Nad to vejše jak zřízení zemské, tak i právo městské
ukazuje, ze osoby stavu panskýho a rytířskýho povinni
jsou majíce domy své v městě, pokudž se jich dotejče a
zvláště strany dluhuv na ně se vztahujících, k lémul. právu
stávati; ovšem kdyby táž jistota k vrchnímu právu svěd
čila, věděl by, jak se v té věci ku pánum bratřím zachovati; ale že na dum sé vztahuje, kdy by byl o to k nim
pánům bratřím vrchním právem hleděl, ovšem rozumí, že
by se s tím byl potkal, že by jim pánum i škody poplatiti musil, protoz se toho, nač jistota svědčí, držel a drží.
Co se nálezu mezi p. Tomášem z Kopryc a Valentinem
Zubem dotejče, ten nález ne proti němu Janovi, ale proti
p. bratřím jest, nebo se tam nákého omylu placení dotejkalo, což když se tak našlo, jest právem napraven a
při trhu zustaveno, ale tuto se žádného trhu nedotejče,
prolož žádné platnosti pp. bratřím nésti nemuže; žádaje při
své přípovědi provedené zůstaven ~ýti.
Zase od plnomocníkuv pánuv: jakou podstatu Jan
pře své pokládá, rozumí se tak, že by se pánuv na onen
čas doptati nemohl, jakoby páni nácí cizozemci byli, ježto
všem vědomé, že sou obyvatelé tohoto království a
zvláště p. Albrecht mohl se vždycky najíti, poněvadz posavad při panu ujci svém, p. Jaroslavovi Smiřickém, zustává; vždy praví, že pořadu práva nepochybil a dobře
přípověď na týž dum učiniti mohl, ale nic toho neukazuje,
aby jaký zápis na dům ten měl, ani toho, aby se páni
bralří k takovému zavázání kdy přiznávati měli, nad to
aby Jan co zapsaného sobě měl, pro tož toho užiti moci
nebude. Dokládá se, že se peceti ani ruce neodpírá i ví
se o tom, že předešle psaní od pp. bratří učiněno bylo,
aby jim ta jistota ukázána byla i pečeť i ruka, ale toho
ni když poziti nemohli; bezpochyby kdyby byli ruku a
pečeť spatřili, byli by věděli, co k tomu dále Hkati. Nad
to' chtěl-li Jan čeho právně užiti, měl a povinen byl to
ukázati, že v té jistotě jest ruka a pečeť vlastní p. otce
jich pp. bratří, ale nic se neukazuje, toliko holá slova se
mluví. Kdež se také promlouvá, že osoby stavuv dvou
vyšších plnomocníky k: prodávání dvou domuv v městech
nařizovati mohou; i jest to tak, ale tuto žádného zapsání
v knihách se nenachází, aby o svůj dluh k domu hleděti
mohl, nýbrž chtěl-li Jan čeho toho pOžiti a co pořádného
míti, měl sobě to pro lepší toho jistotu tak opatřiti, aby
neboZtík p. otec jich pp. bratří byl šel s ním k knihám a
pojištění sobě na ten dluh na domu udni!i dal, čehož
když se nestalo, protož to jeho předsevzetí daremní jest
a tak tomu odpírají, aby táž přípověď jeho, jakž se tím
chlubí, provedena byla, nebo pp. bratří právy městskými
se nevíží, tudy táž práva jim na škodu nic nejsou, nýbrž
taková přípoveď zdvižena býti má podle práva.
Od Jana doloženo: Když se v to nahlídne, najde se,
jak se tuto mate; jednak se mluví, že práva pochybeno
jest. jednak že pp. bratří k vyššímu: právu přinálcžejí; i
poněvadž k tomuto právu nepřináležejí, kde se jinam
utéci měl než k pravidlu, jakZ list vyměřuje, totiž k domu,
nemoha proto k osobám hleděti; pro tož jak se jedno
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s druhým srovnává, nechť se pováží. Že pak pp. bratří
praví, že nevědí, je-li to pečeť a ruka p. otce jejich aneb
není, měli to buď ukazovati anebo je nařknouti, že pak
nesmějí, chtěli by rádi v to vkročiti a na něho to cpáti,
že by on povinen byl to prokázati. Ani příkladu žádného
se nenachází, aby věřitel maje pořádné pojištění, měl
teprva pečeE a ruku prokazovati, nad to, kdy slejcháno,
aby otce svého pečet anebo ruku kdo štrafoval, an nahoře jsouce též z jiného dluhu pohnáni, proti ruce a proti
listu nic neříkali, pročež také jemu tam pfisouzeno bylo
a tak ruky a pečeti provozovati potřebí nebylo, auobrž
túž jistotu také prve jistým osobám k němu od pp. bratří
vyslaným ukázal, protož v té příčině také nemá štrafován
býti. S tím strany právu k opatření sebe poručily.
Tu p. purkmistr a rada slyšíce přípověď, připomenutí
jí, odpověď na to danou, list nebo jistotu, srocení, supplikací, zápis, kvitancí, nálezy, té pře líčení a toho všeho
s pilností povázivše takto o tom vypovídají:
Poněvadž Jan Potůček učiniv přípověď jednu na dum
někdy urozenému pánu pánu Hendrichovi Mikulášovi Hasištejnskému z Lobkovic a nyní p. Albrechtovi, p. Miku·
lášovi. a p. Krištofovi bratřím Hasištejnským z Lobkovic,
jeho p. Hendricha Mikuláše synum vlastním, náležející pro
dluh 80 k. míšo od téhož p. Hendriclta Mikuláše Hasištejnskýho, p. otcé jich pánuv bratři, povinný a veda na
to pruvod, toho, aby týž dluh 80 k. míšo na jmenovaném
domu buďto knihami nebo jinak pořádně zapsaný a poji.
štěný byl, podle práva jest neukázal a neprovedl, nýbrž
to se toliko z listu mocného s strany jmenovaného dluhu
od často psaného pana Hendrycha Mikuláše Hasištejnskýho z Lobkovic jemu daného nachází, že se jemu Janovi
Potučkovi týmž listem mocnost dává a poroučí takový
dum, kdyby mu se koliv líbilo a kupce míti mohl, prodati, jej v knihy vložiti, peníze za něj přijímati i z nich
kvitovati a tudy sumy svého dluhu těch 80 k. míšo dosa·
hovati, s tím při tom dalším doložením, pokudž by se
jemu Janovi jaká překážka v tom dála a stala, aby o týž
dluh jakožto spravedlivý i co by na dum ten mezi tím
časem, nežli by prodán býti mohl, na stavení i jinak vY"
naložil, budto k osobě jeho pana Hendrycha Mikuláše
nebo k dědicum a držitelUm statku jeho podle zřízení
zemského při soudu vrchním hleděti, je z toho poháněti
i pro škody mohl a moc měl, dum pak ten v dosti pro·
dlouženém času od něho Jana posavad prodán není a nadepsaní páni bratří Hasištejnští z Lobkovic téhož domu
jako dědictví svého užiti žádají, z těch příčin dluh takový
80 k. míšo jemu Janovi Potučkovi na jmenovaném domu
pl-isouzen býti nemuže, nýbrž jmenovaní pp. bratří Hasi:
štejnští z Lobkovic při témž domu, jakožto svém dědictví,
se Z11stavují a Jan Potuček, chce-li dotčeného svého dluhu
užiti a často psaní páni bratří Hasištejnští prodadouce
týž dum sami jemu Janovi téhož dluhu zaplatiti a dáti by
nechtěli, tehdy povinen jest a bude moci podle znění
listu sobě od nebožtíka p. otce jejich daného se zachovati a je pány bratry Hasištejnské z Lobkovic, jakožto
dědice a držitele statku někdy p. Hendrycha Mikuláše
z Lobkovic, p. otce, jejich poháněti a k nim o týž dluh
podle zřízení zemského při soudu vrchním hleděti a jeho
dobejvati podle práva. Skody z hodných příčin mezi stranami se zdvihají. Actum postridie Simonis et Judae 1590.
20. 1595, 17. února. Rukop. č. 2113 f. 19. Albrecht,
Mikuláš, Kryštof, bratří Hasištejnští z Lobkovic, vzdali
d~om, který jim byl přisouzen po otci jich Hendrychovi
MIkulášovi, Janovi Tomanovi Pořičskému z Rok1ína.
v 21.
1597, 20. října. Tamtéž f. 104. Marta Hamzová
ze Zdaníc k. d. mezi domy Štěpána Stuchlíka šrotýře a
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Burjana Šlechty ze Všehrd od Jindřicha Poříčského z Rok·
lína za 300 k. gr. č.
22. 1598, 18. září. Tamtéž f. 112. Jan Kolikrejter
z Kolikrejtu pa Posadově a Vesci k. d. od paní Markéty
Hamzové z Zdánic za 300 k. gr. č.
23. 1607, 21. března., Tamtéž f. 431. Jozue Derrer
k. d. vedle domu Burjana Slechty ze Všehrd od p. Meli·
chara Kolikrejtera z Kolíkrejtu a na Slavkově, poručníka
nad dětmi a statkem po Janovi Kolikrejterovi z K. a na
Posadově, za 175 k. gr. č.
... 1629.
Joachyma Karše.
* 1651, 21. února. Rukop. č. 2115 f. 211. Z rozkázání p. purkmistra a pánuv radních zmocněni jsou domu
po Joachymovi Karšovi hrncíři zustalého v osadě sv. Valentina mezi zahradou nebo p. Matesa Augustina Lejskyho
a domem někdy Ondřeje de Linga páni ouředníci záduší
sv. Valentina pro sumu hlavní ll~ k. gr. m. vedle regi·
ster v I. 1629 nebo Joachymovi Karšoviod tehdejších
ouředníkuv zapujčených.

Číslo pop. 49 c (vzadu).

1. 1447. et Katherine.

2.

1455.

Rukop.

č.

Rt/kop.

90 f. 149. Johannis textoris
č.

2105 f. 33. Johannis

textoris.
3. 1456, 30. října. Tamtéž f. 60. Johannes textor
resignavit domum suam sitam prope S. Valentinum inter
domos Crucis dietarii et Buškonis carnificis hincinde Nicolao, nato suo - hoc notanter expressato, q nod dictus
Nicolaus debet et tenetur prefatum Johannem, patrem
suum, erga se servare honorifice eidem de vietu et
amictu congruis providendo, quousque vitam duxerit in
humanis. Eciam ipse Nicolaus Andree, fratri suo germano,
tenetuľ persolvere vnr S. gr. Act. sabbato ante 00. SS.
4. 1462.
Tamtéž f. 1Z4. Nicolai [Letal]
textoris.
5. 14.66.
Tamtéž f. 239. Nicolai textoris.
6. 1472.
Tamtéž f. 315. Nicolai Leta!.
7. 1473.
Tamtéž f. 337. Nicolai Leta!.
8. 1485, 12. ledna. Rulwp. č. 2106 f. 149. Nico·
laus Leta! et Elisabeth e. curiam ad domum eiusdem
Nicolai contiguam penes domos Johannis ad carpones
et Georgii Prhoss erga eundem Prhoss pro IIlP/2 S. gr.
Act. fer. lIlI. ante octavam Epiph.
9. 1487.
Tamtéž f. 200. Olim Nicolai Leta!.
10. 1487, 12. listopadu. Tamtéž f. 214. Jacobus
dictus Rakus et Dorothea emerunt domum penes domum
Wenceslai saliste et ortum Georgii Prhoss erga \Vences'
laum, natum olím Nicolai Letal, pro XVII S. gr. pro Ac!.
fer ll. post Martini.
ll. 1510, 6. listopadu. Rukop. č. 2108 f. 69. Katherina dicta Haralka emit d. penes domum \Venceslai
solař ex una et ortum Procopii sutoris sitam parte ex
utraque a Jacobo dicto Letal pro XX s. gr. pro Act. die
Leonardi. (R. 1518 splácí Burjan šmajdéř.)
12. 1519, 12. května. Rt/kop. č. 2109 f. 41. Jan
Knotek [též Letal zvaný] tesař a Anna k. d. podle domu
Jiříka uzdaře a Burjanovy tahrady od B1ažk~ soukenníka
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V ulici Yalmtinské. -

Č. 1'.59, 49d.

na místě Kateřiny Haralky od Hory za XlIII k. gr. pr.
Act. fer. V. ante Zophie.

1521, 19. listopadu. Tamtéž I 2q4. Vá?lav
a Anna k. duom podle vrat zahradmch BurJana
šmajdéře a domu Jíry rajmara od Jana tesai-e za XXVl'/,
k. gr. pro Act. die Elisabeth. (Zaplaceno r. 1527.)
13.

drvoštěp

14.

1525, 25. května. c. 25.

O Burjanovské zahradě

viz zde díl 1. str. 118.

1529, J. prosince. Rukol" č. }110 f. 318.
zahrady Lidmily Burjanoyé \'áclay Capek z ChYojence. Act. fer. IIIL post Andree.
15.

Zmocněn

16. lf)36, 3 srpna. Rltlwp. č. 2111 I 140. Jil-íkrejmar
Boleslavský a Marta k. zahrádku ,Burjanovslní .le~ící proti
kuoru sv. Valentina od Václava Capka z ChVOjence a Baľ
bory ze Stromče m. j. za XXXIP/2 k. gr. č. Act. fer.
V. post Petrum catenatum.

17. 1538, 1. července. Rukop. č. 2111 f. 219.
Václay drvoštěp a Anna k. zahradu Idící mezi domem
téhož Václava a Janem z Násilí od Jiříka Kvasničky
[a Maľty m. j.], za XLIII/, k. gr. č. Act. fer. II. post
Petrum et Paulum.

V pokoutní

uličce.

Číslo pop. 49d.
1. 1443, Hl. června. R1I7wp. č. 90 f. 83. Katherina,
rclicta Stephani Bezrucka, emit pro se, l\Iagdalena, nata
sua, braxatorium desertum sitllm circa s. Valentinum inter
domos J ohannis linicidc ex una ct quondam Ssawloms
parte ex altera erga J ohanncm Zelezko dictnm pro II' /2
S. gr. Act. feL mI. ante Corp. Clu.

2.

1445, 28. srpna. Tamtéž Il2i. Mauritius Slawik

rimer et Katherina e. d. erga Katherinam, relictam
olim Stcphani' Bezručka, pro V s. gr. Act. die s. Augustini.
3. 1455, 4. června. Rulwp. č. 2105 f. 39. Manricius sutator de Luna et Afra e. d. in acie prope ecclesiam s. Valentini inter domum Czapkonis ex una et Johannis textoris parte ab a!tera erga Mauricium Slavík pro
VIl'/2 s. gr. Act. fer. III. post Trinitat.
4. 1456, 25. září. I amtéž f. 58. Crux dietarius ct
lIfartha C. d. erga l\Iauricium sutatorem pro VIII S. Act.
sabbato ante Vfenc.
5. 1459, 5. května. Tallltéž I 102. Victorinus institor et Hedwika e. d. silam in acic inter domos Johannis textoris et olim Czapkonis erga Crucem pilař pro
X s. Act, 'sabbato post Ascens. d.
6. 1461, 28. května. Rukol'. č. 2141 f. 318.
Victorinus institor fassus est, se teneri XVIII'/, S. gr. Johanni dicto Prhoss, prescribendo hanc summam in domuncula sita penes domum olím Johannis textoris immediate. Act. fer. V. post Penth. (Prholí spojil s následujícím domem 49 e (vzadu).

xv.

V pokoutni uličce. -

xv. V poko1tfllí uličce. -

Č. p. 49o.

Číslo pop. 4ge (vzadu).

1. 1440, 26. dubna. RII/lOl'. č. 90 f . .51. Per dominos magistrum ciYÍum et consules appropnata. est domus olim Ssa,,-Ionis, que sita est penes braxatonum Ze·
lezkonis ex una et domum IVenceslai a carponibus parte
ab altera, Johanni dieto Zajieček post mortem Barbare,
conthoralis sue, nate prefah Ssawloms, propler onera debitorum. Act. fer. III. post Georgii.
2. 1448. 10. června. Ta1lltéž I 164. Johannes
Čapek sutator et Dorothea e. d. inter domos Johannis
textoris et \'1' cnces;ai a carponibus a tergo erga Margaretham,
relictam Martini, pro V S. gr. eo omni iure, prout sola
a Johanne Zajieczkone, fratre s~o, resignatam et legatam
iuxta deduccionem teslium fidedlgnorum habU1t. Act. fer.
II. ante Viti.
3. 1455.
Ru7wp. č. 2105 I 39. Czapkonis.
4. 1456.
Tamtéž I 58. Czapkonis.
Ó.
1459.
Tamtéž I 102. Olim Czapkonis.
6. 1459.
Rukol'. č. 2106 I 149. Andrea,
lorifex et E!sska, conthoralis eius.
7. 1483.
Tamtéž I 131. Andreas Zem!ar et
Elsska, conthoralis eius.
8. 1484, 8. listopadu. Rukop. č. 94 II. I 31.
Georgius, filius Martini !orificis, tulit .omnem .po~cionem
per Laurencium apothecarium, predlch Georgll vltncum,
eidem testamentaliler legatam ab Andrea Zemlar, com:
missario prefati Laurentii. Act. fer. II. post Leonardi.
1461. Spojeno " předešlým domem Prhošovým
č. p. 49d.
9. 1484, 8. listopadu. Rukop. č. 2106 f. 145.
Georgills Prhoss et Dorothea e. d. inter domos Johannis
ad carponem el Bartho"sii piscatoris aput Andream Zemlar
pro IX s. gr. Act. fer. II. post Leonardi.
10. 1489, 28. listopadu. Tamtéž f. 266. Johanne"
Bie!obozka de Chlum emit pro se, Barbara de Czeczelicz
~Olllhol'ali - domum inler domos Johanni. braseatoris ad
carpones el Barthossii piscatoris erga Georgium Prhos8
pro XL s. gr. pro Act. sabbato anle Andree.
ll. 1491, 19. července. Tamtéž f. 304. Johannes
Bie!obozka de Chlum resignavil domum Barbare de Czeczelicz, conthorali sue, Jaroslao et Anezce, pueris suis.
Act. fer. lIlI. ante Magdalene.
12. 1492. 3. března. Ru7wp. Č. 2107 f. 6. Johannes Kobeš de' Wolyna emit pro se, Anna, conthorali
sua, et Matbia de Trzebska, filio suo, d. erga Barbaram,
conthoralem Johannis Bielobozka de Chlum, pro XL s.
gr. Ac!, sabbato ante Translat. S. Wenc.
13. 1492, 5. září. Tamtéž f. 21. Procopius sutor
et Jana e. d. penes d. Barthossii ex una el domum ad
carpones a Mathia, magistro hospitalis a pante, pro XL
gr. pr. Act. fer. lIlI. post Egidii.
14. 1517, 9. listopadu. Rulwp. č. 2108 I 212.
BUl'jan šmajdéř a Lidmila lL d. podle domu Mikuláše
Kapra a Jana mydláře obostranně ?d Proko;>a ševce .a
Doroty m. j. za XL k. gr. pro Act. ler. II. ante MartinI.
15. 1518,15. února. Tamtéž. Tajž Burjn přikoupil
marštal y kruntiech Kateřiny Haralky podlé sladovny
~ Mikuláše Kapra ležící od též Kateřiny Haralky za Vll, k.
I gr. pr. Act. in crastino Valentini.
lG. 1518. 12. dubna. Tamtéž f. 223. Hayel pekař
a Anez.ka k. d. podle domu Mikuláše Kapra aJana Ctvrlce
y

é.

od Burjana šmajdéře za XX k. gr. pro - A vokna dvě,
kteráž jSlÍ na maz hlíze před světnicí, do těch do oblÍ on
Hayel skla zdělati má a je hřeby zabíti, lak aby nebyla
nikda otvírána a jimi aby hledíno, ani žádné vody lito
nebylo. A když by které kolečko z kterého skla vypadlo
nebo \7raženo bylo, to má Havel - zase kázati zadělati.
Act. fer. II. post Conductum pasche.

17. 1521, ll. července. Tamtéž. Kateřina, manželka Burše pekaře, a llIarta, dcera její, vzdaly jsú všecko
plné právo své k domu i k jinému všemu statku, kterýž
by jim po nebo Havlovi pekaři, synu též Kateřiny nápadem náležel, Buršovi pekaři. Ac!. fer. V. ante Margarethe.
18. 1548, 21. března. Ru7lOl'. č. 100 f. 165. Jakož
jest Anna, manželka Víta pekaře, obeslala Johannu z domu
PeníZkoya, někdy Burjana pekaře manželku, aby jí postoupila domu podle kapruoy jdouc k sv. Valentinu a
vinice na horách blíž Zidovy peci, poněvadž by ona
Anna k lomu domu i k té vinici, jakožto k statku nepořízenému, lepší právo a spravedlnost míti chtěla po témž
někdy Burjanovi, strajcí svém, nežli ona Johanna.
[Ubrmané] vypověděli, že ona paní Johanna má jemu Vítovi
pekaři a Anně dáti XV k. gr. č. Stalo se v středu
po Smrtedlné neděli.
19. 1549, 1. března. Rt/IlO}'. č. 21l? f. 163. Mikuláš ze Střevlic sladovník a Anua k. d. mezi domy Jana
z Násilí a Kaprovým od paní Johanny Buršové za
XXXVIII k. gr. Č. Act. fer. VI. post Mathiam.
20. 1551, 13. března. Tamtéž}. 233. Valentin Stří
brský a Lidmila k. d. od Mikuláše ze Střevlic sladovníka
za XLVII k. gr. č. Act. fer. VI. post Gregorium.
21. 1589, 18. července. Rukop. č. 2112 f. 322.
Tomáš Warin a Hedyíka k. d. mezi domy Kaprovic a
Pavla Grimmillera od Anny Hronkoyé, pozuostalé po
Valentinovi Stříbrsk~m vdovy, za 205 k. gr. č. Act. fer.
nI. post Divis. apost.
lam/čž f. 404. Markýta
d. od Tomáše \Varina za 225 k. gr. č.
Act. ier. VI. post Laurentii.

22.

1593, 13. srpna.

Hrdličkoyá k.

23. 1597, 13. srpna. Rukop. č. 2113 I 73. Markýta Hrdličková jsúci v nedostatku zgravÍ - dum její
ležíCÍ mezi domy Kaprovic a Burjana Slechty ze Všehrd,
y němž na ten čas zustává, prodala J anoyi Divišovi a
Saiomeně m. j. [cena není udána]. Act. fer. IIII. post
Laurentii.
24. 1613, 5. června. Rukop. č. 2114 I 112. Hayel
Delfík zedník a Kateřin~ k. d. mezi domy Jana Kapla
z Kaprštejna a Burjana SlecMy ze Všehrd od Jana Diviše
Pořičského a Kateřiny m. j. za 234 /, k. gr. č.

'

25.

1619.

Tamtéž.

xv.

p. 4ge.

Havel Delfík a Kateřina

m. j.
~l< 1644, 3. února, Rttkop. č. 2115 f. 133. Páni
ouředníci .ouřadu šestipanského koupili dum v Kaprovic
ulici jdouc k sv. Valentinu po levé straně vedle domll
někdy Jana Kapra a p. Lajskýho obostranně ležíCÍ od
ctihodného kněze Jiříka Ferusa S. J. za 100 tolaruv, jakž

Jest týž pan pater vedle kšaftu nebo Havla Delfíka měl.

V ulici Plal11Hské.

V ulici
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Platnéřské.

(Část západní.)
*1. Kolem r. 1330. -

č. 113.

For11lae Gerhardi ed. Tadra

Noverint universi, quod ego Ebrel, pictor Pu'gensis oc, quod provido viro Jac(obo), examinatori monete
Chutnensis, cupiens nexu indissolubili amicari, neptem eius
Sophiam virginem procuravi filio meo Stephano in coniugem
legittime desponsari et assignatis ipsi filio meo pro parte
dicte Sophie XX sexag. dotis nomine obtinendis dono et
constituo et promitlo dicte Sophie et ex parte dicti filii
mei XX sexag. gross. no mine donacionis propter nupcias
vice versa deputans et assignans has XL s. gr. sepedicte
Sophie super domllm meam, quam in civitate Pragensi in
Lacu sitam inhabito ct possideo huiusIllodi condicionibus
interÍectis videlicet, si dictus Stephanus prefate Sophie premortuus fuerit prole non genita ex eadem, quod ex tunc
ipsi Sophie dicte XL s. gr. de dicta domo mea percipiende debeant absolute et libere remanere. Si vero ipse
Stephanus eidem Sophie prior decesserit prole habita vel non
habita ex eadem, ex tune dos predicta ex parte ipsius per ipsum
Stephanum percepta sibi eciam libere remanebit, prout
hec honesti viri Henricus Thcodrici, Nicolaus Clementeri,
testes in hac parte nupciales, disposuerint consilio unanimi
observari. In qllorum omnium premis.orum testimonium
sigilIa ipsorum testium una Cllm sigillis prudencium virorum C. et H., iuratorum civium Pragensillm, ad preces
meas presentibus oe.

*2. 1360, 12. března. Codex TholllaellS f. 74.
Noverint universi, quod ego Nicolaus auripercussor, civís
Mai. Civ. Prag., meo, heredum et successorum meorum
nomine recognosco presentibus publice prontendo, me
super domo mea et ipsius area sita in platea calcareatorum inter domos Herdekin pictoris ex una ct Nieolai
Meisner ex alia unam sexag. gr. d. prag. census annui el
perpetui liberam ab oneribus civitatis, videlicet a losunga,
expedicione, colleeta, contribueione, berna, sleuca seu
quovis alio imposicionis onere exemptam honeste matrone
d. Ale, re1icte Pauli linicide, olim nostri concivis pie
memorie, rite et racionabiliter vendídisse ementi ct recipienti
pro se, heredibus et successoribus suis pro nevem S. prenominatorum grossorum michi a predicta d. Ala integraliter
persolutis ad habendum, tenendum, percipiendum, levandum
et super dieta mea domo perpetuis temporibus possidendum, ita yidelicet, quod ipsius census medietas in festo
s. Georii ventllro proxime et alia medietas in festo s.
Ga1li deinde proxime affuturo in omnem eventum diete
d. Ale, heredibus et successoribus sllis de predicta mea
domo et ipsius are a solvi debet perpetue contradiccione
qualibet non obstante. Quandocunque autem in aliquo
premissorum festorum [esto et infra octavam deinde continuam census, ut prefertur, debitus ipse d. Ale, heredibus
et successoribus cius non [uerit persolutus, ex tunc poterunt in premissa domo et ipsius area pro censu non soIuto et insuper pro quatuor grossis, qui eo ipso no mine
pene accreverint, auctoritate propria pignerare. In. cuiu.
rei testimonium sigillum prudentum virorum Hane Beneschaweri iudicis, Leonis sartoris et Cunczlini Reisenkitel,
consulum iuratorum, civium Pragensium, ad preces meas
sunt appensa. Datum a. d. m. trecentesimo sexagesimo
feria quinta ante dominica Letare proxima.

1. 1570, 31. ledna. Veleslavinttv Kalendář str. 56.
V outerý před Hromnicemi voda veliká byla u Prahy až

33
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V ulici Platnéřské.

do huby Bradáče. pod mostem, topila do Platnéřské ulice
a dlouho tak stála. Pročež slady i jiné obilí mleli na
starém' samotížném mlýně u sv. Jaku'Ja, a byla v Praze
veliká dranice o chléb.

V lllici Platnéřské. -

vzal sumu jistou CL k. gr. č., i slíbil je více nenaříkati.
Však ona Kateřina přiznala se, že přijala jeho Jana v společné užívání vsi Hradešína i s dvorem tudíž pustým vysazeným V plat a k tomu domu svobodného v St. liL
Pr. u M. B. na 10uZi, však toliko do smrti jeho Jana.

ll. 1548.
Číslo

pop. 99, 98, 91, 96 a 95.

(Dum pánů z Lipé, Dubský, Kopáčovský,
Kyjovský, u zlatého kyje.)

1.

1441.

Rukop.

Č.

Rukop.

Č.

2102 f. 430. Dominorum

de Lyppa.

2.

1448.

90

f. 75.

Dominorum

de Duba.

.,

1455 20. dubna.

Orig. stát. archivu ve Vídni

~. 1344. Ladislaus, dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex, Austrie dux et Moravie marchio
etc. Notum facimus tenore presencium universis, quod
attentis fidelibus obsequiis maiestati nostre per nobilem
Henricum de Lippll., supremum maressalcum regni Bohemie, fidelem nostrum dilectum, hactenus exhibitis et in
futurum studiosius exhibendis, omne ius, quod nobis velud
marchioni Moravie competit per mortem EIsscze in ipsius
dotalicio, quod eidem Pertoldus de Lippa, eius maritus,
in summa mille marcarum argenti dederat et assignaverat
in et super opido Hostiradiczieh, prefato Henrieo dedimus
et contulimus graciose. Mandamus igitur eapitaneo universisque tabularum czude Brunnensis marchionat~s n?str;
Moravie officialibus, quatenus prenommato Hennco dlCtorum bonorum possessionem tradant ipsaque bona eisdem
tabulis czude eidem Henrico et suis heredibus annotare
non omittant salvis tamen semper iuribus alienis. Presencium sub appensione nostri regalis sigilli testimonio
litterarum. Datum Vienne díe vieesima mensis Aprílis a.
d. m. quadringentesimo quinquagesimo quinto, regnorum
nostrorum anno Hungarie etc, XV, Bohemie vero secundo.
Ad relaeionem dd. Georgii de Cunstat, magistrí curie,
ol Henriei de Rosenberk, capitanei Slesie. Rogistrata.
3. 1457.
Rukop. Č. 2105 f. 73. Domini
Dubsky.
4. 1462.
Tamtéž f. 169. Domini Dubsky.
5. 1463.
Rukop. Č. 2105 f. 185. Henrieus
de Lippa, marchionatus de Moravia capitaneus marssalcusque regni Bohemie suprem us. (t 1469.)
6. 1466.
Rt/kop. Č. 2141 J. 243. Henriei de
Lipa.
7. 1499.
Rukop. Č. 2107 f. 163. Domini
Dubsky.
8. 1516.
Rukop. Č. 2006 f. 262. Blažek
Kopáč z Ráčova, místosudí desk dvorských, kúpil zahradu
leŽÍCÍ v konventě Strahovském od Barbory, vdovy po
Janovi z kuchyní, od Václava, zetě jejího, a od Marty
m. j. za XC k. m. (Splaceno r. 1519.)
9. 1520.
Rukop. Č. 2109 f. 90. Blažka Kopáče z Ráčova.
10. 1541, 15. března. D. Z. V. 1 f. F. to. Jan
Kopáč z Dráčova přiznal se, jakož jest před shořením
desk od někdy Jana a Jiříka bratří Kopáčuov, tudíž i
Kateřiny, sestry jich, odtud z Dráčova, strejcuov svejch,
dskami se oddělil a za díl svuoj strajcovský a dědický

Č. p, 99, 98, 91, 96 a 95.

Listina 1.-2546 arch. městského.

Jan Kopáč z DL kvituje obec Staroměstskou.
12. 1563, 21. října. D. Z. V. 14 P. 6. Ve čtvrtek
den sv. Voršily. Kateřina Kapounová z Ráčova a ua
Litni přiznala se, že dědictví svý duom svobodný ležící
na luoži, jenž slove Kopáčovský, i s zahradou - tak jakl,
dsky jí od Jana Kopáče z Ráčova v kvaternu trhovém
červeném 1. 1542 [č. 1.] F X svědčí, prodala Hanušovi
Folkovi za 300 k. gr. c.
13. 1575, 27. července. D. Z. M. 234 f. J. 39.
Hanuš Folk, měštěnín St. M. Pr. přiznal se, že jest dlužen 100 k. gr. č. Jiříkovi Dešenskému z Dešenic, v kterémžto dluhu postoupil jemu domu svého svobodného
s zahradou v St. M. Pr.
14. 1590, 19. března. D. Z. ·V. 25 f. F. 13. Jakub
Menšík z Menštejna a na Mokropsích d. Kopáčovský
postoupil Florianovi Danielovi Mejstl'ickému z Vatikánu,
písaři při soudu komorním. - Zapsáno též r. 1589, 4. pros.
D. Z. V. f. O 29. V pondělí po sv. Ondřeji stala se
smlouva mezi uroz. p. Jakubem J\Icnšíkem z Menštejna a
na Mokropsích, prodávajícím, a p. Floryanem Danielem
Mejstřickým z Vatikánu, písarem pH soudu komorním,
kupujícím, že jest on p. Jakub jemu p. Floryanovi a jeho
dědicum prodal dědictví své, totiž dům svobodný, jenž
sluje Kopáčovský, i se zahradou tak jakž jemu dsky
od uroz. p_ Jiříka Dešenskýho z Dešenic v kvaternu menším zápisném brunatném 1. 1588 v pondělí po Kl'ížové
neděli B 8 svědčí, a to za sumu 500 k. gr. č.
15. 1593.
D, Z. V. 1084 f. N 20. Florian
Daniel Mejstřický z V. postoupil v dluhu lOl) k. gr. dům
Kopáčovský s zallradou Dorotě Smihcké z Sternberka a
na Lišni.
Hi. 1594, 14. listopadu. D. Z. V. 27 j. G. 17. Dorota Smiřická ze Šternberka a na Lišni d. Kopáčovsk};
prodala Pavlovi Kyjovskýmu a Anně m. j. za 1800 k. m.
17. 1595.
D. Z. V. 91f. M.8. Pavel Kyjovský
a Anna postupují v.dluhu 250 k. Janovi st. Beřkovskému
z Šebířova d. Kopáčovs~ý se zahradou, jak jim to dsky
od Doroty Smiřické ze Sternberka a na Lišni v kvaternu
trhovém rudém 1594 G 17 svědčí.
18. 1597, 27. srpna. D. Z. V. 128 f. C. 5. Pavel
Kyjovský prodal dům i s zahradou Kopáčovský Michalovi
Kaholovi z Kalmandorfu, sekretáři německému při apelacích, a Anně m. j. rozené Rugerové. Stalo se ve středu
po sv. Barto!.
Viz následující dům.

Na Marianském

náměsti.

Olslo pop. 100.
(U červeného lva.)

*

1425.
Rukop. Č. 2099 f. 176. Vitko mUrator et Margareta conthoralis ipsius, Michaelis vero dieti
Hacznik fratruelis, publicaverunt domum prefati Michaelis
sitam inter domos dominorum de Lipa ex una et olím

xv.
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Laurcncii dicti Czeislmeister parte ab altera. Ad quamquidem domum de mandato domino rum ipsis eandem
appropriantes sunt inducti.
1. 1439, 18. dubna. Rukop. č. 2099 f. 479. In
causa inter l\Iargaretam, relictam o1im Michaelis braseatoris
dicti Hacznik, iam vero conthoralem Hanussii aurifabri,
dicti Libeschatke, ex una et Margaretam, conthoralem
]Sicolai rnolendiuatoris, parte ab altera pretextu domus
site in laeu prefati l\lichaelis, pro quaquidem domo Margareta cum Hanussio Margaretam, Nicolai molendinatoris
conthoralem, nomine Andree, nati Michaelis, impetabant,
asserentes, qualiter eadem domus iam existit propinqua
ruine - , domini - eis Margarete matri et orphano domum adiudieaverunt. Act. sabbato post Cond. pasche.
2. 1441.
Rukop. č. 2102 f. 430. Hanussius
dictus Elczemer de Zalczpurg publicavit domum olim
Haeznikonis, in qua J\1argaretha, conthoralis Johannis
aurifabri, Libsaug dicti, resedit, que sita est in lacu circa
b. Virginem iuter domos Johannis, mariti Drnowske, et
dominorum de Lyppa, super quaquidem domo prefatus
Hanussius ex scntencia dominorum consulum in XXV s.
gr. debiti per dictam Margaretham sibi debitorie obligati,
est induclus el investitus.
1441, 7. října. Ru/zap. č. 90 f. 72. Hanussius
Libsaug aurifaber resignavit - ius suum - ad domum
- et notanter debitum, quod habere dinoscitur in Reysler,
cOlleive civitatis Pontensis, et in Zaywrd pistore, cive Gerlicemis civilatis, Sigismundo Trzessipsky, arnico suo.
Act. sabbato post Francisci.
3. 1442, 17. září. Rukop. č. 90 f. 75. G ..lIus de
Lithomierzicz el Margaretha e. d. erga Hanussium
Elczemer pro quindecim s. gr. Act. fer. II. post Exalt.

*
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1448, 30. prosince. Tamtéž f. 170. Christoforus

mercator et Katherina e. d. erga GalIum mercatorem pro
XL s. gr. Act. fer. II. ante Circumc. d.
5. 1463, 5. září. Rukop. č. 2105 f. 193. Martinus
de Misa et Kalberina e. d., que si ta est inter domol> generosi domini Dubsky de Lipa ex una et Procopii coloratoris parte ex altera erga tutores orphanorum [petri et
Apolonie J Cristofori pro L s. gr. Act. fer. II.ante Nativ.
M. V.
6. 1466.
Rukop. Č. 2141 f. 243. Martinus de
Střiebro et Katherina susceperunt ad se in tuicionem
Elisabeth, orphanum Cristofori mercatoris, circa 28 s. gr.

7. 1499, 9. března. Rukop. č. 2107 f. 163. Martinus Chrislophori resignat suam post mortem domum, quam
inhabitat - vineam I'!, str. inter vineas Wenceslai Holin
et Johannis Halerzek, item torcular eum orto, quod silum
ost penes ecclesiam s. Jaeobi in ortis - Marthe. conthorali sue care. Act. dic Cirulli el Metudii.
.
1506.
Rulwp. Č. 2107 r. 279. Nicolai,
notarii magistri moncium vinearllm.
8. 152Q, 4. února. Rukop. č. 2109 f. 90. Václav
z Wartmberka a na Rybnově a Markéta z Gukštajna m.
j. koupili duom u Matky B. na lúži mezi domy Blažka
Kopáce z Ráčova a Pekárkovského obostranně od Mikuláše Konáče z Hod,škova za LXVI s. a XV gr. pr. Act.
sab bato post PuriL
9. 1537, 5. Njna. Rukop. č. 2111 f. 191. Petr Čapek
z Licka kozišník a Kateřina k. d. od p. Prokopa z Wartmberka a na Kamenici za L k. gr. č. Act. fer. VI. post
Franciscum.
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10. 1648, 8. l'nora. Rukop. č. 2117 f. 126, Jan,
syn někdy Prokopa truhláře, a Marta k .. d. mezi domy
lana Kopáče a Holianovým od Kateřiny, někdy Petra
Capka manželky, za LXXX k. gr. č. Act. fer. V. post
Dorotheam.
11. 1571, 16. listopadu. Rttkop. č. 2118 f. 293.
Matiáš Rurmajstr zlatník a Anna k. d: mezi domy Holianovíc a Kopáčovským od Jana Prokopa truhláře za 190
k. gr. č. Act. fer. VI. post Briccium.
v

12.

1575, 7.

července.

Tamtéž

f. 405.

Kateřina

Sniterová, po dr. Kryštofovi Behmerovi vdova, k. d. od
Matesa Rormejstra zlatníka za 200 k. gr. č. Act. fer. V.
postridie m. Joan. Hussii.

13. 1584, 29. října. Rukop. č. 2112 f. 188. Uroz.
p. Jindřich Brozanský z Vřesovic na Vraním a Žerotíně
koupil duom v Platnéřské ulici vedle domu Holianovic
ležící od Kateřiny Sotlarový za 260 k. gr. č. - Při tom
tajž p. Jindřich oznámil, že ten takový duom po smrti
své dal jest paní Aleně Rodovský z Warnštorfu, pozuostalý po p. Alšovi Rodovském z Hustiřan vdově, švakrové
svý. Act. postridie Simo et Judae. CR. 1585 se Alena Rodovská takového práva svého zřekla.)
14. 1588, 18. února. Tamtéž f. 279. Ur. p. Šebestian z Vřesovic z Doubravské Hory a na Touchovicích
k. d. od ur. p. Zykmunda Brozanského z V. a na Brozanech za 260 k. gr. č. Act. fer. VI. post Valentini.
1592, 6. května. Tamtéž f. 380. Šimon Švestka
a Anežka k. .d. lllezi domy Holianovic a někdy
Honsfolkovým od ur. p. Sebestiana z Vřesovic za 300 k.
gr. č. Act. pridie Asc. domini.
15.

kuchař

16. 1613" 16. dubna. }f,ukop. č. 2205 f. 343.
(Kšaft Anežky Silvotový, jinak Svestkový.)v Ve jmén\! - .
Já Anyžka Rozůstalá po dobré paměti p. Simonovi Silvotovi, jinak Svestkovi, vdova, známo činím - že - dům
můj u červenéhu lva řečený Danielovi a Tomášovi,
synům mým, na rovnej mezi ně podíl odkazuji. Zuzanně Grynesové, sestře mé milé, 50 k. m., Mariji, dceři
Marie Langesové, sestry mé, z Jochmstalu - též 50 k.
m. - Jehož jest datum ve čtvrtek po Exandi 1. 1611. - Publikováno 16. dubna 1613.
1613, 26. dubna. Rulwp. č. 2114 f. 106. BarNázal krejčí a Anna k. d. ,mezi domy Anny
Kholové od Daniele a Tomáše bratří Silvotův za 1050 k.
gr. č., jak to měli po otci Šimonovi.
17.

toloměj

*

října. Rukop. č. 2115 f. 315. Lidmila
odevzdala Janovi Stec)darovi dům u červeného
lva mezi domy někdy p. Jana Stefana lIgena u zlatýho
kyje z jedné a dom~m Cholovským, jehož nyní uroz.
paní Kateřina Eusebia Certorejská r?z. Vostrovská I$ aplířka
z SulevlC, po někdy p, Hertvíkovi Certorejském z Certorej
pozůstalá vdova, v držení zustává, jak to sama měla po
Bartolomejovi Nassalovi.

1655, 4.

Budějovská

..' 1686, 17. dubna. Rukop. vč. 2256 f. 95. Petr
Václav Deverin, ingrossator král. Ceské kanceláře expedice vojenské, k. d. u červeného lva mezi domy Leopolda
hr. z Waldštejna, pred tím u zlatého kyj~ řečeném, a
domem Cholovským, jehož nyní František Stika z Paseku
v držení z"stává, od Jana !gnaciusa StecHera z Mtinzstejna,
regIstrátora kr. Komory Ceské, za 1700 zl. rýn.
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Clslo pop. 101.
(Holianovic, Cholovs ký dum.)

*1.

1372, 10. ledna. Ori,g-. archivu. kal!' Vyšehradské. Nos Nicolaus Genles, iudex, Mathlas m tur~l, Ula
Silberczeigeri Fancza Donati, Hainlinus Stach, 1\11rko de
Eylaw, Elias 'sutor, Jaxo Polkonis, Wenceslaus Leuthmericzer Fridlinus Roll Fancza Nuemburger, Pasco Budencz,
Waltherus Gabler, Wenceslaus Negel, Johlinus Slin gel,
Pecha Kotko Procopius Seidlini, Fullengast, NlColaus
Virsink. Fra~a Terklel' Wenceslaus Czůrni, Nicolaus
Dirnda' Wernherus text~r, Martinus ZalacL, Jůrzico Hoholsky,' J esco Podwinsky, Masca ~abernator, J esco Doska
et Jurzico pistor, iurati cives MaJ. CIV. Pr.,. ten~re presencium recognoscimus universis, quod dlscr~tl .Gera,
quondam Wolflini Galm relicta, Henslil:us, fihus ~pSlUs,
et Anna, eiusdem Gere filia, nostri conClVes, heredltatem
ipsorum in Steny cz prope Kbel e.t Wynorz cuna.m aratu:e
cum tribus agriculturis et mUUlclOne, cum agns, pratls,
salicibus piscinis rivis pomoeriis, montibus, valhbus,
paseuis ~t humul~tis ne~ non cum omni dominio, utilitatibus, que modo sunt vel in futurum esse poterunt, nullum
ius penitus ipsis ibidem reservando, sponte suo, suoru~
heredum et sucessorum suorum nomine vendiderunt et I1l
publico diete civitatis iudicio c?ram n??is more solito
resignaverunt discreto viro Henslmo CzelsI1melster, no.stro
coniurato concivi ementi et recipienti, pro se, heredlbus
et successoribus ~uis pro quadam certa pecunie quantitate
dicte Gere, Henslino et Anne integralíter persoluta. Idcirco ipse Henslinus Czeisilmeister, heredes et s,:ccessores
§ui habent et habere debent de et cum heredltate predicta in Stenycz et omnibus utilitatibus et pertinenciis
prenarratis plenam licenciam atque liberam potestatem
agendi et faciendi de cetero tamquam de reb~s et her.editate ipsorum propria quicquid eorum ~olu~tatJ placu~nt,
conlradiccione qualibet non obstante, SlCUt !pse Henslm:Is
Czeisilmeister executus est et fecit plene cum ďicta hereditate in Stenycz et cum pertinenciis premissis, quod de
iure dicte nostre civitatis fuerat faciendum. In quorum
testimonium nostre ciyitatis sigillum ad preces dictarum
parcium pl'csentibus est appensum. Datum. Prage a. d. m.
tr. septuagesimo secundo sabbato post Eplph. d. .
*2. 1380, 12. června. Ori,g-. archivu kaplt. sv.
Vitské XVI, 4. In gotes namen amen. lch Hensel Czeisilmeister, burger der Grossem Stat czu Prage, beken~e
offenlich und tun kunt mit diesem brieff allen den, dle
in sehen, horen oder lezen, das ich mit kranken leibe
und doch mit guter vornunfft mein leczt geschefte tu.n
von allen meinen gůtern, yarende und unvarnde, dle mlr
got von seinen gnaden hat yorlihen [in] den worte?, das
nach meinem tode kein krige darumb werde czwlschen
meinen nachkumen, schicke und schaffe in aHer weis, als
hernach geschriben stet: Von ersten mache ich meines
gescheftes vorweser und vormunden der Annen, memer
lieben eewirtinnen, und meiner kin der die erbern manne
Niclas Policzer und den Lorenczen, des Mertlein cramers sun, burger czu Prage, meine.lieben sweger, daz
sie meiner eewirtinne und meinen kmdern also vorsem
und mein geschefte also yolfuren, als ich in des an allen
czweifel sunderlichen wol getrawe und gelaube. Darnach
bekenne ich, das ich habe eingenomen und emphangen
czweyhundert schock bereitter phennig; von herren Ma·
thes gelde des krewczers uber der prucken, dle selbe~
czweyhundert schok grosser sol man haben ufi aHe ,:,elnem gute und sal davon tun, als in cinem gescheftbneff,
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der darube1' gemacht ist, volkumlich begriffen ist. Dar.
nach schicke ich und schaffe meiner tochter Agnesen
und iren kindern fumffczik schok grosser, damit sal sie
von meinen kindern und gutern geteilt sein. Und was
daruber bleibet, alIes mein gut, es sei yarnde oder unvarnde wie das mit sunderlichen worten mage benant
werde~ daz schaffe ich allczumal, schicke und gebe der
Annen ' meiner lieben eewirtinne, und meinen kindern
und d~r Cuna meiner sweste1', einem also vil als dem
andern, czugl~ichem teyle under sie czu teilen: Auc~ wil
ich, das die egenant Cuna, mein swester, ln n:emem
hause bei meinen kindern beleiben suHe, dlewelle SIC
lebet. Furbas schicke ich und wil, das man al1e die
schuld, die ich schuldig beleibe, die wisenlich sey und
die man beweisen muge, von al1en memen gutern beczalen sulle. Des czu einem geczeugnussse haben die weisen
manne Mertein Rotlew richte1', Nic1as von Newhaus und
Jacob Ortel, gesworne burger und schepphe~ der ~bge
nanten stat czu Prage, ire sigele durch memer flelCzen
bete wil1en an disen brieff gehangen. Der geben 1St Czu
Prage do man czalte nach Cristi gepfrrt d:eyczenhundert
iar und darnach in dem achtczlglsten lare an sente
Margrethen der heiligen junckfrawen abende.
1. 1437, 28. června. Rukop. č. 90 f. 5. Katherina,
relicta olím Mirkonis de Petrkow, emlt domum mmorem
cum ipsius area usque clipeum, quo br~seatorium dividitur
olím hofrichterii, sitam inter domos ohm Mlchaehs Hacznik ex una et vVenceslai dicti Chrast parte ab altera,
erga Johannem de Stezow pro XV s. gr. Sic tamen,
quod aqua pluvialis et Slilicidioru~ liberum defluxum per
curiam maiorem Margarethe de Skorotm debet habe! e.
Act. fer. VI. in vig. Petri el Pauli.
2. 1.438 3. ledna. Tamtéž f. 11. Sskonka, conthoralis Wen~esl~i Drnowsky, emit d. inter domos Nicolai
Hacznik et vVenceslai Chrast erga d. Katherinam, relictam
Mirkonis de P., pro XIX s. gr. Act. fer. V. post Circumcis. d.
a. 1443, 27. dubna. Tamtéž f. 80. Procopius piscator ct Katherina e. d. inter domos Galli mercatons et PaulI,
nunccii dominorum erga Sskonkam, relictam vVenceslai
Drnowsky, nunc v~ro conthoralem Johannis, fratris Abraham, pro XIX s. gr. cum X gr. Act. sabbato post Georgii.
Ru/wp. č. 2141 f. 243. Procopii
4. 1466.
coloratoris.
5. 1499 8. června. Rukop. č. 2107 f. 168. Wenceslaus Hrdin~ e. d. inter domos Martini Christoph et
Johannis doliatoris a Katherina relicta Procopii, coloratons
tele, et a Johanne, filio eius, pro LX S. gr. pl'. Act.
sabbato ante Primi et Feliciani.
6. 1506 14. února. Tamtéž f· 279. Georgins
dictus Peksa ~t Apolona e. d. inter domos Nicolai,. notarii
eo tempore magistri moncium vinearum, et Johanl1ls Lusc!
doliatoris a Georgio a turri et Margaretha, conthoralI
eius, pro LXXXII'/, s. gr. Act. die s. Valentini. (R.1510
zcela zaplaceno.)
7. 1521, 27. května. Rukop. Č. 2109I 174. ~Iiku~~š
Holian a Kateřina k. d. ležící proti kostelu M. B. na l~lZ1
mezi domy p. Václava z Wartmberka a někdy A.ony Silhavé becvál-lty od Jiříka od věže a Markéty m. l za CV
k. gr. č. Act. fer. II. post Urbani.
8. 1547, 5. května. Ru/wp. č. 2142 J. Y 1 J.
(Kš aft Kateřiny Holianky.) ]\Iy purkmistr a rada - známo
činíme - kterak Kateřina Holianka, někdy souseda naŠe
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učinila

kšaft - v pátek před sv. Rehořem (11. března)
1. XLVII - takže ona duom svuoj, v němž bydlí,
a k tomu vinici SYÚ jednu podlé vinice Jana Kopáče ležící
5 str. n1Íry držící odkazuje YáclavovÍ, synu svému, a Evě,
dceři

své, na rovný mezi ně podíl. Obzvláštně pak Yáclavovi, synu svému, toliko jemu samému, odkazuje svrchky
všecky, kteřížto jsou vdole ve sklepě složeni, a druhou
viničku podlé vinice Burjana Parúbka leZící 2 str. míry
drZící. Pavlovi [Hendrychovi z Franknštejna], zeti
svému. a Evě m. j. a dceři své Václava, syna svého,
Na potvrzení k cho~ání a opatrování že poroučí. ve čtvrtek po Nalezení sv. kříže 1. t.
9. 1554, 2. listopadu. Rukop. č. 101 f. 75. Stala
se smlúva mezi Holianem Václavem a Evou, sestrou jeho,
o statek, kterajž jest pozuostal po nebo Kateřině Holiance,
matce jejich, taková: Že Václav Holian béře za díl svnoj
vinici 5 str. na Homolce a Evě, sestře své, dává za díl
její duom u M. B. na louži podle Ondřeje Korbele - .
Act. fer. VI. post 00. SS.
10. 1565, 5. září. Rtt/wp. č. 991 f. 218. Vedle
toho, kdež jest Jan Prokopuov truhlář obeslal lm právu
Annu, šenkýřku z domu Holianovi~ a vinil jí z toho, že
jest jemu nadala lotruov a zrádcuov - tomu Anna šenkýřka odpírá a má jej za dobrého člověka - . Páni
vypovídají: Poněvadž se nachází, že Jan truhlář a
Anna šenkýřka slovy duotklivými na poctivosti zbytečně
se dotýkali a haněli i společně sobě řečí se odpláceli protož páni taková slova vyzdvihují, že žádné straně
k ujmě jich dobré cti nejsou. Act. fer. HIl. post Aegidii.
ll. 1569. v
Ru/wp. č. 1056 J. 74. (Svěqomí
mezi Reginou ~idovkou na místě Majera kantora Zida,
muže jejího, a Sebesiianem Oxem z Kolovsi.) David Polák
Zid svědčil: Chodil po rynku Ox a nedal pokoje Židuom,
běhal za Majerem kantorem do domu Pavla Holiana,
vběhl za ním na schod i strčil ho dolu s schodu, on nebožátko za umrlého ležal, dali mu děvky vocta, natírali
sme ho a dávali ~o ou st, i paní to sama viděla. Jakub
Žid, Rutin syn: Sel sem ku p. Pavlovi Holíanovi, stál
sem na schodech před dveřmi u mříze zelezný, zazvonil
sem dvakrát neb třikrát, přiběhl za mnou Ox, yiděl sem,
že mi chtěl něco učiniti a bál sem se ho. V tom mi při
nesla děvečka maličká klíč, abych sobě odmekl mří"i.
Jakž viděl, že sem již sobě otevřel, chtěl sem nahoru jíti,
on mne chytil za nohu a já dobrou řečí: Oxe, COž to,
což to? Chcete-li ku pánu? On řekl německy: Chci,
šelmo židovská. Potom dále sem již byl, on mne chytil
za sukni, nechal sem mu sukně a šel sem tak nahoru ku
pánu. Paní řekla: Jdi jedny před ce, odbudu ho dobrými
slovy. Chci jíti na mazhouz od něho dále, potom toho
Majera kantora svrhli dolů se schodu; já přiběhl dolU,
když ležel na zemi, sotva odechl. Prosil sem paní Pavlový,
aby trochu vinnýho octa dala, aby mohl okřáti. Dala as
po dvakrát, myli sme ho a dali píti. Pak pomohl sem ho
vísti do Starý školy, ledva sme ho tam dovedli.
Eva, p. Pavla Henrycha manželka, z povážení pánuv
a jistého snešer:í bez přjsahy zprávu tuto učinila: Přišel
Ox nahoruvse Ziďem: Přišed já vyvstala, když syn můj
mluvil se Zidem, a Ox stál u slěny. Já se hned lekla,
plala sem se Zida, co chce. On pověděl, že se ptá, na
pána. Já zavřela světnici pro Oxa, nechtěla sem Zida
pusliti, ale Ox neptal sve na pána. I optala sem se Oxa,
co chce. On, prej, se Zidem sem přišel, že mne pán volá
a já jakožto povolný přišel sem ku pánu J. ]lIti. Tak
praví!. Ži~ odpíral, není to pr":vda, já sem ho nepov<llal.
Tá řekla Zidu: Dej sobě pokoj, jdi předce. On šel po
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pavlači a tito dva Židi, kterým strčil, šli nahoru, hned mi
řekli: Paní, nevěřte tomu, aby ho on povolal. Já řekla:
Jděte doliL Jeden se potrhl dolu a druhý stál. 1 optai se
ho Ox: Co si ty Žid. On mlčel. I dí mu: J diž napřed.
On prej, však půjdu. I str.čí jím se schodů dolů. Nevím
pak, se všeholi schodu spad, neb jak jest vstal, než velmi
těžce ležel. Já sem řekla jedny chvíle, že umře.
Běžela
sem pro p. Pada, řekla sem: Ox jednoho zabil. A p.
Pavel sešel dolu, domlouval mu, že jest směl to v domu
udělati. (Možno ovšem, že se děj udál též v domě č. p.
551-I. viz zde díl 1. str. 537.)
12. 1571.
Viz díl 1. str. 537 č. 16.
13. 1578, 1. prosince. Rukop. é. 1134 f. 260. (Cís.
rychtář Pavel Kapr z Kaprštejna s Evou Henrychovou,
jinak Holianovou.) Jakož jest p. rychtář Pavel Kap~
obeslav ku právu Evu Henrychoyou vinil ji z toho, ze
ona Eva dopustila se zjevnýho sedlání proti zřízení zemskému i proti zustání sněmovnímu, kteréž se stalo léta
etc. 75. y outerej po sv. lvfatouši, že jest se dala v půtčky
peněz křesťanum na základy, z kterýchžto pujček od Zidu
i křesťanuy lichvu nenáležitou jest brala, do týhodne
z jednoho sta ort nebo 15 gr. míšo " z jedné kopy jeden
vídenský d., toho se tak dopouštěti nemaje, věda o hrozné
pokutě zřízením zemským vyměřené, i poněvadž upadla
v pokutu, protož on žádá v tom proti ní za opatření,
tak aby ona Eva z takový nenáležitý pokuty práva byla.
Proti tomu od Evy Henrychové po natém !lojemstyí
skrze přítele mluveno, že na takovou žalobu p. rychtáři
není povinna odpovídati z příčin těchto: Předkem že
v jedné žalobě ji viní ze dvoji věci sobě rozdílný. Nejprve jí vinu dává, že se dopustila sedlání proti zřízení
zemskému, druhé, že se nepořádné pujčky dopustila proti
sněmovnímu svolení, i poněvadž zřízení zemské o sedlání
jinou věc obsahuje a jinou má pokutu, a sněmovní naří
zení též na jiné se vztahuje a rozdílnou pokutu má, a
tak pod tím jedním obesláním neměl p. rychtář z dvojí
rozdílný věci viniti.- Druhá příčina, že p. rychtář viní
z věci cizí mluvě, že se dala v pujčky křesťanum, i měl
jest je jmenovati jménem křtěným, kteří se tu křesťané
míní, zda-li sou byli před potopou světa čili po potopě,
čili kteří nyní jsou, aby tomu vyrozuměla, proti komu
se má hotoviti. Neb jeden každej má jmenovati v žalobě
koho viní, tuto pak toho pochybeno. Třetí příčinu klade,
proč by nebyla povinna odpovědi dáti, že žádnej žalobník,
kdež by se nářku cti, hrdla neb statku dotýkalo, skrze
jiného žalovati nemůZe, neb toho brání právo, a zřízení
zemské, na kteréž se táhne, ano i zřízením zemským zavázán původ nedoved-li by žaloby na toho, koho viní, že
mu jistou nápravu učiniti má, a protož kdy!: tuto se tak
zachová, a kdo jí bude chtíti z čeho vinili, sám se ku
právu postaví, ona bude hoto~a, jednomu každému práva
býti, z čeho jí bude viniti. Ctvrtá příčin~ neodpovídání
jejího, že se přimišují k těm půjčkám Zidé, a taky se
nejmenují, sou-li obecní, čili rabínové či školníci. Poně
vaqž pak zde se jim práva dopomáhá, chce-li ji kdo
z Zidů viniti, chce podle práva jednomu každému práva
býti. Pátá příčina neodpoddání jest, že se tuto před
sebe béře od p. rychtáře proti pořadu práva, neb p.
rychtář nemá a nemůže se potahovati na pokutu než pří
tomen býti toho, kdyby ji kdo z čeho yinil anebo začna
právo, že by je již dovedl a obdržel, tehda by se teprva
na pokutu domlouvati měl. Těmto příčinám nechtěl-li by
p. rychtář místa dáti, chce je provozovati.
Na to od p. rychtáře skrze přítele mluveno: Předně
jest tomu nerad, nepřejíc tomu příteli Evy Henrychové,
že majíc milost sobě nedávno danou proti J. Mti C. se
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stavěti smí; předkládá Eva některé pncmy a prav!, ze by
p. rychtář ze dvojí věci vinil, ježto se nedělí zřízení zemské
od sněmu. Druhou přícinu, že nejmenuje křesťanů, kterejm půjčovala. Třetí, že každej, komuž se ublíží, má

sám viniti, není-li to potupný slovo proti T. Mti c.,
chtěje tomu, aby J. M. C. tu sám stál a vinil, neb proč
p. rychtář má přísahu, než aby všecko, co m~ se poručí,
na místě T. M. C. činil. Dále praví, 2e ani Zidů nejmenuje, i není povinen, aby je hned jmenoval, než z prů
vodů se to vyhledá. Také nemá takového poručení, aby
ti vinili, kterýmž půjčka nepo"ádná učiněna. Ale byť Eva
Henrychová více příčin měla, tehdy podle sněmovního
svolení jí nemohou postačiti, dav artykul z sněmu čísti
o partikách, k tomu mluvě, že doloženo, kdo by koli
vinil, že se Zádný zádn}imi příčinami brániti nemá. Proto z
Eva Henrychová nechajíc ouskokův, s J. Mtí C. aby tak
nezahrávala, ale odpověď dala.
Zase přítel Evy Henrychové mluvil, bez potřeby p.
rychtář skrze přítele jeho osoby dotejká, an jest hotov
jako věrný poddaný podle nejvyšší možnosti se odsluhovati, a taky se tuto nic nedopustil, proč by lu milost
potrati měl; ani toho nemluví, aby J. M. C. sám osobně
měl koho viniti, než k tomu se mluví, že. ten, koho se
dotejká, viniti má. Nebo ten artykul s strany obran
vztahuje se předně na ty osoby, kterýmž se půjčka děje,
a tu potom tepna že p. prokurator neb p. rychtář viniti
má. A jest také vyměřeno, pokud a jak měštěnín z parlyky má viněn býti, a na ten arty kul se táhne žádaje,
aby v něj nahlídnuto bylo.
Opěl p. rychtář skrze přítele mluvil.
Nechť se Eva
Henrychová nestará, kdo jsou ly osoby, když přijde na
průvody, vyhledá se; kdež se mluví, že by osoby samy
přítomny bejli měli, není toho potřeba, nebo připomene
se příklad Pavla Mizle, ktereiž chtěl sám při vísti proti
Normbercanum, ale není mu dopuštěno, nýbrž vložena
ta věc na p rychtáře. Protož povinna jest patrnou odpověď dáti.
Zase přítel Evy Henrychové mluvil, ona
stojí při své obraně, a důvod z strany Pavla Mizle jest
od tohoto rozdílný, nebo shledáno, že Pavel Mizl sobě
tudy z vězení chtěl pomoci, a protož na p. rychtáře to
podáno, však lvlizl vzdycky přítomen býti musil, aby jej
spraviti mohl. Taky lam v té při Mizlově jsou jmenováni
křesťané, který on vinil.
Prolož ona s těmito příčinami
se poroučí k spravedlivému opatření věře, že při nich
zachována bude.
Tu p. purkmistr a rada slyšíce žalobu - takto o tom
vypovídají: Poněvadž p. rychtář Pavel Kapr ,z Kaprštejna
na místě a k ruce J. Mli C. jakožlo krále Ceského, obvinil Evu, po někdy Pavlovi Henrychovi jinak Holyanovi,
měštěnínu St. M. Pr., vdovu pozůstalou, jednou žalobou
věci rozdílné a sebe se nedotýkající, toliž partyku a sedlání jest obsáhl, a osob těch, kterým by dotčená Eva
takové nepořádné půjčky činiti a je ouroky lichevními tak
přílišně obtěžovati mčla, do též žaloby zejména, aby jestli
že by snad zalobu odvedla a nápravu zřízením zemským
vym ěřenou k tomu hleděti věděla, nepoložil, z těch příčin
castopsaná Eva Henrychová jinak Holyanová na tak
spletenou a zatmělou žalobu odpovídati podle práva není
povinna. Actum poslridie Andreae 1578.
14. 1598, 18. května. Missiva v anh. místodrž.
sv. 106 f. 165. (Porovnání Jana Tomášovic s Evou Henrichovou.) Jakou svou stižnost na J. M. C. Jan Tomášovic
jinak Pikart, měštěnín Nov. M. Pr., v příčině Evy Hendrychové jinak Holiánové, St. M. Pr. mčštky, vznáší, do
kteréž sobě stížně stěžuje, že by se v dum jeho pro dosti
skrovnou sumu dluhu uvedla a ten ihned velmi lacino
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na závdavek velmi malej i na placení roční po 20 k.
míšo toliko jemu na velikou škodu a záhubu prodala a na
jednání s ní vo to z poručení J. Mti C., aby ta věc
k mírnějšímu způsobu mohla přivedena býti, bejvajíc před
poctivého purkmistra a konšely Nov. M. Pr. obeslána
stávati a v tom poddanosti a žádné šetrnosti k J. Mti C.
zachovati nechce, tomu též poctivý purkmistr a konšelé
St. M. Pr. z pří1ežící suplikací nadepsaného Jana šířeji
vyrozumějí, nad čímž J. M. C. stížnost nésti a nadepsaným
Pražanům Staroměstským poroučeti ráčí, aby oni z prostředku svého jisté osoby nestranní volili a nařídili, kteréž by nadepsaný strany před sebe k jistému dni a v pří
ležité místo sro čili, též Holianové to dostatečně stížili tak,
aby to při ní k skutečné nápravě bylo přiyedeno,- a dále
strany v (om ve všem vyslyšeli, a pokudž by toho potřebu uznali, ten dům jeho očitě spatřili a tak mezi nimi
se vší pilností jednali, aby je vo to mírným prostředkem
bez ublížení Jana Tomáškovic porovnali; pak-li by jich
porovnati nemohli, tehdy jak to mezi nimi najdou, o tom
J. Mti <;:. zprávu psanou s dobrým zdáním svým do kanceláře Ceské učinili. Na tom etc. Decretum etc. Pragae
18. Mai 1598.
15. 1598.
Rukop. č. 2113 f. 114. Někdy
Viktorina Hendrycha z Frankštejna.
16. 1599.
Ru7wp. é. 1174 J. 67. Dum paní
Evy Hendrychové jinak HoIianové, v kterémž na ten čas
paní Anna Kolová bydlí.
17. 1602.
Zde díl I. str. 537 čís. 18.
* 1629, 12. května. Rukop. é. 2206 f. 67. (Kšaft
Anny Kholové.) Ve jméno - . Já Anna Kholová roz.
Hlingerová, uroz. p. Michala Khola z Kholmasdorfu, při
appellacích rady, vdova, vyznávám - tělo mé do země
podle křesťanského a katolického způsobu do chrámu
Páně M. B. proti domu mému, kdežto moji milí přátelé
a dva manželé - pohřbeni jsou, do hrobu manžela mého
p. Khola pod hrobník můj aby položeno bylo. - Všecku
mou pozůstalost - odkazuji uroZ. p. Jonášovi Kleinerovi.
1632, 27. ledna. Ru7wp. č. 2114 f. 462. 'Jonáš
Kleiner z Kleineku přiznal se, že vzdal dům svůj
s zahrádkou v Platnýřské ulici vedle domu p. Jana Cukry-štofa a u červeného lva l'ečeného - Anně roz. Groffové, manželce své.
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Číslo pop. 103a.

1. 1439, 9. prosince. Rt/lwp. č. 90 f. 47. Paulus
de Horazdiegiowicz, dictus Bischolf, et Anna emerunt
domum si tam inter domos relicte \\'enceslai Drnowsky
ex una et Johannis inslitoris erga \Venceslaum Chrast pro
VII s. gr. Act. fer. IIII. post Concept. M. V.
2. 1443.
Tamtéž f. 80. Paulus nunccius dominorum.
3. 1468, 21. března. Rukop. č. 2105 f. 265. Johannes, cocus d. Viylhe1mi de Rabi, et Anna e. d. inter
domos Procopii co10ratoris et Laurencii Rubik erga
Annam, relictam Pauli, nunccii viarum, novercam suam,
pro XXII s. gr. Ac!. fer. II. post Oculi.
4. 1471, 9.1edoa. Tamtéžf. 298. Georgius Swiellik
cultellifaber et lVlargaretha e. d. apud Johannem cocum
pro XXVI S. gr. Act. [er. 4. post Epiph.

5. 1474, 11. června. Tamtéž f. 344. Georgius calcarista et Dorothea e. d. circa Georgium Swietlik pro
XLI s. g:. Act. sabbato ante Viti.
6. ]475, 5. srpna. Tamtéž f. 357. Brož sutor et
Anna e. d. aput Georgium calcaristam pro XXXV S. gr.
pro Act. die Oswaldi.
v
7. 1477, 13. března. Tamtéž f. 383. Johannes Silhavý [Luscus] doliator et Anna e. d. in platea torrificum
inter domos Procopii coloratoris et Laurencii Roubík
aput Brozium sutorem pro XL S. pr. Act. fer. V. post
Gregorii.
8. 1516, 12. července. Rukop. č. 2108 f. 187.
Linhart bečvář k. d. u Matky B. na lúži mezi domy Bohuslava kameníka a Pekárka od poručníkuov Annú beč
vářkú řádně ustanovených za LXV k. gr. pl'. Act. sabbato
ante Margarethe.
9. 1519.
Tamtéž. Linhart bečvář zápis trhu
domového, ne moha jeho platce býti, jest propustil.
10. 1519, 12. března. Rukop. č. 2109 (. 26. Jan
kožišník řečený Vieček a Kateřina k. d. od poručníkuov
statku nebo Anny bečvářky. Act. die Gregorii.
ll. 1525, 12. srpna. Tamtéž. Kateřina, někdy Jana
Viečka a již Buoty kožišníka manželka, vzdala jest právo
své na domu ležícím v ulici Platnéřské, mezi domy Holi·
anovým a Bohuslavovým, Pavlovi il1uminatorovi. Act.
sabbato post Laurencii. (R. 1526 vzdal zase il1uminator
Pavel právo své Majdaleně Křížkové, matce Kateřiny,
vdovy po Víčkovi.)
12. 1526, 5. května (?). Rt/kop. č. 2110 f. 151.
Ondřej bečvář a Uršila k. d. od Majdaleny Křížkové za
LXVI k. gr. č. Act. sabbato post Vitalis. (R. 1534 jmenuje se Ondřej Korbel bečvář.)
13. 1533, 4. června. Tamtéž. Ondřej Korbel bečvář
přikoupil sobě kus dvora od domu Sedlákovského z zadu
vedle ~O!nu Matúše Ludvíka a Majdaleny Jindrové, za V
k. gr. C. Act. fer. lIII. post Pentecost.
14. 1598, 6. listopadu. Ru7wp. Č. 2113 (. 114.
Jau Seidl truhlář a Sabina k. d. mezi domy Matouše Jelínka bečváře a někdy Viktorina Hendrycha z Frankštejna od Johanny, Korbelovy vdovy, za 500 k. gr. č.
15. 1601, 30. července. Tamtéž f. 209. Jan Pin
zedník a Markýta k. d. od poručníkuv sirotkuv po Janovi
Seidlovi za 400 1<. gr. č.
16. 1607, 21. března. Tamtéž f. 432. Anna Kholová, rozená Ungerová, k. d. od Markéty, po Janovi Pienovy vdovy, za 700 k. gr. č.
17. 1617, 2. srpna. Rukop. č. 2114 (. 225. Jan
Kryštof zedník a Dorota k. dum bez dvorečku mezi domy
Anny Kholové a Matouše Jelínka bečváře od Anny Kholové za 675 k. gr. č.
'" 1628, 23. března. Tamtéž f. 374. Jan Bartoloměr
Kryštofel zedník vzdal dům Mandaleně, manželce svý.

Číslo pop. 103b.
1. 1437, 11. prosince. Rukop. č. 90 (.11. Johannes
de Baworow institor et Marusska e. d. in plathea calcariatorum inter domos Mathie dieti Chrast et eiusdem J 0hannis erga PauIum, natum olím Alssonis de Krajnicz,
pro XVI S. gr. Act. fer. Hll. ante S. Lucie.
2. 1439.
Tamtéž f. 47. Johannis institoris.
(Jan Kosthoří spojil s následujícím domem.)

Číslo pop. 104.
1. 1452, 17. února. Rukop. č. 2099 (.1091. Jakož
Jan Kosthoří měl jest dáti XL k. gr. Lidmile, matce
ženy své prvnie Marušky, kteréžto Martinek, syn též Marušky, svrchupsané Lidmile, babce své, byl jest kšaftem
odkázal, i týž Jan Kosthoří maje smlúvu konečnú s túž
Lidmih\, postúpil jest jí - s plm\ volí panie Uršily, manželky své, domu svého u M. B. na lúži položeného mezi
domy Hanuška kramáře a Pavla posla ve XXXV k. gr.
Také krám, kterýž týž Martínek odkázal jest Lidmile
svrchupsané, jenž ldí na rohu proti krámu někdy Tašnarové a podle krámu Jakubova kramáře, ten táž Lidmila
má mieti - . Act. fer. V. post Valentini.
2. 1453, 15. února. Rukop. č. 90 f. 216 a 2103
f. 46. Lidmila, relicta J ohanni. Ssisska institoris, emit pro
se, Laurencio et Katherina, liberis suis, domum inter
domos Hanussii institoris et Pauli nunccii erga Johannem
Kosthorzi pro XXXV S. gr. Act. fer. V. post Valentini.
3. 1465, 24. října. Rl/kop. č. 2105 J. 232. Thomassek frenif'Ox et Margaretha emerunt medietatem domus
olim Katherine, relicte Hanussii institoris, cuius altera
medietas ad Laurencium, f .. atrem eiusdem Katherine germanum, pertinere dinoscitur et tota domus situata est in
platea thorificum penes domum \Vlasakonis immediate,
erga commissarios pro XXXV'!, S. gr. - Hiis condicionibus subscriptis mutuo condictatis, quod Laurencius et
Thomek pretacti estuarium et curiollam in domibus predietis dividere, alias přehraditi, debent secundum mensuram in temporibus priscis dimensuratam. Act. fer. V. post
XI m. Virg. (Tato část domu spojena byla r. 1477 s pře
dešlým domem č. p. 103b.)
4. 1466, 26. srpna. Tamtéž f. 245. Laurencius 10rifex dictus Rúbík et Johanna e. d. inter domos Tomkoni.
frenifieis et Pauli, cursoris viarum, ap ut Laurencium pro
XLIIII S. gr. Act. fer. III. post Bartholomei.
5. 1477, 15. října. Rukop. č. 2106 f. 1. Thomco
frenator et ~Iargaretba e. d. inter domos J ohannis doliatoris dicti Silhavý et memorati Tomconi. aput Lauren·
cium Roubík pro XX s. gr. boem. Act. fer. lIlI. ante
s. GalIi.
6. 1491, 12. února. Rukop. č. 2106f. 291. Thomas,
alias Tomek, frenifex resignat suam post mortem domum
suam, quam in habitat, sitam in platea torrificum penes
domum Mathei sartoris et Johannis doliatoris Lusci Act. sabbato post ScoKatherine,. conthorali sue.
lastice.
7. 1503, 15. května. Rukop. č. 2107 f. 232.
Michael molendinator et Dorothea e. d. in plat~a thorrificum inter domos J ohannis doliatoris dicti Silhavý et
Tomkonis aput Nicolaum dictum Kapr et Ludmi1larn,
conthoralem eius, pro LV s gr. pl'. Act.. die Zophie.
8. 1506, 24. září. Tamté}. (. 288. Bohuslaus lapí-.
cida et Martha e. d. a Michaele molendinatore pro
LVJIl/2 S. gr. pro Act. fer. V. post Mauricii.
9. 1522, 4. září. Rukop. č. 2109 f. 252. Bohuslav
kamenník vzdal duom sv6j, vv němž bydlí, v ulici Plat·
néřské podle domu někdy Silhav~ho ležící Martě, manželce své. Act. fer. V. post Egídii.
10. 1535, 1. března. Rukop. č. 2111 f: 97. Marta
Bohuslavova vzdala duom Václavovi kameníkovi, manželu
svému. Act. fer. II. post Mathiam.
ll. 1547, 4. května. Rukop. č. 2117 f. 108. Marta
Bohuslavkli z Platnéřské ulice vzdala duom svuoj Jakubovi
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z Hostině, příteli svému [byla jeho tetou]. Act. fer. IIII.
post Sigismundi.
12. 1559, 29. října. Tamtéž f 441. Ondřej ZajdI
a Kateřina k. d. leZící mezi domy Tučkovým a Korbelovým od Jakuba Bohuslavovic za C1),XV k. gr. Č. Ac!.
fel'. VI. post Lucam. (Splaceno r. 1570.)
13. 1587, 14. září. Rt/kop. č. 2112 f 269. Matouš
Ressl bečvář koupil sobě a Mikulášovi, synu svému, duom
v Platnéřské ulici mezi domy někdy Ondřeje Korbele a
Vojtěcha šenkýře od Kateřiny Zejdlový vdovy za CCX k.
gr. č. Act. die Exalt. s. crucis.
14. 1597, 20. května. Rukop. č. 2231 f 235. Jakož
jest někdy Matouš Ressl becvář učiniv pořízení o statku
svém mezi jinými artykuly i tento o domu svém u Zderazské brány, v němž bydlel, odkázav jej prve Marjáně,
manželce 'své, a J\Iatoušovi, synu svému obzvláštní
arty kul položil: Jestli by P. B. Matouše, syna jeho mladšího, dříve nežli by k letum rozumným a spravedlivým
přišel, prostředkem sOmr ti z tohoto světa povolati ráčil a
že by se synu jeho Mikulášovi Resslovi, i emuž týmž
kšaftem za jeho podíl dum v Platnýřské ulici od téhož
oice jeho odkázán jest, v témž domu u Zderazské brány
bydleti a živnost vésti vidělo a chtěl by s ní Marjánou
frejmarciti a jí svého domu v Platnýřské ulici k. vlastnímu
a dědičnému jejímu držení a vládnutí postoupiti, tu že
ona 2\farjána takového domu u Zderazské brány proti
takové směně jemu Mikulášovi - postoupiti jest povinna.
- A poněvadž pak dotčený sirotek Matouš v dětinských
letech jest umřel, protož Mikuláš Ressl domu svého
v Platnýřské ulici - Marjáně, někdy Matouše Ressle a již
Matouše J e1ínka bečváře manželce - postoupil. Act.
pridie Felicii!.
'l' 1621.
Rulwp. č. 2234 f. 125. Malouš
Jelínek bečvář pHznal se, že jest dlužen 100 k. m. záduší
P. 1\1. na lúži a zapisuje je na domě svém v Platnýřské
ulici, v němž bydlí

Číslo .. pop. 106,

1. 1440, 3. června, Rulwp. é. 90 f. 53. Johannes
de Bawor[ ow] institor el Marusska e. d. sitam inter domos eiusdem Johannis ex una el Johannis Wlasak parte
ab altera erg a Mathiam dictum Dobry pro Vln s. gr. Ac\.
fer. VI. post octavam Corp. Chr. (Viz předdlý dum.)
2. 1451, 31. srpna. Rukop. č. 90 f. 180 a č.
2103 f. 33. Hanussko institor et Katherina e. d. inter
domos Johannis Kosthorzie et J ohannis 'Nlasakonis erga
prefatum Johannem Kosthorzie pro XV s. gr. Ac!. fer.
III. post Bartholom.
3. 1452, 1. srpna. Rukop. č. 90 f. 237. Mathias
Lud et Wanka e. d. in laeu inter domos Wlasakonis et
Ludmile, relicte Johannis Sisska, erga Hanusskonem,
sswagrum Kosthorzi, et Katherinam, eius conthoralem, pro
XVI' /2 s. gr. Act. die s. Petri in vineulis.
4. 1456, 9. srpna. Rttkop. č. 2105 f. 53. Johannes torrifex dictus Holub et Dorothea e. d. erga Mathiam
Luth et Wankam, conthoralem ipsius, pro XXXII s. gr.
Act. fer. II. ante Tiburcii.
5. 1460, 10. bi'ezna. Tamtéž f. 116. Nicolaus
Litwin torrifex e. d. erga Johannem Holub pro XXXII s.
gr. Act. fer. II. post Reminiscere.

V ulici PlatHéřské. -

6. 1460. 16. června. Tamtéž j. 120. Nicolaus
cirologus et Dorothea e. d. erga Nicolaum Lithwin torrificem pro XXV s. Act. fer. II. post Viti.
7. 1461, 31. října. Tamtéž f. 154. Matbuss torrifex
et Agnezka e. d. erga Nicolaum medicum et Dorotheam,
ipsius conthoralem, pro XXVI s. gr. Act. in vig. 00. SS.
8. 1463, 2. dubna. Tamtéž ť. 181. Laurencius
Rubik et Thomas lorifices emerunt pro se, Johanka et
lvIartha, coniungibus suis, d. erga Matheum torrificem pro
XXXV s. gr. pro Act. sabbato anle Palmarum.
9. 1463, 9. srpna. Tamtéž j. 192. Johannes Wlasak
ct Marusska e. d. sub torrificibus inter domos Johannis
Legati ct relicte Hanussii cognomento Kosthorzii parte
ex altera erga \Vawram dictum Rubik el Martham, quondam coniugem Thome Czrwenka nunccupati, pro XXXV s.
gr. Act. in vig. b. Laurencii m.
10. 1472, ll. srpna. Tamtéž f. 323. Margaretha
Vlasáková resignavit domum in plate a torificum Dorothee,
filie sue, et Petro, suo genero. - Act. fer.)II. post Laurencii.
ll. 1477, ll. června. Tamtéž j. 388. Wenceslaus
braseator de Kralup el Katherina e. d. aput Thomam
Othaj pro XXXV s. gr. Act. fer. lIII. ante s. Viti.

12. 1480, 9. listopadu. Rulwp. č. 2106 f. 68. Johannes braseator de Kralup resignavit domum suam in
plate a torrificum inter domos Johannis Legat et Tomkonis
frenificis J ohanni pellifici diclo Zawrziusta et Regine, uxori
cius. Act. fer. V. ante s ..Martini.
13. 1487, 3. července. Tamtéž f. 204. Johannes
Czrny cullellalor et Anna e. d. erga Johannem pellificem
dictum Zawrziusta pro XXX s. gr. pr. Act. fer. III. ante
Procopii.
14. 1489, 26. srpna. 7amtéž f. 261. Matheus dictus
Mašek sartor et Magdalena e. d. aput Johannem Nigrum
cultellatorem pro XXXV s. gr. pro Act. fer. lIlI. post
Bartholomei.
15. 1492, 10. září. Rt/kop. č. 2107 f. 21. Martinus
Peczenka dietus sulor et Anna e. d. a lvIatheo sartore pro
XXX s. gr. pr. Act. fer. II. post Nativ. M. V.
16. 1493, 31. července. Tamtéž f. 42. Thomas
doleator et Jana . e. d. a Martino Peczenie sutore pro
XXVII'/, S. gr. pl'. Ac\. fer. lIlI. ante Petri ad vincula.
17.

18.

1504.
Tamtéž f. 260. Thome doliatoris.
1509, 7. srpna. Rukop. č. 2108 f. 38. lvIathias

carpentarius e. d. a Jana vidua pro XXXIII S. gr. pl'.
Act. fer. III. ante Laurencii.
19. 1514, 24. dubna. Rukop. č. 2108 f. 139. Linhart bečvář k. d. mezi domy Bohuslava kamenníka a Jakuba Sedláka od Matěje rourníka za LV k. gr. pr. Dálo
se v pondělí po sv. Jiří.
20. 1520, 1. března. Rukop. Č. 2109 f. 97. Jošt
brníř a Uršila Je d. od Linharta Herborta bečváře za
XL k. gr. pr. Ac!. fer. V. ante Translat. s. \Venc.
21. 1521, 31. července. Tamtéž f. 187. Matěj
platnéř a Anna k. d. od JoMa brníře za XL k. gr. Act.
fer. lIU. post Abdonis.
22. 1522, 31. července. Tamtéž f. 146. Řehoř
svícník [Tuček] a Anna k. d. mezi domy někdy Sedlákovým a Bohuslava kamenníka od Matěje platnéře za
XXXVIP/, k. gr. č. Act. fer. V. post Abdonis.
23.

1ú32.

xv. V ulici
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Rukop. č. 2111 f. 28. Tuček svíčník.

24.

Platnéřské.

-

~.

Rt/kop. č. 99

1541, 10. února.

xv.

p. 106.

f.

8.

Řehoř

příjmírn Tyček z Platnéřské ulice učinil kšaft ve čtvrtek

Skolasliky 1. XLI. Oznámil, ze duom. svuoj,
olkázal - Anně, manželce své - Jakubovi, syn~ jeho, V k. lIl., Adamovi, též synu, V k. m.,
Anně dceři V.
25. 1557, 5. května. Rl/flOp. Č. 2117 f. 382. Vít,
Dusíkll syn, a Mandalenva k. d. mezi domy Jakuba šrolýře
a Zajdlhuberovým od Rehoře Tučka za CXI k. gr. č.
Act. rer. llII. post Floriani.
26. 1559, lG. ledna. Tamtéž f. 433. Jiřík Holub a
Dorota k. d. od Víta Dusíka za CXl k. gr. č. Act. fer.
VI. die J',larcelli.
27. ló7ó, 2. prosince. RIIllOp. Č. 2122 f. 155.
Stala se jest smlouva přátelská mezi Václavem, pozuostalým po Jiříkovi Holubovi šrotýři synem, o díl jeho otcovský, s Tomášem Taubmanem, bratrem Václavovým, takže
Tomáš Taubman 39 k. gr. jemu Václavovi vyplatiti má.
Act. fcr. VL posl Andreae ap.
28. 1585, 1. dubna. Rulwp. Č. 2112 f. 202. Tomáš
Taubman všeliký statek svlij vzdal Anně, manželce své.
Act. [er. ll. post. Laetare.
29. 1602, 29. listopadu. Rllkop. é. 2113 f. 277.
Jan Kraemer jehlár a Markéta k. d. mezi domy Anny
Korcové a Matouše Jeiínka bečváře od Matěje Prácka a
Lidmily rn. j. za 320 k. gr. C, Act. [er. VI. post Catharine.
30. 1618, 22. listopadu. RlIlwp. Č. 2114 f. 244. Jan
Kratšmer jehlář a Markéta k. kus dvoru se zahrádkou i
3 tou kovárnou v ní postavellou vedle domu svého od
Jindřicha IUoce za j 10 k, gr. c.
den

SI'.

v němž bydlí -

Číslo pop. 108.
(U nohllv,

II

SedlákllV.)

*1. 1427, 29. listopadu. Rukop. č. 2099 f. 206.
Katherina, relieta Wlasakonis . - fassa est, se perceplsse
X S. gr. a Johanne, genero Henslini carnitieis, et a Dorothel! Hanusskonis pro condeseensione vinee monialibus
s. Georgii de castro Pragensi - . Act. in estuario colIeetarum in vig. S. Andree.
*2. 1428, 17. září. Rukop. č. 992 f. 113. Stala sě
jest úmluva mezi Janem, náměstkem nebozce Vlasákovým,
a Katerinú, manzelkú jeho, a mezi poručníky sirotkuov
téhož Vlasáka z druhé strany o všecko zbožie po
svrchupsaném Vlasákovi zuostalé takově, že to jisté
zbozie se všiem statkem jest šacováno za devadesáte
k. gr. Z kteréhožto zbožie Kateřině svrchupsané dostalo
sě jest třidceti k. gr. a sirotk6m, totižto Johance a Mandě,
šestdesáte k. gr. Kteréžto sirotky Jan a Kateřina, manželé
svrchupsaní, s povolením panským přijali jSlt ve svú správu
a péci. šesldesáti k. gr., slibujíce je chovati poctivě až
do jich let rozumu došlých, oděvem je a pokrmem, jakož
slušie, opatrujíce bez umenšenie peněz svrchupsaných.
A kdyžby k let6m rozumným ti jistí sirotci přišli anebo
jeden z nich, tehda jim nebo jednomu z nich mají dáti
a splnili šedesáte k. gr., jednomu třidceti k. gr. a druhému tolikéž. A za polovici těch peněz, totižto za třidceti
k. gr., svrchupsuní manžtlé slíbili jsú pode vším svým
statkem, kterýž. tnají nebo lIlieti budú, že jim těch tHd-

fl ulici Platnéřské.
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p. 108.

celi k gr. dadie a zaplatie; a za druhých třidceti k. gr.
postavili jsú rukojmie - . Ac!. ler. VI. post s. Ludmile.
1. 1440. 5. května. Ruhop. č. 2099 f. 463. Postquam liti. materia vertebatur inter Janam el Mandam,
orphanos Johannis frenificis Wlasak dieti, ex una et Johannem, similiter "Vlasuk dictum, vitricum predictorum
orphanorum, occasione LX S. gr. hereditarie porcionis
predictos orphanos ·concernencium, pro quibus iam nominati orphani Simon lorifex et J ohannes torrifex, coniuges
dieto rum orphanorum, pretaetum Johannem, l'itricum ipsorum, virtule libri civilis impetiverunt. Ex tunc Francz
carnifex et Petrus a noctua, arbitri et amicabiles compositores a partibus prefatis cum scitu et voluntate dominorum magistri civium et consulum Maioris Civ. Prag.
electi ct deputati, inter dietas partes taliter pronunceiave·
runt: Prout enim date et assignate sunt decem s. gr.
Simoni lorifici et Johanne, conthorali sue, predictis, quod
huiusmodi X s. gr. in prediciis LX S. defalcentur iam
nominatis Simon i et Jane subarracionis; residuum autem
pecunie, videlicet L s. gr., predictus Johannes et Margaretha, conthoralis sua, tenentur manu coniuncta et indivisa
solvere. prefatis orphanis - . Act. fer. V. post lnvenc.
S. cruc!s.
2. 1462, 10. června. Rl/kop. č. 2103 f. 99 a č.
2105 f. 168. Johannes dictus Legat el Anna e. d. in
plate a torrificum sitam inter domos Thome braseatoIis
plateoHa mediante [viz výše str. 210 Č. 6.] et Mathei
torrincis erga Johannem dictum Wlasak pro LXXIX S.
gr. - lpse Johannes Wlasak debet in eadem domo morad et habere duas cameras liberas usque unum annum.
Act. [er. V. ante Trinit.
3. 1486, 11. února. RlIkop. Č. 2106 f. ľl2. Fabianus cultellator el Dorothea c. d. in acie inter domos
Zavřiusta et J acobi Ludovici a tergo parte ex aitera aput
Bohuslaum Legat et Annam, conthoralem eius, pro LX s.
gr. Act. sabbato ante Invocavit.
4. 1493, 2. ledna. Rllkop. č. 2107 r. 28. Adal·
bertus a rubea cruce ct Katherina c. d. a Fabiano culte!·
latore pro CXL s. gr. pro Act. fer. Hll. post Circumcis.
5. 1496, 9. dubna. Tamtéž f. 101. Andreas Oremus el Dorothea emit domum, in qua est grifo depictus,
erga Adalbertum a rubea cruce pro CL s. gr. pl'. Act.
sabbato ante Cond. pasche.
6. 1504, 18. prosince. T'amtéžj. 260. Jacobus de
Parva parte diclus Sedlak el Katherina e. d. in Rcie
dictam u nohuov pen es domum Thome doliatoris et Mathie Roudnicky plate u mediante pro CX s. gr. pl'. a Dorothea, Bohuslai Legat conthorali. Act. fer. lIlI. ante
Thome.

7.

1518,

13.

března.

Rukop.

č.

2142

f. A. 4.

(Kšaft Jakuba Sedláka.) Ve jméno - . Já Jakub řecený
Sedlák - takže Kateřinu, manželku svú miltí, Cíním poručnicí dětí mých _. domu svého, v němž bydlím,
vinic - . Kteréžto Kateřině - a dětem mým - duom
muoj, vinice - poroučím na rovný mezi ně rozdiel. Dále oznamuji, aby manželka má Aničce, dceři mé, kterúž
jsem vdal za Matěje platnéře, přidala, V k. gr. m. - Act.
sabbalo post Gregorii.
8. 1524, 11. srpna. Rlllwp. č. 99 f. 1'i7. Stalo
se pošacovánie statku - nebo Jakuba Sedláka - . A k tomll
statku ostalo tré dětí: Matěj, Kateřina a Dorota. - I ze
jest duom a vinice dvě - poručn(k postúpil - Matějovi
ve třech stech k. gr. č. - . Act. fer. V. die Tiburcii.
9. 153:?, 27. srpna. Rllkop. č. 2111 f. 28. Majda·
len a Jindrová ševcová k. d. mezi domy Tucka svíčník.. II
34
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Bílého kříže ob ouličku od Kaleřiny Honsové za C k.
gr. Č. Act. fer. III. anle Felicis et Aucli. (Viz výše slr.
64. Č. 12 a 13.)
10. 1534, 1. čenna. Tamtéž (. 74. Vít nom' a
Ludmila k. d. za CXXX k. gr. č. od Íllajdalcny Jindrový.
Act. fer. II. post Trinit.
11. 1540, 28. června. la1Jllé~ f. 287. Hanuš Zajdelhuber k. d. mezi domy Bílého kříle a Tuckovým od
VÍla nožířé za CXL k. gr. č. Act. in vig. Petri et Pauli.
(Splaceno r. 1548.)
12. 1555, 21. července.
(Kš~ft Hanuše Zajdlhuhera.) Viz zde díl 1. str. 6SG Č. 7.
13. 1560, 12. července. Rttkop. č. 2f17 f. 456.
\Yolf Krátký [kloboucník] a Anna k. d. vedle domu někdy
Tučkova od Erharta Zajdlhubera za CC k. gr. c.
Act.
pridie J\Iargaretbe.

prdatus viceversa resignavit et per presentes resignat
similiter omnia bona sua mobilia et immobilia, que habet
aut in futurum habere poterit, quocumque nomine vocitala
predicle Marthe, conthorali sue dilecte, ad habendum,
tenendum, hereditarie possidendum et cum dictis boni;
agendum et faciendum, prout eius placu eril voluntati,
amicorum prefati Johannis repugnacia penitus quiescente.
Hoc tamen esl expressum, quod ipsa i\Jartha X s. gr.
tamen et non plus de bouis predictis poterit in mortis
articulo delegare, cui placuerit, absque impedimento Jo·
hannis pretacti. Mortuo vcro quocunque ex predictis coniugibus prefata bona omnia mobilia cl i mmobilia in supcrviventem et pueros, quos simul habebunt, pleno iure devolventur absque omni impedimenlo et repugnacia amicorum ct ornnium aliorum hominum. Si quis wult contradjcere, ipsi parati sunt unus alteri disbrigare seculldurn ius
civitatis, Actum pleno in consilio fer. II. ipso die tj. Sopllie.

14. 1601, 3. července. R111w]'. č. 2231 1; 496.
Jakož jest po někdy Anně Korcové, na onen cas po
\Vol[ovi Korcovi vdově, ostal dum v Plalnýl'ské ulici a vinice
na Safránce, i o lakové grunty Víl Korc s Annou Glo·
czovou, sestrou SVOll, jakoito syn a dcera vlastnr jmenované Anny Korcové, se porovnali, takže Anna Glocova
dlml v Platnýřské ulici nározní uj'!vši, vinici bratru svému
postoupila.

4. 1456, 20. ledna. Rulwp. č. 2105 (. 62. D.
Pelrus presbiter de Poczalek convenit pro se habitaculum
integrum in domo J ohannis saponiste erga Johannem pretactum et Martham, conlhoralem eius, et hoc ad vite ipsius
dumtaxat:tempora de et pro V s. gr. ipsis iam plene persolutis. Act. die Fab. et Sebast.

15. 1619, 7. května. Rttkop. Č. 2114
í\lerkuryáš a Estera k. d. "edle domu] "" a
a
domu u Břečkuv ob ouličku od Jindřicha Kloca a Anny
l\Iarie m, j. za G75 k. gr č.

V Zatecké ulii,,?
Číslo pop. 41.
(Dúm Pechanonký, Žatecký.)

'*

Ó.
1475, 13. kYětna. RlIkop. č. 2119 f. S. 5. Ye
jméno - . Já Jan mydlář - poroueím, aby panl Alžběla,
:nan,~elka n1á, ~s Kateřin~, dcerú na~Í,. ~ domu tvom, Y nčmz
lJydlune, praru a mocnu hOSpOUylll JSUC II Ilcm zuosLala
a jeho požívala až do let té dcery rozumu došlých. Kte,
réžto manzelce otkazaji a chci, aby CL k. gr. m. - vydáno bylo. Item .. d0my mé, jeden, v němž bydlím, a druhý
u osluov, vinice, o bě, jedna slove Orlovská, podle vinice
panic Reginy Strabochové ležície, a druhá Přecho\'ská
podle vinice Bcthlemské ležície, Katerině, dceři mé
olkazuji. - Item oves, který ve vsi Mallíně mám poručníkóm otkazuji. Act. sabbato post Stanislai.
1

6. 1485, 20.
bus dietus Ludwik
he:mum de Grosek
S. gr. pl'. Act. die

XV. V Žatecké uličce. _

Č. p. 41.

tíka man zela jejieho, p. Stěpána z Koloděj, i kdežkoli
jakým práyem náležící, krom L k. gr. č. sobě vymienila,
~b,: měla vl101i dáti buďto na chudé neb k záduší neb
m~zi přátel)', neb kde hy se jí líbilo a videlo. A on
lIlatúš Luddk peijal paní Annu za mocnlÍ hospodyni na
svuoi na vešken statek, který má neb mieti bude na
grun'tiecb měslských i na listech ~neb registry purkr:ab,kými, jakož má na p. Bohušovi Zlebovi a p. Janovi Zle~
bovi z Střížkova zápis, však na takový zpuosob: Dal-I!
bl' jim p. Buoh děti spolu, aby paní Anna byla pravá
spolecnice s dětmi v tom ve všem statku, kterýmž stÍ se
oba dva spoleili. Pakli by dětí nebylo anebo jSlÍce že by
zem~eli a \. tom že hy paní Anna p. MatlÍše věkem pře
čkala. tehdy v tom ve všem statku zuostati má mocntÍ
hospodyní, krom L k. gr. č., p. MatlÍ!í, kteréž jest sobě
vymienil, bude moci dáti, komu bude chtieti, buď k záduší neb kde se jemu Hbiti bude. A ty jSlÍ se smlúvy
staly ten ponděH po sv. Jakubě ap.
ll. 153'3.
Rukop. č. 2007 f. 364. MatlÍš
Ludvík z ZeletaV\' a Anna z Vostrova Skály m. j.
ledna. Rukop. č. 1130 f. 320. V té
] 2. 1539,
při mezi Matúšem Ludvíkem z Želetavy a Kašparem
Strnadem z Tryskovic, kdež jest ho on Matúš vinil
z toho, že když jest se rukojmí k Kašparovi Strnadovi
za Jana Smrčku z Březí za sumu CL k. gr. m. postavil a
pokutu jistú na domu svém jest učinil, že jest se on
Kaš·par v týž jeho dUOll1 uyázal a srršl(y některé, jakož
v cypřiše, karafiály, z ktcrýchž jest on na každý rok po
sedmi ueb po osmi kopách platujměl, k tomu také dráhně
chmele, hranici dříví, sudy, věrlele, rohy jelení - prodal

14.

(v;. p. 41.
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Tu páni -- vypovídají: Poněvadž on Matouš Ludvík
k tomu jest se podal, že jemu Kašparovi Strnadovi
sumu takoní - dáti chce a z té příciuy takovú sumu na
právě do 2 nedělí aby položil a když poloZí, on
Kašpar povinen bude jemu takového domu se všemi
těmi svršky postoupiti. Act. dic :\Iercurii ante s.
Priscam.
13. 1539, ll. března. Rukop. č. 2111 f. 250.
Váelav Kohout rukavičník a Alžběta k. d. od J elřicba
Tluxy Vrábského z Vrábí za CXIIII k. gr. č. Aet. fer. III.
ante Gregorium.
14. 1549, 17. prosince. RlIlIop. č. 2117 f. 195.
Petr Pcchanec kOzišník a Dorota k, d. mezi domy Zajdlhubera a Pavlem Dobrušshým od Václava Kohouta a
Alžběty m. j. za CXXX k. gr. C.
Act. fer. III. post
Luciam.
15. 1615, 26. března. Rulwp. č. 2114 f. 172. Pan
purkmistr a páni města Žatce koupili k obci dům Pec hanco vs ký od Anny, Václava Langhosa manželky, i na místě
Václava, Doroty a nIarty, syna a dcer po Matějovi Pechancovi pozůstalých, i na místě Jana, bratra jejich na
rozumu nedostatečného, za 562 1I, k. gr. č.
* 1641, 29. ledna. Rukop. č. 2115 f. 178. Obec
Žatecká v dluhu postoupila dům Pecbanovský p. Silvestrovi
Florynovi z Lambštejna, přednímu písaři soudu nejv.
purkrabství Pražského.
1648, 4. února. Tamiéž. Sih'estr Flor)'n z Larub,
štejna, soudu nejv. purkrabslví Pražského vl:chní písař,
postoupil dlul1 Pechanovský p. Jindřichovi ml. Rečickému.
zeti svému, a Kateřině, m. j'j dceři své.

*

ledna. Rukop. č. 2106 f. 149. Jaco·
ct Elizabeth e. d. aput famosum \Yil·
et Katherinam, uxorem cius, pro X V
Fabiani.

1425, 19. června. Rukop. č. 2099 f. 158. Margareta de Skorotin, re1icta Jcronimi, ducta est super domum quondam Luurencii hofrichtcrii in LX s. gr. racione
dotalicij iuxla sentenciam - sic quod - orphanos Nicolai
Rollonis nec !lon et Stan, vilricum CéJrUlll, solulos debet
rcdderc. Ac!. fer. III. ante Joh. B.

7. 1514, 18. února. Ruhop. č. 2108 ;: 134. Zuzanna Ludvíková vedle smluv svatebních vzdala jest své, kteréz jí po nebo Ludvíkovi, manželu jcjiem,
dvěma domoma přileží, jednomu, v kterém!: bydlí, a
druhému proti cervenému kHzi, l\Jat0:Isovi, synu srélllu - .
Dálo se v sobotu p,'ed SI'. Pctrem naslolovánie,

1. 1439, 7. října. Rulwp. č. 90 f. 45. vYenceslaus
Chm,t cmit domum olim hofrichtcrii &ita'm in plateola,
sieut itur ad plateam s. Valentini, et inter domos J ohannis
Wlasak ct Pelri prolocutoris erga prefatulll Johannem
Wlasak pro XXII s. gr. Act. fer. lIlI. post s, Francisci.

8. 1519.
Rttkop. é. 99f. 33. Stala se smlúv"
p,'átelská mezi pauí ZuzannlÍ Ludvíkovou a l\Iatúšcm Lud,
víkem ze Želetavy, synem jej lm, o list hlavní.

2. 1451, 7. ledna. Tamtéž f. 198 a Č. 2103 f. 33.
Aless saponista et Martha e. d. erga \Vences1aum Chrast
et Dorolheam, eins eonlhoralem, pro XXX s. gr. Acl.
fer. V. post Epiph.
3. 1452, 15. hětna. Rukop. č. 90 f. 231. Martha,
olim Alssonis saponiste et iam J uhannis similiter saponiste
conthoralis, resignavit domum suam sitam inter domos
Wlasakonis et Prhossoni; hincinde et cum hoc omnia
bona ,sua mobilia et immobilia habita et habenda, quocunque no mine talia nunccupari possint, prefalo J ohanni,
marito suo, ad habendum, tenendum, heredilarie possiden·'
dum et cum domo ac boni, prefatis omnibus agcndum ct
disponendum, prout eius placebit voluntati, amicorum pre·
fate :'larthe conlradiccione non obstante. Insuper Johannes

XV. V Žatecké uličce. -

, 9. 1521.
Ru7wp. Č. 9.9.f. 109.
z Zeletavy a Lidmila m. j.

11atúš Ludvík

10. 1522, 28. července. Rukop. č. 534 Il . .f. 22.
Stala se smllÍva svatební k sv. manželství skrze opatrné
muže Jaua Zábu z Plavčc, Klimenta Zlatníka z Liboslavě,
Jindřicha Serafína, Jaua Zelezníka z Holešic, Klimenta
Domažlického, měšťany města l'rahy, mezi uroz. vladl"
kami MatlÍšem Ludvíkcm z Želetavy a paní Anmí z V0Slrova a z Skály taková, ze táz paní Anna věno\'ala po
sobě statek všechen svuoj, který koli má lla grulltiech
městských i na listech hlavních, i spravedlnost sní yšccku,
kterlÍž má po nebo Buzkovi z Sem lína, strýci svém, a po
nebo Zachařovi z Vostrova a z Skály, bratru jcjím, kterúz
má na uroz. v:adyce p. Bohuslavovi Hornatc~kém z Dobročovic a na paní manZelce jeho paní Kateřině z Vostrova a Skály, sestře své, a na paslorcích svých, llebož-

v

ulici.

Číslo pop. 56.

cl, iusta sentencia per lmquam imposterurn opprimalur.
Notum sit crgo omnibus tam presenlibus quam futurÍs.
quod super questione, que inter Crueiferos stellalos bos·
Kostel sv. Valentina.
pitaJis s. Francisci Pragc in latere pontis si ti ex una ct
inter dominum Swatanciutn presbyterum nec non paro,
"'I. 1253, 6. dubna. Erbm, Regesla J. c. 1323.
chiales ecclesie s. Valentini Pragensis civitatis ex parte
(V áclav 1. potvrzuje obdarováuí uciuěná špitálu 8\'. Franaltera vertebatur, super ipsa ecelesia el iure patronalus
tiška.) Ecclesialll eciam s. Valentini in civitate Pragensi
ipsius, eo quod ipsi Cruciíeri ius patronatus ecclesie iam
cum areis adiacentibus et cum villa Jazeniz, que eiusdem
diete ad se pertinere dicebant, nec ad eam Swatancium
ecelesie dos est, quam nobiles domini Do'brohozt, Albertus,
presbyterum per eos extitisse presentatum. Eodem vel'O
Drisko dona\'erunt hospitaJi el fratribus, confirmamus;
presbytero ac parocbialibus ex adverso negantibus, ipS08
areas quoque circa s, Valentin um usque ad pedem pontis,
aliquod ius in predictam eccIesiam obtinere, d. Swatancio
quas relicta viri nobilis Hroznate cum consensu filiorum
aftirmante, se in eadem canonice institutum, cum consens.u
suorum \Vilhelmi et Benessii libera yoluntate donavit
utriusque partis lite nondum contestata pro bono pacIs
eidem hO$pitali, el fralribus, confirmamus.
et concordie amicabilis composicio taliter intercessit, quod
~'2. 1257, 13. února.
EllIler, Rezesta Eoh. ellJ.1or, , pars conventa cedat liti, ipsi vel'O Crueiferi in prenotata
1 J. č. 140. Biskup Pražský MihláŠ potvrzuje darování
eeclesia ius obtineant patronatus el co iure sic utantur,
špitálu sv. Františka a mezi nimi též patronátní právo
ut personas idoneas, quas duxerint assumendas ad regimen
k kostelu sv. Valentina (ecclesia S. Valentini infra muros).
ecclesie supradicle, prius coram parochialibus exhibeant
et eorum requirant assensum. Et si quid legittime contra
*3. 1268, 18. zaří. Rulwp. Č. 328 f. 146. Cum
ipsos parochiales iam dicti possiut obicere, repellantur.
omnium hahere memoriam diviuitalis pocius sit quam huDominum vero Swatancium sepedictum, in quem utraque
manitatis, in scriptis authenticis, que aguntur Intel' hopars consensit, pro confirmacione obtinenda domino epismines, poní solent, ne super his aliqua emergat calumnia
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copo vel archidiacono representent. Redditus eeiam, quos
sepedieta ecclesia eunctis vicibus annuatim cons\"cvit percipere, Swataneio persolvere integre ipsi Cruciferi teneantur, et impedímenta eeclesie, fornacem vídelicet, ealcem
et cementum, quod in porticu eeelesie prenotate servabatur, debeant amplius removere, ac corpora suorum
mortuorum iu cimiterio, in 10eo deputato specialiter et
diviso a corporibus parochialium, profundius sepelire.
Queeunque autem parcium huic eomposieioni se opposuerit,
ipso facto cadat a causa. Huius eomposicionis testes, qui,
eum fieret, interfuernnt, sunt hii: Cuno, capellanus regis
Boemie, Bartholomeus, canonicus \Vissegradensis, J oannes,
plebanus s. Leonardi, Sachaeus, plebanus s. Marie in
laeu, Bohdal, plebanus s. Castuli, Ekhardus, plebanus s.
Benedicti, Mengotus, plebanus Curiensis. Ne autem ulli
dubium super hoc facto imposterum oriatur, presentem
paginam inde confeetam d. Pelrus, prepositus \Vissegradensi. et archidiaconus Pragensis nec non cancellarius
regni Boemie, iudex eciam eeelesie et eonventus prccipuerorum Cruciferorum, dominus eciam Cuno, capellanus
regni Boemie, fecerunt suorum sigillorum munimine roborarí. Datum et actum a. d. 1268 indiccione undecima de·
cimo quarto calendas Octobris d. Clemenle quarto Romanorum pontifiee exislenle.

marce in restaurum lríum marcarum, que perierunt in
censu arearum, in quibus cimilerium a parle ipsius capelle
de novo est constructum, el quatuor marce residue pro
plebano dicte S. Valentini eeclesie, qui dictam capellam
officiare lenebilur, deputale sunt conyerse. Quas quidem
VII marcas dietus C[onradus] promisit omni anno de iilis
L mareis, quas ipsi c., fratri suo de predieta vi1la Slatnick
dare tenetur, proul in lilleris civitatis Pragensis plenius
eontinetur, Gotscalcho, plebano ecclesie s. Valentini, ct
succesoribus suis nomine dotis dicte capelle annis singulis
in duobus terminis, medietatem videlicet etc. solvere penitus et explere. Petentes nichilominus a nobi, C[ onradus]
et Th[eodricus] predicti, ut ceiam huiusmodi donacioncm
dolis pro predicta capella pie factam confirmare de benignitate solita deberemus.
Nos ilaque, qui iuste pelenciulll desideriis annuere
consvevimus et tenemur, sepefatam capellam apud ecelesiam s. Valentin i fundatam et constructam dicti C. et T.
precibus inclinati in honorem s. Trinitatis dedicavimus
seu consecravimus spiritus sancti gracia invoeata, dona·
donem nichilominus do lis prefatam piam et salutiferam
animabus ad diclam capellam auetorilate, qua fungimur,
confirmantes. Volentes ae in virtute S. obediencie et sub
pena excommunicacionis firmiter et districte mandantes,
ut dictas . VII marcas iuxta modum et condiciones superius
expres sas sepedictus C. seu her"des cius aut quilibet
eorum, diele ville possessores, plebano ecclcsie S. Valenlini, [et] successoribus universis, ut premissum est, debeant modis omnibus solvere ac eciam expedire. A1ioquin
si secus fecerint, ex tunc dieli eonlrafaeientes et dictarum
VII marcarum violenti detentorcs ad solucionem marcarum
earundem per censuram ecclesiasticam arcius compellantur
ct nichilominus in Slatnic ecc1esia ville ecclesiastico supposila interdicto tamdiu duraturo, quousque sepediclc VII
marce ipsi plebano ecclesie S. Valentini suisque successoribus fuerint integraliter persolute. ln quorum etc.
*10. Asi r. 1340.
Tadra, SU1II1IIa Ger1tardi
č. 221. (Nadání k kapli sv. Trojice.)
In nomine domini
amen. Ne flllXUS temporis velociter dccurrentis in oblivionem mortis ymaginem trahat secum aclus celebres memorie eommendandos, tenaciter necesse est scripturis vivaeibus veluti iungi presencia eorporali reddere immortales.
Eapropter nos iudex el iurali cives Pragenses nolum facimus universis, quod vir prudens Henrieus, noster COIlcivis, censum VII marcarum puri argenti pragensis POllderis nomine dotis capelle, quam olim C[ onradus], civis
Pragensis, ipsius Henrici palrnus, apud eandem fundavit
et construxit ecclesiam, debitum annue, ul in litteris pa·
tentibus venerabilis patris domini Johannis, Pragensis
episcopi, plenius est expressum, in bona sen hereditates
de beneplacito di cti domini plebani et patronorum dicte
sue ecclesie transferens suprascriptas predicti census
quinque marcas graves, LXIIIl grossis pro ipsarulll qualibet computatis, quorum tamen XX grossi non fuere haclenus,
censuales, sed pocius festivales in diversis anni feslivitatibus domino dicti census alias offerendi, idem Henrieus
deputat suo el heredum suorum nomine prefato domino
Johanni ae snis successoribus super stubam balnearem cl
ipsius stube aream, quam Haynlinns balneator in emphi·
theosim possedit seu possidet in ripa flumiuis Wltawe in
preurbio civitatis Pragensis Porczicz dieto, ll1uris civitati&
ipsius assitam el propinquuam, et assignavit, ita tamen,
quod prefatus plebanus et quilibet cius in hae parte
successor cum sua familia,quociens voluerit, et ceiam no·
mine ipsorum duo pauperes homines habeant qualibet
secunda feria super de cetero sine precio balneari. Pre-

tcrea idem Henricus deputat modo prehabito super brasiatorium olim H. et super aream ipsius brasiatorii sita
prope dictam stubau: in ľip~ dieti flumi.nis m~rc~m c':lm
dimidia census annUl pondens cl numen antedlclI, CUlUS
tamen census ipsa marca hucusque pure censualis non
extitit, sed XVI brasia pro ipsa consveverunt domino
census predicti annue preparari, assignavit predicto domino plebano et eius in hac parte successori, ae eciam
bonum leporem in qualibet nativitatis Christi vigilia de
dietis brasiatorio et eius area perpetuo s-olvendas.
Simili quoque modo, ut predieitur, deputat et assignat
dieto d. Johanni et eius successoribus super brasiatorium
olim Vlrici seu super tres areas ad hoc loeatas, predicto
brasiatorio vicinas seu contiguas, XL gr. pro census
annui, quorum tamen VHl gr. ultra supradiclas VII marcas superfluos dietu s d. plebanus exolvit eum propria pecunia numerata. Et hunc preseriptum vn m. gr. cum octo
gr. censull1 annuum solvendum in omnem eventum dieto
d. plebano et suis in predicta eeclesia successoribus et
pereipiendum libere ab ipsis per medium in singulis S.
Georii et similiter per medium S. GalIi festivitatibus predictus H. dieto d. plebano coram nobis in iudicio publico
legittime resignavit per ipsum d. plebanum et eius successorcs iure proprio el hcreditario possidendum. Et ad
disbrigandum ipsum cen sum in toto vel in parte ab im·
pelcnte quo1ibet ho mine ipse Heinricus se sufficienter
motu proprio obligavit. Quandocunque autem predictus
census de pretaetis bonis seu hereditatibus singulisterminis debitus infra quindenam a predictarum festivitalum
qualibel continuam non fuerit persolutus, ex tunc plebanus
el cius suceessores predicti habent auctoritate propria
pro ipso censu neglecto et VIII grossos pene nomine
pro qualibet sexagcna in ipsius singulis hereditatibus et
earum areis sicut in fundo proprio pignerare. Sique
dicta brasiatoria per suos posses8ores vendenda fuerinl in
posterum, tunc predictis dominis, plebano et eius successoribus, pro tanto precio, quod aIter pro eis vel eorum
altero datur'us esset, emere volentibus pre eeleris omnibus
vendi debenl. Quiblls emere nolentibus vendantur cum
consilio et beneplacito dicti d. plebani el successorum
suorUlll et eoram cis resignentur personis duntaxat talibus,
per quas ipsis plebano et suis suecessoribus in solucione
census prehabiti dispendium valeat evitari. Si ipsa brasiatoria aut slubam balnearem contingeret ex quocunque
casu fortuito adeo imposterum alienari, quod censum debilum non solvent infra annum a sue solucionis termino
continue revolutum, ex tunc ipse hereditates singule cum
suis areis censum huiusmodi non solventes ad ius et proprietatem d. plebani et suorum in predicta s. Valentini
ecclesia successorum mox post revolucionem huiusmodi
anni sine conlradiccione qualibet hereditarie devolventur
et ipso facto pro devolulis penitus sunt habende.
Et ne dictarum hereditatum vel cuiuscumque ipsarum
alienaeio aut devolucio ex quocunque fortuito easu cessata
ullum predictis pIe ba no et eius successoribus in expleeione
census habiti parial futuris temporibus decrementum, ideirco prefatus Heinricus suis temporibus et post eum heredes sui sirhiliter eorum temporibus tenebuntur sine contradiecione qualibet d. Johannem et eius Sllccessores predietos a decremento huiustllodi prorsus indempniter relevare, ad quod eciam, si necesse fuerit, sunt per censuram
ecelesiastieam coarlandi. Et si auctoritate principis vel
quocunque statuto principum aut civium exigente quicquam
novitatis in genere vel in speeie eontra consvetudinem
hactenl!S observatam emerserit in futurum, quod in partem
decrementj vel oneris predictorum d. plebani vel succes-

sorum suorutll circa plenam et liberam possessionem sen
percepcionem dictarum vn marc. census, sieut de villa
Slalnic anledicta hactenus habuit fieri, ql1o~1od01jhet regere videretur, id non in ipsos, plebanum et successorcs
suos, sed in predictas hereditates singulas ct earum possessores debebit sine difficultate qualibet tantummodo
redundare. Bt nc super premissis omnibus et singulis ulli
cuiquam homini dubium valeat generari, presentes lil teras
fier; et sigillorntll nostrorum munimine fecimus communiri.
*11. Asi r. 1340. - Tamtéž č. 222. Nos iudex ct
iurati . . . reeognoscimus, quod eutll plebano ecclesie S.
Valentini in Praga possessores . . . ci ves Pragenses, pro
animarum SUal'um et carorum suorum remedio fieri disposuerint et legaverint in extremis eorum temporibus VII
marcas graves census annui, LXllII gr. pro marca quali·
bet computatis, habuerint in statutis terminis sub certa
pena in ipsa civitate Pragensi patenlibus super eo confectis litteris expressa percipere annuatim. Et nunc ipsa
villa Slatnie cum omnibns suis redditibus per Henricum,
eivem Pragensem, vendita dictarinm VII marcarum census
annuus predicto plebano in aliis certis bonis debeat assignari solvendus sibi annue in terminis et sub pena, siculi
est expressum. Idcirco concivis nos lel' FrÍczco de censu
quinque S. gr. d. pr. annue medium in singulis S. Georii
et per medium S. GalIi festis solvendo et de XVI gr.
no mine pitancie in singulis Nativitatis Christi, Pasche.
Penthecostes el s. Michaelis festis per quattuor gr. solvendis de stuba balneari Hainly[ni] balneatoris prope
murum eivitatis Pragensis foras portam S. Benedicti sita
et insuper de quadam [area] dictj Friczconis brasiatorio predicto adiaeenli de censu XL gr. solvendis utrobique per
nledium in predictis terminis predicto plebano et suis in
dieta s. Valentini ecclesia successoribus, ut predictos census iure hereditario el proprio possideant, legittime condescendit et in eius ac eorum tradidit ae tradit potesta·
tem suo et heredum suorum nomine nichil iuris, accionis
seu questionis in predictis censibus vel ipsorum aliquo ill
toto vel in parte aliqualiler reservato. Et quia sepedicti
census ex ignis, aquarum et generalibus pacis in regno
Boemie disturbiis annuliari poterunl in futurum, propler
quod necesse est, ut prelibate ecclesie plebanus, qui pro
eo tempore fnerit certus reddalur, in qua hereditate alia
ipse et sua ecclesia huiusmodi recuperent decrementa,
nec est expres sum in predicte civilatis Pragensis patentibus litteris super solucione predictorum censuum et possessione prediete stube balnearis et brasiatorii predictorum,
Ideo ad supplendum defeetus huiusmodi H. predielus hereditatem suam dietam .... ad hoc suo et heredum suorum
nomine depulal ct assignat, quod quicquid decrementi in
antedictis stuba balneari et brasiatoriis vel eorum aliquo memorato plebano ex predietis causis vel earum aliqua aut
alia quecunque oecurrerit in futurum, vel eeiam sicensum
de predietis stuba balneari et brasiatoriis vel eorum aliquo
in quoeunque predictorum terminorum debitum ipsorum
slube et brasiatoriorum Dossessores infra octo dies tune
proximos Ilon persolverin·t, ex tune de qualibet sexagena
seu marCa grossorum in III gr. pene nomine predicto
plebano remanebunt obligati, idem plebanus in ipsa hereditate per dictum Henricum ad hoc deputata, ut predicitur, recuperare habeat pleno iure et prorsus pro sue
beneplacito voluntatis. ln quam penam eorum possessores
incidant debitum censum in statutis terminis non solvendo.
*12. Asi r. 1340.
Tamtéž č. 223. Nos iudex
etc. recognoscimus, quod Henricus, concivis noster, vendila nuper villa Slatnic cum suis utilitatibus et pertinenciis
universis ct volens VII marcas puri argenti prag. ponde-

~'4. 1313, 1. února.
Emler, Regesta 11 J.
Wenceslaus plebanus s. Valentini.

*ó. 1313, 4. dubna.
banus

S.

Tamtéž

č.

Č.

123.

113. Golsalcus pIe-

V.

*6. 1319, 27.

října.

Emlcr, Regesfa lll.

č.

534.

Gotsehaleus plebanus s. ValentinÍ.

*7. 1319, 13. prosince.

Tamtéž.

Gobsallms ple-

banus s. V.

*'8. 1320,

y

1'eolor ecc1esie

S.

lednu.
V.

Tamtéž

č.

559.

Goczalcus

';'9. Asi r. 1340. - T adra, SU1IIma Gerhardi č. 220.
(Biskup Pražský Jan potvrzuje darování ke kapli sv. Trojice při kostele sv. Valentina.) Nos Johannes, dei gracia
Pragensis epieopus, universi. presentes litteras inspeeturig
salutem in eo, qui est omnium vera salus. Ne rerum gestarum
memoria per deeUl'sum temporis deperirel, sapientum introduxit auetoritas et consvetudo laudabilis approbavit, ut ea, que
geruntur in tempore, ne simullabantur eum tempore scripturarum debeant teslimonio perhennari. Noscat igitur tam presens
etas, quam successura posteritas futurorum, quod eum providi viri C[onradus] et Th[eodoricus], filii quondam Wolflini, cives Pragenses, ad nostram venientes presenciam a
nobis petivissent humiJiter et devote, ut capellam, quam
idem C[onradus] apud eec1esiam s. Valentini Prage fundavit et conslruxit pro suo suorumque progenitorum remedio peccatorum, dignaremur in honore S. Trinitatis,
prout ad nostrum speclat officium, dedicare. Et eum ab
eisdem requireremus de dote capelle eiusdcm, quanta
esset, de qua capella eadem per plebanum ipsius s. Valentini ecclesie vel per vicarium suum officiaÍ'Í deberet,
tunc statim dicti cives C[onradus] et Th[eodoricus] super
co coram nobis exhibuerunt quasdam litteras patentes
civitatis Pragensis sigillo maiori roboralas in quibus eontinebatur expresse de verbo ad verbum, quod anno ab
incarnacione domini MCCC . .. prefatus C[ onradus],
dicte capelle fundator, deliberacione cum fratribus suis
super co prehabita diligenti s. VII mareas puri argenti
pragensis ponderis de censu el redditibus in villis [Slatnick . . .] provenientes ipsi capelle predicle dotis nomine
Ubere et Hbera1iter contulit et donavit. De quibus tres
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ris de censu et reddilibus diete ville Slalnic annue pro·
venienles, quas olím Conradus capellc, guam ad s. Valen·
linum in Praga fundavit et construxit, conluEt nomine
dotis lihero ac Iiberalíter pro suO ct suorum parentum
remedío et donavít, de quibus tres marce in restaurum

predicle s. \'alentini ac successoribus ipsius solvi cl dari
debet in omnem evenlum. Quandocunquc autem in aliquo pre·
dictorum lerminorum termino et infra VIII dies continuos
census dcbitus persolutus non fuerit, ex lunc statim dimidius
ferto gr. d. prag. crevít pene no mine super ipsos fratres el
molendinum ipsorum. Et similiter fiet singulis septimanis,
quibus dielus census non fuerit pcrsolutus. Et si solucio
census huiusmodi ab uno termino ad alium tcrminum ta·
liter prolracta [uerit, extunc secundo advenientc termino,
si tunc census neglectus cum penis adauctis censui tunc'
solvcndo, predicti census possessor se de prefato 010·
lcndino et area ac pertinenciis ipsius sine quolibel iudicii
strepitu et guerela inlromittere poterit, de ipso molendino
ct eum ipso lamquam cum hereditate sua propría facturus
omne id, quod sue voluntati placuerit, impedimento quo·
libet quiescente. Poterunt lamen predictus Jarco et sui
bUccessorcs post quemlibel predictorum lerminornm ter·
minum in predicto molendino, possessores seu inhabitorcs
ipsius pro censu Ilon soluto, quandocunque ipsis placuerit,
et pro pena seu penis pignorare, si ab uno termino ad
alium lcrminum noluerint cxpectare. Quod si vero pre·
dicli fratres Ula ct Frana penas civiles et pecuniarias per
tyranidem sive potenciam secularem non curarent, ex tunc
per censuram ecclcsiasticam ad predictum censum et
omnes penas superius expressas servandas debent com·
pelli, cui pene se voluntarie submiserunl. Insuper quan·

cognoscendum censum annuum ipsius ecclesíe. Qni d.
officialis ipsos homines censuales per Jacobum, bedellull1 sive
iuratum nunccíum consistorii Pragensis predieti, decrev-it
fore eitandos ad actum premissum ad certum terminum
competentem presentibus discretis viris magislris Johanne
Drahusconis advocato, Petro Lodherii, Benessio de Hosczka,
Cunrado de Grecz, procuratoribns dictí consistoríi Pra·
gensis, et aliis pluríbus testibus.
Item anno, indiccione, hora, pontincatu el loco quibus
supra, díe IXa predicti mensis Septembris in mei notaríi
publici infrascripti el testium presenci a subscriptorum ad
hoc specialiter vocatorum et rogatorum, honorabili viro
d. J enczone, officiali predicto ad causa s audiendum et
inra rcddendum pro tribunali sedente, ubi Jacobus, bi·
dellus síl'e iuratus nunecius predictus, [ecil fidem sive re·
lacionem, se citavisse infrascriptos, videlicet Johannem
braseatorem, Kaczkam, relictam Benessii de Dworecz,
Barthalll ligneatorem, Johannem clientem, IIrdonium ta·
bernatorem, :líarcum similiter tabernatorem, Andream
díclum Sczibrak; Hiltam, relictam Geczlini, Pesconern
braseatorem, Crucem in domo quondarn Morawczonis,
Kaczkam sive Katherinam, relictam Stanko ní s, mulierem,
Jacobulll pullatorem, Cunczonem sarlorem, Ulam, alias
Ulricul11, pileatorem et Simonem illuminatorem, gui omnes
el singuli personaliter coram prefato d. offieiali in iudi·
cio comparentes de mandalo domini oHícialis ct ad peti·
cionem ac requisicionem domini IVenceslai, plebani ecele·
sic s. Valentini supradicti, tactis corporaliter sacrosanctis
cvyangcíiis iuraverunt dicere veritatem. Quo iuramento sic
prcslito memoratus d. officia!is ornnes et singulos supra·
dielos et quemlibet ipsorum per iuramcnlum, quod presti·
lcrunt, singulatim interrogavit, quantum quilibet sive quelibet
debel cl tenelur perpetuis lcmporibus solvere et eensuare
UnIlO quolibet plebano el eeclesie s. Valentini in Mai. Civ.
Prag. antedietis. Qui omnes supradicti singulatim per íura·
mcnlum ipsorum, quod prestiterant, responderunt et rccog·
Iloyerunt dicentes, quod ipsi et primo Johannes braseator
de domo sua, in qua inhabitat, sol vit unam sexagenarn
ilem Katherina, alias Kaczka, re1icta Benessii de
similitcr de domo sua solvit unam S. gr.,
item Bartha ligneator de doma sua solvit XXIIII gr.; il.
cliens de domo sua sol vit XXIIII gr.; il. Hrdonius
de domo sua solvit XXX gr.; it. Marko, si·
militer thabernator, de domo sua sol vit II s. gr. cum XX
gr.; il. Andreas dictus Sczibrak de domo et brasealorio
solvit unam cum dimidía S. gL; il. HyIta, relicta Gecz·
lini, mulier, de domo ipsius solvat XLVIII gr.; il. Pessco
braseator [neCitelné], itcm Crux, alias Krziz, de domo
quondam Morawczonis solvit de eadem domo XLV gr.;
it. Kaczka, alias Kalherina, relieta Stankouis, mulicr, soll'it
de domo ipsius unam S. gr.; it. Cunczo sartor sol vit de
domo unam cum dimidia s. gr.; it. Tacobus pullator de
domo sua sol vit XV gr.; it. Ula sive Ulricus pileator
solvit de domo sua sepluaginta grossos; il. Simon mumi·
nalor de domo sua sol vit unam s. gr. d. pl'., videlicet
pro qua!ibel sexagena LX grossos pragensis monele com·
putando, ecclesie et plebano S. Valentini predictis. De
gUlbus omnibus prefatus d. VV tnceslaus peciit sibi per me
nolarium subscriptum fieri unum vcl plura publica instru·

Item anno, indiccione et pontificatu quibus supra,
die Xla mensis predicti Septembris in Ugezd sub monte
Pelrino foris i\Iin. Cil'. Prag. in pallacio dOlh~S habita·
cionís honorabilis víri d. ]enczonis, officialis predicti, hora
quasi vesperorum in mei not arií pnblici infrascripti et
testium presencia subscriptorum, ad hoc specialiter voca·
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trÍul11 marcarum, que pcrierl1nt in censu arearum, in qui-

bus cymiteríum a parle ipsiu, capelle tunc fuit de novo
exlruclum, ct lIU marce residue pro plebano diele s. Va·
lenliní ecclesei, quí dietam capellam ofnciare lenebilur,
deputate suut et converse, solvendo anno quolibet in
omnem cl'entum, sicut hucusque factum est, d. Johanni,
plebano predicte ecclcsie, et suis in eadem successorihus
per medíum in feslo s. Gal1i et per medium in feslo
". Georii, prout hoc in autenticis Iilleris venerabilis patris
d. J ohannis, Pragensis episcopi, patenlibus vidimus expres·
eius contineri, ac disponens in aliis bonis seu hereditatí·
bus, que civilatis Pragensis oneribus non subiacent et in
quibus dictus d.Johannes plebanus merito potcrit conten·
lari, restaurare, reddere et supplere dictarum VIII m. de·
putat suo et heredum suorum nomíne et assignat ipsi d.
Johanni et suis successoribus super stubam balnearum.
quám Haynlinlls etc.

*, 13. 1341, 21. dubna. Archiv městshy 1.-451/6.
Nos Johanncs, dci gracia Pragensis episcopus, notum faci·
mus omnibus palenles llas inspecturis, quod nos ad pre·
sentacionem et peticionem honorabílis et religiosi viri
patris Ulrici, magistri summi fratrum ordinis Cruciferorum
cum stella domus hospitalis s. Francisci in pede pontis
Pragensis, in ecelesía s. Valentini in Mai. Civ. Prag. va·
canle, in qua ipse racione ordinis ius obtinet patronatus,
honeslum virum vVenceslaum vigore presencium reetorem
legittimum instituimus et plcbanum in ecclesíam predictam
duntaxat in iuribus ct pertínenciis sibi auctoritate, qua
fungimus, connrmantes cnram ei animarum ibidem, pront
ad nostrum speclat officium, committcnles. In cuius rei
lcslimonium presenles litteras fieri el sigillorum noslrorum
l11unimino iussil11uS roborari. Dalum in Rudnicz a. d. m.
trecenlesimo quadragesimo primo X. kalend. Maii, ponti.
bcatus vero nostri anno quadragesimo
*'14. 1341, 3.

října.

Em/er, regesta IV.

Č.

1016.

IVenccslaus plehanus.
*'15. 1342, 4. prosince. Tall/též č. 1192. \Venceslaus
pkbanus.

*'16. 1C59.- Orig. listina kap. sv. Vltské X/Zl.

Č.

26.

Nos Andrlinus iudex dictus Smerbrot, Frenczlinus Smel"
brot, Nícolaus Sladler, VVolkstan, Rudlinus, Paulus Cobsa,
Ditlinus Alene, ]\ferllinlls Monanis, Paczier, Andreas Say·
der, Iurico Longus el Rayndlinus Flec, iurati in Evlaw
cives, notull1 facimus universis, quod discreti viri UÍa et
Frana, fraLres germani J dimidiam alteram marcam gravem

gr. d. PL, sexaginla lIlI gr. pro l11arca computando, censum annuum vendiderunt ct in publico eiusciem civitalis
nostre iudicio mOre solilo resignaverunt super molendinum
ipsorum, aream cum omnibus pertinenciis dietí molendini,
quod molendinum esl situm ín fluminc dieto Sazawa supra
villam, que navigíum sive vulgariter Prz)'cwoz nunccupalur.
quod cciam molendínum Ruplinus (!) Trobolterií, patri~
ipsorum olím, dicebalur, díscrelo viro Jarconi, plebano
s. Valenlini in Mař. Civ. Prag., emellti pro se el ecelesia
sua predicta s. Valentini

ac successoribus suis rite racio·

nabililer pro ccrta quanlilale pccunie dictís Ule cl Frane
fratribus plen arie persoluta, cuius quidem census medietas
in s. Georgii et medietas in s. Galli festis singuEs allnis
sl1ccessuris in anlea de predietis molendino, are a et per·
linenciis dicti mo!endini predicto J arconi ct ecclesie sue

docunque luen10rati fratres Dla ct Frana, heredes et suc-

cessores ipsorum, sepe dicti molendini possessores, ípsi
Jarconí, plebano s. Valentini, et successoribus suis super
alia hereditate ita certum perpetuum 'censum sub pre·
dictis condicionibus solvendum pleno iure appropriaverint
et as-ignaverint, ex tunc memoratum molendinum erit de
cetero ab huiusmodí census onere liberum et solntum. In
euius rei testimonium prcsentes iítteras dedimus sigil10
civium civitatis in Eylaw ad peticionem predictarum parcÍum coml11unitas a. d. m. CCCmo quinquagesimo nono.

"'17. 1359, 3.

čcrma.

Lib. conjirlll. I, 1, str. 94.

Jarco, plehanus s. V.

*'18. 13130, 18. března. Tamtéž str. 119. Ad ecelcsiam s. V. Budíslaus, olím plebanus in Telcz superiori
Olomuc. dyoc. ex causa permutacionis cum Jarcone pIe·
bano de consensu fratris Leonis, magistri hospitalis s.
Francísei, dicte ecclesie patroni, fuit translatll'.
*'19. 1364, 4. ledua. Tamtéž I, 2, str. 35. Wenceslaus presb. de Corozluk ad presenL fr. Fridrici, ma·
gistri summi domus hospit. S. Francisei, ad ecc1esiam per
resign. Buzkonis "ac. fuit institutus.

*'20.

1366, 7.

září.

Orig. listina kap. sv. Vitshi

X/ll. Č. 26. In nomine domini. Amen. Anno nalivitatis
eiusdem m. trecentesimo LXVIo, indiccione IUla die
VlI a mensis Seplembris hora quasi lerciarum, ponlificatus
sanclissimi in Chrísto palris ac domini nostri, d. Urbani,
divina provídencia pape quintí, anno qnarto in Minori
Civ. Prag. in cnria archiepiscopali Pragensi, in consistorio.
in mei notarii publici infrascripti et testium presenci~
subscriptorum, ad hoc specíaliter vocatorum et regatorum,
honorabilí viro domino Jenczone, preposito ecclesie S.
Crucis vVralislaviensís, curie Pragensis predicle ac sedis
apostolice legati of!lcía1i ad causas audiendum et iura
reddendum pro tribunali sedente, honeslus et discretus
vir d. \Veneeslaus, plebanus parrochialís ecclesie s. \'a·
lentini in :\lai Civ. Prag., COram ipso d. officialí in iudi·
cio comparens petebat instanter prefatum officialem, ut
decernerel fore citandos homines censuales ecclesie sue,
videlicet s. Valentini in Mař. Civ. Prag. predicte, arl. re·

menta. Acta sunt hec anno, iudiccione, die 1 mense, hora j

pontii1catu et loco, quibus supra, presentibus discretis
viris magislris \Voyslao de Saczka, Johanne Drahusconis,
Petro Noss advocatis, Petro Lodherii, Petro Bechina, Be·
ncdícto de Hosczka, procuratoribus díeti consistorii Pra·
gensis, publicis notariis, ct alíis pluribus testibus fide·
dignls.

torum et rogatorum, coram hono! abili viro d.
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Jenczone,

officiali prediclo, pro tribunali sedente comparuerunt co·
ram ipso in iudicio discreti viri Petrus, dictus Pessko,
balneator in Porzyecz, dictus de Fossato, Petrus, dictus
Koza, de Hlupyetín ct \Vylczko, dictus Holian, braseator
simiJiter dictus de fossato, dixerunt et asserebant, se fore
citalos per iuratum nunccium ipsius domíni ofticia!is ad
instanciam domini vVenceslai, plcbani ecclesie sanctÍ Va·
lentini anledicti. Quibus factis statim iidem omnes pre·
dictí de man dalo cl ad requisicionem domini officialis
tactiB corporaliter sacrosanctis ewangeliis iura\'erunt de
veritate dicenda. Quo iuramento sic prestito memoralus
dominus ofEcialis ipsos et quemlibet ipsorum per iura·
mentum, quod prestiterunt, singulatim inL rrogavit, qui.
li bet eorum solveret et solvere sive censuare perpetuis
temporibus teneretur anno quolibet plebano et ecclesie
san cti Valentini prcdíclis. Qui omnes et singu:i supradicti
per iuramentum huiusmodi singulatim recognoverunt di·
centes, quod ipsi ct primo Petrus, alias Pessko, balneator
in fossato sol vit de balneo predicto Vll sexagcnas gros·
sorum; ilem Pel rus dictus Koza de Hlupelín villa de hereditate et agris snis, quos et quas ibidem iuxta dictam
villam habet el excolit, solvit duas sexagenas grossorum
el XL on; ítem Wlczko dictus Holian braseator de bra·
seatorio

SUG

solvit

unam

sexagenam

grossornm

CUIl1

XLa grossis, pro gualibet sexagena sexaginta grossos con·
putando pragensis monete, plebano et ecelesie san cti Valentini antedictis. De quibus omnibus el singulis memoralus
dominus vVenceslaus peciit sibi per me llotarium sub·
scriptum fieri unum vel plura publica instrumenta. Acta
sunt hec anno, indiccione, clíe, mense, hora, pontificalu
et loco, quibus supra, presentibus honorabilibus et discretis
viris domino J enczone, officiali predicto, magistro Petro
dicto Noss advocalo, Petro Bechina, Petro Loclheri, Be·
nedicto de Hosczka, pubEcis notariis predictis, et aliis
pluribus teslibus ndedígnis.
Item anno, indiccione et ponti!lcatu, quibus supra,
die XIXa antedicti mensis Septembris hora qlla,i tercia·
rum in Minori civ'itale Pragensi in curia archiepiscopali
Pragensi, in consistorio, loco consveto in mei notarii pu·
blici infrascripli et tc,tium presencia subscriptorum, ad
hoc specialiter vocatorum et rogatorum, coram honorabili
viro domino Jenczone, ofíiciali predicto ad causas audien·
dum ct iura reddendum pro tribunali scdenle et partibns
subscriptis, vídelicet d. \Venceslao, plebano eeclesie s.
Valentini antedicto, et Hinczone, braseatore de Porzyecl,
laico coram ipso iudicio comparentíbus prefatus HyIlczye
braseator dicebat, se fore citalum per iuratum nUIlccium
d. officialis predicli ad instanciam d. Wenceslai, plebani
S. V. sepedicti.
Quo faclo statim ibidem dictus Hinczye
braseator ad mandatum et requisicionem d.officialis ante·
dicti taclis corporaliter sacrosanctis evangeliis iuravit di·
cere veritatem, et interrogatus per huiusmodi iuramentum
respondil et dixit, quod annis singulís solvit et censuat
plebano et ecelesie s. V. antedictis XL gr. pr. monete
de braseatorio suo. Ibidem eciam mox d. Wenceslaus,
plebanus ecclesie S. V. predictus, cluas lilteras in parga·
meno scriptas pro sua intencione fundanda, quarum tenor
inferÍus describitur, exhibuit et produxit. Quarum quidern
litterarum prima erat sígillo rotundo magno de cera alba
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xvi.

XVI. Kostel sv. Vateldina.

eommuni pendenti in pressula pargameni sigil1ata, in quo
quidem sigi1lo in quodam circuIo cancellato figura quasi
unius leonis coronati cum duplici cauda videbatur; littere
vero circumferenciales eiusdem sigil1i, ut prima facie ,
apparebat, per omnia tales erant: t· S [igil1u I? J ci"itatis .
in Eylaw. Item secunda littera era.t lUl Slgllhs r?t~ndls
de cera alba pendentibus in pressuhs pargamelll slglllata,
in quo quidem sigillo primo figura quasi uni"s galee et
in eadem galea quasi quinque eaude vll~pine sursum exte~s.e
videbantur; liltere verb eircumferencJales elUsdem slgllh,
ut pl'ima facie apparebat, per omnia tales erant: t Sigillum Zdislai; item in secundo sigil10 figure per omnia prout
in precedenti sigillo, videlieet primo presentis littere, videbantur, lillere vel'o circumferenciales eiusdem sigilli, ul prima
facie apparebant, per omnia tales erant: t S[igillumJ Lutvini de Horka; item in tercio sigillo figura quasi unius
galec cl in eadem galea quasi duo COrIlua sursum erecta
cum auribus videbantur, littere vero circumferenciales
eiusdcm sigilli, ut prima facie apparebat, per omnia tales
erant: t S[igillumJ Benessii de Dobra; item HUo sigillo
ymago quasi b. V. Marie stans, in manu sinistra quasi alialll
Ylllaginem, videlicet de nostri lhesu Christi, tene[nJs et
anle easdem ymagines quedam ymago quasi unius homi·
nis llexis genibus el manibus complexis quasi ad orandum
videbantur, litlere vero circumferenciales eiusdelll sigilli,
'lue legi poteranL tales erant: t S[igillumJ Johannis; alie
vero littere bene legi non poterant propter compressionem
cere sigil1i predicti. Quas quidem litteras prefatus d.
\Vellceslaus petebat de verbo ad verbum in presenli pu·
blico imtrurnento inseri et copiari, ut eisdem plena
fiJcs adhibeatur tam in iudicio quam extra, pelens sibi
Je olllllibus premissis fieri unum vel plura publica instrumcntu. lenor vero prime 1ittere, de 'lUá supedus fit
Illellcio, per omnia talis est. [Viz výše č. 16.]
Item lenor secunde littere, de 'lua similiter superins
fit Illencio, per omnia sequitur in hee verba: [Následuje
listina Zdislava z Dobré z r. 1361.J
Acta sun t hec anno, indiccione, die, mense, hora,
pontificatu cl loeo quibus supra presentibus honorabilibus
et discretis viris dd. fratre Johlino, crncifero cum stella
s. Stephani in Nova Civ. Prag., Wylhelmo de Budccz,
ecclesiarum plebanis, Petro 13echina, Benedicto de Hosczka,
Johanne de Zahorzan, publicis notariis Pragensis diocesis,
et aliis pluribus testibus fide dignis. Et ego Nicola.us
quondam Utyechonis de l\Jasczow, clericus Pragensis
diocesis, publicus auctoritate imperiali llotarius, predictis
citacioni\

decrecioni, Íuramentorum prestacioni,

requisi-

ciOlll, recogmcl mi, Iitterarum exhibicioni ae omnibus
uliis et singulis suprascriptis, dum sic successire fierent
et agerentur, una cum prenolllinatis testibus presens interfui eaque omllia cl singula dc lIIalldato et auetoritate
prefati d. J enczonis officialis et ad peticiollem dicti d.
''''cnceslai aliis arduis negociis prepeditus per alium lideliter seribere procurayi et in hanc publicam formam rcdegi signo'lue meo et HOllline consuetis una cum appensione sigilli officialatus curie Pragensis predicte consignari, rogatus el requisitus, in teslilllonium omnium premissorum.
*21. 1370, 25. ledna. Libri cOl1finu. I, 3 sll'. 24.
ln ecclesia s. V. per mortem \Venceslai vaeante ad
presenl. serenissill1i d. Karoli imperaloris - patroni
d. Benessium, canol1icnm capelle regie 00. SS. in castro
Prag instituimus plebanum.
"';22. 1371, 8. července. Tal/lléž sll'. 54. Ad eccle·
siam yac. per resign. d. Valentini (fJ de consensu - Fridrici,
summi magistri, d. Martinum instituimus plebanum.

Kostel sv. ValenUtta.

*23. 1371, 1. října. Tamtéž str. 58. Ad ecclesiam
vac. per resign. d. Martini de consensu Fridrici magistri
d. Fridricum cum dicto d. Martino pro ecelesia in Nem
burga permutantem instituimus plebanum.
*'24. 1373, 20. června. Tadra, SOUdl1í akta J. sll'.
39. Fridricus plebanus.
'*25. 1374, 6. května. Tamtéž str. 86. Franciscus
viceplebanus.
*26. 1376. 24. července. Tamtéž sll'. 162. Alsso
viceplebanus eť Franco presbyter, frater suus.
*27. 1377, 2!. července. Tamtéž str. 215. Johlinus
vÍcarius.

*28. 1378, 12. března. Listil1a V arch. kapit. sv.
Vítshé XV. č. 20. Ego Fridricus, plebanus ecclesie s. \'alentini in Praga, notum facio universis presentes litteras
inspectnris, quod ego de provido consi1io Vitkonis, victrici
ipsius ecclesie, et aliorum quorundam de plebe eiu, domum jpsius ecclesie, que sita est in contrata iuxta Hannenbays, cuius tales sunl confines: a dextris na.mque
cius est domus Johlini fabri, a sinistris vero Johanllls Poloni, mariti Margarelhe dicte Czirnka, ex opposito vero
ante est domus Berllini taxillatoris, versus vero retro esl
domus Nicolai Nithart, locavi diereto viro Mathie carnifici
et Anne, uxori sue, pro cerlo annuo cl perpetuo censu
(lícte ecclesie ct suis rectoribus, veris plebanis, qui pro
tempore fuerint, persolvelldo, videlicel annuatim pro quinquaginta gros"is prag. Cuius census medietatem solvere
tenebuntur nunc incipiendo in festo s. Georgii, aliam vero
medietatem in festo s. Galii proxime afflituris, et sic de·
inceps a!lnis singulis subsequenlibus. Quod si neglexerint
facere in uno vel alio terminorum predictorum, qllociens
hoc fieret, revolutis quatuordecim diebus post aliqllem
terminum supradictum no mine pene ipsi persolvant quinque grossos.· Quod si predictam domum collabi et dirui
permitterent et eam non reformarent, ubi necessitas fuerit,
adeo quod habilis ad inhabitandum non remaneret, volo,
quod eo ipso predicta locacio sit inanis et irrita ipso
iure. Si vero ipsam reformaverint et in bono statu posuerint, volo, 'luod in hoc et propler hoc per ~e et
suceessores meos census eis supradictus augmentan non
possit, sed tam ipsi 'luam heredes ipsorllm, qui de ventribus dumtaxat ipsorum procreati fuerint, eomodo et
usufruciu domus ipsius absque offensa gaudere possint
temporibus affuturis. Preterea ad omnia onera, que pro
tempore inoubuerinl, persolvellda de dicta domo, videlicet
soluciones, losungas, colleetas sive steuras, nichil predicto
detrahendo censu, ip,i cl non plebani dicle eeclesie teneantur, sicut se ipsos ad hoc volllntarie sui. promissionibus restrillxerunt. Harum testimonio litterarum, quibus
sigillun1 meulll est appensull1. Datum Prage a. d. !ll. trecentesimo septuagesimo octavo die s. Gregorii pape.
*'29. 1380. Visitační protohol v ru7w1'. kapii.
sv. Vitské j: 17. D. Fridricus, plebanus ibidem X a!lnis
et ultra, interrogatus dicit, quod Judei habenl domos Xl
pociores in plebe sua et per hoc ecolesia sua el ipse
dampnificalur in magna parte, nam deficiunt ipsi offertoria
et iura parrochialia. Item dicit, quod in plebe sua sunt
IUlor domus mulierull1 publicarum merelricum, ad quas
est publicus accessus. Item di cit, quod est qllidam locus
dictus hampays, in quo publicus ludns globorum el taxi 1lorum diebus festivis cl aliis coltidie per circulum anni;
in quo IDeo eciam est prostibulum publicum et c6mmunis
accessus habetur ad easdem et dicit. quod in eodem loco
nunquam est annus, quo 110n interfieiantur duo yel tres
homines.

XVI. Kostel sv. ·ValeJ1tina.
Vitko et Henricus ac Iesko dictus Srna, venditores
lignorum, panochiani - , dicunt de VIII domibus meretrieum publicarum, ut plebanus, il. de loco hampias et
de domibus Judeorum, ut supra. Item dicunt, quod quidam
d. Henricus, predecessor d. :Martini, qui fuit procurator
domus et ecclesie, fuit valde gravis plebi, extorsit pecuniam de sepulturis et aliis sacramentis.
Johannes de Pilzna, presbyler a XX annis, predieator
ibidem a festo s. Galii anni presentis, litigans super altari
ss. Apostolorum in Grecz Regine - dicit, 'luod Busko
parrochianus ibidem, pincema, habens legittimam uxorem,
aliam, Katherinam nomine, superduxit de facto ct adulteralur
de eadem ct dicit, quod dictus Busko habet tres domus
in quibus foyet mulieres Pllblicas et habet unam domu~
penes murum, ubi tales mulieres publice morantur, et
alias est malus lusor laxilIorum publicus et desperatus.
Item dicit, q~od Katherina, dicta Zlaté kolo, habens legittimum mantum, nOn manet cum eodem, aecumbit communiter cum omnibus domum suam intrantibus et servat
alias mulieres publicas meretrices.
Martinus de Mcrica, alias de Bor, altarista s. Stanislai
in ecclesia Pragensi, vicarius el procurator ecclesie ac
domus. plebar.>i s. Valentini predicti a medio anno - , dicit,
quod lil plunbus domibus in parrochia ipsort1m servantur
mulier;s susp~cte. Item dicit, quod quidam dietus Rimer,
CIVIS I ragensls, a longo lempore a quadam domina ex
legaci?ne et P:o testamento recepit X s. gr., pro quibus
.slllgulIs anms lil quattuor temporibus quibuslibet bina vice
pro anniversario dicte mulieris habere deberet in ecclesia
s. Valentini vigilias et missam defunctorum et pro offieio
vigiliarum quarumlibet expendere deberet aliquam summam
pecunie et pro ecclesia predicta dare et pro plebano
HIIur grossos, qui prius fuit parrochianus dicte ecc1esie,
sed nunc est parrochianus ecclesie s. Nicolai et nescit, a
quo tempore dictum officium vigiliarum non tenet. Item
dicit, 'luod quam plures tales sunt, qui debereni habere
servicia in ecc1esia. Item dicit, ut audivit, quod Andreas
olim familiaris Peslini Bohuslai, nunc manens in dom~
Foytonisse i11 parrochia predicta, mutuat pecunias super
usnris Cl res mercimoniales dat super terminis carius
cl hoc a longo tempore exercet et non vult postponere.
Mauricius de Przibram, c1ericus im minoribus consti·
tutus, reetor scolarum dicte ecciesie a medio anno, interrogatus .- de c1ericis dissolutis, si qui sunt in scolis
suis vel utrum foveat aliquos socios suspectos, respondit,
~uod :"-ullum talem pro nunc, sed prius tempore, quo
lIltromlttere se voluit de scolis predictis, omnes fuerunt
alienati, nam erant multi suspecti. Item dicit, ut audivit,
quod d. Johannes, predicator ecclesie s. Galii Mai. Civ.
Pr., et d. Franciscus, altarista in ecelesia s. Nicolai Mai.
Ci\'. Pr., sunt multum infames de amore concubitu cuiusdam. vidue, dicte Zeleznicie, olim uxoris Kaplerii, que
muher moratur in platea ferrea in domo, ubi manus est
descripta, in plebe s. Galli predicta et dicit, quod dietus
Franclscus moratur circa ipsam in domo et expendit cum
eanem.
"
*30. 1380, 8. června. Libyi erect. vyd. Borový III.
c. 294. Jenczo - , quod - Nicolaus, plebanus - ecclesie
s. C~eme:"-tis in Por2Íecz Prag., significare curavit,
'luahter lpse unum brasiatorium sue ecclesie Pelro dicto Hospodarziek, civ i Mai. Civ. Pr. in Longa
pJ~tea, vendidit, ita tamen, quod - Hospodarzico aut
SUl successores Hll S. gr. prefato plebano . - debeat
solvere - ipseque plebanus s. Clementi, LXXXX gr. plebano ecc1esie s. Valentini in Praga tenebitur ctnsuare. Datum Prage a. d. 1380, 8 die m. Juni;'
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"'31. 1381,.30. června. Tamtéž f. 59. Martinus vicarius.

"'32. 1382.
Tamtéž II. str. 187. ~,far:ir.:ls viceplebanus.
*33. 1384, 19. března, Tamtéž str. 259. Domini
vicarii decreverunt curam animarum ecelesie S. V. d.
Petro, vicario eiusdem ecclesie s. Valentini, usque ad
cause decisionem, q ue super eadem ecclesia vertitur
inter quendam Andream de Baworow presbyterum el
magistrum et conventum hospitalis in latere pontis Prag.
et revocarunt litteras priores concessas d. Martino dicto
Hispan, videlicet curam animarum et moniciones cum
sentenciis excommunicacionis datis.
*34. 1385, 8. dubna. Tamtéž str. 321. Andreas
plebanus.
"S5. 1385, 19. července. Libri enet. XII. f. 16.
(Pro ecelesia s. Valentini super V s. gr.) Constituti personaliter coram nobis Nicolao Puchnik oc discreti viri
Bussko braseator et Martinus frater J ohannis dicti Srnye
noha, cives Maioris Civ. Pr., confessi sunt et recognoverunt - se debere dare et solvere ipse Bussko unam S.
ct Martinus mediam s. gr. pro den. census annui et perpetui domino Andree, plebano ecc1esie S. Valentini, et
ecclesie, aut alteri, qui dicte eeclesie legittimus rector
extilerit. Debet idem Bussko de sua domo et area ipsius
in.ter domos Swabonis ex una et Othmari rimerii parte
ex altera sita et situata dare et persolvere per se, conthoralem et heredes ac successores suos in dieta domo
predictum censum unius S. sub excommunicacionis pena
iurisdictioni nostre et successorum nostrorum in officio
se sponte, conthoralem, heredes et successores suos lib ere
submittendo in hac parte, in terminis infrascriptis videlicel in festo s. GaUi mediam S. et aliam mediam in festo
s. Georgii in perpetuum terminis proxime venturis el se
immediate sequentibus. Martinus autem predictus de media sexagena census, quam hucusque percepit in et super
doma Naythartonis, eisdem plebano et ecclesie condescendit et iure omni, quod sibi in eodem competebat, per
eos levandum et percipiendum in duobus terminis prescriptis per mcdium, videlicet unum ferlonem in festo s.
Galii ct alium in festo s. Georgii annis singulis, promittens
sub excommunicacionis pena similiter iurisdictioni prescripte submittendo se in hac parte, conthoralem el he"
redes suos prefatos plebanos et ecelesiam in possessione
dieti census levacione, percepcione, utifruicione ipsius
non impedire nec quomodolibet perturbare per se aut
quemvis alium publice vel occulte. Acta sunt hec anno
d. m. trecentesimo octoagesimo quinto die decima nona
mensis Julii.
*'36. 1386, 15. září. Tamtéž I I. sir. 398. Hanco
vicepltbanus.
*37. 1390,6. prosince. Krofta, Aefa Urbal1i V. č. 408.
Johanni Johannis providetur de ecclesia s. V., cuius fructus
20 marcarum argenti valorem non excedunL vacante per
obitum eius rectoris Andree, qui apud sedem apostolicam
decessit.
*38. 1397, 12. dubna. Krofta, Acta Urbani V. Č.
1134. Bonifacius - papa - magistro et fratribus hospitalis S. Francisci Cruciferorum cum stclla - . Elsi ex debito - . Cum itaqlle, sicut exhibita nobis nuper pro
parte - Wence.lai regis - atque vestra pelicio COl1ti;,ebat, hospitale. vestrum, in quo magna languencium et
lI1firmorum multltudo frequenter decumbit, ignis voragine
consumptum et nondum in tOtUlll reparatum fuerit, eiusque fructus, redditus - propter guerras et dissenciones
minuti et deteriorati existant, quod vos et lan·
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guentes ac illfirmi commode sustenlari et alia vobis
incumbeneia onera supportare commode non valeatis, et
pro parte dicti regis atque vestra nobis fuerit - supplicatum, ut s. Valentini - et s. Petri in Porziecz - ecelesias
parrochiales, que de iure patronatus dicli hospitalis ex!stunt, eidem hospitalí in subsidium - incorporare - dlgnaremur. Nos - predictas ecclesias, predicto vestro
hospitali - incorporamus - .
*39. 1397, 17. listopadu. Rulwp. č. 2072 f. 205.
Katherina, relicta olím Jaclonis viceiudicis Mai. Civ. Prag.,
legavit et depu tavit testamentalíter unam s. gr. census
perpelui plebono ct ipsius fuluris aput s. Valenlinum in
Maiori Civ. Prag. suam post mortem. Item legavit mediam
s. similiter census annui fratri Jacobo, predieatori im monaslerio s. Marie Nivis, usque tempora vile sue, sed post
ipsius mortem idem census super conventu dieti monasterii devolvetur pleno iurc. It. legavit lllediam s. gr.
conventui aput s. Jacobum Maiorem virtute
census unius liltere - sonantis sup cr censu memorato in domo
- Hanglonis lmrsificis in vico cingulatorum. Actum
sabbato antc octavam s. Martini a. d. MCCC nonagesimo
septimo.

*40. 1401.
Orig. listina v archivu kelpit. sv.
Vítské XXI. č. 28. Ogerius, rcctor a!taris s. Dorolhee in
ecelesia Pragensi ac corrector elcri diocesis Pragcnsis,
reverendissimi in Christo patris et domini d. \Volframi,
dei gracia archiepiscopi Pragensis, aposlolice sedis legati,
vicarius in spiritualibus generalis, ad uni versorum tam
presencium quam futurorum tenore presencium deducimus
noti~iam, quod ex litteris bone memorie d. J enczonis,
preposili ecclesie s. Crueis \Vratislaviensis, et d. CU1l5S0nis de Trziebowel, decretorum doetoris, ecelesie Prageusis
canolllcl, yicariorum in spiritualibus reverendissimi in
Christo patris d. Johannis, bone memorie olim archicpiscopi Pragensis, aposto1ice sedis legali, generalinm, accepimus, qualiter quidam d. Nicolaus, olim rector ecclesie
s. Clemcotis in Porziecz Pragellsi, eiusdem eeclesie sue
cOlldicionem cnpiens face're n;eliorem unum braseatorium
seu lostorium diete sue eeelesie simm prope eandem
suam ecclesiam ab una parte inter balueum Nicolai dicti
Nebel et ab ali" parte inter molendinulll Fancze dicti
Nuremburger cuidam Pelro dieto Hospodarzik, pro lunc
civi Maioris Civitatis Pragensis, et ipsius heredibns ct
suecessoribus sub annuo censu qnatluor s. gr. d. pr., divisím in festis ss. Georgii Cl Galli solvendarulll exposuit,
convenit et locavit, ila tamen, quod ipse d. plcbanus
huiusmodi censu recepto de eodem d. plebano ecelesie
s. Valentini predicte Maioris Civitatis Prag., qui [uerit pro
tempore, in terminis prenotatis nOllaginta gr. grossorum
predietorum divisim solvere deberet el ad solvendum sit
astrictus. Et quia predictus Petru s Hospodarzik non valeus
propter inopiam diclum braseatorium seu tostorium tenere,
ipsum braseatorium seu tostorium desertavit, quod pluribus annis sic desertum pennansit et quasi totaliter in
tectis, pavimentis et ediliciis anichilatum, propter quod d.
Nieolaus Playeri 5_ ClemenlÍs ct Andreas s. Valcntini
ecdésiarum rectores censu, qui de dieto brasealorio seu
t08torio ipsis solvi debebatur, hucusque caruerunt et care nt.
Et ne ipsum braseatorium seu tostorium in toto anichiletur et
dietis rectoribus census ipsorum pereant, nobis supplicaverunt, ut premissa conspicere et dictis ecelesiis, ne in tolo dicto
censu frandentur, providere dignaremnr. Nos vero volentes informari, au ita Bit, de eoJem braseatorio seu tostorio, prout prescribitur, locum, in quo ipSUlll braseatoriulll
seu lostorium existit silualulll, personaliter accessimus et
Ha olllnino invenimus, prout superius est descriptum.

XV 1. 11.osteÍ sv. ffalel1/Íl1il.
Unde dictis ecelesiis et ipsorum reetoribus succurrere
volentes, ne in toto dictis censibus sint fraudati, prescriptorum dd. plebanorum aecedcnte consensu ac peticionibus ipsorum inclinati, assumplo nobis 11onesto viro
Laurencio, eive Novc Civ. Pr., de dicto brasealorio seu
tostorÍo disposuimus et ordinavimus et presentibus disponimus et ordinamus in hunc modum: Ita videlicet, quod
sepedietum braseatorinm seu tostorium sllpradictus d. Nicolaus, plebanus s. Clementis, cnm sua area per se et
suos successores perpetuo teneat ac fructus, quos poterit
uberiores, sibi et ecclesie sue de eodem procuret et
adducat, ac d. Andree, plebauo ecclesie s. Valentini memorate, et ipsi ecelesie ac ipsius successoribus quadraginta gr. predictorum grossorulll de dicto braseatorio seu
tiostorio solvat aut in alio loeo demonstret. Quam disposicionem el ordinacioncm supradicti dd. plebani ipsorulll
ac ecclesiarum suarum nec non succeSSQrUll1 suorum nomine bcnivole ct grate susceperunt ac temporibus perpetuis eandem inviolabiliter tenere et observare promiserunt. Et ibidem statim sepedictus d. Nicolaus, plebanus
ecclesie s. Clementis, suo et ecc1esie sue nomine prenominalo d. Andree, plebano ecelesie s. Valentini, et ipsius
successoribus prescriptos quadraginta gr. census de et
super domo, braseatorio el ipsorulll areis d. Petri Presbyteri, conciyi, Núve Civ. Pr., si tis in Porziecz intcr
domos J ohannis muratoris et Nicolai Coldicz fullonis
contra domum LaL1rencii pannificis hincindc sitis uemollstravit, designavit ae libere conJcscendit de eisdem ac
litleram super codem censu confectam ac tribus sigillis
parvis rotundis sigillatam eidem d. plebano, eeclesie sue
et ipsius successoribus tenoris infrascripti tradidit ct
assignavit, petens cum sepedicto d. plebano ecclesie s.
Valentini premissam ordinacionem et disposicionem modo
premisso factam approbarc, ratilicare, auctorisare et ordiDarja aucloritate confirmare prescriptumque censum quadraginta gr. de ct super doma, braseatorio el areis antedictis in Porziecz Pragensi prius nominatis ecclesie s. Valentini et ipsius rectoribus perpetuo allnectere, unire,
applieare, inviscerare et incorporare. Nos vero supradictorum dd. plebanorum peliciollibus utpote iustis, racionabilibus ct iuri cOllsonis favórabiliter annuentes considerantesque prescriptam ordinacioncm ct disposicionem in utilitatem el comodum dictarum ecclesiarurn et ipsarllm
rectorum provenire, supradictam ordinacionem et disposicionem modo pren1Í,so factam approbamus, ratificamus,
auctorisamus et ordinaria auctoritate confirmamus prescriptumque censum quadraginta gr. prelibate ecclesie s,
Valelltini ct ipsius rcctoribus perpetuo annectirnus, uuimus, applicamus, invisceramus ct incorporamus ae decetero
et inantea eosdem iuris ecc1esiastiei el non mundani deeernentes reputari, omnesque alias littcras super dicto
braseatorio seu tostorio confectas, cuiuscunque tenoris
existal1t, prcmisse ordinacioni ct disposicioni contrarias
presenlibus cassamus, irritamus et anullamus. Tenor vero
littere super dieto censu confecte sequitur et est lalis.
[Následuje listina Petra Kněze, měšťana Novoměstskébo
ze dne 27. srpna 1401, kterou přiznává se k povinnosti
platiti ročně 40 gr. ze svél.lO pivováru na PoříČi.] In
quorum omnium fidem et testimonium presentes litleras
fieri et sigilli vicariatus archiepiscopatus Pragensis, quo ad
presens utimur, appensione iussimus communiri. Datnm
Prage a. d. m. quadringentesimo primo - die - .
"'41. 1404, 17. bl·ezna. Libyi conjir1ll. Vf. str. 115.
Ad presenl. d. Sdenconis, magistri hospitalis cruciferorum,
ad ecc1esiam parrochialem s. V. per mortem Andree vac.
magistrum Georgium Bora, decretorum doctorem instit,
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*42. 1406.

Tadra, SOUdlÚ akta V. str. 208.

Causa inter mag. Georgium Bora plebanum el Nicolaum
rimcr, civem Mai. Civ. Pro
*43. 1406, 2. října. Libri C01zjirm. Vl. str. 190.
Ad ecclesiam S. V. per resign. M. Georgii Bora ex causa
permut. vac. d. Thomam, olím plebanum in Hosezka,
instil.
*44. 1407, 16. července. Libyi cOl1jirm. Vl. str. 219.
Ad ecelesiam S. V. per resign. d. Thome ex causa permul.
vac. de consensu d. Sdenconis, supremi magistri hospitalis,
d. NicoJaum, olím plebanum in Brandis instit.

*'45. 1408, 14. května. Tadra, Soudni akta Vl.
str. 275. Causa inter Gindram, altaristam s. Marie, et
Lewam, civem Mai. Civ. Pro
*'46. 1410, 28. května. Libyi COl1fir1ll. flll. str_ 1.
Ad ecclesiam S. V. per resign. d. Nicolai d. Jacobum,
olim plebanum in Gyrna, pleb. instit.
'"47. 1413,17. srpna. RullOp. Č. 2102 f. 8. D. Wilhelmus, plebanus eeclesie S. Valentini, emit pro se, Jacobo
cive Minor. Civ. Pro I S. gr. C. erga Mathiam dictum
Cozdras pro X S. super vinea ipsius Mathie. Act. fer. V.
post. Assumpc.

*48. 1418, 18.

října.

Libri cONjil;m. Vll. str. 274.

Ad present. d. J ohannis, magistri ho.pitalis, ad ecc1esiam
S. V. per resign. d. Petri, nltimi rectoris, ex causa permul. vac. d. Pelrum, olim plebanum in Swietecz - instit.
'*49. 1423, 20. dubna. Tadra, SOttdl1i akta Vll.
sir. 113. (Acceptacio d. Johannis presb. de Rozental
ecclesie S. V.l A. MCCCCXXIII die XX m. Aprilis in
monasterio ss. Pelri et Pauli in Zitavia d. Johannes principalis constitutus coram d. Ulrico, plebano in Nymburga,
subexecutore gracie sue, ecclesiam S. V. per mortem Petri
de Wlassim vacantem cum protestacione solita acceptavit
virtute gracie sibi per sedem apostolicam facte - .
*50. 1428, 4. května. Rukop. kapit. sv. Vitské K.
XXXllII f. 235. In no mine d. amen. Coram nobis Johal1Ile Cardinali, arcium liberalium magistro ac baccalario
in decrelis, curie archiepiscopalis Prag. ofliciali, Regina,
ll1u!ier de Praga, proposuit contra Stephanum de Chotiessow, olim reetorem scholarum S. Valentini Mai. Civ.
Pr., diccns se cum eo ct ipsum cum ea matrimonium
simul per verba et in facie ecc:esie ante spacium duorulll
annorum - contraxisse - tamen propter frigiditatem ct
impotenciam dicti Step han i - petebat inler se et ipsnm
Stephanum - matrimonium - deelarari nullum - . Ad
quam proposieionem - pars adversa - respondit eonfitcndo se impotentem et maleficiatum - .
1. 1440, 13. června. RttllOp. č. 992 f. 202. Nicolaus ccrdo dietus Oprssal fassus est, se mas quinque s.
gr., quas Jana, relicta Jarossii rimeri pro ecelesia S. Valentini in remedium animarum legavit, circa se habere et
in eisdem debitorie obligari. Et easdem quinque s. gr.
iam nominatus Nicolaus cum consensu parochianorum
ecclesie prcfate proscribit in domo sua sita ex opposito
balnei Iudeorum ex una et curiam olím Chotiessowsky
díctam parte ab altera - . Pro quo quidem censu vitriCi
prefate ecelesie debent et tenenlur singulis annis tres
libras cere pro luminibus ad pretactam ecclesiam emere
- ad festivitates - Nativitatis Chrisli, Pasce et Penthecostes per unam libram. Quidquid autem omni anno de
huil1smodi censu ultra cere prefate empeionem resultaverit,
illud - pro indigencia sacerdotis aut reformacione ecelesie
prefale convertere debent. - Act. fer. II. ante Viti.
2. 1452,
Rt/kop. Č. 90 j. 216. Woytiech
sutator et J ohannes textor vitrici.
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RullOP' č. 2141 f. 388. Parochiani
3. 1455.
publicaverunt VI S. gr. debiti per Nicolaum Oprssal
obnoxii.
4. 1456.
Rt/lwp. č. 992 f. 202. Martinus
lorifex et J ohannes, maritus Barbare, diete Krásná, vitrici.
5. 1473.
RU/lOp. č. 2141 f. 115. Legatae
sunt II s. gr. pro aedificio aestuarii dotis s. Valentini.
6. 1473.
Rukop. č. 2141 f. 115. Johannes a
corponibus nomine parochie.
7. 1474, 1ó. dubna. Listilw č. 1.-380/4. (Postoupení dobré vůle a jiných listův od poručníkův Johanny
Prhošový k záduší.) My Ondřej Maustill, Prokop vačkář,
Brož bečvář a Anna Pařízková - poručníci mocni
statku paní Johanky Prhošové dobré paměti - vyznáváme
že s dobrým naším rozmyslem ty čtyry listy naše,
první, kterýmž ctihodný kněz Ziffrid opat a jiní kněží,
lÍředníci jeho i veškeren konvent kláštera Břevnov
ského vyznávají, že s povolením - Václava Če
ského krále, prodali jsou osm k. gr. platu ročního věč
ného - panošovi Benešovi z Mnichova, druhý list dobré
vule, jímžto paní Johanka z Žep s Lidmilou, dcerou svou,
prve do!čený list !,onventu Břevnovského dávají - Prokopovi Stírkovi z Sárky; třetí instrument Mikuláše (nevypsáno) obecního písaře, v kterýmžto list povolení krále
Václava konventu kláštera Břevnovského daný, aby oni zboZí
téhož kláštera do jisté sumy peněz odprodati mohli, ku
prosbě Petra, opata Břemo\"Ského, jakž jim vydán, od
slovav k slovuy vložen a vepsán jest - a čtvrtý list, jímžto
Jan Sárka z Stírky pro dav nám trhem pravým VlIlI I, k.
a II gr. úroka a platu ročního věčn,ého a k tomu XXXII
kur na lidech svých vlastních v Zepích, hcterýžto plat
jemn jakožto dědici pravému po Prokopovi S. z S., otci
jeho, na rozdílu s Stanislavem, bratrem jeho, se jest dostal, dal jest nám také týmž listem svým k výš dotčeným
listům, jimižto otec jeho po přcdcích svých a on po něm
také k svrchupsanému platu právo a spravedlnost měli
jsou, svou plnou a svobodnou dobrou vuli řádně - dali
jsme také dobrovolně opatrným lidem kostelníkum a
osadním kostela sv. Valentina - . Jenž je,t dán 1. 1474
ten pátek po sv. TiburGÍ. (Viz výše str. 235 č. 4.)
8. 1477.
Ruliop. č. 2141 f. 409. Johannes
a carponibus nomine parochie induxit ad pecnniam 'IVenceslai Buozek, quam toUere debet a Petro Poledne pro
domo ei vendita occasione II s. gr., quas J\hrtha Wissniowczowa pro ecelesia legavit.
9. 1479.
Rukop. č. 2004 f. F.11 a č. 2103
f. 155.. J ohanues, ponderator speciernm, et Andreas negoc'ator, vitrici ecc1esie S. V., emerunl pro eadem eec1esia
I s. gr. census annui in vine a, cjue sita esl inter vineam
Katherine, conlhoralis Procopii coloratoris ex Ulla et torcular Obrzistewske parte ab altera apnt Johannem, natum memorali Procopií, pro XIIII s. gr.
10. 1487, 27. :dubna. Ru/wp. č. 2004 f. L. 18.
Vitrici ecclesie S. V. emcrunt LXX gr. census annui in
hominibus subseriptis: in Jirzikone, pince ma de domo
penetrabili alias Conradi [č. p. 936-1.] et vine a et fupdo
eiusdem vince sita retro Strahow sub monte Albo,· de
tribus sbichonibns 1/, s. gr. cemus; in Johanne, tabernatore de Brziewnow, dicto Kossorz, et vine a ipsius sita
in monte Tiburcii, tribus striehonibus, 1/, s. gr. census
et in Johanne dieto vVlk de uno strichone vince X gr.
census erga :\'Iartham, relictam Habssonis huntéř, pro XIII
S. gr. Ex parte diete parochie fuere missi Petrus Alba
crux, officialis oflicii sex dominorum, Gregorius, textor
tele, et Augustinus, vitricus eiusdem ecclesie. Act. fer. VI.
ante Phil. et Jacobi.
35*
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11. 1487.
Rukop. Č. 94 11. f. 39. Beness
cerdo, Augustinus sublimator vini, vitrici.
12. 1489, 24. března. Listina č. J.-380/S. Ten
outerý před hodem Zl"ěstování P. M. stala se jest vejpověď od nejjasnějšího knížete pána a pána Vladislava, krále
Českého a pána našcho Ilcjmilostivějšího, a skrze uroz.
pány, kteří jsou byli při J. K. Mti v pokoji J. "Hi Kr.,
takováto: Mezi ctihodným knězem Pavlem, opatem kláštera
Břevnovského, a osadními sv. Valentinskými o držení
platu ve vsi Žepích; jestliže chce kněz opat v držení býti
těch lidí, tehdy aby vydával do komory osm k. gr.
z kláštera Břevnovského tak a na ty roky, jakož v listu
hlavním kněze Sifryda sl"ědčí osadním sv. Valentinským,
anebo aby jej splatil jim. Tito páni byli v pokoji krále
J. Mti: Jan z Hvazmbnrka, Pavel Skalský, Jindřich z Hradce,
Jan hofmistr, Selnberk kanc1íř, Zde slav z Sternberka, p.
Vojíř a jiných mnoho dobrých lidí. Osadní sv. Valentinští
byli: Jan rejmar kostelník z rynečku, Petr od bílého kříže,
Jonáš rejmar, Duchek Tábor, Pavel Kule rejmar, Augustin
kožišník.
Yejpověď krále Vladislava: V té při a ruoznici, která
jest mezi knězem Pavlem, opatem kláštera Břevnovského,
z jedné a osadními sv. Valentina z druhé, jakož jsou tíž
osadní okázali list s dobrou vůlí na 8 k. gr. platu, jakž
týž list elc., proti tomu kněz Pavel, že oni drZí yes i lidi
a list že nesvědčí než na plat a také že list nesvědčí
držitelům ne:/; Bcnešovi, i J. M. Kr. nahlédnouti jest ráčil
v ten list, poněvadž na věčný čas svědčil a dědička tu
dobrou vůli dala, že ji J. M. pH tom zůstavuje. A chce-li
kněz opat ty lidi a ves drželi, aby jim z komory ten
plat vydal. Pakli se mu zdá, tcn plat od sebc splatiti, to
také bude moci učiniti vedle znění listu etc. Factum (I) in
feria Anuncc. M. V.
13. 1492.
Ru7lOp, Č. 94 JI. f. 58. Ctiborius
Braum de Chomutowicz nomine Marze, inquiline sue,
tulit IX fl. ung. a magistro Simone, plebano s. V., quos
predicta Marza eidem Simoni ad manus fideles serv are
dederat.
14. 1496.
Tamtéž f. 87. Jonas rymer et Nicolaus pellifex vitrici.
15. 1502.
Ta 111 též f. 83. Johannes pistor et
\\' enceslaus salista vitrici fassi sunt, quia tulerunt XX s.
gr. pl'. a m. Procopio, quas olim sacerdos \N enceslaus,
plebanus eiusdem ecclesie, pro eadem ecclesia legavit.
16. 1508.
Tamtéž f. 99. J ohannes Poledne
pileator nomine tocius parochie.
17. 1509.
Tamtéž f. 100. Wenceslaus Habra
et Laurencius calcarista vitrici.
18. 1510.
Rukop. Č. 2108 f. 49. Wenceslaus
Habra et Laurencius calcarista vitrici.
19. 1516, 12. ledna. RuTlOp. Č. 8 f. 16. Sacerdos
Symon a s. Valentino fecit testamentum sabbato in octava
Epiph. Oznámil najprve, že knihy všecky, kteréž má in
thcologia, ty všecky odkazuje Alubrožovi, synu Páně Pře
hořovu. A jiný statek vvšecken Dorotě Mičánce, tetě
mé vlastní s p. Rehořem soukenníkem z Nového
[Města] - . Z toho aby vydali kalich, který mám stříbrný
__ do Hory k vysokému kostelu - , Jírovi a Janovi, pacholatóm, synuom bratr~a mého, po X k., kde jeden jest
v Koufimě a druhý v Cáslavě. ll. k sv. Valentinu V k. m.
20. 1519.
Rukop. č. 534 III. f· 14. Jan
Haláček a Petr Slovák kostelníci.
21. 1520.
Rukop. Č. 2142 f. B. 5. (Kšaft
odkaz~ji k sv. VaJakuba od Bílého kl-íže.) Též
lentinu na opravu a dodělánie zdi okolo kostela X k. m.
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22. 1522.
Tamtéž f.
Šimon tkadlec plátna kostelníci.

50. Jiřík Holárek a

23. 1528.
Ruhop. Č. 534 111. f. 115. Martin
Šilhavý a Jan forman kostelníci přijali XXX k. gr. m.
od nebo Osanny kšaftem odkázaných od Jana Poledne
klobúčníka a XX k. gr. m. od nebo Mikuláše sladovníka
od kapruov a to od Jana Kapra.
24. 1529, 1. března. Ruhop. č. 2095 111. j. A. 5.
(Kš aft Jana, faráře Valentinského.) Já kněz Jan, farář toho
času od sv. Valentin a v St. M. Pr., jsa v kázni boží,
však při dobré paměti, děkuje P. B. všemohúcímu, oznamuji vuoli svú poslední tímto Haftem: Jakož sem i prve
sem oznámil v plné radě mezi pány a to jest městskými
knihami zapsané, že odkazuji duom s"ój na Karlově ležící
Janě, kuchařce své, mocně, kterýž sem koupil od nebo
Víta Jenka a jej zaplatil tohoť dověfím též Janě,
že z toho všeho statku bude činiti skůtky milosrdné chndým. A vorloj tenf odkazuji knězi Mikulášovi, faráři u M.
B. na !úži. - Act. fer. II. ante Trans!. s. Wene.
25. 1532.
Rt/IlO)'. č. 2103 f· 293. Osadní
záduší sv. Valentina mají platy na vinicech od osob níže
psaných: Ondřej švec, měštěnín Menš. M. Pr., koupil
vinici 4 str., kterážto slove Slánská a leží pod Věnečkem
podle cesty z jedné a Ficetovy z strany druhé, od Jana
Třeška za LXXXVII k., úrok po XV gr. 111. Jan Wolf
soukeník, měštěnín Pražský, k. vinici v 7 str. ležící na
Bílých Horách podle Hanzle a Jana Zežhule od Marty
Purkrábkové za XL k. m, úrok J/2 k. m. Prokop
Tonrajs, měštěnín Menš. M. Pr., k. vinici IlIlI/2 str. za
Zajímačkú ležící s polovicí lisu od Lidmily, manžclky
někdy Duchka Vikáře, za C k. 111., úrok I k. m. - Matěj
z Zahrad od sv. Jakuba k. vinici 2 str. pod Věnečkem
podle p. Martina Holce a Ondřeje ševce od Kříze pivovárníka za L k. m., úrok I h k. m. - Hanuš jinak Hanzl
z Malé Strany k. vinici I str. na Hynkovské hure vedle
Jindřicha a Papeže obostranně od Pa'.;la z Roznošova
domu za XII! /2 k. m., úrok X gr. m. - Sebestian Kroupa,
měštěnín Pražský, k. vinici VII) / 2 str. pod Yěnečkem
vedle Jiříka Hrdiny a Jakuba Korandy obostranl1ě od
Blazka z Pereftu za CCL k. gr. m., úrok 1'/, k. m. Jiřík, kovář z Dlážení nad branú Strahovsktí, k. vinici
III str. ležící za Strahovem pod Bílou Horou na kraj i od
Vavřince i11uminatora za X k. m., úrok '/2 k. m.
Rukop. č. 2111 f. 15. Vavřinec
26. 1532.
tkadlec a Jan kořenář kostelníci.
27. 1533.
Tamtéž.JiHk rajmar, Vojtěch Prstek
kostelníci.
la1/ltéž, Václav Čepel, Jiří Kvas28. 1536.
nička rejmar koslelníci.
Tamtéž f. 137. Vavřinec tkadlec
29. 1540.
a Kříž, mistr pivovárský, na místě osady.
30. 1547, 26. července. Rt/kop. č. 100 f. 145.
Jakož jsú se rukojmí postavili listem hlavním Jan Havránek
a Jan Klusna k osadním záduší sv. Valentina za Havla
z domu Buršova za 100 k. m. do tří let, i jmenoval jim
týž Havel dva podpurcí. Act. die Anne.
31. 1556, ll. února. Listina č. 451/15. (Kšaft
kněze Tana Smíška.) My administrator a farářové konsistoře
arcibiskupství Pražského pod obojí přijímajících známo
činíme tímto naším listem, že podepsaný ksaft kněze Jana
Pražského příjmím Smíška nachází se v knihách našich
konsistořských na 1. 1556 zapsaný slovo od slova takto;
Fol. F. VI. postridie Georgii. Kšaft nebo kněze Jana Pražského příjmím Smíška od práva duchovního stvrzený. Já
kněz Tan, rodem z Prahy Nov. Města, farář u sv. Pavla
v špitále, jsa v nemoci ještě při dobré paměti, ueinil
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sem pořízení o statku svém a poručníci aby byli nad
týmž stat~em mým kněz ,Pavel, farář sv. H~vla, mistr Jan,
farář sv. Stěpána, p. Vít Reřaba, p. Martin Sašek. Nejprvé
poroučím puldruhého sta k. m. k záduší sv. Valentina na
ten způsob, aby za ty peníze koupili něco platu a já
jestliže bych byl živ do smrti mé, abych toho užíval,
kdež bych kolí byl, buď na té faře sv. Valentina aneb
kdekoli jinde bych pak byl na faře kromě Prahy. Item
Je sv. Petru 50 k. žákům na maso aby bylo dáváno
z těch peněz, dokudž jich stačí, a sousedé na žáky aby
žádné sbírky nečinili. H. k sv. Klimentu žákům 10 k. m.
na maso, it. k sv. Vojtěchu pod Slovany 10 k. m. žákům na maso, it. k sv. Vojtěchu do Jirchář 10 k. m. na
maso zákům, il. do Slovan do kláštera 50 k. m., do
špitálu" chudým k sv. Pavlu 15 k. m., k sv. Bartoloměji
15 k. m., it. na lázně, aby byly chudým topeny, 10 k.;
il. chudým aby bylo sukna koupeno za 50 k. m.; it. do
všech záduší dávám 30 k. m. - n. Janovi, vnukovi nebo
Kateřiny, sestry mé tetinné, 10 k. m., Lidmile, služebnici
mé, 40 k. m. a šaty ložní i choděcí i s truhlami plátna,
kromě kněh a sermonův, kteréž rozdány ať sou kněžím,
pokudž kterému budou viděti uzitečné. n. k sv. Pavlu do
špitálu na zvon 100 k. m., il. knězi Janovi k sv. Pangráci 10 k. m., it. knězi Janovi, faráři v Jirchářích, 5 k.
m.; il. na pohřeb 50 k. m. A prosil sem kněze Jana,
kaplana sv. Havla, aby z těchto tabulek mých tenlo Haft
mon vlastní rukou sepsaný pl'epsal a svým vlastním sekretem zapečetil sem, - P. faráři Havelskému vorlojíček,
Jeronimum sine indice p. faráři Kalabrskému. Act. fer.
III. ante S. Valenlini a. 1556. Kalich pozlacený svůj
dávám knězi Pavlovi, faráři sv. Havla.
32. 1577.
ListiHa č. J.-380/6. V neděli po
Povyšení sv. Kříže zalozen§ jsou tyto rejstra, náležející
k záduší sv. Martina v Zepích, při přítomnosti pánů
ouredníků, předně p. Valentina Stříbrského, ouředníka
kostela sv. V., a p. Jiříka Pytlíkovce, toho času ouředníka
Břevského, v kterejchžto rejstřích nacházejí se pořádně
dluhové i duchodové k tomu záduší náležející.
33. 1595.
Listina 1.-451/19. Já Zykmund
Slnzský z Chlumu a na Tuchoměřicích, berník kraje
Slánského sněmem nařízený, známo činím tímto listem,
jenz kvitancí slove, přede všemi, že sem přijal listy při
znávací, zbírku a berni na lid válečný proti Turku od
slovutných a moudrých pánův ouředníků záduší sv. Valentina, co jest se toho za termin první, jenž jest v pondělí
po Provodní neděli léta 95, a též za termin svatoJiřský
téhož léta z lidí osedlých tří osob sešlo a dáti dostalo,
jmenovitě obojího jedna kopa padesáte sedm grošů" vše
míšenských, z kteréžto tak přijaté zbírky a berně za dotčený terminy já z počátku psaný berník krajský, i na
místě pana l\Iikuláše Srn ovce z Varvažova, též berníka
ctc., jmenované pány kvituji propouštím, prázdna a svobodna činím na časy nynější i budoucí. Toho pro lepší
jistotu a duvěření sehyt svůj vlastní a přirozený při tisknouti sem dal k této kvitanci, jíž jest datum v středu po
sv. a blahoslavené Trojici, léta etc. 95.
34. J 5,97, 3. března. Listina J.-451/44. Z jistého
povážení - úředníci k r. 1596 zvolení Jiřík Biskup a Jan
Famira i na r. 1597 se nařizují. Act. fer. 2. post Reminiscere.
35. 1599, 13. ledna. Tamtéž. Z jistého uvážení p.
purkmistra a rady starším a jiným všechněm osadním záduší kostela sv. V. k tomuto v nOl'ě nastalému roku 99.
za úředníky k spravování a opatrování věcí a potřeb zádušních zvoleni sou a se nahzují osoby nížepsané: Jan

Famire, Jan Kurfyršt.
Trium regum.
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Act. in consilio fer. 4. in octava

36. 1599.

Lisli1za 1.-451/2! Artykulové
pfináležející k pánum literálům starším i mladším
i všem osadním záduší kostela Sl'. Valentina v Star. M.
Pr., kterak by se při té osadě v společnost scházeti a
podle nich chovati a je za dobrý řád držeti měli, SOu
sepsána den památný sv. Jana léta 1599.
Poněvadž jednoho každého řemesla jisté arty kule,
pro rozmnožení cti a chvály pána Boha všemohoucího 'a
poctivé a dobré jako nějakým řetězem v hromadě se
zdržuje, i vidělo mi se za slušné, kteří cti a chvály pána
Boha všemohoucího i ve všem dobrém a zvláště k vzývání
a oslavování jména Božího jednoho každého napomenouti
máme, jistými artykuly a řádem chvalitebn)'m obmeziti a
ozdobiti, aby tudy čes! a chvála pána Boha našeho se
rozmáhala, k tomu poctivé sousedství a bratrstvo konventn
literatského své rozhojnění v dobrém bralo. Ač pak koliv
jeden každý pobožný a na paměti vždyckny pána Boha
mající člověk co dobrého a pánu Bohu líbezného sám od
sebe podle své nejvyšší možnosti činiti hledí, však poně
vadž ne všickni takového ducha jsou, aby k témuž dobrému sami od sebe ochotni a schopni byli, zapoti:ebí
jest jistých i prostředků v, kterýmiž by k témuž dobrému
jako z temnosti k nějakému světlu jasnému přivozováni
byli, a slibům svým, jiIlliž jsou se P. B. zavázali, též i
l:ádu a vší obci k spolcellosti osady z dobré své vuole
jsou přistoupili, dosti uciniti jeden každý hleděli. Z těch
příčin níže psané artikule k dobrému, užitečnému poctivé
společnosti našich osadních za řád chvalitebný dobromyslně
jsou nařízeny a ustanoveny. Kterýmižto máme a povinni
budeme se říditi a spravovati, a to nyní i na časy budoucí.
Artikul pnnL
někteří

Předně a nejprve aby jeden každý podle své nejvyšší
možnosti na to se snažil, kterak by skrze něho P. B.
ctěn a velebcn byl, a to sobě začasté ku paměti přivo
zoval, že z darů od P. B. sobě propůjčených a daných,
by pak dosti shovny byly, v den poslední wudný, postavíc se před tváří syna Božího, hrozný (?) počet vydati
musí, pro tož jeden každý z povinnosti křesťanské a závazku na křtu (i) P. TI. učiněného chval Božích a spasení
du~e své se vší snažností vyhledávati má.
To pak lépeji
díti se nemuože, jako v chrámě Božím a v společnosti církevní, v kteréžto od mnohých jedními ústy P. B. vzýván
býti má, tak jalcZ nám písma svatá, zvláště pak žalmové
sv. Davida ukazují. Prolož jeden každý spolusoused osady
té, buď učený neb sprostný, jenž by znal literu a čísti
umel, bude povinen do chrámu Páně, když by služba
Boží konána byla, na kruchtě k pul pitu dáli se ihned
po zvonění najíti a pomoci P. B. z dobrodiní jeho svatých, kteréž nám hříšným činiti ráčí, chváliti. Když by
pak toho činiti nechtěl, jsa napomenut od osadních v spoleenosti, ten aby byl povinen dáti libru vosku k záduší.
Pakli by se kdy proto pánům osadním zprotivil a vedle
toho artikule tak se nechoval, ten aby víceji do osady
obsílán nebyl. A kdyby jeho buď manželka, dítky a če
ládku P. B. prostředkem smrti zachovati neráčil, aby tu
žádný z nich při tom chrámě pochován nebyl.

Artikul druhý.
Druhé, aby jcden kazdý, buď učený neb neučený,
by litery neznal, každý hospodář s manželkou i s dítkami
a čeládkou svou bude povinen je k pobožnosti napomínati,
aby do chrámu Páně šli. A přijdouc aby jeden každý
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z nich všeckcn ku pobožnosti se oddal a zanecBaje všelijakých marných zbytečných myšlení to u gebe rozjímal,
ze jest nepřišel před nějakého světa tohoto monarchu
smrtedlného (před kterého sice předstupující s postrachem
i s hrůzou přichází), ale před P. B. všemohoucího, nebe i
země i všech všudy věcí stvořitele, a že na jeho posunky,
způsoby a činy a všeckna předsevzetí netoliko lidé srn rtedllJí. ale velebná a svatá Trojice i všickni anděly Boží
patřÍ, tak ahy vnitř i zevnitř na sobě nic jiného neukazoval jedině to, že všecken k chválám Božským, k poslouchání slova Božího a vyhledávání spasení svého přiho
toven jest.
Artikul třetí.
Třetí, věda tehdy jeden

každý jak vedle své povinII osti Pána Boha ctíti má, povinen také bude, aby všelijaké lenosti zanechaje hned brzo po znameni do chrámu
Páně šel, a na místo jemu nálezející bez všelijakého nabádání nadjíti se dal. Znajíce to, ze P. B. všemohoucímu,
otci nebeskýmu, nic milejšího na dobrovolnou službu býti
nemůže, tak jakž patrně v žalmu 120 též 133 tolikéž i
i v 134 máme poznamenáno i jinde také to se ukazuje.
I v pravdě jest, ač se některým sluši (kteří přední jsou)
majíce brzo v kostele býti a dobrý příklad na sobě jiným
ukazovati a dávati, na prosto bývají poslední a ještě velmi
řídcí a nečastí, toho aby nezanedbávali, anobrž báli se P. B.
uraziti, ale i uleknouti se hněvu Božího mají; že hřivnou
ton, které" P. B. jim z své milosti svěřiti a propůjčiti
ráčil (jako onen neuzitečný pána svého služebník, aby ji
nezakopával) těžiti mají.
Artiknl

čtvrtý.

Čtvrté, až posavad což by k té cti a chvále a rozmnožení jména Božího i také spasení našeho přináleželo,
v krátkých artikulích ohsaZeno jest. Nyní pak jak a kterak sami mezi sebon a k sobě vespolek chovati bychom
se mčli, za slušné vidělo mi se položiti. Předně páni
ouředníci starší aby pobožným a přlkladným životem jiné
pány osadní, sousedy, spolubratři, předcházeli, je, kdož hy
nětco takového před sebe mimo dobrý Zpllsob a řád
bráti kde koliv spatrili, otcovským napomenutím od toho
odvozovali. Zase naproti tomn mladší osadní sousedé
znajíc jich dobré napomenutí, lásku k sobě, náchylnost,
aby ušetřo\'ali a uposlechnouti povinni byli, nade všeclmo
pak svornost a lásku abychom mezi sebou upřímně
měli a jeden druhého bez ošemetnosti pro zachování
předně rozkazu Krysta Pána, jenž veli, milujte se vespolek, milovali, potom i pro rozmnožení toholo poctivého
sousedství a shromáždění v osadě, poněvadž i duch Boží
skrze lísta sv. Davida praví, že v svornosti a lásce bratrské mezi sebou přebývajícím pán BíHl žehnati a sumOu
všeckno dobré dávati ráčí, Amen.
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dvouch k tomu hodil, bude povinen mluviti a pánům
osadním, že json se dali najíti, poděkovati, a za jakou
příčinou se sešli a obesláni jsou, jim o\"šem upřímně
a laskavě oznámiti; a na kohož by ze starších osadních
obecních podáno bylo, aby svou sentencí oznámil, tak
potom jiní všickni po pořádku až do posledního jeden
každý bude povinen své zdání oznámiti, a číž by platnější a lepší bylo, vedle toho tak budou moci učiniti.

penízem pomoc učinili, a za to též osoby k tomu nanzení
styděti se nebudou, a na kohož by koliv ta povinnost a
práce vložena byla, ten každý bude povinen to k sobě
přijíti a v tom trvati do vůle pánův osadních, a takovou
peticí, což by ji koli pán Bilh naděliti ráčil, budou povinni ihned pánům ouředníkům osadním odvozovati.
A kdož by pak koli zpěčoval se toho ueiniti a takové
práce nechtěl k sobě přijíti, toho každého páni ouředníci
a všeckna osada budou povinni stres tati, aneb peněžitou
pokutou zpokutovati aneb před pana purkmistra pány jej
obešlíc do rady naň žalovati, aby byl ztrestán jmín ku
příkladu, poněvadž toho nechtěl k sobě přijíti dobrovolně.

Arti kul šestý.
Již pak tíž oul-edníci jsouc nařízeni od pana purlemistra pánův obešlíc všecku osadu tři osoby hodný, kterýž \}y se k tomu hodily, za kostelníký zvoliti a nařídíti
mohou, a jednomu z nich přednímn klíče od kostela, od
kaply, od kněh, i kdel jiné věci kostelní jsou, odevzdají,
a ti, na kohož by koliv podáno a nan ta povinnost vlozen;" byla, budou povinni beze všech vejmluv to k sobě
přijíti, povinnost pak jejich ta bude, aby jeden každý
ihned po oznámení k službě Páně do kostela se najíti
dal, a přijda jeden, když by bylo času zimního nebo
v rorate, vezma kus svíce, ahy šel prv pro pana
faráře, a druhý aby světlo na voltářích a jinde, kdež toho
obyčej jest, rozsvítil; třetí aby knihy na pul pit vyložil,
při zpívání setrval, času zimního při pulpitě světlo utřel,
a tak všickni tři budou povinni, jsouc spolu v lásce a
svornosti dobré, sobě pomoci věci ty všeckny ochraňovati,
aby nic k zmrhání nepřišlo a žádné škody v chrámě Páně
se nestalo.
Artikul sedmý.
Poněvadž pak předešle před některým stem léty
naši starý předkové ten způsob zachovávali, že s pokladnicí po domích též osadě dvě osoby chodily, aby jiní

Artikul pátý.

páni osadní jeden ka,dý podle své možnosti k témuž
chudému záduší pomoc učinili, ale toliko ve čtyrech nedělích jednou obcházeli, protož nynejší neb budoucí kostelníci povinni budou též tak učiniti, a ten starobylý
způsob a řád zachovati, půjdou dva krom předního kostelníka. Pakli by jeden z nich nemohl, bude povinen i
starší přední jej zastati, neb při kostele o pouti že by
peticí byla, neb někdy jindy, aby pomohli. Neb jsouce
lÍž kostelníci po domíeh s tou pokladnici ke vš cm lidem
všudy pěkně uctivě a vázně chovati a uctivá slova dávati
mají, žádajíc, aby jeden každý podle své možnosti buď
soused, pokojník, podruh pomoc učinili. Jestli že by pak
hlo z osadních sousedil do domu je nechtěl pustiti, aneb
pustě k sobě jim takové peticí a pomoci některým penízem učiniti se spěčoval, jim domlouval a nenálditě se
k nim choval, když by osadní pospolu byli, aby jim
o něm oznámil, a páni ouředníci v přítomnosti osadních
toho každého, kdož by se toho dopustil, přátelsky napomenuti neb slovy zuřivými domluviti a potrestati mají,
aby se toho víceji nedopouštěli, ale na sobě příklad dobrý aby dal a s jinými spolu sousedy se srovnal.

Když by koliv z pánův osadních dvě osoby za ouřed
níky v též osadě od pana purkmistra pánův byly voleny
a nařízeny, ty budou povinny, což by koli kdy jim bylo
z rady od pánův poručeno a rozkázáno, buď o potřebu
obecních větčí, neb toho chudého záduší, an by se ne
jednoho ale všech osadních dotýkalo, neb že by počet
pánům radním ueiniti a jiným v nově voleným ouředníkům
jak peníze tak i jiné věci zádúšní odvésti chtěli, všecknu
osadu dáti obeslati do farního domu podle obyčeje starobylého, a když by se již vespolek sešli páni osadní,
tehdy přední _ouředník. a neb druhý, kterýž by $e z T(ich

Jestliže by pak tíž kostelníci pro jiné práce k chrámu
Páně nemohli při peticí, buď o pouti a neb kdy koli
jindy, jakož toho prvy obyčej byl, že Jakub Bránický a
Petr Licht)'ch tkadlec tu povinnost jsou zastávali, protož
páni ouředníci budo'u povinni spolu s pány osadními,
jsouc spolu, z osadních někleré k tomu hodné dva sousedy
ustanoví a nahdí, aby při témž chrámu Páně, když lidé
od slova Božího jdou, za pomoc na opravu chrámu Páně
aby žádali, aby jeden každý podle své možnosti některým

Artikul osmý.

Artikul devátý.
Dále potom tíž páni ouředníci a kostelníci budou
povinni, jestliže by který soused nebo pán, jakž mnoho
páni, jsa sami jinde na svých panstvích jsou a v té osadě
své domy mají a k témuž chudému záduší pomoci žádné
nechtějí činiti, vymlouvajíc se, že své domy v dekách zapsané mají, že ničímž nejsou povinni, ani k městské povinnosti povinni, i také k záduší aby měli co dávati; a když
kdo v domích jich umře, buď čeládka nebo hospodář,
chtějí tak dobře tu jako jiní sousedi při témž chrámě
dáti se pochovati, pro tož kdož by koliv, žádného nevyminujíe, pomoci k témuž záduší chudému činiti nechtěli
Zádnýho tu nedati pochovati. By pak komu chtěli na týt
správce zalovati, leč se uvolí a připoví a dá jakýž takýž
plal aneb pomoc podle jeho moznosti a pánův ouředníkův
svrchu psaných spravedlivého uznání.
Artikul desátý.
Kdoz by pak koliv buď z stavu vvššího neb městského
a v témž chrámě Páně žádali, aby - tu v kostele mrtvé
tělo koho koli, však dobrého člověka, bylo pochováno,
tiž správcové, páni ouředníci a ochranitelové toho chudého
záduŠÍ, jakž uznají možnost u koho, aby dal od místa, buď
óO, 40, 30, 20, 10 kop nejmíněji, jak budou moci smluviti, však v mírnosti a dobrý Drostředek v tom zachovati
aby tomu chudému záduší a~i lidem nebylo na škodu:
tak také i na krchově, kdož by k týž osadě nenáležel a
pomoci nečiní a soused neb pokojníJ, a podruh byl, podle
Jednoho kazdého možnosti buď aby dal od místa jeden
groš ~ílej 2, 3, 4, 5, 10, 15 grošů bílejch neb jednu kopu
míš., Jakž uznají možnost neb chudobu,' aneb svíci misto
peněz, buď 1 neb víceji, aby pomoc každý nějakou jakouž
takouž učinil, (o se ochraně kostelníkům poroučí II místa
pro sousedy a ránu bozí morovou, kde by se kdo kde
kladl, rodové jací, aby ušetřovali.
Artikul jedenáctý.
Co se těl mrtvých dotýče tíž páni ouředníci i 1<0stelníci kdyz povolují tu v témž aneb při témž chrámě
Páně těla mrtvá pochovávati, budou povinni se dotazovati
lidí, jak mnoho budou jmíli sviec, aby taky pomoc učinili
a k záduší jednu svíci, dvě, tři, 4 neb všeckny aby zanechalI, (ak aby v témž chrámě Páně měli čím svítiti
když se slouží. I tolikéž jestli že by zvěděli kde kostel:
níci, že by některý soused neb souseda buď v též osadě
n~b v jiné, rádi pomoc 15vetlem aneb jakým jiným dobrodmím činili, buď k Vánočním hodům, Velikonočním, k památc~ seslání Ducha svatého, jsou povinni i kdo má čím
a k rdnomu každému se přimluviti, jakž O tom nahoře
dolozeno, aby pomoc učinili a za to se nestyděli, ale to
lak opatrovali, aby světla vzdy přibejvalo, aby ho byl
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dostatek, aby se nekupovalo, v tom rozšafnost aby zachována byla, a když by tak z požehnání Božího a pomocí
lidskou nlÍtna potřebu P. B. ll1ll0ha sviec nadělili ráčil,
tehdy' budou povinni dáti týž svíce obloupati a vosk pře·
pustItI a v kruhy vlíti, a to v kapli hořejší k sC\lOvání
ouředníkům dáti pro budoucí časy, kdyžby v tom kdy nedostatek byl.
Artikul dvanáctý.

S strany pak světla kostelního sviec, jakž se ten
obyčej zachovává, že mnozí sousedé a měšťané i také podruzi ten obyčej mají, když jim blké kdo umře žádají
aby jim od záduší světlo propůjčeno bylo, a' to činr
proto, aby žádné svíce pro skoupost nekoupili, ale aby
snáze s menším nákladem toho odbyli, potřební pak rádi
by to ueinili, jak k slavnostem vejročním tak i tehdáž těla
mrtvá když pohřbíti dávají, ale nemají zač koupiti, protož
páni ouředníci budou povinni k tomu dohlídati, aby když
by kostelníci takového světla komu koli, buď bohatému i
chudému, půjčili, v tom mírnost aby zachovali, aby jeden
kazdý y též osadě, kolik by koli sviec, buď mešnic, nebo
na holích, potřeboval, a když by byl blízko ph kostele,
ten aby byl povinen dáti od každé svíce po 5 gr. Pakli
by conduct byl zpíván nad tělem mrtvým, tehdy po 6 gr.
míš.; pakli by bylo dáleji z břehu aneb od jinud, tehdy
od SVlec po 6 gr., a s conductem po 7 gr. a to když se
půjčí sviee po dvou librách; ten po 8 gr. neb po 10 gr.
aby dal, jak velikost sviec i také daleko st a dlouhost
hoření jich kostelníci porozumějí, však aby světlo nebylo
mrháno a záduší se škodou ani lidem; a také chudým
lidem propůjčí se menšího světla po 4 gr., 3 gr., 2 gr.
ji); hrubě uhořalých kdo jak bude žádati, podle žádosti'
jeho, když zaplatí, učiní. A tíž pak kostelníci budou povinni v roce pořád zběhlém ze všeho, co jsou k sobě
přijali, od téhož světla pujčení, peticí a jiné věci zádušní
pánům ouředníkům a vší osadě počet učiuiti.
Artikul

třináctý.

Co se pak zvonů v neb zvonění tě!Um mrtvým ph
pohřbích i k službám Bolím dotejče, poněvadž jsou byly
spraveny přcd mnoha léty za předkuv našich dosti s nemalým ale velikým nákladem, a po ta všeckna léta za
časty se potřebují, téměř někdy skůro každého dne
tak
že již tíž zvonové k velikému zmenšení, ujmě, zte,;čení,
k zkáze přicházejí, žeť jich uepřibývá, a již jsou také
jednou i opraveny, a nyní léta souzena drahá, nebezpečná,
a čím dáleji vždy hůře jest, a když by tíž zvonové zpotřebováni byli, poněvadž chudé jest záduší, neměli by
budoucí naši nač jiné spraviti, a nyní lidé neradi pomoci
k záduší činí, jako předešlá léta, a taky skrze tyto války a
léta neúrodná a jiné těžkosti dosti činiti mají sami sebou,
protoz po dnešní den kdož by koliv z pánův osadních,
z sousedů toho potřeboval, buď jemu samému, manželce,
dítkám i čeládce, jestli by koho pán Bůh od smrti uchovati neráčil a žádal by, aby mu zvoněno bylo, ten každý
soused bude povinen dáti, když se všemi zvony zvoniti
bude, 30 gr. míšo a nic víceji, a z těch 30 gr. zvoníku
náležeti bude dva díly, totiž 20 gr. a k záduší třetí díl,
totiž 10 gr. míš., a od prepusu zvoníku 4 gr. Co se pak
dotejče panských hospodářův neb pánův samých, ti budoa
povinni dáti po 1 kopě míš., a od prepusu 10 gr. hospodáři pak od zvonění 40 gr. míš., a od prepusu gr.
Co se. pak jiných pokojníkův a podruhů dotejče, v té
osadě Jeden kaZdý, kdož možný jest, též aby dal po 40 gr.,
a od prepusu 6 gr. m. zvoníkovi. . Pakli by kdo chtěl a
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mohl víceji dáti, při tom jeho dobrá vuole. Strany pak
chudých lidí, podruhu, kteříž by pro svou chudobu s tak
mnoho býti nemohli, tu páni ouředníci a kostelníci porozumějí, kdož by žádal, v malý, zvony aby zvoněno bylo,
buď i v prostřední, aby dal 24 gr. ncb 15 gr., 12 gr.
neb 10 gr. neb 8 gr., jak kdo seč mMe bejt, a od prepusu zvoníku, to se jim vše porazí, a mimo to nařízení
aby taky lidi nepřetahovali, aby jak k záduší tornu i také
lidem se škodou nebylo, však aby z toho všeho třetí díl
byl k záduší dáván.
Artikul čtrnáctý.
Dále pak co se těch peněz, které tak od toho zvonění se vyberou, [dotýče], budou povinni za zádušní peníze pokladnici plechovou a zámcek visutý k ní koupiti, a taková
pokladnice bud" zustávati u kostelníka předního, a takové
peníze ten třetí díl od zvonění po každém pohřbu, co
zvoník ncb kostelník peněz přinese, do též pokladnice se
vkládati budou a ouředníci od ní klíček jmíti budou, a
když ouŤedníci se obnovují každoročně a počet v přítomnosti
pánll radních ciní, tehdy i z té pokladnice takové peníze
se vyčtou, co v témž čase aneb roce se sešlo, však kostelník bude povinen do obzvláštních rejster poznamenati,
co je kdy od koho přijato a do pokladnice vloženo, a
takové peníze budou opatrovány na kaple hořejší podle
jiných peněz zádušních pro budoucí potřebu těch všech
zvonu a toho chudého záduší.
Artikul patnáctý.
Co se pak zvonuv dotejče, jakož jest Daniel Lounský
od Matky BoZí na louži ze školy tu povinnost zastával, ne
tak hrubě sám jako jiným poroučel, ba(?) manzelce nebo
synu svému a jiným několik let, a od zvonění všeckno
sám bral, po jeho vuli sousedé i jiní lidé jemu platiti
museli a k záduší od téhož zvonění nic nebylo dáváno,
a když se provazy buď i co jiného ztrhalo, i na šl'ik
k mazání zvonu a jiné oprávky z zádušních peněz se na
to nakládati muselo, a časem někdy i zbytečně se zvonilo,
ledajakýmž pacholatum poroučeli zvoniti, jako by to záduší neb ten chrám Páně odběZný byl, a na to ještě
vejše od záduší od zvonění na quartály se mu musilo
platili po 30 gr. míš., protož páni osadní a páni ouřed
níci budou povinni to opatřiti a k tornu spolu z osadních
některého souseda, kterýž by to mohl k sobě přijíti a
té povinnosti dosti učiniti a tak opatrovati, i také každého
dne ráno i u večer klekání zvoniti i také k službám Páně,
a týmž zvoněním srdce lidská křesťanská obraceti vedle
obyčeje křesťanského, je do chrámu Páně a k chvalám božským vzbuzovati. Poněvadz tu tak blízko hodin žádných
není, a když větrové velicí jsou, nebejvá ani zvonění od
jiných far slyšeti, a jestli že by pak i soused k lomu
_ vybrán býti nemohl, však clověka dobrýho k tornu vybrati, aby v témž chrámě Páně opatroval, aby nic k zml'hání nepřišlo, a za túž práci jeho jakž v předním artikuli
o tom, co by od zvonění dáváno i také od lidí bráno a
k záduší i zvoníkovi přicházeti mělo, i také od prepusu,
o tom doloženo jest, jemu to vše takové zvonění poroucí.
Pakli by kdy týl. zvoník, který by to k sobě přijal, sobě
postiskoval, že by se mu málo platu skrze neúmrtí při
cházelo, budou moci páni ouředníci z své ,dobré vule,
jakž pilnost jeho uznají, některý groš buď Stědrého večera aneb jiným dobrodiním k němu prokázati a dáti,
buďto i kostelník některý jestli že by tu povinnost chtěl
přijíti, však ten, kterýž to přijme, bude povinen i do
osady všeckny sousedy, když toho potřeba ukazovati bude
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a páni ouředníci j emu poručí, obsílati, a od té obsílky
kazdé bude mu plátce od pánuv ouředníkuv z peněz zádušních po 6 gr. míšo
Artikul šestnáctý.
Jakož pak týž Danye! Lounský v témž chrámu Páně
zpíváním od mnoha let až posavad posluhoval za kantora,
když sluzby Páně jsou, že při pulpitu začínal a s jinými,
kdož tak k témuž přišli, zpíval, i tolikéz jak od zvonění
i od zpívání jistý plat od téhož záduší při každých Suchých
dnech jest bral, a posloužil-li jest kdy jakým psaním
k záduší neb pánum ouředníkům, ode všeho zádušních
peněz jemu se platilo mimo svrchu psané platy a dobrodiní,
protož nemá jemu toho víceji příjno býti, aby ode všeho
zvonění měl bráti, jakž o tom nahoře doloženo a artikul
nařízen jest, co zvoníku od zvonění i také k záduší má býli
dť-váno, leč by on Daniel chtěl každý ráno a u večer klekání
zvonívati, a ty všeckny povinnosti, co zvoníkovi náleží, vykonávati, to jemu též muže příno bejti; i,ež co se toho
zpívání dotejče, jestli tu povinnost bude chtíti k sobě
přijíti a ji zastávati, pokudž mu P. B. zdraví Příj ti ráčí,
tehdy páni osadní a páni ouředníci budou povinni za tu
práci jeho kantorství za každý quartal, totiž při každých
Suchých dnech, po 30 gr. platiti, a jestli jim jakým psaním
poslou!.il, od toho jemu obzvláštně zaplatí. Pakli by on
toho k sobě přijíti nechtěl pro odnětí toho platu od zvonění, tchdy někoho jiného k tomu zjednají, aby túž povinnost k sobě přijal. Pakli by se kdo z osadních sousedu
k tomu hoditi mohl, aby tu povinnost zastával, tehdy by
nebylo potřeba k tornu žádného jednati. Však jiní páni
osadní a sousedé, kteří umějí čísti, jakž o tom v předních
artikulích doloženo, jsou povinni, aby P. B. pomohli
chváliti a cti jeho božské vyhledávati; než že mnozí za
to se stydí, aby měli na kruchtu přijíti a tu s jinými
II pul pitu pomoci P. B. chváliti, jakž pak o mnohých se
ví, kteří by se k tomu hoditi mohli, protož páni ouřed
níci a všickni osadní jsouc v společnosti, kteříž by tu
hřivnu od p, B. sobě propůjčenou měli, ti aby z ní těžili,
se napomínati mají, aby k zpívání do chrámu Páně pilně
se s,cházel~, a, tu aby P. B., od ~~s ctěn a chválen byl
nym zde casne potom na veky vecné. Amen.
Artikul sedumnáctý.
Když pak nastaly důležité potřeby, že by se téhož
záduší i také vší osady mnoho dotýkalo, an by toho sami
páni ouředníci spolu s kostelníky spraviti nemohli, budou
povinni všecknu osadu dáti obeslati, buď svátek apoštolský
neb některé svaté aneb v neděli Páně, buď po raným kázání neb po velkým, aneb po obědě, ale však k určité
hodině každýmu osadních bude oznámeno, a když pak ta
bodina bude přicházeti neb míjeti, ten starobylý zpusob
páni ouředníci budou povinni zachovati a poručí na včži
kostelní při témž záduší zvoníka zazvoniti velikým zvonem
čtvrt hodiny neb míněji, aby každý soused věděl se jak
spraviti podle téhol. znamení i hned do farního domu dáti
se najíti. Kdož by pak ihned po zvonění se nedal najíti
aneb do osady
by nepřišel, aneb maje nějaké zaneprázdnění skrze stížnost svou pánum ouředníkum se neopověděl, ten každý pro hodiny zmeškání bude povinen
dáti k záduší jednu libru vosku, a kterýž by pak doma
jsa se neopověděl ani do osady nepřišel, o tom věda, ten
dvě libry vosku aby dal. A tak aby v tom byl dobrý
řád zachován a sousedé aby jsouc spolu v víře, v lásce
a v svornosti jako nějakým řetězem v svazku spojeni,
jak sami sebe tak i to chudé záduší aby pro odplatu Boži
opatrovali.
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Artikul osmnáctý.

nyní chválíce po této smrtedlnosti dostali se do onoho
konventu kuru věčného, kdcžto s anděly sv)'mi a s jinými
pobožnými volenými čes! a chválu bychom vzdávali na
věky věku,', jenžto Buh jediný s jednorozeným synem
svým a s Duchem svatým jest požehnaný na věky věků"
Amen.
37. 1599. - Listi11a 1.-451-44-13. My purkmistr
a rada Nového iv1ěsta Pr. vyznáváme tímto listem naším
obecně a přede všemi a zvláště tu, kdež náleží, že jsme
viděli, čísti slyšeli, i někteří z nás sami čtli níže psaná
punkta v přícině odvozování počtuv od ouředníkuv záduší
sv. Valentin a, kterážto z register zádušních k 1. P. 1599
založených (na nichž erb pánuv Pražan Staroměstských
,ytištěný se nachází) v červené kuži svázaných, celých a
neporušených, do tohoto listu slovo od slova bez ujmy a
proměny vepsána, toto v sobě obsahují a zavírají.
Jak tato rejstra počtuv s strany všeho a všelijakého
přijímání a zase vydávání peněz důchodních při záduší
kostela sv. Valentina v nově od Jana Famire a Jana Kotvy,
tehdáž úředníkův při témž záduší od pana purkmistra
pánuv k letu devadesátému nařízených založena jsou, tak
podle nich počet jejich, pokudž jsou v tom úřednictví a
správě toho záduší zustávali, ponejprve do tejchž register
k poznamenání jest přišel, také potomně takový počet od
nich obou, Jana Famire a Jana Kotvy, předešl)'ch úřed
níkuv, v přítomnosti pánuv z rady k tomu vyslaných
těcLto: P. Pavla Paly a p. Kašpara Loseliusa radních, a
p. Martina Carchesia, jinak Krausa z Krausentalu písaře
radního, též v přítomnosti osadních těchto Jana' Spalíka
a Václava Hrdiny, nových úředníkuv, toliké,- Martina Vodňanského, Jana Diviše, Jakuba Poledne a Danyele Lounského, kantora jejich pH kostele, též písaře v potřebách
zádušních, a to od pondělka po neděli postní Oculi léta
pominulého etc. 99. až do třetí neděle po Veliké noci,
jenž sloveJubilate, léta toho 1600 jest učiněn a vykonán.
Folio 4: Léta Páně 1600 v středu po sv. Dorotě
z nařízení p. purkmistra a rady Star. M. Pr. zvoleni jsou
~uředníci záduší kostela tohoto sv. Valentina tito: Jan
Spalík truhló.ř a Václav Hrdina nožíř, kteřížto přijali
jsou k sobě po učinění počtu od Jana Famire a J~na
Kotvy, predešlých úředníkuov.
Folio 16: L. 1601 v pondělí Navštívení sv. AlZběty
vykonán jest počel osadní záduší kostela sv. Valentina
v Star. 1I. Pr. od úředníkův předešlých Jana Špalíka a
Václava Hrdiny od času sv. Jiří léta 1600 až do téhož
času sv. Jiří léta 1601 v přítomnosti pánuv radních pana
Pavla Paly, p. Kašpara Loseliusa a liL Jana Vokorynea
písaře, z rady k témuž počtu vyslaných.
'
,Fo~io. 40: ,L. Hl02 v středu po neděli Próvodní vykonan J"st poc$'t od ouredníkův záduší, jmenovitě Jana
Famlre a Jana Spalíka, za rok 1601 od actum počtu pře
dešlého až do tohoto přítomného dne, u přítomnosti p. Ludvíka od tří moždířuv a p. Kašpara Lozeliusa radních, též
p. Martma Carchezya a M. Jana Vocorynea, písařuv radních, z rady k tomu vydanich.
.
F0,E0 51: L. 1603 v pondělí po bl. Trojici konán
J~st rocet ~~dušní osady od ú!edníkuv předešlých Jana
Spaltka a vaclava Hrdmy, u prítomnosti p. Ludvíka od
tří moždířův a p. Kašpara Lozeliusa radních, též M. Jana
Vocorinea, písaře radního.
Folio 83: L. 1605 v pondělí Na nebe vzetí P. M.
konán jest počet zádušní osady od pondělka po bL Trojici .léta 1603 až do středy po Rozeslání sv. ap., léta 1605
u prítomnosti p. Ludvíka od tří moždířů a p. Kašpar ..
Lozelmsa radních, též M. Jana Vocorinea, písaře radního.
36

Poněvadž

pak týl. chrám Páně i také krchov se zaw)'ld, tak že žádný na krchov ani k zvonum bez klíče
nemůže, a každý ouředník má klíče od krchova i od kostela, o,d dol~}ší ~v hoř~jší kaply, a ta:,é přední i druhý·
kostelmk mall klIce mitI od krchova I od kostela. zvláště
v tato nebezpe~3:á lét~\ a ob~vláštní pak pozor ~íti mají,
kdyb;:: P., B . .racil v tez osade kde oheň dopustiti (ač P.
B. rac nas ,vseclmy toho uchovatI) neb blíž v jiné osadě
neb mezi Zidy, tehdy tíž ouředníci aneb kostelníci, kdož
by o té nešťastné příhodě z nich zvěděl, i hned škyci (1)
přijíti bude povinen a na věž, kdež zvonové jsou vyběh
nouti a s věže spatřiti aneb zvoníkovi o tom ~O!'učiti
zvoníyal. A tu uznal-li by toho potřebu, že b;
zmáhal, aby na veliký Hon k šturmu udeřil
a liJi,
ve dne neb v noci a kdy koli byla by toho
polreba, k tornu ponukl, aby se sběhli v rychlosti buď i
desátníci, k přetdení a uhašení takového ohně' a jiní
ouřednlci a kostelníci, kteříž by později přišli, ti p;nuknou
k?hoZ koli ,tu. přítomného najdou, aby na faře řebříky:
haky-, kt.ery JS~uv ta:;,. p:d ~ul~ou, i také u pana Jana
Famlra ln vehCl rebncI, 1 take Jeden veliký hák, který
pan Jan Kotva dal spraviti léta 94, jakž napřed v inven·
táři o tom, a tak všickni spolusousedé a osadní budou
povinni jak pro ten chrám Páně tak i svých statečku
manželek, a díl~,k há!iti a ~obě ve všem dobrém nápo~
mOClll byll maJl nylli 1 na cas)' budoucí a věčné.
Artikul devatenáctý.
Dáleji pak budou moc míti tíž páni ouředníci nynější
1 budoucí a budou povinni dobrým správcem církevním
pod jednou zpusobou tělo a krev pána našeho Jcžíše
Krysta přijímající i také jim podávající do téhož chrámu
Páně, aby tu přisluhoval slovem Páně a velebnými sválos.tmi, tu věc předně opatrovati buď od Matky Boží před
TeJnem v StaL M. Pr., aby přisluhova1 buď třetí neděli
~n~b ja:<Z b! ~e jim vidělo. Neb naši starý předkové toho
s~lr~h, ze ,z feJna od množství velkého poctu let kněz jim
p~·Isll1hovai, a ;ed ~yní to zanecháno skrze Ondřeje Barnnka v hto leta, ze od sv. Mikuláše páni kněži přislu
hují. Dá1eji, poddané sedláky k záduší náležející aby
y poddanosli, v poslušenství zustávali, a což by se jim od
pánúv o.uřední!<ův poručilo, aby to vyřídili a poslušni
byl;. A J,est11
by p,ak ~teř~ se čeho dopustili a v poslusensln nestalJ, tI vezelllm sa tlavním aby ztrestáni byli.
A co se dotejče peněz dlužných, koupenich platuv dědič
~ych a vJech diichodllv zádušních i pokladu, aby obhaJOvalI, neclstoty, ne řády při chrámě Páně aneb okolo
krch~va buď po ulicích v ~éž osadě poroučeli poddaným
na. breh vyvozovab a nad rádem dobrým ochrannou ruku
drleli pro odplatu Boží mají.
_

:e.

Conclusiones. -

Závěrek.

Tyto svrchupsané artikule ke cti a chvále P. B.
všemohoncího, k spasení duší našich rač nám všem to
dáti,. za;hování mezi námi lásky a svornosti, pokoje a rozmnOZClll toho brat,.,l va a kom'entu sousedství mezi námi
,.šemi osadními se vztahující poněvadž jsme všicknidobrovolně a dobromyslně me~i sebou dobrý řád nařídili a
Je] za dobrý oblibovati máme, protož jakž my nyní na
budoucí časy spravovati i vedle nich se chovati chceme
t,:~ p,otom i budoucí naši milí přátelé, COž všemohoucí
vecny P. vB. pro syna svého milého pána našeho Jezu
KrJ'sta rac v nás potvrditi, to což dobrého zacíti ráčil,
abychom v tomto našem sousedství a skrovné osadě jeho
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Folio 121: L. 1606 ve čtvrtek den sv. Vavřince 10.
Augusti vykonán jest počet zádušní osady a to ode ,due
Na tlebe vzetí P. M. v létu 1605 až do dne sv. Vavnnce
léta 1606. co sou k sobě úředníci tého~ záduší J~n Kotva
· '., od pana purkmistra a pánuv volem v tom
a J an D !V!S
x I" \ '
čase duchoduov zádušních přijali, a \~ase na :,:',!Ja ,e
v
"d li v přítomnosti pana SlIno. na vonkovskeho
t re b y ')
a ,
M M'k "š C
a p. Pavla Rozmbergera radních, tez
. ml Uia e
0necyapísaře radního.
.
Folio 140: L. 1607 v pondělí 3. Septembns vykoná?
. est počet zádušní osady v přítomnosti pana Adama ne)!taršího Geronysa z Libušína, p. Zykmunda K~pra z Ka~~
štejna a p. Baltazara Sloňovic, též mistra M!kulase J aromerského, písaře radního.
.
v
,. v ,
Folio 173: L. 1608 14. August! poeet zaousm os.ady
v přítomnosti pana Adama nejslarší!lO. Gero,n}sa z, L,bušína, pana Zygmunda Kap~a z K~pr:oteJn:, tez P~vla Aletýna a M. Ondřeje MarchlOna, p!saruv vse radmch.
v
Folio 193: L. 1610 18. Maii vykonán jest po;:et
zádušní osady od úředníkuv k roku 1608 a 1609, ze]mena
od Jana Diviše, kterýž po smrti někdy Jana Kotv~ za
předního ouředníka dotčeného záduší o~ pan~v pur~nl1Str~
pánuv, a podle něho Duchoslav !Zarafilat k tez povmnostl
byl nařízen, zvolených, a to v prítomnostr p. Petra ~e;
hoffa z Holtrperku a mistra Mikuláše Conecy:,. pI~are
radního, od p. purkmistra a pánuov k tomu nanzenych.
Folio 216: L. 1612 16. Junii koná? je,st počet
dušní a to Duchoslava Karafiláta a Jana Spaltka truhlare,
ouředníkuov k dotčené osadě na roky 1610, 1611, 1612
od p. purkmistra a pánuv volenýc,h v př~tomnosti .. p. Vá;
clava Kučery z Paumberku, toho casu ourad purgm,!strs,ky
držícího p. Kašpara Loselima radních a M. Mlkulaše
Conecia; písaře, od p. purkmistra pánuv k tomu z rady
volených.
"
Folio 251: L. 1613 14. Maii drzán a konan byl počet zádušní u přítomnosti' p. Kašpara Loseliusa,. p. Vác}a;ca
Kučery z Paumberku, radních, od pana purkmlstra panuv
k tomu z rady volených.
Folio 272: L. 1614 15. :lIaii drHn a konán byl
počet zádušní u přítomnosti p. Tomáše H~u!a, p. A~dresa
Leynhauza, Adama Václava Andreae, p~n~v radlllch, a
písaře též radního, od pana purkIlllStra panuv k tomu vo·

po-

oV

,:á'

lených.
..
v
",
d
Folio 291: L. 1615 22. Apnlts, pocet zadusm osa y
v přítomnosti p. Šimona Voříkovského, p. Andresa Leynhoza z Břevňova též p. M. Ondřeje Marchiona a Adama
Václava Andreae: písařuv vše radních, nicméně v přítom·
nosti Jana Špalíka, Martina Vodňanský ho, Pavla Pihavého
i jiných předních téhož záduší osadních, vykoná.n od Du:
choslava . Karafilatka a Mikuláše Jošta, . p. Janovlo KaprovI
z Kaprštejna, a zase Mikulášovi JOštOVI, úředníkum od p.
purkmistra pánuv v nově nařízeným etc.
"
38. 1602 6. března. Listina 1.-4§1/44. Z )Istéha
za ~ředníky nařizují se Jan Spalík t:u~llář o
uvážení Václav Hrdina nožíř. Act. fer. 4. post Renll111scere.
39. 1602, 24. dubna·v Listina 1.-451/44. J. }'f:
Rímský císař a Uherský, Ceský etc. král poroueeh
ráčí Pražanům St. M. Pr., aby to př,i ,?uře~,nících neb
kostelnících záduší sv. Valentina skutecne nandlh, aby.se
před komisaři od J. Mti Cé na .stížnost .Pavla ~emamc
kého nařízenými, když jim od mch den Jm~novan bu.de,
bez vejmluv konečně postavili. Na tom 0111 JIstou a mIlostivou vu01i J. Mti Cé naplní. Decretum per Imperaton~m
maiestatem in Consilio Bohemico Pr'agae .24. m. ApnlIs
1602. Zdeněk z Lobkovic, Jindřich z Písmce, Jan Menz!.

40. 1602, 1.1istop. Rukop. Č. 2148 f; 42. V pátek
den V. SV. stala se smlouva tak jakoz Jest se stal
spor o gruntovních peněz nepíacení,v totiž 35 },. m. z~
držalých na gruntu l\fajera Němce Z!da a Bely m. ).
koupených, však pro neplacení 7chž ,Peněz stal se zvod,
a to mezi ouředníky záduší sv. valentma - a Abrahamem
Votickým Zidem - že dotčený Abraham uvohl se položiti 10 k. m. - .
41. 1603, 18. (~nora, Listhza 1.-451/44. Za úřed
níky nařizují se Jan Spalík a Jan Kotva - . Act. fer. 3.
post lnvocavit.
42. 1604, 23. ledna, Tamtéž. Za úředníky nařizují
se Jan Špalík a Jan Kotva Kurfyršť. Act. postridie Vin~~.
.
d
43. 1605 19. ledna. Tamtéž. Pan purktnIstr a ra a
St. M. Pr. z ji~tého a bedlivého uvážení svv~ho na tento
rok 1605 k správě důchodův osadních zádus! kostela .~v.
V. za ouředníky nařizovati ráčí: Jana Kotvu a Jan~ D!;!soe.
S tím doložením, aby počet nevyřízený .od oure?mkuv
předešlých tím dříve vykonán byl. Act. m consllro [er.
4. postridie s. Priscae 1605.
"
44. 1612, 3. ledna. Lísti1$a I-380/b.. V outer~
po Novém létě držán počet záduší sv. Martma ,ve VSI
Žepích v přítomnosti p. Jana 'petráska spolur,a~lllho, ~:
Duchoslava Karafilata, p. Jana Spalíka, oU1:e.~lmkuv ,;:ádusI
a kostela sv. V., p. Pavla Pihavýho, p. Jr1JdlO Necas~ a
p. Martina Vodňanskýbo, p. Mikuláše Jošta" v~e ,osadr:,ch
téhož záduší sv. V., p. Martina Hořkého, mešten~na me~ta
Kladna, p. Kalousa, písaře ducho?ního, na C,er~enelll
Oujezdci, vyslan)'ch od p. Erharta Zdárského z Zďaru. o
1645. Listina 1.-451/56.,. Extract platuv
stálých k kostelu sv. Valentin a : Ze v:i Zep 8 k. 30, gr.,
v Hloupětíně 2 k., z vinice na Věnecku 3 le, z poh 1,0
k. 40 gr., z 29 domuv židovských 6! /2 l~., z penez
ouročních 49 ' / 2 k., činže 86 k. (z domu farn!h,? 40, k.).
* 1645. - Listina 1.-451/48. (Sve~omt ve
sporu obce Prazské s řádem Křižovníku s _ cerve,nou
hvězdou.) (Actum 8. dne měsíce Jum Anno 1640.) Kaspar
Barták, měštěnín St. lvI. Pr., svědcil takto ~ 1. Pravda
jest že purkmistr a rada St. M. Pr. jakozto collator~s
chrámu Páně sv. Valentina od množství let a ~ad pamet
lidskou k záduší téhož kostela a chrámu, Pán~, v~d!cky
osoby jisté z měšťaniiv svých, a to usedly, za uream'kY~
. správce jsou volili a deputí~ov:li a až pos~vad volí a dep~t!ruJI,
jakož pak i teď nedávních casuvpo smr;1 ~ucho~l~va l~araffi
láta úředníci jinší jsou obnlveIl1 a na mIste n~bozt,ka l:ara~fi:
láta Petr Gesl a Jakub Parman k tomu volem a deputlrovam
.
_
2 Ti líředníci tak volení vždycky každého času
JSou..
...
3 T'" d
purkmistrem a radou se spravoval! a sjJravuJl. . J ure níci počty z všelijakých příjmův a vydání k záduší přija
tých jim purkmistru :: radě ~až,doročně a když toho, po.:
třeba slušná nastala cimlr a clm, a odtud ;~tlfica:! ty~hz
poetův svých dosahovali.
4. O tom tez dobre :'m,
že v~ecko St. Město Pr. na čtyry čtvrti roozděler;o ,lest;
a v každé čtvrti jeden hejtman z souseduv z te ctvrtl
volen bejvá, a ten má svý padesátníky a desámíky, pot~m
taky rozděleno jest na jisté osady, které se ~o kostelrch
jmenují, a to před množství. léty a nad pan;e; hdskou ty
však osady a domové v nIch se nachazeJ!C1 n~ proto;
aby vlastně k kostelum při náleželi, ale pro samI ~obry
řád zvláště však pro petiti obědy žákovstvu varem, pro
p<ří~adnosti fa~ářuv aneb piisluhovateluv od křtu,:, o~dav
kuv a pohřbův pocházejících od starodávn~ ro:dele~, JSou,
však ti domové všichni šosem a kmham!. mestskym! se
řídí. 5. I toho dobře povědom jsem,
osada sv. Va-

*

ze

lentina a domové v ní ldící k témuž kostelu nikdy nepřináldeli,~ ,nepř~náležej~,. té~ ,kni~,ami z~d~šním~ se ~e
Hdili a nendl, nez to beJt! muz.e, ze y kmhach zadušmch
domové k osadě sv. Valentina náldející zejména poznamenáni jsou, ale ti všichni domové pod šos městský
patří a knihami městskými vždycky se řídívali a až do
této chvíle se řídí a regulírují, nebo zápisové na ty domy
v knihách městských po shol'ení světnice radní Stal'. M.
Pr. a kniJ! městských' tam zustávajících na den sv. Mikoláše v létu 1399 založených se nacházejí, v těch do mích
lidé měští svobodní bydlí a ty vlastně a immediate od
Dana purkmistra a rady, jakožto vrchnosti jim odJ. Mti C .
lcrále a pána pana nás všech nejmilostivějšího představené,
dependírují a nimi se spravují, contribuci a berně buď
snčmy a sjezdy svolené aneb patenty vyměřené ne jinam
nd do berně městské a odtud zase do berně zemské
odvozovali a odl'ozují. 6. To též povědom jsem, že
předešlých časuv, když při kostele sv. Valentina faráře
nebylo, ze větším dílem farářové kostela P. M. před Tejnem
někdv od sv. Mikoláše v St. M. Pr. k žádosti ouředníkuv
téhol kostela, a jiných osadních, nepochybně s volí pana
purkmistra a pánuv Staroměstských, jakožto collatorův a
správců nad oznámeným kostelem majících, při témž kostele proti jistému platu přisluhovali. Jakož pak taky po
šfaslném J. Mti C. na Bílé hoře vítězství kněz Jan Czechlades jsouc farářem u sv. Mikuliše, ano potom i v Tejnským kostele, při témž kostele SI'. Valentin a proti jistému
platu a správě od smrti své jest přisluhoval. To pak nevím. jak jest se to sběhlo, že teď od nedávních let Prazané Staroměstští nepochybně bez pohoršení privilegium
jich Ila collatury jim daných do své vůle propůjčili, že
v častopsaném ehrámě Páně u sv. Valentina ze špitálu
u mostu Pražského ležícího proti jistému platu (kter)'ž
tíl'cdníci zádušní od purkmistra a rady volení odvozovali)
při,luhováno bylo.
Ad interrogatoria generalia: 1. Jsem starý okolo 57
let a zustávám v službě písařský při knihách městských
v kanceláři hořejší St. lvI. Pl'. 23 léta, dostal sem se
do té služby v létu 1622. 2. V žádné společnosti
s Pražany Starorněstskjrmi nezustávám v této v věci, nežli
toliko to, že jsem spoluměštěnínem. 3. Zádného nepřátelství nemám sé pány Křižovníky, taky žádnýho z nich
neznám, nežli co kněze Mannera vídám.
To dobře
říci mohu, že v této věci, o které svědčím, 8 Pražany
Staroměstskými interressÍrován nejsem, než toliko to, že
sem spolnměštěnínem, jak sem prve oznámil. Ó. Pro
vydání toho svědomí od žádného zisku neočekávám, nebo
mně jedna věc jest, buď ze jsou collatores páni Staroměstští, aneb kdo jinej. 6. Jak svědčiti mám, žádné
informati neDotřebuji.
Na inle~rogato;ia speciální: Ad primum articulum
positionalem. 1. Colla(or, to slovo vlastně vyznamenává
pána a vrchnost, kteráž má sprál'u nad duchody kostelními a zádušními, což patrně v sněmu držaném v Budě
jovicích léta 1614 v středu po sv. Pavln na víru obrácení
foL 11. se nachází, kdež takto praví: farářové a všichni
lidé jaké důchody k farám mají, by pak i faráře (u nebylo, tehdy collator kazdý po 4 k. míšo za tento rok,
o čemz obšírněji též v sněmu léta 1605 držaném a tak
dále i v jiných sněmích starodávních, ano i sám pan
pl-evor vysvětluje to slovo collator v svých interrogatoriích.
Ad 4um articulum positionalem. 2. Kdez takto praví, ty
gruntovní peníze aneb činže vlastně kostelu sv. Valentina
k dobrému jakožto k pořádnému a právnímu svému pánu
vybírání. - 2. et 3. Císař Ferdinand první pánům Pražanům SL M. Pr. dáti a propustiti ráčil všechny kollatury
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in genere s jich důchody v létu 1562, a to tudy vím,
že jsem viděl a četl téhož maje$tátu vidimus, kterýž jest
se stal při kanceláři J. Mti Cé. Ceské na hradě Praiském
20, dne měsíce Augusti anno 1626. 4. Jak jsem živ
toho neslyšel, aby páni Křižovníci měli kdy jaké úřed
níky k řízení záduší sv. Valentin a zřizovati, nežli páni
St. liL Pr. sami. 5. To mě taky povědomo jest, že
páni Staroměstští, jakž nahoře doloženo jest, majíce sobě
v létu 1562 collatury s jich důchody od J. Mti C. císaře
Ferdinanda odevzdány vedle toho obdarování k těm kostelům a kollaturám za úředníky jisté osoby osedlé
z osadních nařizovali a deputírovali, ale takových kollatur
sami sobě neosobovali, až potom J. M. C. Ferdinand
Druhý kostely některé s jich duchody, jako u sv. Michala,
sv. Jiljí, sv. Havla, sv. Mikuláše jistým řádum duchovním
odevzdati ráčil, domové však svobodní těch osad pod šos
městský náležející, ty jak pn'e tak i nyní při správě pana
purkmistra a pánuv zustávají, z nich berně všelijaké na
rathauz jako kdy prve se odvozují, a ti řádové se na ně
nepotahují a do nich se nevtírají; jakoz když jest dobré
paměti opat Strahovský kněz Kašpar Questenperger od
J. Mti C. kostel sv. Mikuláše sobě daný a postoupený
jměl, nepotahoval se na domy k témuž kostelu a osadě
náležející, nýbrž dům u zelené věže při témž kostele sv.
Mikuláše ležící jest koupil a svýma penězy zaplatil, aniž
taky jak
tak i nynější pan opat na důchody k témuž
kostelu sv,
z domuv židoyských, který předešle
židé tak i nyní od křcslanuv té osady skoupili, vycházející se nepotahoval a nepotahuje, nýbrž jich při úřednících
téhož kostela, kteří se od pana purkmistra k tomu volf,
pokojně zanechává, z nichž počet panu purkmistru a pánum
Staroměstským (jako od sv. Valentina tím zpusobem) činí.
6. Aby se kdy od ouředníkuv záduší sv. Valentina
ja\,ý poetové před osobami duchovními dáli, o tom já
žádné vědomosti nemám.
Ad 4um articulum positionalem: 1. Já tak starý nejsem, abych to v paměti snášel, v kterým létu se to
stalo, že všecko Staré Město na čtyry čtvrti a na jisté
osady rozdeteno bylo, ncž tak soudím, že se to pro dobr)' řád politick)' jak zde v St. M. i tak i Nov. M. stalo,
že ta města na ctyry čtvrti rozdělené jsou a na jisté
osady, nebo ta každá čtvrt hejtmana má, a hejtman svý
padesátníky a desátníky. A při takovém rozdělení města
na čtyry čtvrtě nemusili tehdáž bejti přítomni lidé duchovní, nebo se tehdáž duchovní do politických v~d vtírati a nutkati nemuseli, poněvadž fadřové a kteří při
kostelích přisluhovali, na svých platech přestávali.
2. To mě také vědomé, že v osadě sv. Valentina domové
noví i staří sou, ale ti domové knehami městskými a ne
zádušními, kromě někteří domové na březích, též i sanejtrna p. Ayt1era ouřadem šestipanským se řídí, prádlo pak
pod sanejtrnou p. Aytlera při řece k úřadu mostskému
přináleží. O tom též dobře vím, ze před léty (což se při
knihách městských z llUsta nachází) ouředníci záduší sv.
Valentina peníze gruntovní na domích jak k té osadě,
tak i v jiných osadách jsou skupovali od lidí, a tudy duchod zádušní velice zvelebovali, a takový důchody nepochybně ze do register svých zádušních pro počet jsou zapisovali. A jací by ouředníci byli, kdyby register svých
neměli? To též vím, když ouředníci kterému sousedu té
osady co peněz půjčili, takoví peníze nejinde než na
rathauze při knihách městských na domích svých jsou
pod ourok pojišťovali a pojišťují, jako teď nedávno se
stalo, když Jiřík Reich odkázal k témuž záduší sv. Valentina padesáte kop míš., ty peníze půjčili jsou ouřed
níci Petrovi Geslovi pod ourok, a on jim je na domě
36*
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svým při knihách městských pojistil. A tot již býti musí
nad paměť lidskou, již jmenovaní domové osady sv. Valentina knihami městsk)imi a nejinými se řídili a řídi.
Poněvadž pamětníka žádnýho nejní, který by jináče říci
a povědíti mohl.
Ad 5. articulum positionalem: 1. Prve jsem ji); pověděl, že domové v osadě sv. Valentina kniehami měst
skými se řídili a řídí, kterakž tehdy kostelu za věno
dáni bejti moM; a aby kostel sv. Valentina s jeho pří
slušenstvím Křizovníkům vlastně a immediate náležeti měl,
o tom nic nevím. ani jRk ;liv jsem toho neslyšel.
Ad 6tum articulum positionalem: 1. Toho v pravdě
pověděti nemohu, odlmd ten roční plat pocházel, který
ouredníci íarárům při kostele sv. Valentina přisluhujícím
dávali; aby šestipanští ouředníci důchod sv. Valentina
ztenčiti měli, o tom nic nevím, nežli to bejti může, že
ourednfci šestipanští z těch domecků, kteří k témuž
ouřadu přináležejí, k ruce obce nějal,ý plat roční berou.
_ 2. To též vím, ze na některých gruntech a domích
k osadě sv. Valentina náležejících jisté sumy peněz pod
ouroky rozpůjčené zůstávají, a z takových peněz Quroky
ouředníci téhož záduší k sobě přijímají, a nepochybně do
register svých, co od koho kdy přijmou, že poznamenávají. 3. O tom sem již prve pověděl supra 1.
4. Nic sem tobo neslyšel, aby se ouředníci záduší sv.
Valentina na úředníky šestipanský pro vybírání nějakých
činží a platů domlouvati kdy měli. Prve jsenl již o tonl
pověděl, že Pražané Staroměstští mají majestát od slavné
paměti císaře Ferdinanda Prvního na všecky kollatury in
genere. Více nevím.
(Actum 9. Juny léta 1645.) Jan Pavel Dvorský z Gryfí
Hory, měštěnín St. M. Pr. přes 56 let starý, svědčil
takto: Toho jsem: povědom na první, druhý i tl-etí artikul,
ze před ctyrycíti léty kdy, jsem se v škole uM, D. před
Tejnem učil, po mnohá léta k sv. Valentinu na pohřeb
s jinými Záeky na fllnus jsem chodíval i často knězi Petrovi Hubkovi, faráři Tejnskýmu, u oJtáre Páně ministroval,
který tehdejšího času u sv. Valentina sám i kaplanové
jeho mše svaté sloužili, kázali a přislllhování drželi, na
Zádosl pánuv PraLan St. 1\1. Pr. skrze úředníky zádušní
na téhož p. faráře vskládáno, za kteréž phsluhování také
ouředníci kvartál odvozovali a platili z důchodův záduší
toho; pouť, když jednou v roce pr;šía, slamě s pěknou
muzikou s pozaunary držívali, i pány radní po dokonání
služeb Bozích k jídlu zvávali, zpívajícím při mši svaté
malvazf s topinkami dávali, a tíž ouředníci, kteří pouť
drželi, pány radní, svejmi coHatory po J. lIHi C. jmenovali.
Jakož pak, co pamatuji, před čtyrydceti léty vzdycky páni
Staroměstští své usedlé sousedy za ouředníky skrze svá
decreta nahzovali, jimiz také tíž ouředníci počty činívali
a dosavad činí, kterýmžto počtům páni radní před rebcllií
tak dobře katolický jako nekatolický nařizováni b)'vali,
po přijetí takových kostelních počttlV v plnosti rady relaci svou činívali a na též relaci pan purkmistr páni
teprva ouředníky quitovali, ano i ty počty ratificirovali, a
dosavad jedny ouředníky propouštějí a jiné na místě jich
z měštanův usedlejch nařizují. Pakli kteří zemrou, tedy
jiné na místě jich vystavují, a ti ouředníci za starých let
jako i nynější Zádným jiným mimo Staroměstský pány se
neřídili, mimo ně k žádnému jinému o pomoc neb ochranu
se neucházeli, ani kdy prve, co já v paměti snáším, žádnýho jiného o vochranu nežádali, nýbrž jsouce obsíláni
o učinění počtův kdykoliv (jakož před rebelií velkej
pozor na zádušní věci dáván bejval) k vobeslání poslušně
stáli a v uložené dni počty kladli, a na to ratificati i
kvitanci dosahovali, Kdo nyní a kdy za úředníky dosazeni
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kronyky své otvírá oči, čí pohřbové tu bejvali, a týž pan
D. Hájek, co páni Křižovníci s červenou hvězdou tehdáž
měli, v též kronice v listu 484. dobře vypsal. - 3. Kdy
a jakým tytulem páni Staroměstští kostela sv. Valentina
dosáhli, sami oni o lom zprávu panu žalujícímu učiniti
mohou, já věděti nemohu. - 4. Konečně povědom jsem
mou pamětí, zprávou star)'ch lidí a čtením mnohých pamětí, že prve i nyní páni Staroměstští kostelem sv, Valentina vládli ale o páních Křizovnících nevím, žádný zprávy
sem neslyšel, ani nikdež v pamětech a historiích nečetl.
_ 5. Dobře pamatuji, že bejvali ouředníci kostelům sv.
Jiljí, sv. Mikuláše od pánův Pražan voleni; a by tu kostely
J. Mti C. po victorii, když páni Pražané o svá privilegia
pro. tehdejší roztržitosti nic neříkali, některým řádům propujciti ráčil, jsa pán dědičný, moha, nerci-li kostel, dva
dáti, ale všem všechno odjíti jako dědičný pán. - 6. Vím,
ze dělali ouřednÍci zádušní počet pánum prelátům vyslaným a
nařízeným J.. Mti pána pana kardinála, však to bylo s povolením pana purkmistra pánův St. M. Pr., a tím způso
bem i u jiných farních kostelův činěno bylo kdež také
páni radní byli a k těm počtům dohlíželi; ~ že to bylo
jednou, to pamatuji; na léto a den pomněti nemohu.
Na 4. artylml: 1. Nacházím v starých smlouvách
pánův Pražan o rozdělení Starého i Nového Měst Pražsl~ý~.h na čtvrti, ale kdo a kdy kterého léta to zpt'lsobil,
vedetl nemohu, neb to nad pamět lidskou staré nařízení
způsobeno jest. 2. Zádné vědomosti o tom nemám
aby kteří domoyé k záduší sv. Valentina mimo dum fami
a jednu kulnu neb ohradu náležeti měli, ale to vím, že
~a s~~~ých let.' když ouhdníci měli nějaké peníze, že jsou
Je pUJcovall lldem, a tI sousedé na domích sousedských
ŠOSO,Vllíc~, ty, sumy, knihami městskými ujišťovali, potom
kdy: ouredlllcl z tech sum ovotce brali, tehdy do svých
reglster pro počty, jimiž ouřadu Stal'. M. Pr. zavázáni
jsou, kladli, a tím ne domy ale příjmy v knihy zádušní

mosti nemám.
2. Tak jest, že záduší sv. Valentina má
některé dluhy, kteréž ouředníci vždycky upomínHti mohou,
nebo vedle pojištění takové dluhy jsou jisti a právo k nim
dopomáhá, a zádušní věci napřed fedrovány jsou. 3. Brv sám předním ouředníkem ouřadu šestipanského
nikda sem zádušních věcí nepřijímal, v registrách, aby
přede mnou jinší staří ouředníci zádušní důchod pTijímali,
nevynalezl, a nynější aby měli co bráti žádný vědomosti
nevím, aniž by tomu ouřad St. M. Pr. povolil, aby ouřed
níci města měli něco od kostela odníti. - 4. Nikdy sem
neviděl ani neslyšel, aby ouředníci záduší sv. Valentina
ku právu jaké stížnosti O nedostatku zádušním podávati
mel~, však dluhy upomínati mohou bez překážky, maje
sobe pod poctem svěřeny všechny věci záduší přináleže
jící. Naposledy i toho sem svědom, ze dva páni
patres rádu K hzovníkuv prosili za to, aby p. purkmistr
páni St. M. Pr. jim přisluhování u sv. Valentina přáli;
nedávnícll let, lu povědomost mám, jdouce k svý povinnost! do domu radního, přistoupili dva patres Křižovníci
mladí, jichž jména věděti nemohu, dne ani léta nevím
ndli pamatuji, že hned po té žádosti byli uvedeni d~
kostela SI', Valentin a, prosili p. purkmistra, aby jejich žádost v paměti měl a jim přisluhování přál, až by v kraJích bezpecněji a pokojněji bylo, že by mohli vně na
farách bydleti, což na jejich prosbu povoleno z jistého
platu a kvartálll dovoleno.
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jsou, vědomosti nemám. 4. Na čtvrtý arty kul dobře
povědom jsem i z mnohých pamětí toho sem se dočetl,
že Staré, Nové Města Pražská ještě za J. Mti císaře Ferdinanda Prvního bylo na čtyry čtvrti rozděleno pro dobrý
řád v městě; první čtvrt jmenuje se Tejnská, v té ctvrti
jest sv. Benedikta, sv. Jakuba, dmhá čtvrt jest sv. Havelská,
v té čtvrti jest mimo sv. Havla, sv. Michala, sv. Jiljí, sv.
1\1artina. Třetí čtvrt jest svato-LinhHItská, v níž jsou
osady kuply Betlemský, sv. Malého Stěpána, sv. Kříže
v Kalamáři, sv. Ondřeje, sv, Jana na \iřehu, sv. Valentin a,
Matky Boží nad louží, sv. Linharta. Ctvrtá čtvrt jmmuje
se Mikulášská, v té jsou kostelové a vosady sv. Ducha,
sv. Mikuláše, sv. Kříže Velkýho, sv. Haštala; v té každé
čtvrti rozličné osady jsou, ty pak čtvrti ne proto jsou
jmenovány od kostelův, aby k nim náležely, nežli pro
dobrý řád, aby každá čtvrt maje svého hejtmana, kdyby
pán Bůh oheň nebo něco nešťastnýho přepustiti ráčil,
tehdy nejbližší hejtman té čtvrti, kde by zlá příhoda byla,
svou celou čtvrtí na retunk přitáhl a přišel, jako kdy
která čtvrt měla na ponůcku jíti anebo nařízení vrchnosti
vykonati, to se vše od čtvrti jmenovalo a jmenuje, kostelům pak jisté domy sousedsky vykázané byly a jsou
ne proto, aby ti domové a sousedé v nich měli náležeti
nějakou poslušností tomu kostelu, ale aby pan farář anebo
pEsluhující věděl, kde má svý osadní, kam na koledu jíti,
kde petici kostelní hledati, žákovstvu u koho obědy prositi, naproti tomu sousedé kam o křest, odavky, poslední
pomazání i pohřby se ucházeti, a takoví osadní neb SOusedé svý grunty a domy nejinde nežli kniehami městskými
a šosem l'ídili a dosavad řídí. - 5. Páté, dobře pm'ědom
jsem, že domové na břehu za sv. Valentinem blíž špitála
u mostu Pražského ldící jsou od pánův Pražan St. M. Pl'.
sousedům vysazeny, nebo ti domové vždycky knihami a
oul'adem St. i\L Pl'. se řídili a dosavad spravují, jako i
jiní domové k vosadě sv. Valentina přidaní samými měst
skými knihami se řídívali, šosoví slouli, po ddy pllrk·
mistrem a pány St. M. Pl'. sc spravovali, od nich ochrany
užívali, berně, sbírky sněmem, sjezdem, patenty nařízené
na rathouz do berně městský odvozovali, a páni Pražané
na 11ra1 Pražský zase vedle listův svých z nich platívali.
_ 6. Sesté, to také dobi'e v pamčti snáším, že páni Staroměstští vždycky z Tejna (úídka od sv. Mikoláše) pány
faráře za přisluhující mívali a jim hartály platínli, jako
i nynějším pánům Křižovníkům na prosbu jich, neb oni
za to u ouřadu snuZně žádali, z jistého platu propůjčili.
Ad interrogatoria generalia: 1. Mám věku svého
přes 56 let, v povinnostech obecních od léta 1616 v rozličných sem byl, a nyní v menší radě mezi desíti soudci
přes osum let zůstávám. - 2. S pány Prazany v té věci,
co se jich správy nebo coUatury dotýče, žádného spolku
nemám. 3. S panem převorem ani s pány preláty
Křižovníky žádnýbo nedorozumění nemám. 4. Dobře
to vím, že s pány Pražany v jejich správě ani v té osadě
žádnýho spolku neužívám, ale pánum l'ražanům poslušností
sem zavázán, neméně pro tu měšťanskou poslušnost, pravdu
5. Zádnýho
nezatajím pro jednu ani druhou stranu. zisku ani škody od obojí strany spolu tulo činiti mHjícími
neočekávám. 6, Od žádnýho mimo artykule 1'0sitionální a zase interrogatoria inEonnírován nejsem.
Na interrogatoria specialia: 2. S dobrým sVčdo
mím říci mohu, že páni Staroměstští od mého dětinství
správu skrze úředníky své nad kostelem i věnem jeho,
jako i s osadními osady sv. Valentina drželi; oď starých
sousedův mimo mou vědomost to sem slejcl,al a v žádných
pamětech nikdež nečetl, aby páni Křižovníci tu jaké panství
měli míti, ze všech nejlepší historik Hájek v listu 485.

přicházeli.

Actum JO. měsíce Juny anno 1645: Mikuláš Petr
St. M. Pr., v letech 56 svědčil takto: Na
2. a třetí arty kul. Toho povědom jsem, že p. purkmist;
a rada St. 1II. Pr. jak02to collatores ke všem chrámtlIll
Páně pod collatllru jich náldejícím, jako i k chrámu
Páně. sv. Valentina, osoby z měšfanův usedlých z té osady
za úredníky v místě radním vedle libost.i své jsou nahz~vali a posa,cad nařizují, a takových nařízených úředníci
duchodů zádušních k sobě přijímali a z toho zase na
potl'eby k .chrámu l'áni: náležející vydávali, a potom z tako,:ých příjmů a vydání p, purkmistru pánům počet činí
vah, a 111XI se, když co za potřeby bylo, spral'Ovali. Kteh
nyní za úředníky deputýrováni jsou, toho nevím; zdaliž
ratifieati z rady úředníci kdy na počty dostávali, já nesedíc v radě, toho povědom býti nemohu a nejsem. 5. I toho jsem povčdom, že osada sv. Valentina a domové v ní ležící žádnými knihami zádušními nikda se
neřídili, nýbrž takoví domové pod šos městský nálcZcjí a
lmihami městskými vždyckny se řídili a posavad řídí v nich
lidé svobodní měští bydlí a ty immediate od p. ~urkmi
stra a rady, jakožto vrchnosti jim od J. 1Ifti C. krále a
p~na, pana .nás všech nejmilostivějšího představené, dcpendlruJl a mml se spravují, conlribuli a berně všelijaké
nejinam neZli do berně městské odvozují, aby se odtud
zase do berně zemské na hrad Pražský dodávaly. 6:. Toho též sem pOvědom, ze předdlých ČaStlv, když
pn kostele Sv. Valentin a farář chován ntbýval. že sou
osadní (jald za to mám) s volí p. purkmistra l;ánův Sl.
Iv!, PL, jakozto kollatorův, jiného faráře, buď z l~ostcJa P.
H. přcd Tejnem aneb od sv. Mikuláše, který by tu u SI'.
Valent~na přisluhoval, jsou sobě obírali a jemu jístej plat
:a yra~, Jeho odvozovali, nyní pak a od dávních to
casuv ze u sv. Valentina kněz ze špitála u mostu l'ražského ldícího pi'isluhuje, nepochybně p. purkmistr páni
bez pohoršených svých privilegí do své vůle jemu to
proptljcili.

měštěnín

Na 5. artyklll: 1. Nejsem tak star)', abych Olel pamatovati aneb věděti, že jsou někdy páni KřižovnÍci měli
páni bejti kostela sv. Valentina aneb domu okolo téhož
kostela, byH bych někde aspoň paměť o tom našel aneb
~d starých slyšel (vyptávajíce se na starý paměti), vše
ticho o tom bylo, ale o Staroměstských páních z dětinství
viděl a slyšel a sám se dotýkal, že o~i páni byli. 2. Na ten pátej arty kul tu povědomost odtud mám jsouce
já předním ouředníkem ouřadu sestipanského několik let
pilně sem četl starý registra. paměti, abych ~1ěl povědo
most věcí k ouřadu mému náležejících; jakož pak čtouce
vejsady od pánův Prahn St. M. Pr. sousedům propůjčené,
našel sem. mezi jinejmi i tuto vejsadu, že jsou pan purkmIstr pám Star. M. Pr. léta ló68 Havlovi Pohorskýmu
místo blíž strouhy, níž vejpad vody do reky jde vysadili
z kterýchžto domův, jako i z haldišť a míst, na' nichž
dříví válí, k ruce obecního důchodu platy nařízené sem
přijímal a k potřebám obecním obracel, jako i berně
snemy, Sjezdy, patenty svolené z domu k vosadě sv. Vdlentina přidaných, za devět let, jsouce městským berníkem
jsem vedle rozvržení na každý dům zvláště od p. purle:
mistra pánův ul,?žené rřijímal, sousedy quitonl, a potom
{l: purkmistru. p.ánum starším obecním z těch příjmu pocet
cmll, kVItanCI 1 ratificati dosáhl, což oUI'ad St. 11. Pr.
také na hrad l'razský odvozoval.
Na 6. arty kul : 1. O t0m dobrou vědomost mám, ze
ouředníci zádušní vybíraje cin ze z domu farního a z voAd interrogatoria generali,,: V letech jsem 56,
hrady laS na kostelní věci a přisluhovatelc obraceli, ale
pn haudli solním byl sem 20 let a v kanceláři
aby páni Staroměstští něco od zádušních včcí k sobě
nebo k obecnímu dobrýmu obraceti měli, žádný vědo- I nyní zůstávám, bude 37 let.
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Na interrogatoria speciální: 4. Aby měli páni Kři
žovníci kdy jaké úředníky k záduší sv. Valentina "nařizo
vati, toho sem, jak sem živ, neslyšel, nežli páni Staro-.
městští sami. 6. Zda-li se jací počtové pl'ed osobamI
duchovními mimo p. purkmistra pány St. M. Pl'. kdy
dáli o tom vědomosti žádné nemám.
, Ad 4m articulum: 1. Kdo jest puvodem byl a ': kte:
rém létě se to stalo, že Město Staré Prazské na 4 ctvrtI
a na jisté osady rozděleno bylo, toho já věděti nemohu,
nebo tak starý nejseIV, nei tak lomu rozumím, poně:adž
celé toto království Ceské na jisté kraje rozdělené jest,
že podobným zpusobem pro dobrý politický řád Město
Staré Pražské jako i Nové na čtyry čtvrti rozděleno jest;
a jakož každý kraj své~ tak i kaž~á čt;,rt :v,měst~v sV,é
v
hejtmany má, a pokudz, coz pamee ma snaSI, far~:o;e:
kteří při farách bejvali, s domy v osadě se ,na;:házejlC;mI
nic činiti nemívali a jich nespravovalI, nybrz na svych
platech přestávali, z toho rozumím, že jsou tak~ při rozdělování osad nebyli.
Oznámil sem prve, že tI domové
v osadě sv. Valentina knihami městskými nepochybně
nad paměť lidskou se řídili a posavad řídí, a kdo jaké
peníze skládá gruntovní, Zv toh~ s~. ln;ih~mi_ měs:sl:ý~;i
kvituje; aby se toho co knehamI ne)akymI zadušmmI ndili a činže z domuv odvozované k záduší býti měly,
jako i to, aby domové na gruntech zádušních vrtav:né
býti měli, o tom nic nevím, nežlI na gruntech meslskych,
buď noví nebo staří.
Ad Em articulum: 1. Aby domové v osadě sv. Valentina se nacházející k témuž kostelu za věno (kterémuž
slovu nerozumím) dané býti měli a kostel se vším příslu
šenstvím Křižovníkům kdy immediate náležeti měl, nic
o tom nevím, a jak ziv sem toho neslyšel.
Ad 6. articulum: 1. Zda-li ten roční plat, který sc
dává od úředníkův farářům při l.ostele sv. Valentina při
sluhujícím, pocházel z těch gruntů" a domuv, totiž vlast~~
z domu farního a ohrady staré, kterou nedávno odmtI
lÍředníci šestipanští usilovali, a z jinších domuv že důchody
berou, o tom já nic nedm. 2. Jestli, co kdo z osadních peněz k záduší náležejících pod ourok, buď od starodávna aneb v nově, sobě zapůjčené 111á, taková sum~
pro bezpečnost zádušní kněhami městskými se na dome
pojišťuje, a takový dluzník úrok kazdoročně úředníkum
odvozuje, a oni z toho r;a po tec by kostelní vydávají a
z toho počet činí. - 3. Uředníci úřadu šestipanského aby
platy k kostelu sv. Valentin a náldející jakékoliv vybírati
měli, o lom nejmenší věci nevím. 4. Zdali úředníci
záduší sv. Valentina pro ujímané vybírání k tomu záduší
činže a platy se domlouvali, že na potřeby ko.telní nebudou jiných nákladů míti, poněvadž dílem na rathauz
staroměstský do úřadu šestipanského vybírány byly, o tom
nic nevím.
(Actum 12. Juny 1. 164ó,) Mikuláš Všechlabský, mě
šlěnín St. M. Pr .. v letech 6ó stáří svědčil takto: 1., 2.,
3. Toho jsem gr~ntovně povčdom a v své dobré paměti
snáším, ze p. purkmistr a rada St. M. Pr., jakožto kollatores jak chrámu sv. Valentin a, lak i jiných kostelih, nad
paměť lidskou ke všem záduším a kostelum jisté osoby
za úředníky a správce deputírovávali a volívali a posavad
deputýrují, jakož pak ned:ivního času po smrti Duchoslava
Karafilata Petra Gesle a Simona Parmona k témuZ chrámu
sv, Valentina na místě nebožtíka za úředníky volili a deputýrovali, a oni každého času p. purkmistrem a pány
se řídili spravovali a spravují, pocty ze všech pl-íjmů a
vydání
témuž záduší patřících pánům purkmistru a radě
a žádnému jinému cinívali a až posavad činí a od nich
ratificati týchž počtuv dosahovali. Toho též povědom
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jsem a v své dobré paměti snáším, že při též osadě sv.
Valentina farářové od mnoha množství let kostela P. M.
před Tejnem i někdy od sv. Mikul~še, jako predně kněz
Petr Hubka po smrti jcho Elyáš Suda, Dicastus a jiní
farářové, i ~d sv. Mikuláše Zykmund Crinet, proti jistému
ročnímu platu, kterej jim od lířednikuv deputýrovaných
vycházel a dáván byl, prisluhovali. Ze pak bez pohoršení
privilegium na kollaturu danýho Pražané Staroměstští do
své vule propujčili, že ze špitála u mostu Pražského ležícího též proti jistému platu ročnfmu od Křižovníkuv
v pripomenutém kostele přisluhováno bylo a jest, to do
času na svém místě zůstávati bude.
Ad interrogatoria specialia: 4. To pamatuje, že
vždycky p. purkmistr páni Sl. M. Pr. a žádnej jinej jsou
ouředníky téhož sv. Valentina volili. 5. Item to pamatuje,
že páni 1:'ražané u sv. Jiljí, sv. Mikuláše, sv. Michala i
nad jinými kostely farními jsou nad statky, vesnicemi,
platy' zádušními ~uřed,níky volili, ;'. na )aký způsob
ll!.
C. komu jest nektery kostely datl rac11, o tom ze mc
neví. Žádné vědomosti nemá, aby ouredníci sv. Valentina
komu jinému mimo p. purkmistra pány St. M. Pr. počet

I

činili.

Na 4. arty kul : 2. Jináče že neví, než ze se ti domové v též osadě zustávající knihami městskými se řídili
a až posavad řídí, a duchody ouředníci.k témuž záduší
přináldející k sobě přijímají a z nidI pocty p. purl<ll1lstru
pánum činí.
Ad óm articulum: O tom svede k žádné vedomosti
nemá, aby ti domové na gruntu sv. Valentina za věno
dané, kostel pak se vším příslušenstvím vlastn~ d Iml.nediate Křižovníkum s čenenou hvězdou nálezei! a mma
se spravovati měl. - Ad 6. articulum: 1. O tom svědek
nic neví, aby jaký platy z těch domu sv. Valentina do
šestipanského onřadu odvozovati se měly, nýbrž plat roční
oni ouředníci zádušní farářům od přisluhování z důchodův
k kostelu náležejících odvozovali.
2. To v paměti
svědek snáší
že některá suma osobám jistejm pod
ourok Obyčejný zapůjčena byla a úrokové jako i jiné
platy ouředníci téhož záduší k sobě pi-ijfmají, jakž se to
vše v registřích téhož záduší vy nachází. - 3, Do konce
o tom žádné vědomosti nemá, aby ouředníci z ouřadu
šestipanského z domuv a ,grunt,uv těch, s~'. Valenlin~ pl~t!"
cioze. ouroky a gruntovm pemze vyblrall a k sobe pn]lmati měli. - 4. Také do konce nic neví, aby ouředníci
"áduší sv. Valentina pro nějaké ujímání od téhož záduší
činže domlouvati se měli.
(Actum 12. Juny 1. 1645.) Jakub Manner, měšlěnfn
Starého Města Pražského, 80 let stáří, svědČIl takto: Toho
sem povědom, že purkmistr a rada St. M. ~r. jakožto
kollatores sv. Valentina v St. M. Pl'. od mnozstvl let a
nad paměť lidskou k záduší osoby spolllměšťanuv svých
nsedlých za úředníky a správce deputírovali a až posavad
deputýrují. 2., 3. Item, ze tíž úředníci vždycky a
každého času dotčeným purkmistrem a radou se spravovali a spravují, jako i počly z všelijakých příjml\~ a vydání
k záduší patřících jim purkmist;u a ra;Iě .každ~ro?ně, aneb
když toho potřeba slušná nastavala, cmllI a CIIll, a odtud
ratificati týchž počtuv svých dosahovali a posavad do.sahují. - Ó. I toho jsem povědom, že osada sv, Valen tma
a domové v ní leZící k témuž kostelu nikdy nepřinálde!i
a nepřinálcžejí, tolikéz i knihami zádušními se neřídi!i a
neřídí, nýbrž ti všichni domové pod šos městský patrí a
knihami městskými vždycky se řídívali a až do této chvíle
řídí v nich lidé městští svobodní bydlí, a ty vlastně od
purkmistra a rady, jakožto jim vrchnosti od J. !\'Iti C.
krále a pána pana nás všech nejmilostivějšího představené,
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a tak pod správu p. purkmistra a rady téhož St. M. Pl'.
ním právem a šosem městským se posavad řídí a spraa přináležejí, jakož vždycky prve tak i na
vují. - 5. I toho též povědom jsem, že domové všichni
tento cas contributi a berně buď sněmy a sjezdy svolov osadě sv. Valentina ležící k témuž kostelu nikdy nenáyané, aneb patenty y)'měřené ne jinam než do berně
leželi, ani jakými knihami kn;>mě městskými a úřadu šesti-.
městské na rathauz, a odtud zase do berně zemské odvopanského se neřídili, všelijaké contribucí buď sněmy aneb
zovali a odvozují. I to jest mně povědomo, že sem
patenty nařízené k obci Staroměstské odvozovali a pod
sám za nebožtíka Famire, sanejtrníka starého, od úřed
jurisdicti p. purkmistra pánů St. III. Pl'. vždycky až poník,';v šestípanských, tehdáž starožitných lidí, místo pro
savad náleželi a náležejí. 6. To též v paměti snáším,
skládání dříví po učiněné vejchozi vykázaný jměl a z něho
že od mnoha let farářové Staroměští tam u sv. Valentina
každoročně do téhož úřadu šestipanského jistý plat, jako
a to vše s volí pánův Pražanuv Staroměstských, jakožto
jiní z těch haldišť platívali, takový plat tehdejším úřed
kollatoriív též osady, přisluhovali, a já jsouce ještě mláníkům se odvozoval, a nikdy od Zádného z starých soudenec nemnoho let stáří, když kněz Jan Petr Czechiades
sedův II úřednÍkuv neslyšel, aby celá osada u sv. Valenpo nejprve na faru k svatému Mikuláši se dostal, ano i
tina s kejm jinejm než p. purkmistrem a pány se říditi
potom když k Matce Boží před Tejnem dosazen byl a
a spravov'ati měla, jako za nebožtíka ryc!ltáře Ansffeysta
tam z jistého platu služby BoU vykonával, několikráte
Kotvy, nebOžtíka Czykoty, starého Jakuba Slemera, kotčího
jemu při mši svaté jsem ministroval.
Jitčínsk)iho N ečasa a jiných víc starých lidí, kteří mne
Na interrogatoria genera1ia: Věku mého jest 39 let,
z paměti vyšli, kteří farní dum najímali a nájem pánům
za předního v úřadě šestipanském již předešle byl sem
ouředníkům sv. Valentina z něho odvozovali.
5 let, a nyní podruhé při témž úřadě na 9 let zustávám.
Ad specialia: 3, Kdy, kterého času Pražané Staroměští
Ad interrogatoria specialia: 2. Poněvadž se táž
a od kterého císaře neb krále správu nad kostelem sv.
osada sv. Valentina vždy prve a až dosavad panem pnrkValentina jsou dostali, aneb kterak jsou v držení téhož
mistem a pány řídila a řídí· a oni také, aby tam knězi
záduší vešli, o tom že nic neví, nýbrž za Rudolfa téhož
přisluhování měli, o to se starali, tehdy ovšem oni pokostela a záduší jeho p. Staroměští v držení a užívání
řádní kollatores té osady sv. Valentina jsou. 4. Zdali
4. To svědek pamatuje, že jsou Slaroměští
byli. by dříve páni Křižovníci aneb páni l'ražané úředníky
vždycky ouředníky nad týmž záduším svato- Valentinským
k záduší sv. Valentina zřizovali, mně povědomé nejní,
6. Zdaliž ouředníci záduší
volili, a Křižo\'l1íci nikda. nezlí to s pravdou říci mohu, že za paměti. mé vždycky
sv; Valentina od koho jiného, mimo pány Staroměstký,
páni Pražané tomu záduší lÍřadníky před,~tavovali, a oni
voleni bejvali, jako laké činili-li jsou komu jinému mimo
se nimi, pány Pražany, spravovali. - 5. Ze před rebellií
pány Staroměstský počet, o tom že nic neví.
u sv. Mikuláše, sv. Jiljí a sv. Michala tím zpusobem úřed
Ad 5m articulum: Zdaliž jest témuž kostelu sv. Vaníci zádušní věci spravovali, knězi a žákovstvo vychoválentina ňáké nadání za věno učiněno bylo, a zdalíž ti
vali a pánům Pražanům z toho počty činili a nimi se ř!
domové v osadě sv. Valentina kejm jinejm krom Starodili, to v dobré paměti mám, však že po vítězství J. Mti
městskými se spravovali, o tom že neví.
C. takoví kostelové (ano i jiných více) osobám řeholním
Actum 27. dne Juny 1. 164ó. Jan Severyn Leinhoz
postoupeni byli, to se proto, aby svá lepší vyřízení z duz Břevnova v letech 39 svědčil takto: Toho povědom
chodův k těm kostelům náležejících měli, milostivé resojsem, že p. purkmistr a rada St. M. Pr., jakožto kollatores
luti J. Mti C. stalo, však důchodové kostelní toliko a
chrámu Páně sv. Valentina v témž městě, od množství
ne domové osadní jim odevzdané jsou.
let k témuž záduší sv. Valentina za úředníky lidi usedlé
Ad 6m articulum: 3. Z domuv, kteří se úřadem šestia z spoluměšťanu svých volili a posavad volf. A teď nepanským řídí, na něž se také y knihách úřadních jisté
d:'lvno jminulých času po smrti Dushoslava Karffilatka
vejsady a zápisové nacházejí, z těch, jakožto z gruntuv
dva lÍředníci noví, totiz Petr Gesl a Simon Parman k též
městských a ne zádušních, platy stálé skrovné v týchž
správě depulírováni jsou. 2. Toho též povědom jsem,
zápisích doložené úředníci vybírali a ještě vybírají; kde
že úředníci sv. Valentina jak předešlí tak nynější vždycky
je obracejí, z počtu p. purkmistru pánum skládaných se
p. purkmistrem pány se spravovali a v potřebách svých
vynajde; ale aby jaké činže aneb gruntovní peníze, aneb
k nim se utíkali. - 3. Též toho povědom jsem, že již jmenoco by vlastně zádušního bylo, upomínati měli, o tom
vaní úředníci od p. purkmistra a rady témuž záduší sv.
vědomosti nemám. - 4. Aby kdy úředníci sv. Valentina
Valtntina představení, kdy koli od nich pozádáno bylo a
s úředníky šestipanskými o jaké činže a platy zádušní
potřeba toho ukazovala, počty zádušní panu purkmistru
činiti měli a o ně se domlouvali, o tom nevím, než to
pánum odvozovali a na nč ratificati dosahovali a posavad
v paměti snáším, že k snažné žádosti týchž úředníkuv sv.
dosahují, a mimo to v paměti snáším, ještě mládeneček
Valentina z důchodův obecních na cízení zanešených struh
jsouce, když nebožtík pan otec můj k přijímání takových
okolo sv. Valentina nemálo několikráte vynaložili a dopočtu nejednou nařízen byl, že jest je chválil, kterak oni
savad vynakládají. Naposledy i to mně v dobré palÍřednÍci na svých počtech dobře ostali, komisaře od p.
měti pozůstává, o čemž se i pan pater Manuel' pamatovati
purkmistra pánuv k přijímání těch počtu nařízené dobře
mUže, že jminulého roku při vejchozi za příčinou zanetraktýrovali, tak že jest se jednou s dobrým raušem
čistění struh u přítomnosti dvouch pánuv radních vykoodtud domu navrátil. 4. Toho povědom jsem, o tom
nané, .když o tom rozmlouváno (právě v té ohradě staré
dobře vím, že celé Staré Město Pražské na 4 čtvrti, a ty
u sv. Valentina, aby ty strouhy vyčištěné a potom vykočtvrti zase na jisté osady od kostelův jména svá mající
lené byly) bylo a úředníci šestipanští, že pro stenčení
před mnoha léty i nad paměť lidskou, jakZ sem o tom
důchoduv úřadních a mnohá gravamina městská, v těchto
od mých rodičuv slýchal, tak aby jedna každá osada (jak
obtížných časích s takový náklad býti nemohou, se vypro vychování chudého žákovstva v školách, tak i případ
mlouvali, tyto formalia verba od pana P. Mannera jsem
nosti farářů) své obzvláštní dobrodince jměla, ne k tomu' slyšel: Kdyby nám tu co náleželo, věděli bychom to jak
cíli, aby z povinnosti nějaké jich domové k kostelum těm,
dáti spraviti, a pan P. Manner potom několikráte do úřadu
odkudž se osady jmenovaly, náležeti měly, ale pro samý
šestipanského i ke mně do domu mého dva pány pater)"
dobrý řád rozděleny byly, kteřížto všichni domové jedza příčinou té strouhy ně kolikráte jest posílal.
přináleželi

288

XV 1. Okolo kostela sv. TTalelltilla.

Okolo kostela sv. ValmtÍ1za.
*'1. 1316. 14. dubna. Petra Žifa·vského Kronilw
Zbraslavskd v' Pramemch dějil1 Českých J V. str. 230.
Eodem tempore in die bb. Tibllrcii et Valeriani igne do·
mestico, qui in plate a Judeorum incipiens usqlle ad yor·
tam b. j\1artini iuxta murum se diffuderat, Pragensls CIVIlas
dampnabiliter est cremata; post hoc incendium iterum
a1ia circa ecclesiam b. Valentin i maXlma adustlO est
secuta.
'~2. 1316, 28. dubna. Emler. Regesta flI. č'. 310.
(Král Jan upravuje obchod ďřívím.) - Pretere~ statUJmus,
ut nulli penitus in poczkal vel apud s. Valentmum !Jgna
usibus ignis apta seu cremabiliu super aqua vendere vel
emcre 1ieeul, nisi prius de aqua eveeta fuennt super
litu s - .
'!'3. 1328, 20. července. Regesta Č. 1468. Ego Boleslaus de Budinicz notum facio - quod ego pro remedio anime moe - villam meam 1Iradicz eeclesle s.
Georgii in castro Pragensi - dono - ct. pro ipsa v.illa
ab eisdem dominabus domum earum Prage lUxta ecclesmm
s. Valentini sitam, que fnit d. Hostislay, ipsarnm preposili,
et villas - ad tempora vile mee el uxoris Il1ce suscepi libere possidendum, ita quod me et uxor: Olea
Sdenca sublatis de medio predicta dOIllUS, Sl non III me·
liori tamen in simili, ut nunc est, valore, et predicte ville
_ ad pl'edictum monasterium redibunt libere - .
"'4. 1331.
Tamtéž Č. 1816. (De theloneo ad
pavimentandum.) - vVel' die stein oder den czigel oder
den kalch oder sant oder czimmerholcz, ,velcherleí es
sei, von dem Podskal oder von sant Yalentein fuert in
die stat cze einem bew, es sei kouft oder unkouft, der
soll des czoilcs ledig sein.
*5. 1339. Rulwp. Č. 993 f. 41. Johannes,
dei gracia rex ac Lucemburgensis comes, diledis Ji.delibus
suis magistro civium, iudici, illratis ac unl\Tersllatl C1VIUln
Ivlai. Civ. Prag. graciatn suam. et omne bonum. Su~nu~
informali ct de cerlo nobis constat, quod Ilocturnah et
hyemali tempore ipsa vestra civitas per aquam Wultavc
de loeo domus hospitalis Pragensis usque ultra portam,
ubi siccum esse videtur, s. Valentini, ubí ligna ct fimus
deponi est consvetum, retroactis temporibus per latroclllla
et furta incommoda plurima sit perpessa et suo tempore
plura dispendia posset pati. Ad quod precavendum vobis
et civitati vestre concedimus el favemus, quod eun,dem
locum de muro civitatis usque ad predictam aquam pre·
clu di et preeingi possilis, prout utilius vobis et melius
videbitur exoedire, et ligna hactenus ibidem et fimum reposita pro ,:estro beneplacito removere. Mand.amus. igitur
uniyersis noslris officiatis'l cuiuscunque preemluencle sen
anctoritatis extiterint, presentibus aut futuris, quatenus
nullus eorum yos in huiusmodi preclausura debeat ahqualiter impedire. Harum liLterarum testimonio nostrarum,
Datum Frankefurt a. d. m. tr. tricesimo nono.
"'6. 1366, 22. května. Codex Tholllaeusf. 74. Nos
Hana BeneschO\veri iudex· et Nicolaus Geunheri ac i\'Ieinlinus Dubcz ceterique consules seu iurati cives Pragenses
tenore presencium recognoscimus universis ~ubliee. pro·
tcstantes, qllod olim lvIargaretha, quondam Ha11llrml11llste
relicta. dum ageret in extremis, disposuit et legavlt pro
sue, p;'ogenitorum SUOl'um et omnium fidelium defunctorum
animarum remedio et salnte duas sexagenas grossorum
prag. census annui super duabus do~"ibus. e.ar~mqlle are;s,
quarum una sita est in platea s. \ alenl1m mter domos
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Stephani aurifabri cl Conradi carpentarii,. a~tera vero in
platea calcariorum inter domos. Fra~ko~,.S mctl Hu'.'erer
et Johannis Scheudenwagen, rehgiOsl~ vms conv~ntUJ monasterii s. Thome ultra pontem ord11lls Heremltarllm s.
Augustini, ita quod ipsius census mediebs, videlicet una
sexag-ena in festo s. Galii venturo proxlme et altera mediet;'-s u't pula una sexagena, in festo s. Georii deinde
proxi~o isto anno el sic ~eincep~ hl eisdem festis .anno
quolibet predicto conventUJ de dICtlS domlbus SOIYI. debet. In quocunque autem dictornm. festorum festo et mfr.a
duas septimanas continuas census m eo debltus non fuen~
persolutus, extunc super ipsum censu~". quatuor grossl
statim pene nomine accrevermt ct conslml~lS pena eresc.et
super eundem censum deinde duabus septlmams smguhs,
quamdiu census non fuerit persolutus. ~ro. qU1busqUlde~l
censu et penis predictus conventus potent hClte et debeblt
predictarum duarllm domorum et ar.earum possessor.es ~e.u
inhabitatores quoslibet cum nuncclo seu nunCllS IUdlClS
et iuratorum Pragensium, qui pro tempore fuermt, quando
sibi postea placuerit, pignorare. Eo adiecto, quod q~ando
cunque alium consimilem. censum ahcubl. extra Clvltatem
Pragensem in lerra Boemle pos~essores dlctarum dom?ru~
prefato conventlli demonstravermt ~sslgnando vel :"gml'
sexagenas dictortlll1 grossorum eldem convcntul pro
eodem cenSll dederint, ex tune ipsorum domorum posses·
sores. ouilibet sunt, slatim eo ipso a dictarum duarum
sexag. ~cnsus solucione liberi omnimode et. solut; cont1'adiccione aliqua non obstante. In,. CUlUS rel t~stí~0111Ull1
sigilla, nostrum, Vldelrcet Hane, ]\ilCOlal et l\Iemh111 predictorum. presentibus duximus appendenda. Datum fena
Vla. ant~ festum Penthecosten proxima a. d. m. trecentesimo sexagesirno sexto.
*'7. 1373, 16. prosince. Tadra, Akta SO:I~l1í 1.
č. 375. Swacho penesticus de parochia s. Valentl111 cor;:
fessus est suo et vValssonis, domestici domus d. Benessll
de Biessel (Wese!?), nomine se teneri et obligari.
Viz níže Špitál křižovníků s červenoll hvězdou.

Sanytro"é hutě na břehu řeky před kostelem
Sll.

Valentlna.

1. 1542, 21. července. Rulwp. č. 2154 f. 65. Pp.
úředníci šesti panští povolení své dali Kundr,adovi I(a~di
nálovi. Matoušovi Zlatníku, J anOvl Mateckemu I JJ11ym,
kdož by se toho dožádali, aby živnost v městě prov~zo
vati mohli vaříce a dělajíce salitr, však dotud. doklldz by
pp. úředníci něco lep~íllO obecní!lO :"euznali. A vna.,tento
zpuosob: že jmenova!l1 osoby, cozkoh sahtru nadelaJl, ten
aby předkem, nežli se jím hne, s vědomostí pp. úřední~uo~
odvážen byl, a z toho ze všeho odváženého sahtru davatl
povinni budú, třináctý cent'.'ýř, vtéž třináctú libru, a v tak
podle velikosti váhy a m~lostl. Pn, tom ~~to Jest vy}:ll~eno :
Což se prsti k tomu sahlru bra111 dotyee, buď pn vecech
obecních aneb v do mích těch, aby bez yědomosti a ohledání pp. úředníkuov nikdyž nebrali. Sta].:) se v pátek
před sv. IIIáří Magd.
2. 1554. RuTwp. č. 2154 f. 134. Vavřincovi
Goliášovi dopříno jest místo k dříví kladení na břehu za
sv. Valentinem na[ d] cerpadly najblíže k řece na ten
zpuosob že on ty čerpadla má sobě svým nákladem
z obú stran vykoliti a čerpadla v čistotě ddeti, tak aby
všeliká voda z města volně jíti mohla.

3.

1559, 11.

března.

hutě.
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Smlouva stala se mezi pp. úředníky úřadu šestipanského
a Františkem sanytrníkem, že On za předešlé užívání
břehuov dal jest dvě kopě gr. m. a pak bude povinen
z téhož břehu před Strnadovic platiti každého pul leta
po 1 k. m. Stalo se v sobotu před Smrtedlnou nedělí.
_ V ten outerý po Próvodní neděli [4. dubna] t. 1. pronajataj jest jemu Františkovi také břeh vedle louže rasovy,
krerajž jest před Strnadovic.
4. 1563, 5. června. Rukop. Č. 2157 f 217. Valenta kovář stoje osobně před pp. úředníky mostskými
přiznal se, že jest koupil .kus stavení zadního v břehu
pod mostem, kde jest prve se sanytr vaříval, od Petra
prachaře za VI k. gr. č. Stalo se v sobotu po sv. Duše.
5
1563, 13. listopadu. Tamtéž j. 219. Havel
hokynář lL stáje na břehu nad dolejším přívozem od
Petra prachaře za VII k. m. Act. sabbato post Martinum.
6. 1563.
,Rukop. Č. 2154 f. 251. Pp. úředníci úřadu šesti panského propůjčili sou místo k skládání
dříví na břehu stranu sv. Valentina p. Auguslinovi apatekáři
proti jeho domu a to do vule pp. úředníkuov. Act.
v pátek po sv. Florianu.
Titéž místo propujčili na
břehu proti domu Augustina apatekáře Fallínovi Krchmarovi mezi místy Jana Kulíška a Augustina ap.
* 1645.
(O propujčování gruntův pobřežních
obcí v letech 1542-1593.) Listina č. L-451j44. My
purkmistr a rada - vyznáváme, že jsme viděli - zápisy
na některé grunty z kněh úřadu šestipanského, kteréžlo - toto. v sobě obsahují a zavírají: Páni úředníci
~estipanští povolení své dali Kundradovi Kardinálovi, Matoušovi Zlatníku, Janovi Maleckému i jiným, kdož by se
toho dožádali, aby živnost v městě provozovati mohli vahec a dělajíce salitr, však dolud, dokudžby pp. úředníci
něco lepšího obecného neuznali.
A na tento způsob, že
jmenované osoby cožkoli salitru nadělají, ten aby před
kelll, nežli se jím hne, s vědomostí pp. úředníkuv odvážen byl a z toho ze všeho odváženého salitru obci dávali povinni budú třináctý centllýř, též třináctú libru a
tak podle velikosti váhy a malosti. Při tom toto jest
vymíněno Což se prsti k tomu salitru braní dotýče, buď
pi'i věcech obecních aneb v domích těch, aby bez vědo
mosti a ohlédání pp. úředníkuv nikdyž nebrali. Stalo se
v pálek před sv. Máří l\Iajd. 1542. (V knihách rudých in
qllarto svázaných 1. 1537 založených na listu 65.)
1. S povolením a jistým vědomím p. purkmistra a
pánuov pp. úředníci na žádost Pavla salitrníka, též pří
mluvu Jiříka Vdíka, propůjčili sú břehuov obecních ležících počna od čerpadel špitálu blíž mostu až nad přívoz
za sv. Valentinem proti domu Augustina apatykáře ležícím
při témž břehu, tak aby těch břehuov dotčených braním
prsti k salitru vaření, však bez škody obecní, užíval a
zase vyvařené prsti tak, jak se sám podvolil, bez škody
vždy obecní na druhú stranu řeky odvozovati dal. I za
takové propujčení a bl'ehuov obecních užívání má a povinen bude on dotčený Pavel obci platu ročního do
úřadu šestipanského VIII k. m. dávati
Stalo se
v ouřadě v středu před sv. Matějem 1555. (V týchž knihách na listu 146.)
2. Páni ouředníci ouřadu šestipanského v St. M.
Pr. propujčili sou místa p. J anoví Natanaelovi k dříví
skládání, kteréhožto místa požíval někdy, jsa v té živnosti,
Jiřík Koník, za sv. Valentinem mezi paní Mandalenou
Kometkovou a p. Wolfem konvářem a to do vule pp.
ouředníkuv. Actum ten čtvrtek po sv. Petru a Pavlu
1. LXVII. (V 1mihách druhých rudých in folio 1. 1564, na
listu 16.)
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3. Z jistého dovolení úřadu šestipanského propujčili
sou místa [slove na .Murani] na břehu za špitálem pod
mostem nad struhou Havlovi Pohorskýmu
~h~já::lě m.
na kterémžto místě duom k svému pohodlí a
j. živnosti, pokudž jest mu od pp. úředníkův vykázáno, sta·
věti může.
Však ve struze beze škody. Na kteroužto
struhu on i potomci; jeho pozor míli, tak aby do té
struhy se nikda od žádného nic nesypalo ani nemetalo,
povinni budou. A to pod plat dědičný, kterejž do úřadu
šestipanského každého pul leta po 10 gr. m. - přinášeti
mají. Act. 4. Martii 1568. (V týchž knihách druhých rudých na listu 21.)
4. Pp. úředníci - propujčili jsou místa k skládání
dříví za sv. Valentinem mezi p. m. Jakuba z Varvažova a
Jana Natanaele místy obostranně ležícího Václavovi Čej.
kovi u železný hlavy. Act. 8. Martii 1568. (V týchž 1mihách na listu 22.)
5. S jistým vědomím - pp. úředníci
propůjčili
sou - místa a břehuv za sv. Valentinem k živnosti vaření sanejtru proti domu Augustinovskému řečenému a
nyní p. Pavla Kristiána z Koldína naproti rohu světnice
v témž domě postavené napříč až k cestě, kteráž podle
řeky při témž břehu nyní jest a vždyckny na časy budoucí volná při témž břehu až k řece býti má, z jedné
a naproti pavlačce dotčeného domu, tu kde nyní zvon
rudkou vymalovaný, až pod ten krecht yybraný, kterýž
na ten čas Ondřej Mynych pod jistý plat propůjčený má
- Zikmundovi Gonoyi z Studené vody, Kateřině z Kosmáčova m. j. na ten způsob, že dum k vaření sanejtru k své potřebě vystavěti a v témž břellll sanejtr
vybírati dáti hloub i na šíř, jakž toho potřeba ukazovati
bude. Však pod těmito jistými vejminkami: Jestliže by
kdy toho důležitá potřeba nastávala a takový dum nebo
sanejtra k obci by obrácena býti měla, tehdy on Zikmund
i budoucí proti slušné záplatě takový dum i s tím břehem
postoupiti obci mají. Nicméně jestliže by pak dotčený
duin kdy od téhož Zikmunda aneb budoucích jeho na
prodaj býti měl, tehdy žádnému jinému toho prodati bez
vule pánův moci nebude, než jestliže by páni neráčili
k obci jeho ujíti, leč komu by koliv páni dovolili. Co
se pak dotýče břehu v Gonovi vyměřených, ty on, poně
vadž sou na velikou záhubu mlejnům navezené, povinen
bude tak opatrovati, aby podle nejvyšší možnosti je od
řeky zmenšoval a na druhou stranu k Letním do hlubill
na lodech odvozovati dal, i také týž rumy a prsti, odjímáním sanejtru když pozbude, i to vše časně odprázdňoval a při břehu jich nezanechával a všelijak na to pozor měl, aby mlejnům škoda se nedála - . Z kteréhožlo
domu tak v nově udělaného i z téhož břehu - polouletně po 6 k. m. - platiti mají. Stalo se v pondělí po
sv. Martině 1. 1587. (V týchž knihách druhých na listu
112.)
6. Z jistého poručení pp. úředníci vysadili JSOll a
dávají místo na břehu [podle Muraně] za domem Zacha·
ryáše Káby, počnouce od kraje strouhy, kterouž voda
z města vypadává, šnurou táhna až k vrchu dílky 29
loket a šířky nahoře i dole 18 loket, a naproti pak roh"
světnice Jiříka Vocáska k vybranému krechtu 12 loket
šířky ~ dílky právě aZ k prvnímu uhlu a zdi naproti
domu Storka formana, k vystavění sobě domu a k provozování řemesla jirchářského, a to Matesovi Ryterovi,
Justině m. j. Co se pak dílky zdi příční vystavění
dotýče, ta má tak stavěna býti, aby tudy lidé chodíce
'.:olný svuj pruchod jmíti mohli; kterážto zeď v tom rohu
Storka domu má postavena býti tří loket a nahoře od
uhlu 12 loket, doleji pak více. V kteréžto ulici a cestě
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žádných smetí ani rumův skládati dopouštěti dáti nemá.
_ Stalo se v outerej den Pov. sv. kříže 1. 1593. (V knihách bílých in folio na listu 218.).
1645. - Listil1a Č. 1_-451/20. (O propůjčo
vání gruntiiv okolo sv. Valentina a na břehu vl. 1559-1619.)
1. Smlouva stala se mezi pp. úředníky úřadu šestipanského a Františkem sanytrníkem, že on František za pře
dešlé uZívání břehův propůjčených dal jest 2 kopě m. a
pak bude povinen z téhož břehu před Strnadovic platiti
každého půl leta po 1 k. m. Stalo se v sobotu před
Smrtedlnou nedělí 1559. Potom ten pondělí po Pr6vodní neděli (3. dubna) téhož leta pronajatej jest jemu
Františkovi také břeh vedle louže rasovej; i má platiti
z toho obojího břehu při každých Suchých dnech po 2
k. m. (V knihách zápisných černých malý ch na listu 219.)
2. Janovi FI~renskýll1u najaty jsou břehy, jeden na Prelátě a druhý u Zidovské lázně a třetí u katovy jámy a
čtvrtý kus u přívozu vedle vody a to za 18 k. m. do
roka. Act. fer. III. po Pr6vodní neděli. (V též knize f.
222.)
3. Z jistého vědomí - pp. úředníci propůjčili jsou
_ břehu pod špitálem u mostu k vaření s"litru Eliášovi
\Valterovi tak, aby se o to staral, aby ty břehy - pryč
odvážel _ počna od rohu domu Havla Pohorského vedle
řeky, vše bral, odprázdňoval a do díla svého odtud vozil
_. Platu _ každé Suché dni po 21/2 k. m. Stalo se
v pátek po Třech králích 1572. (V knihách větších zápisných černých f. 37.)
4. Pp. uředníci propůjčili sou - břehu pod špitálem
_ k vaření salnytru Janovi sanejtrníku přijmím Kučerovi
_. Platu k obci každé Suché dni po 1 k. 45 gr. m.
Stalo se v outerý po Proměn. K. P. 1576. (V týchž
knihách f. 47.)
5. Pp. úředníci propůjčili jsou - břehu k vaření
sanytru Martinovi Vltavskému sanytrníku, předně od
domu Jiříka Vocáska, kde šaty perou, od vrchního rohu
pod světnicí až k čerpadlu aneb k strouze, která jde od
sv. Valentina. Takového břehu společně on Martin s ~i
monem sanytrníkem uzívati má. A dále od dveří domovejch Augustinovejch az k robu zdi domu Jana Valenty a
naposledy bl-eh počna od čerpadel židovských až na Prelát _. Platu -- každé Suché dni 3 k. m. Act. pridie
Convers. s. Pauli ló81. (V týchž knihách f. 72.)
v6 . Pp. úředníci propůjčili jsou břehu k varení sanejtru Simonovi sanejtrníku [na místě jako výše při
3.]
Platu po 3 k. m. Téhož dne. (V týchž knihách fol. 73.)
7. Pp. úředníci propůjcili jsou - na břehu všecek
vrch proti špitálu a sklenné huti obostranně ležící i se
všemi krechty, což jich v tom vrchu zdělaných jesl svrchu
i po stranách, k vaření sanytru Zikmundovi Gonovi - .
Platu z toho každé Suché dni po 2 k. Act. fer. 2. post
Laetare 1581. (V též knize fol. 75.)
8. Pp. úředníci propůjčili jsou - břehu k vaření
sanejtru Ondřejovi Minychovi, předně od domu Jiříka
Vocáska (jako výše č. 5.). Ten břeh on Ondřej s Martinem Vltavským požívali má. A dále od té strouhy až
do dveří domovejch Augustina a napovsledy od rohu zJi
domu Yalenty až k čerpadlu, kterým Zidé dříví vozí, jakž
toho Simon sanejlrník prve uzíval. - Platí po 3 k. Act.
fer. 5. post Oculi. (V též knize f. 92.)
9. Jan Famire oznámil, že jest koupil sobě dům aneb
sanytrnu na břehu za sv. Valentinem proti domu Augustinovskému řečenému, v těch mezech tak jakž jest nebo
Zykm. Gonovi vykázáno, se věemi potřebami k zivnosti
sanytrnické příslušejícími a to od paní Kateřiny 8 Kosmáčova, vdovy po Zykm. Gonovi, za 850 k. m. Plat po-

c.

loletně 6 k. m. Stalo se v pátek po Božím vstoupení
ló89. (V též knize v listu 116)
10. Pp. úředníci propůjčili na břehu všecek vrch
proti špitálu a někdy sklenné huti obostranně ležící i se
všemi krechty, což jest v tom vvrchu zdělaných svrchu i
po stranách, k vaření sanytru Simonovi sanejtrníkovi na
ten a takový způsob, aby se on přicinil, když se země
strouže a šibruje, aby kamení aneb rumu po cestách nehrnul a do strouhy nevezl, ale na druhou stranu aby vo·
ziti kázal. Však toho užívati má do vůle pp. lÍředlníkův;
platu ka}dé Suché dni po 2 k. m. A poně"adž pak se
témuž Simonovi 1. 1586 takový dovolení a nájem týchl:
břehův v zápis uveden býli měl a toho že se jest nestalo,
to se nyní vynahražuje proto, ze po ta léta takový plat
od téhož 1. 1586 až dosavad :platil a tak předce platiti
má po týchž dvou k. Stalo se v pálek po sv. Stanislavu
1590. (V též knize na listu 121.)
ll. Pp. úředníci propůjčili břehův k vaření sanejtru
Wolfovi Knejslovi, kterých někdy Ondřej Mynych užíval,
a ten břeh on Wolf s Martinem požívati má. Plat každého
čtvrt let a po 3 k. m. Stalo se v středu po sv. Havle
1. 1597. (V též knize na listu 155.)
12. Pp. úředníci propůjcili Janovi Chlumskému sanytrníkovi těch všech břehův, kterých!: na onen čas v uzívání byl Martin Vltavský (viz výše č. 5.), a k tomu při
dán jest jemu ten všecek břeh, kterýž se táhne ul k bře
hůnl Jana Falnire od ce:5ty, kter:iž na ty břehy se táhne.
Plat kai.dého člvrt leta po 3 k. m. Stalo se v středu po
Obětování P. 1\l. 1602. (V též knize na listu 203.)
13. Daniel Famire oznámil, že jest koupil dům, jenž
sanytrna sluje, na břehu za sv. Valentinem proti domu
Lukáše Branického a Augustinovskému, jakž někdy Zykmundovi Gonovi a Janovi Farnirovi (viz výše č. 9.), otci
jeho. Daniele, byl prodán - a to od paní Doroty, Jana
Sviecáře Lounského manželky, matky Tana a Kateřiny, sirotkův Famirovských let majících, bratra a sestry vše svých
vlastních, za 1500 lL m. Srazil předně na díl sVllj 375
k. m. Platu pololetního po 6 k. m. (V knihách druhých
zápisných černých na listu 46.)
14. Pp. úredníci phdali jsou - kus břehu na
místo toho, což mu odňato, a k válení aneb skládání
dř'íví, k vybírání země a val-ení sanejtru, též dělání
krechtuv Dani~lovi .Famirovi počnouc od ku lny a vrat,
kudyž se do sanytrny jeho jezdí až k haldám a cestě
proti domu Lukáše Branického 20 loket na šíř, na díl
pak až k krechtům starým za sanejtrnou Famirovskou pře
dešle vybraným - . Stalo se ve čtvrtek den sv. Tymothea
(24. ledna) 1613. (V knihách druhých záp. černých na
listu 48.)
15. L. 1615 v pondělí po Květné neděli stal sc trh
._ a to takový: Jakož jest Daniel Famire po nebo otci
svém trhem dostal domu s hutí sanejtrnickou v 1500 k.
Gregorovi Kašparovi, jakožto
m. _ týž dům s hutí švagru, Kateřině, manželce jeho, sestře své milé, ..- v též
sumě 1500 k. m. postupuje - . eV týchž knihách na listu

102.)

16. Pp. úředníci úřadu šestipanského do domu a
sanylrny Gregora Kašpara na žádost jeho vejchoz vykonavše, potom pak žádosti jeho poroluměvše, a že v techto
nynějších nepl-íleZitostech obecnímu dobrému svou prací
mnoho prospěšen jest pováZivše, povolili jsou nadepsanému Gregorovi - kus od lěch břehů, které sobě prve
k sanytrnické živnosti zapsané má, nyní k rozšíření placu
téhož domu aneb sanytrny, totiž počínajíc od dolejší
zdi, kde nyní kotly zazděny jsou, na pravou ruku na
příč 8 loket, od toho místa k řece měříc 19 loket; po-
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tOnl ód vrat zase při zdi ven na ulici k domu p. Miku1áše Jošta 14 loket, a tak od těch 19ti loket k těm l4ti
loktum šnurou táhnouc, aby to vše sobě tak vyměřeno
mají;e zahradi:i dáti a tu n~ těch místech k svému pov
hodli svobodne a volne stavetl mohl. Platu pololetně po
2 k. m. Stalo se 7. Octobris 1619. (V týchž knihách na
listu 144.)
* 1645.
Lis/iHa 1. 451157. Pro zprávu skládá
se toto popsání, kterak gruntové od starodávna k kostelu
sv. Valentina a řádu Křižovnickému nadáni jsou od dobré paměti uroz. Hroznaty s vůlí svnuv Vilhelma a Beneše. , 1. Po~nouce z pra"é ruký od domu p. Švihovskeho zadm domek, slove u lva, v kterémz se drží
pokojníci, stojí na grnntu Valentinském. 2. Item kp. ,:,viho"skému, d~m,ek, ~a u~ade~í, v němž truhlářově bejvali.
3. Koutm naleZCjlCl pam DCJmový, na upadení, 4. Lidmile
Krptmonový" do;ne.k na upadení, ú. Jiříka Paloučka,
6. Anny Poucko"e, JInak masnice, anebo Samuel Mejdlo,
7. Anny vdovy Delmkový, 8. Karše hrnčíře domek; držitelové. toho. do~k~ páni úředníci šesti panští, z čcho užitky
bral.l jUl:O 1 z Jrnych mnohejch, 9. Dům paní Tejřovský
a prcd~sle p. regenta p. hr. z Vacinova, domky přední
a zad~l, 10. Neb. prolmratora domek špatnej a na upadnutí, jeho ženu slepou špitál opatroval a smrti dochoval.
ll. Ncb. Debujsa, jinak od starodávna Kaprovic v kterýmžto domě záduší sv. V. přes 700 zl. dluhu ~íti má,
nebo p. nebo Kapr byl ouředníkem téhož záduší DenÍze
zádušní ntratil a takový dluh na domě pozustavil 'kľerýžto
dlHn za to nestojí. 12. Anny Špalkový vdovy' domeček
špal'?.:ei a vna obo!enf, 13. p; Karla zlatotepce, 14. Pánův
Bornuv ne kdy dum, 15. Dum Filipo\'skej z kteréhozto
šestipanštf úl'edníci od mnoha let dobrodi'ní berou 16
DOum p. V'
1
v
'
•
aC.ava
Meduny, 17. p. Spulíře,
18. Mydlái'ovský,
19. Pormanský, 20. Nárožní domek v kterém bydiíval
zlatník, 21. Vdovy Hedviky, slove ~ černého vorla, 22.
Domek Ba.rvínk,?,~~c.,a .nyní Jiří Hejnic, 23. Lidmily, vdovy
po PetrovI J h:ncm I,erábkovi, 24. Jiříka Táborskýho, 25.
d~mek u Nejedlých, 26. p. Jana Eitlera, 27. Jošlovský
dum, 28. Na zábradlí sv. Valentina krchova domek Dav~da }k,aničkáře, 29 .. té.hoz, 30. P clra Gesle, na kterýmžto
zadusmh~ dluhu. tohk jest, ze za to nestojí, an nedávního
času u~1l'el, ~ ]~O k. by~~e ú,:edníkem kostela sv. V., po
nebo h.alabalovl a mydlan vyzdVIhl. 31. Vdova Voršila
v domě, . v kterým pergamen se dělával, 32. Lorenc
Krystmon kollář, kterýžto dum rozšířil, koupi vši jej za nějaký
kolel od sesllpanských .lÍředníkův a obzvláštně za úředniclví
p. Jana Severina Lanhause vohradu od starodávna k kos:elu ~álcžející obranou i vysázenou, aby se v ní mrtvá
tela v c,as morové"rány, že by snad krchov nepostačoval,
pochovaval)', kterez vohrady Krystmon kotlář užívá k svému
handlu. Itcm zastavěl vrata, skrze kteréž mrtvá těla bejvaly o don.ášena jak do té ohrady, tak do krchova z těch
dom.uv, lenl byly b1ížeji vody na břehách. Kteřížto bře
hove od starodávna jmenují se smetíska. 33. Andresa
FlcJš;e~a tesal-e, 34. Adama Trojic~ýho tesaře, 35. Po
Kalenne vdově zámečníci přijmím Stulové na kterýmž
mnoho dluhů kostelu sv. V. jest, že za to destojí 36. Na
tUl;,mlplace, kteřížto place od starodávna slují ~metíska
~ cerného kříže domek, 37. U černého beránka, 38. K1í:
covske!., 39: Za špitálem Jiříka Čibra, 40. U černého
kozla Jlrchál-skej, 41. DiIm pp. Vratislavův Turečkův na
mostku.
V~ce v týchž gruntech sv. Valentinských domů bej~:lo, hesťansl~ých, ~ nichž lidé křesťané v těch předešlejch
_.r';,sneJch vOjenske1ch letech skrze násilné 10Zírování soldatu\' ustoupiti museli a ty prodány jsou 'židlím, ano i

hutě.
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ta~é, Zi?ovské~o krchova nového dráhný kus, Fchž jména
poradnym zpusobem zaznamenané jsou: 1. Zid Cikán
2. Jakub Kerber, 3. Marek rimer, 4. Lebl ~Ilirmocher:
~, Lebl Artz, 6. Jakub rosstaušer, 7.Jakub šnejdr, 8. Colel
lrelmb, 9. Lebl Passauer, 10. Felkl Purkers 11. Mates
Vokatý, 12. Jakub Flaišhoker, 13. Josef Rabídek, 14. Šlomola Odr Samuel, 15. Klein David 16. Lebermon 17
J achel Witfmn, 18. Hitzig rosstauŠer, 19. a 20. Těcl;
dvouch jména se uptati nemohon.

V ulici Kaprové.
Číslo pop. 71. ;")

(N a

z á b rad 1 í.)

,,1. 159~, 25. ~větna. Listil1a Č. 1.-451/18. Nachazl ~e zapsana ve]sada od tehdejších úředníkův [šestipanskych] na ty oba domy při krchově sv. Valentin a nad
strouhou, na přední někdy Mikulášovi Pletákovi a Marjáně man~elům, na druhý Petrovi Libíkovi a Anně m. j.
pod plat Jak k obci po 30 gr. pololetně tak také po
39 ,gr. k zádu~í .sv .•Valenti~a vycházející. ' Act. ten pondel! po sv. TrOJICI 1092. (LIbro contractuum nigro antiquo
f. 132 -133.)
2. ló97, 16. července. Tamtéž. Od Mikuláše PIetáka koup~l .dum Jan Zlomek rybář a Anna manželé fer.
4. post DlVls. apost. 1597. (Libro oblig. alb o fol. 250.)
.
3 .. 1598, 20. srpna. Rttkop. č. 2148 f. 13. Jakož
J~st MarJána, ;nanželka Mikuláše Pletáka, přípověď na pelllze gr~ntovn}. domu Jana Zlomka od něho Mikuláše jemu
prodaneho uCllllla, pravíce se k těm penězům právo a
spravedh:os,t rovnou rovně jako on Mikuláš míti, i jsou se
porovnalI, ze on MIkuláš, manžel její, jí z těch peněz 30
k. gr. má dáti. Stalo se v čtvrtek po Nanebezetí P. M.

4. 1600, 11. ledna. Listina é. i.- 451/18. Od
Jana Zlomka koupil Theobald Košvaldt a Sara manželé
ten outerý po sv. Tří králů 1. 1600. (Eodem libro fol'
271J
.
v' 5 .. 1601, 22. října. Tamtéž. TýŽ Theobald Košwaldt
pnkoupll . od Petra Libika díl domu jeho v pondělí po
sv. LukášI!. 1601: (Eod. libro f. 275.) Druhou polovici
do;nu od Pet~a. Llblka dostal Symeon Reder, ale jakým
zpusobem, iaplsu se nenachází. Potom v letu 1628
2. o.a . 4. ~eptembris ,Theobald Košwaldt odevzdal dům
svuJ 1 s .. :lm kusem pn koupeným Symeonovi Rederovi, a
v
tak 0:1 JIZ tech
obouch domu v ddení vešel. (Eod. libro
f',.393.) Po smrti pak téhož Symeona Redera tkaničkáře
pnpadlr tl oba domové na Zuzannu manželku Davida
Kotrle tkanickáře, jakožto dceru (tak za to mám) nebo
Symeona Redera.
?~:~

1~2C

12. li.stopadu.

Rukop.

Č.

2148 f. 135.

V patek po ~v. M~rtlllu stal~ se smlouya mezi Marijí, po
v
nekdy
PetrovI LlblkoVl manzelkou, a Simonem Rederem
~. t~ taková: Jakož jsou na onen čas pp. úředníci úřadu
sestlpanské;Io témuž Petrovi Libikovi vykázali jisté místo
k vystavelll.v~orr:~ za kostelem sv. Valentina, jdouce z St.
M. na dole]Sl pnvoz podle domu Mikuláše Pletáka, nyní
. *)v ~?zen::ek zde :,á}e~el ku právu úřadu šestipanského,
z jehoz uredlllch zápISU Jen velmi málo jest zachováno
takže zprávy pro jednotlivé objekty jsou velmi kusé.
'
37*
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pak Theobalda Košvala, nad struhou, že pak týž Petr po
sobě nemálo dluhuv zanechal, kterých nemaje odkud táž
Marie m. j. zaplatiti, takového domu Simonovi Rederovi
a Johanně m. j. postupuje.
* 1621, 15. listopadu. Tamtéž f. 136. Stala se
smlouva mezi p. Janem :omídem a Theobaldem Košvalem
tkaničkářem a to taková: Jakož se našlo, že týž Teobaldl - 290 k. m. dluhu povinnovat jes!, i nemoha
na ten čas s túž sumu bejli jemu Janovi Smídovi túž
sumu na domu svém v osadě sv. Valentina u břehu mezi
kostelem sv. Valentina a domem Šimona Redera ležícím
a k jurisdikci ,úřadu šestipanského přináležejícím ujistiti
má a chce. (Smíd postoupil r. 1622 právo své Janovi
Agricolovi.)

Číslo pop. 67a.

1. 1452, 28. února. Rukop. č. 90 j. 216. Prout
Johannes Czikan et Petra emerunt d. post s. Valentinum in
acie penes collegium pauperum ex una et Georgii Tuleha
parte ex altera erga Ankam, relictam Waldonis, pro III
s. gr. minus XIII gr., que XXX gr. pro arha ab eodem
Johanne Czikan tantummodo recepit, residuum vero super
reformacione ecclesie s. Valentini et super sepultura sua
inpenderllnt, vitrici vero ecc1esie II s. gr. finales tulerunt.
Act. fer. III. ante Translat. s. Wenc.
~.
1454.
RlI/wp, Č. 2105 f. 13. Nicolaus
lukař Regik et Brigida.
3. 1455, 20. ríjna. Rttkop. č. 2105 f. 47. Ducháčko
murator et Anna emerunt mediam partem domus, cuius
altera media pars ad Nicolaum lukař pertinere dinoscitur
et tota domus sita est penes domum Hrusskonis, ubi
olim collegium pauperllm vocabatur, et domum Tulehe
plateola mediante, erga Nicolaum prefatum pro III s. gr.
Act. fer. II. post Galli.
4. 1362, 30. cervna. Tamtéž f. 170. Gallus faber
et Osanna e. domunculam sitam ex opposito relicte Georgii
Tuleha et penes domum Nicolai cultellatoris immediate
erga Duchkonem muratorem pro VI s. gr. Act. fer. lIlI.
post Petri et Pauli.
5. 1476, 29. února. Tamtéž f. 365. Spiritus torrifex
cl Anna e. d. in dvořec penes Nicolaum cultellificem
dictum Lynal circa Gallum fabrum pro XI s. Act. fer.
V. post Mathie.
6. 1476, 4. listopadu. Tamtéž f. 375. Jacobus carpentarius et Anna e. d. in acie aput Duchkonem torificem
pro XI/, s. gr. Act. fer. II. post 00. SS.
7. 1477, 28. dubna. Tamtéž f. 385. Johannes rymer
Margaretha e. d. penes domum Nicolai cultellifabri Linal
et ex opposito domus Nicolai lukař aput Jacobum carpen·
tarium pro XIIllj, s. gr. Act. die Vitalis.
8. 1483.
Rulwp. Č. 94 1. f. 46. Johannis
rymar.
9. 1499, 18. září. Rukop. Č. 2107 f. 175. Jacobus
Celny de Gurinl et Ludmila e. d. na rynečku penes d.
Martini carpentarii sitam a Margaretha, relicta Johannis
rymerii, pro XVII'!, s. gr. pro Act. fer. lIU. post
Lamperti.
10. 1500, 11. července. Tamtéž f. 189. Kateřina
Jonáška e. d. inter domos Martini pernikarz et Martini
carpentarii sitam utrinque a Jacobo z celnice pro XV s.
gr. pro Act. sabbato ante Margarethe.
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11. 1509, 25. června. Rt/kop. č. 2108 f. 37. Mathias pellifex z Lovice et Katherina e. d. in acie na rynecku penes domum Martini carpentarii a 'vVenceslao
Habra pellifice pro XV s. gr. Act. fer. II. post Joh. B.
(Bez !<vitancL)
12. 1517, 12. listopadu. Rulwp. č. 8 f. 31. Mathias
pellifex fecit testamentum fer. V. post Martini. Najprvé
oznamuji a činím pravé a mocné poručníky dětí m)'ch
domu i jiného všeho statku - pana Jana Hlavsu z Libo~
slavě a Jana kožešníka. ll. blány podbříškové jedny,
hřbetové dvoje králíkové, dvě čubce králíkové oděvací
kožich králíkový ženský, kožišky II králíkové pod šaty:
prymu bobrového za tři kopy m., blány čtvery zaječí
kOžich zaječí ženskaj jeden, bobry dva celá, jehnětiu nevydřených puol třetí kopy, popelic padesáte, bělizen padesáte, truhlu v kotcích, štok kožešnický, kos XII, přední
a zadní dva plechy a k tomu duom muoj, to všecko aby
poručníci prodali a což by koli peněz přes dluh pozuostalo, to aby dětem mým pateru dochovali. Pakli by
všech Pán Buoh do let rozumných neuchoval, tehdy aby
jich dielové připadli na Annu, dceru mlí vdanú za Lorencem. It. což se svrškuov dotýče, ty všecky dávám Zuzanně, dceři své.
,
13. 1554, 22. ledna. Ru/wp. č. 2117 f. 303. lVlarek
Sestiletaj a Dorota k. d. na rohu vedle Mandaleny roušnice od Kateřiny Matějovy a Jakuba, zetě jejího, za
XXXV k. gr. Act. d,e Vincencii.
14. 1556, 26. června. Tamtéž f. 362. Ondřej
[Sochor] mečíř a Markéta k.}. na rynečku na rohu vedle
domu Mandaleny od Marka Sestiletého a Doroty m. j. za
XXXVIII!, 1<. m. Act. fer. VI. post Joan. B.
15. 1558, 13. května. Tamtéž f.; 411. Jiří Cern,ohlávek a Kateřina k. d. mezi domy Sípařovským a Sípeckého kloboučníka od Ondřeje mečíře za XL k. gr.
Č. Act. fer. VI. post Stanislaum.
16. 1568, 3. května. Rukop. Č. 2118 f. 193. Daniel Vesecký z Vesec a Kateřina k. d. na rvnečku mezi
domy Marti~a l'darouslca a Stěpána Chlumeckél,o ob uličku
od Jiříka Cernohlávka tkadlce za XL lL gr. č. Act. die
lnventae crucis.
17. 1573, 23. listopadu. ~ra11ltéž J. 357. Pavel
~emanický a Johanna k. d. na rohu ležící od Kateřiny
Cernohlávkový za jedenmezcietma k. gr. č. Act. die
Clementis.
18. 1588, 26. října. Rulwp. Č. 2112 f. 299. Štěpán
Stuchlík, jinak Písařík, šrotýř a Kateřina k. d. vedle rohu
uličky od Pavla ~emanickiho za LXXVII k. gr. č. Act.
postridie Crispini.
19. 1593, 4. března. Tamtéž f. 394. Janv Krystman
kotlář a Marjana k. d. mezi domy KrJ:šlofa Snejdara a
Jana Vlaskýho kodčího ob ouličlm od Stěpána Stuchlíka
za 165 k. gr. č. Ad. die Translati s. Wenc.
20.

1606, 4. května.

Rukop.

Č. 2232

f.

224. Ve

čtvrtek den Vstoupení P. Kr. na nebe stalo se porovuání
mezi poručníky sirotkuv Jana, Vavrince, Pavla, Anny a
Kateřiny po někdy Janovi Krysmanovi kotláři a l\Iarijí
matkou, též Janem Klinšmídem otčímem jich, že dum na
rynečku v osadě sv. Valentina na rohu ležící se vším

verkzeykem a vorkafem kotlářským timž manželum se
Zllstavuje.
2 t. 1618, 27. července. Ru!wp. č. 2114 f. 240.
Jan Krystman a Dorota k. d. od Marie Klingenšmídový
vdovy, matky své, za 2ÓO k. gr. č.

Č. p. 67a.

* 1623, 29. srpna. Rt/kop. č. 2114 f. 325. Jan
Štul zámečník a Kateřina k. d. na rynečku nárožní vedle
domu Adan'a Trojického ležící od Jana Krystmana za 450
k. gr. č.

Oíslo pop. 67b.
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16. 1589, 17. dubna. Tamtéž f. 310. Kryštof Snejder a Katel'ina k. d. od mistra Ondřeje Blovského z Pa·
latynu za 75 k. gr. č. Act. fer. II. post Reliquias.
17. 1613, 6. prosince. Rulwp. č. 2114 f. 139.
Adam Trojický, jinak Holeček, a Dorota k. dum na rynečku mezi domy Jana 91ingenšmida kotláře a Voršily
l\Iistříkový od Kryštofa Snejdera za 2óO k. gr. č.
18. 1618, 3. dubna. Rulwp. č. 2233 f. 413. Jakož
jest Adam Trojický pe~ěz gruntovních XV k. gr. č. vedle
kšaftu někd)' Kryštofa Snejdera Martinovi tkanickáři, synu
téhož Kryštofa, o němž se neví, v kde by byl, na právě
slozil, takov)'ch XV k. Kateřina Snejderova, matka téhož
Martina, jest je z práva - vyručila.
* 1662, 7. srpna. lťukop. Č. 2116 f. 36. Záduší
kostela sv. Valentina prodalo dvě poustky, jednu po Katehně Stolové zámečnici a Adamovi Holečkovi, posléz
pak po illikulášovi Taušerovi zil.stalý leZící na malém rynečku blíz tumplacu vedle cesty za 100 zl. rýn. Janu Severynovi Dyryxovi.

1. 1459, 4. srpna. Rukop. č. 2105 f. 106~ Johannes sellator et Kalherina e. d. pellcs domum Duchaczkonis dietarii et collegium pauperum erga Nicolaum lukař
pro VI s. gr. Act. sabbatc ante Sixti.
2. 1461, 11. února. Tamtéž f. 142. Nicolaus cultellator Linal dictus ct Zuzan na e. d. erga Johannem
sellatorem pro XII S. gr. Act. fer. Hll. post ;'colastice.
3. 1477, 3. prosince. Rulwp. č. 2106 f. 3. Susanna,
olím Nicolai Linal et nunc Blasii cnltellifabri conthoralis,
resignavit domum suam na rynečku - marito suo. Act.
fer. IlII. ante s. Barbine.
4. 1483.
Rukoj. č. 94 J. f. 46. Blasius cul- I
tcllífaber fassus est, se teneri V S. debiti J ohanni a carponíbus et hoc obligat in domo sua inter domos Johan· i
Číslo pop. 670.
nis rymar et Maii tubiciné. (Zaplaceno r. 1488.)
5 1498, 30. dubna. Ruhop. é. 2107 f. 144. Mar1. 1437, 25. nJna. Rukop.
2099 f. 451. Posttinus carpentarius et Dorothea e. d. na rynečku et inter
quam Elsska, relieta l\Iathie, moram trahens circa Nieodomos J ohaJlnis bu;sificis dieti Koleso et Marusse viduc
laum Humpolecz, impctiverat Martinum CUll1 simeo naso,
erga Katherinam, Fabiani cultcllatoris conthoralem, pro
olim dietum de collegio pauperum, de quadam simultacione,
XX S. gr. pro Act. fer. ll. ante l'hil. et Jacobi.
quam habuit cum prefato Mathia, marito suo, tandem
eadem EIsska fecil racionem - quaquidem racione
(). 1509.
RlIkop. c. 2108 f 3L. Marlini carperacta idem Martinus remansit. prefale Elssce XII s. gr.
pentarii.
deb. obligatus --o Act. fer. VI. post XI m. Virg.
RullOP. č. 2109 t: 55. Dům J\fartina
7. 1519.
2. 1450.
Rukop. č. 90 f. 246. Collegium
tesaře.
8. 1546.
Ruhop. č. 100 f. 120. Mandalena
pauperum.
tkadlee přiznala se, že jest dlužna XXV k. gr. č. Barboře,
3. 1455.
Ru/wp. Č. 2105 f. 41. Domus
Valentina pasíře manželce, z Malé Strany a Gabrielovi,
Hrusskonis, ubi olim collegium pauperum vocabatur.
synll jejírnu.
4. 1459, 13. srpna. Rt/kop. č. 2119 f. K. 6. Ve
9. 1054.
RullOj. č. 2117 f. 303. Mandalena
jméno - . Já Vít švec řečeni Hruška - vyznávám - ze
roušnice.
ustanovuji - Jana Pytlíka a Mikuláše Hesolta - poruč
10. 1556, 24. listopadu. Tamtežf. 374. Václav Šípař
níky Anežky, manželky mé milé, Václava, Havla, Vildo·
a Anna k. d. mezi domy Mistříkovým a Matějové od
rina, Hedviky a Margrety, dětí mých a jejich a podle
Doroty, Petra od modrého lva manželky, za L k. gr. č.
toho také domu mého, v němž bydlím - . Potom pak
Act. pridie Katherinae.
vuole má jest ab)' manželka má praVlí a mocmí
ll. 1565, 2G. června. Rttkop. č. 2118 f. 109. Zmochospodyní jstíc - dělí pH sobě chovala, je k dobrému
něna jest Dorota, někdy ~etra Kost~láka od modrého
a poctivému vedúci, jako jich věrná máťi a to tak dlúho
lva mani.elka, domu Anny Sípařky gro uuntovní peníze.
a dotud, dokudž by stavu svého neproměnila vdovského.
Act. fcr. Hr. post Joh. B.
Nd kdyby stav svuoj změnila, tehdy tak porúciem a roz·
12. 1565, 10. července. 1 a1lltéž f. 110. l'dartin Makazuji, aby poručníci duom i všecken jiný statek mezi túž
rousek kožišník a Kateřina k. d. vedle domu Pavla Mi·
manželku a děti rovným dielem rozdieléc a jie dielem
slříka a Jiříka Černohlávka od Doroty, vdovy po Petrovi
jejím odbudúc dětí dále s jich diely opati-ili - . Dat. fer.
Kosteláko,vi, za čtyřicet puoltřetí k~ gr. Act. fer. III. post
II. post Tiburcii.
Kiliani. (Cást peněz kvituje Anna Sípařka.)
5. 1460.
Rukop. č. 2141 f. 373. Orphani
13. 1573, 24. července. Tallltiž f. 346. Vít RukaViti dicti Hrusska sntoris: \Venceslaus, Gallus, Victorinus,
vičník kodčí a Marta k. d. od Martina Marouska za paHedwigis et 11argaretha.
dosáte k. gr. č. Act. pridie S. J acobi.
6. 1,181.
Rukop. Č. 2106 f. 86. Johannes
,
14. 1580, 15. dubna. RlIllOp. č. 2112 f. Zl. Jiřík
bursifcx dietus Koleso et Katherina, uxor eius.
;,v~b a Anna k. d. na rynečku mezi domy Pavla Mistříka
7. 1483.
Ruhop. č. 94 J. f. 43 a 41. Joa Cernohlávkol'ským od Marty, vdovy po Víto\i Rukavič
hannes bursifex Koleso et Barbara, uxor eius.
níkovi kodčím, za LXXX k. gr. č. Aet. postridie Valerii.
·8. 1494.
Rt/kop. č. 2107 f. 1. Johannes
(Po Jiříkovi Švábovi splácí syn jeho Wolf Šváb.)
Koleso bursifex.
15. 1588, 7. července. Tamtéž f. 293. Mistr
Tamtéž f. 144. Johannis bursificis
9. 1498.
Qndřej z Palatinu a Dorota k. d. od Wolfa, někdy Til'íka
dicti Koleso.
Svába syna, za 75 k. gr. č. Act. postridie Joan. Huss.

c.
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10. 1502, 7. prosince. Tamtéž f. 225. Petrus jirchář de Nova Civ. Pro et Ursula e. d. na rynečku pen es
domum Martini carpentarii et Jarossi dicti Zibersky a Johanne bursifice dieto Koleso pro XXVIJI/ 2 s. gr. pro Act.
fer. lIlI. post Nicolai.
11. 1503, 18. září. Tamtéž f. 238. Matheus textor
tele et Katherina e. d. a Petro albicerdone pro XXVIP /.
s. gr. Act. fer. II. post Lamperti. (Splaceno r. 1510.)
12. 1519, 21. července. RlIkop. Č. 2109 f. ~5:
Vavřinec, tkadlec plátna, a Lidmila k. ~~om se lrml
stavy a dvadceti brdy ležícf. podle Holubare a ~1artlUa
tesaře od Matúše, tkad1ce plátna, za XXX k. gr. C. Act.
fer. V. ante Magdalene.
13. 1549 1 .. července. Rt/kop. č. 2142 f Z. 1.
(Kšaft Vavřince' Mistříka tkadlce.) Já Vavřinec příjmírr:
Mistřík, tkadlec, měštěnín St. M. Pr. mou ~uoh
o svém statku a jmění hdím a to takovou ~ I.t~m manzelku
mú Lidmilu činím mocnou otcovskou poruclllcl - . Duom,
v kterémž jsem předkem Lidmile, manželce s\'é, odkazuji
a čtrnádcte k. ~r. z toho statku a ona m~ vydati - yBar:
tošovi X Matějovi X, Adamovi X, JanovI VII, MateJovI
vn a A~ně X k. (synuom a dceři mé)
Stalo se
v pondělí po sv. Petru a Pavlu ap.
14. 1550.
RullOp, c. 2117 f. 209. Lidmila,
někdy Vavřince Mistříka manželka.
15. 1559, 1. záh. Tamtéž f. 440. Pavel Mislhk a
Marta k. d. na rynečku mezi domy Václava Hrubého a
Šípařovým od Lidmily, matky své, za XCV k. gr. č. Act.
die s. Egidii.
1568 4. srpna. Rukop. č. 2120 f. 54. (Kšaft
Lidmily Mislříkové.) Ve jméno - . Já Lidmila Mjstříková,
souseda St. M. Pr. - vuoli svú poslední o statecku mém,
jímž mne P. B. naděliti rácil činím obycejem
takovýmto: Předkem odkazuji Anně, dce~j svý, 1 k., gr.
a PetrO\'i. synu mému. 1 k. gr. a JanOVI, synu memu,
jednu k. 'gr~, neb se~1 mu prve dosti dal.a. A což by
koli statecku mého pozuostalo, to PavlovI a AdamOVI,
synuom mým (však Adam jestli by se domuov vrátil)
spoleeně odkazuji - . Stalo se v neděli po sv. Petru
v oko.ách L 1566.
1622, 17. února Rl/kop. č. 2!14 f. 296· Ondřej
v
Fleišer tesař a Zuzanna k. d. na rynecku v osade sv. Valentina mezi domy Adama Holečka a Jana Krystma/la
obostranně letící od Pavla Záhořanského z Vorlíka na
mlstě Pavla Daniele a Nathaniele, synuv jehv s někdy
Evou manželkou jeho, splozených, za CC k. gr. č., jakž
to sám vedle kšaftu někdy Voršily Mistříkové, tchýně
jeho a báby dotčených synuov jeho, sám měl.

'*

náměstí.

Na bJÍvalém Valmtinském
Číslo pop. 64.
(U N y m b u r s k Ý c h, u
1.

1444.

2.

1449, 4.

Rttkop.
května.

Z strany Petra Paly
Niklasovi koželuhovi
manželstvo takováto:
svój - přiložiti má

č.

tří

90

Rt/kop.

s e ker e k.)

f. 103.
č.

Niclass cerdo.

2099

f. 1056.

- a panie Uršily, vdovy po nebo
zl1ostalé, stala sě jest smlúva o svaté
Že svrchupsaný Petr vešken statek
k nadepsané Uršile, krom toho, že

Č. p. 64.

Burjanovi, synu svému staršiemu, jestliže jeho poslúchati
a vuoli jeho činiti bude, z toho statku vydáno má býti
XL k. gr. Než druhý syn mlazší, jménem Vaněk, prosí,
aby v té mieře oddělen nebyl. Pakli by sám z dielu napomenul, tehda má jemu týž ,diel dány býti - . 7~ž t~k.~
paní Vršila všecken statek svoJ, krome toho, coz Jest JeJI
muz kš"ltcm odkázal, má přiložiti k témuž Petrovi. Dal-li
by jim pak P. B. děti spolu, tehdy svrchupsaná Uršila
má rovný diel s těmi dětmi mieli. Tak sú sě obě straně
svolile: Kteréhož by kolivěk z nich Buoh smrtí neuchoval,
že každý moci bude na smrtedlné posteli XII k. gr. odkázati a otdati kam a' komuz sě zdáti bude beze všie
překážky. Také táž Urš~l~ ku pr?sbě úmluvčí. i P~~ra,
svého manžela, dobrovolne Jest svohla, aby menšle vlmcky
polovice, jenz leží za Kartúsy mezi vinicemi Vaňkovú a
Jankovtí vinařovú, Vaněk, syn mlazší Palóv, do .s:é tobko
smrti pozíval byl-li by knězem, ale po smrtI Jeho aby
zasě na tM Uršilu i na děti, kteréž by spolu měli, táž
vinička spadla. Act. die b. Floriani.
3. 1450, 27. října. Rt/kop. č. 90 f.246. Johannes
frenator dictus Trchmal et Aniczka e, d. circa S. Valentinum penes collegium pauperum ex una et domum plebani S. Valentini erga Petrum Palam pro X S. gr. Act.
in vig. Simonis et Jude.
v
4. 1451, 5. srpna. Orig. listina archivu Ceské7to
lIlíslodrž. é. 188. Ve jméno bozie amen. Já Petr Pala,
měštěnÍn St. 1\1 PL, oznamuji tiemto listem obecně všem,
ktol jej uzřie neboli čtúc uslyšie, a n.a vědomie d,ávám,
fe ackoli dopuštěním božím nemocen Jsem a neduzlV na
těle, však proto paměti dobré jeho svaté milosti děkuje,
úplného rozomu požívaje a tak nechtě rád, což na mne
jest by o statek a zboŽÍe po . mně zuostalý a zuostalé
kteří svárové a nesnáze mezi pHbuznými a přátely mými
dáli se po mé smrti, toto mé posledn~:: por~censtvie ~ ko:
nečný úmysl vuole mé o statku a zbozl mne darem nulostl
boiie popřelém zhedil jsem a zpósolJil i n;od tohoto l~stu a
porucenstvie mého fiedím a zpósobuJI obyceJem takovymto:
Najprve a přede všemi jinými věcmi učinil sem a ustanovil a
činím i ustanovuji opatrné lidi Martina Plknuoskova syna a
Jana Střiebrských, př.át~ly m~,mi:é, všechv~cí vdol:psaných
pravé a mocné porucmky, vere Jim nud Jll1e, ze se k tomu
s pilností přiciniti budú, aby podle mé vuole ;uto vypsané tak všecko šlo a k ml:stu vl kO:'CI bylo pnvede,no
skutečnému. Podle toho pak, Jakoz pOdle smluv svatebmch
mezi mnú a paní Uršulú, manzelkú mú, smluvenich tak
jest vymieněno, abych já za zdravého život~ nebo v nyemocné jsa posteli dvanádcte kop gr., kom~z bych chtel!
odkázal; z těch Burjanovi, synu mému staršlemu, odkaZUJI
čtyH k. gr., Vaňkovi, synu mému mlad,šiemu, šest k: gr~
a na opravenie kostela sv. J\'lartma dve k gr. Item Jakoz
jsem zahradu kúpiv z Vaňkových peněz, ,syna mého, dal
za túž zahradu pět k. gr., Jest vuole ma a tak teď roz·
J;azuji a porúčiem, aby ty p:n~zi témuž, Vaňk~vi z~sě
byly vráceny a dány. Item ctyn sudy Vll1a BurJanovl .~
Vaň:'ovi svrchupsallým synóm mým, za ten statek, ktetyz
jim panl Margreta, babka jich, byla odkázala.a já p.obra:
jej utratil, otkazuji a otdávám. ,Item odkaZUJI ,Bur~ano\?
zvláště XX k. gt·., aby mu pam Uršulou, manzelku mu,
bylo dáno. a to i ona sama svolila jest k témuž. Item
odkazuji témuž Bm'janovi plášč muoj šerý, pancieř lepší,
meče tři a všicku jinú braň mú. Ostatek pak všeho statku
mého. to jest duom, v němz bydlím, a všecky nábytky,
vinici: zahadll i jiné všecky věci, na čemž by ty záležaly,
nic n~vymieňuje kromě dO~1ku ..~alého, kterýž ~aněk sy~
muoj, dříve knIhamI zapsan .llZ má, odkazuJ.1 mocn~
panie Uršule, manzelce mé, podle smlúvy svatebnIe, kteráz
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také v knihách jest zapsán~, vere jí a ~faje, .že, najprvé
dluhy mé. jimiž bych komuzkoh byl pov1l1en, Jezto by to
řádně práyem měscským bylo ukázáno, pěkně kazdému
zaplatí bez nesnází a na mú také duši z toho bude pomieli jako má věrná manzelka.
Také vyznávám, že těmito dluhy jsú mi osoby dolepsané povinny: Jindřich Hamerník ~ Z,eskov~ XVI ~. gr.,
a to i Martinovi, svrchupsanému porucmku memu, svedomo
jest a známo. Ty manželce mé výš jmenované otkazuji a
dávám. a k tomu na Pešatovi z Košieř VIII k. a XVI gr.
a na Rybovi VPl. k.; it. Hamerník opět jiného dluhu,
kterýž mi na něm Sigmund, kovář dobré paměti, kšaftem
a posledním svým poručenslvím jest odkázal, dlužen mi
XV k., z těch odkazuji Pechové synu za Malú Stranú bydieiíciemu V k. gr., Vaňkovi, synu mému, VI k. a Burja·
no;i IlIT k. Item Krkavec, podruh muoj, za dvojí čin1'i
dlužen mi zuostává, to jsem jemu odpustil i odpúštiem.
Na potvrzenie toho prosil sem slovihného Jana z Byslavic
rychtáře a opatrných pánuov Jana z domu Kočovníkova
a Víta krajčieho, konšeluov přísežných St. M. Pr., že jsú
pečeti své dali přivěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán 1. padesátého prvého ve ctvrtek den Matky B. sněZné.
5. 1451, 20. listopadu. Rukop. č. 2099 f. 1087.
Vá.clav, rečený Váňa, z Květova, mocný a najvyšší ubrman
s povolením panským od stran dolepsaných prošený a
vydani, to jest mezi paní Uršilú, vdovú po nebo PetrovI
Pavlovi zuostalú, z jedné a mezi Vaňkem, synem téhož
Paly a jejím pastorkem, z strany druhé o všechny puotky
a nesnáze od týchž stran před něho k rozeznání spravedlnosti položené, kteréž sě statku po témž Palovi, muži
panie Uršilinu a otci Vaňkovu zuostavenému, dotýčí, jímžto
z vobú stranú pl'ed ním sě vinili. A zvláště, že Vaněk
prvepravený vinil jest paní Uršilu i statek po otci jeho
při ní zuostalý jest nařiekal tiem, že otec jeho statek
Maretčin šlojieřničin z Nového M., tety jeho, jemu a
bratru jeho nebožci Burjanovi kšaftem jejím posledním
odkázaný k sobě pobrav i domek též Maretky prodav,
to všecko jest utratil, žádaje aby mu to bylo vráceno
z toho statku. Proti němužto paní Uršila táhla sě jest na
smlúvy svat.ebnie, kteréž má s jeho otcem; ježto v kni-

hách městských jsú zapsány, že ona ke všemu zboZí po
otci jeho zuostalému, tak jakž ho živností přebyla a knihy
na to má, jest spravedlivějšie, než klo jiný. Kromě těch
XII k., k nimzto sobě moc týmiz úmluvami svatebními
otec jeho byl pozuostavil, aby je mohl, komuž by chtěl,
dáti, jakožto již kšaftem a posledním svým poručenstvím
učinil jest.
Vinieci téhož Vaňka, pastorka svého, z toho,
že jí mnohé věci po smrti jejieho muže a otce svého
pobral jest, neměl' bráti. Podle toho dotýkajíc, že muž
její dal jest Vaňkovi a jeho bratru z statku jejieho diely
jich, jdto by nikoli byl tolik jim a tak mnoho z svého
zbožie nemohl dáti. A ona k tomu svolila tak a tiem
úmyslem, aby jiný statek tiem jí svobodněji by1. Takž
ubrman nadepsaný váže to s radú mnoho dobrých a múdrých lidí, že Vaněk i s bratrem svým nikdy sú úmluvám
svatebním otce svého neodpierali, ani otce v těch casiech
čím vinili a diely své již přijali, nechtě by dalšie ruoznice rostla skrze to mezi nimi, takto jest v plné radě
v ypověděl pod padesáti kopami základu a pod tú pří
mocně: Jakož paní Uršila mela by dáti Vaňkovi XX k.
gr., které" Pala nebozci Burjanovi, bratru Vaňkovu, s volí
její kšaftem svým jest odkázal, aby též paní Uršile z těch
XX k. za ty věci, kteréž jí Vaněk pobral, neměl' bráti,
i s tiem, což jest vína vyšenkoval, pocítajíc, sešlo XII k.
gr. a ona aby jemu dodala a vyplnila k tomu ke všemu
vrn k. ·gr. na roky dolepsané
A těch X k. gr.,
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z nichžto Pala Vaňkovi VI k. a Burjanovi IIlI k. svým
posledním poručenstvím jest odkázal, aby paní Uršila
Vaňkovi dala a vyplnila - . A duom Paluov, vinice obě,
chmelnice i jiný všecken statek aby již při paní Uršile
zuostal dědičně - . Act. sabbato ante Present. M. V.
6. 1452, 18. ledna. Rukop. č. 2099 f. 1089.
Stala sě jest úmluva o manZelstvo svaté - takováto že paní Uršila [vdova po Petrovi Palovi] dala jest a dává
po sobě duom svój, v němž bydlí, na Uhelném trhu položený mezi domy Víta krajčího a Matěje kováře obostranně,
a vinice dvě, z nichžto jedna leží nad Košieřem mezi
vinicemi Mikuláše súkenníka z Pořiečie z jedné a Blažka
Škody Z strany druhé, a druhá leží mezi vinicemi Václava
Búbelíka a Václava Moravčice, a k tomu chmelnici, kteráž
leží vedle chmelnice Hanuška sladovníka a Chmeléřčiny.
A proti tomu Jan svrchupsaný dal jest a dává domy svá
dva, oba v jeden sdělaná u M. B. na lúži polozená, a
piva pět a čtyřidceti varóv a k tomu vinici proti hradu
na Opíši položenú, takovú měrú: Kterýž by kolivěk
z svrchu psaných manželuov druhého živností přebyl, aby
takový statek veškeren na živého zuostalého plným právem
připadl s takovú výmienktí, že každý z nich bude
moci XX k. gr. toliko z toho statku za svého zdravého
života neb na smrtelné posteli odkázati, komuž by chtěl
bez překážky druhého -. Act. die b. Prisce.
7, 1452, 16. línora. Tamléž. Jan Kosthoří postúpiv
domu svého u M. B. na lúii položeného s povolením
panie Uršily, své manželky, ve XL k. gr. paní Lidmile,
tchýni své, kterýchžto XL k. Martinek, syn panic Marušky,
prvnie ženy Kosthořieho, též paní Lidmilc kšaftem jest
odkázal; i miesto toho domu týž Jan K. přilozil jest XL
k. hotových ku paní Uršile. Act. fer. V. post Valentini.
8, 1489, 14. července. Ruko}'. Č, 2141 f. 48.
Quemadmodum controversia orta est inter Duchkonem et
Katherinam, conthoralem ipsius, parte una et Wenceslaum
et Annam, orphanos olim J ohannis Drchmal, parte altera
occasione substancie todus post prefatum Johannem D.
derelicte, qui q uidem J ohannes D. sine testamento de
hac vita discessit, tandem facta' est amicabilis concordia
- quod circa Wenceslaum et Annam, orphanos prefatos,
domus - manere debet. Et de illa substancia - Duchkoni et Katherine medietatem vinee dare debent. - AcL
fer. III. post Margarethe.
9. 1494, 27. října. Rukop. č. 2107 f. 71. Johan.
nes cerdo e. d. penes domum plebani ecclesie s. Valenti ni et domum Johannis Koleso bursificis a Wenceslao
Drchmal cirothecario pro XL S. gr. pr. Act. in vig. Simo
et Jude.
10. 1502, 20. října. Tamtéž f. 223. Jamssius Zibersky et Barbara e. d. penes domnm Martini sartoris (1)
a Johanne cerdone pro XLV S. gr. pl'. Act. fer. V. post
Luce ev.
ll. 1505, 22. února. Tamtéž f. 263. Martinus canulator dictus Holubarz e. d. a Jarossio sanajtrník pro
XL S. gr. pr. Act. sabbato ante Oculi.
12. 1519, 22. října. Rt/kop. č. 2109 f. 73. Zigmund Krátký a Anna k. d. na rynečku a podle domu
farářského od Martina Holubáře za XXXVIIP/2 k. gr. pro
Při tom jest toto oznámeno, že on Zigmund má jemu
Holubářovi hned dáti XXI kamenóv sanetru a on Holubář
ten sanetr zdělaje na prach, má jej, ten prach, což ho
z těch XXI kaménuov nadělá, jemu Zikmundovi dáti.
A potom on Holubář tím prachem, kteŤÍž dluhové na tom
domu jsú, má platiti. Act. sabbato post XI m. virg.
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13. 1520, 22. června. Tamtéž f. 119. Pavel rybář,
zet Brychtuov, a Ludmila k. d. od Zigmunda Krátkého
za XXXV k. gr. pro Act. in vig. s. Joh. B.
14.

1524, 5.

července.

Rukop.

č.

2110

f. 46.

Jan
forman malý a Marta k. d. podle domu kněžského od
Pavla rybáře za XLIII k. gr. č. Act. fer. III. post Procopii. (R. 1531 splácí Marta malá Janková.)

15. 1530.
Tamtéž f. 340. Iv[arl~, vdova po
Janu formanovi, vzdala dům manželn svémn Simonovi.
16. 1538, 10. října. Rukop. č. 2111 f. 232. Martin
Hrubý a Anna k. d. vedle fary a Jiříka Raka od Marty
malé Jankové za LXXVIP/2 k. gr. č. Act. fer. V. post
Dionisiuil1.

17. 1565. 4. č~rvna. RttllOp. č. 2118 f. 109. Jakub
Šlemer kodčí a' Anna k. d. vedle fary a Jana Veseckého
od Anny Hrubý formanky a manželky Václava Vacka za
125 k. gr. č. Act. fer. ll. post Asc. d.
18. 1570, ll. srpna, TamléZ j. 259. Tomáš Nymburský kodčí a Dorota k. d. vedle fary a,domu Václava
Kyntera z Moren od Anny, po Jakubovi Slemerovi kodčím vdovy, za 250 k. gr. č. Act. postridie Laurencii.
19. 1584.
Rukop, č. 2205 f. 44. Tomáš
jinak Jan Nymburský kočí - duom svuoj, v němž bydlí,
ležící vedle fary ,sv, Valentina - dává Dorotě, manželce
své, Jindřichovi Sfastnémn a Kateřině, dítkám svým, společně na rovný podíl. Též dvuor pak svuoj s krčmou ve
vsi Hostivaři.
20.

1594, 12. května. Ru7IOP. č. 2112 f. 419. Jiřík

Biskup k. d. blíž břehu při faře sv. Valentina od Marty
1\ymburské i na místě Jana a Anny, děti jí Marty, za
500 k. gr. č. Act. fer. V. post Stanislai.

21.
někdy

a

1600.

Rt/kop.

Matese Gence a již

22.
15.

Č.

Jiříka

1600, 19, dubna. -

2113 f. 160. Rejna,
Biskupa manželka.

Viz díl I. str. 208. č. 14

23, 1618, 3. října. Rulwp. č. 2114 f. 241. Jan
Procházka a :Markéta koupili sobě, Lorencovi Krystmanovi
kOllái'i, zeti svému, a Anně m. j. a dceTi své, dum vedle
fary sv. Valentina u Nymburských řečeni od Reginy
Prosdokonymové za 550 k. gr. č. (Splácí ještě r. 1620.)

*

16,1,5.
Listi11a č. 1.-451/57. Lorenc Krystmon kotlář dum rozšířil koupi vše za nějaký kotel od pp.
šestipanských úřcdníkuv vohradu od starodávna k kostelu
náležející vysázenou, aby v ní mrtvá těla v čas morové
rány, že by snad krchov nepostačoval, pochovávaly. Item
zastavěl vrata skrze kteréž mrtvá těla bejvaly donášena
jak do té ohrady, tak i do krchova z těch domů, jenž
byly blížeji vody na břehách, kteřížto břehové od starodávna jmenují se smetiska.

Číslo pop. 63.
(Fara sv. Valen tinská. Viz výše kostel sv. Valentina.)

Číslo pop. 62.
(U

Číslo pop. 58.

pergameníků.)

Viz následující číslo pop. 58.
1. 1535, 20. listopadu. Rukop. { 2111 f. 115.
Václav Měsíček a Anna k. d. od Jana Svestky a Anny,
sestry jeho, za XV k, gr. č. Act. sabbato post Elisabeth.
2, J 536, 28. června. Tqmtéi f· 136. Jiřík Rak k.
d. mezi domy Jana Klusny a Simona formana od Václava
Měsíčka za XXIII/ 2 k. gr. č. Act. in vig, Petri et Pauli.
B. 1544, 28. února. Rulwp: č. 2117 f. 17. Zveden
jest Štěpán Fukáček na duom Jiříka Raka pro LIlII/, k.
gr. m, podle ortele pány sóudci učiněného. Act. fer. VI.
post Cinerum. (Dluh zapsán v rukop. č. 2134 f. 238)
4, 1ó53, 20, června, Tamtéi. Anna Fukáčkovú postoupila spravedlnost svú, kterúž má na domu Jiříka Raka
- Jiříkovi z Vesce. Act. fer. lIlI. post Yitum.
5. 1556, 20. dubna. KopícH v arch. 11Iístodrž, J. 98.
(List otevřený Jiříkovi Rakovi S strany dopomožení práva,)
Ferdinand etc. urozeným, statečným, slovutným rytířóm,
vladykám a městóm i j\,ným všem poddaným našim ze
všech stavuv království Ceského, věrným milým, milost
naši královskú a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí!
Yznesl jest na nás Jiřík Rak z St. M. Pr., kterak Jiřík
Stej noch spolu s bratrem svým Matiášem nenáležitě s ním
zacházeti a stateček jeho jim svěřený prodavše peníze
utratiti a odlud se pryč bnHi jmě1i, prosíce nás v tom
za tcnto list odevl'ený náš, aby dotčené osoby, kdež by
je postihnouti, na nich práva dosáhmíti mohl; kdež znajíc
prosbu jeho slušnú býti toho sme jemu odepříti nemohli,
a pro tož vám všem i jednomu každému obzvláštně poroučeti ráčíme, abyste dotčenému Jiříkovi Rakovi na těchž
dvou svrchujmenovaných osobách neb jedné z nich, kdež
by je s tímto listem naším postihl, práva dopomohli a
v tom jemu žádných překážek mimo pořádek nečinili ani
kotllu jinýmu činili dopouštěli jináče nečinÍce, Dán na
hradě Pražském v pondělí po Svátosti léta etc. L Vlo
6. 1565. - Rukop. č. 2118f.109. Jana Veseckého.
7. 1568, 23. července, Rukop. č. 2118 f. 202. Jan
Černín z Chuděnic a na Oujezdě k. d. od Daniele Veseckého z Vesec i na místě Pavla bratra, též Anny, sestry
jeho z Vesec, za 5ó k. gr. Č, Act. postridie Mariae Magd.
8, 1570, 12. dubna, 7'allltéi f. 248. Václav Kynter z Moren k. d. mezi domyJ ana Klusny a někdy for·
mana Hrubého od p. Jana Cernína z Chuděnic a na
Oujezdě za 94 k. gr.
Act. fer. III. post Reliquiarum.
9. 1613, 27. srpna. Rt/lwp. č. 2114 f. 128. Ki1ian
Geyslinger zlatník a Kateřina k, d. jdouce na ryneček
mezi domy T"máše Lymburskýho a B~rbory Housarky
od paní Markéty Dejmové z Moren na Cimelicích a Neřestcích, jak to mela po otci Václavovi Kynterovi z Moren,
za 550 k. gr. č.
10. 1616, 20. června. Tamtéž f. 206. Ondřej Mittler pergameník a Markéta k. d, od Kateřiny, vdovy po
Kiliánovi Geyzlnicerovi, za 300 k. gr. č.
", 1668, 28. června. Rukop. č. 2116 f. 221. Voršila Berova oznámila, jakož jest do špitála sv. Pavla při
jata a pp. úředníci téhož špitála za ní 14 zl. 20 kl'. na
domečku jejím mezi domy Michala Federa kotláře a Martina Gi:ible zedníka ležícím od starodávna u pergamentníků řečeným ujištěných zapravili, pročež že ten a takový
domeček, jakž jest jej po nebo Ondřejovi Mittlerovi a
lI1arkýtě manželech, jakožto vlastní teta, měla, postupuje
témuz špitálu. (Spitál prodal domek ještě téhož roku pergamentníkoví Kristiánu Schayerovi a Kateřině m. j.)

c.

Č. p. 58.

1. 1444, 18. srpna. Rukop. é. 90 f. 103. Vhnceslaus pilealor et Jana emerunt domum contra ecclesiam
s. Valentini sitam contigue penes domum eiusdem ,,'Yenceslai ex una et Niclasii cerdonis parte ex altera pro V
fertonibus gross. ergu Annam, relictam Wenceslai dicti
Křížala. Act. fer. III. post Assumpt. },f. V.
2. 1479, 10. března. Rukop. č. 2119 f. T. 1. Já
Václav klobúčník - duom muoj u sv. Valentina, v němž
bydlím - otdávám Janě, manželce mé, aJ ankol'i, vnuku
mému - , Act. fer, lIlI. ante Gregorii.
3. 1482, 10. května. Rukop. č. 2119 f. V, 3. Ve
jméno - . Já Jana klobúčnice - vyznávám - že duom
muoj, v němž bydlím, s zahradú proti témuž domu, obé
blíZ kostela sv. Valentina, dala sem Janovi, vnuku mému,
synu nebožce Víta klobučníka, syna mého - . Ac\. fer.
VI. post Stanislai.
4. 1486, 31. srpna. Rukop, č. 2106 f. 186, Johannes pileator Poledne et Katherina e. d. penes domum
Johannis Drchmal sitam aput commissarios olím Viti pileatoris cum consemu Johannis, filii memorati Viti, pro
XVIlII s. gr. pro Act. fer. V. ante Egidii.
5. 1494, 9, června, Ru7wp. č. 2107 f. 63. Bohuslaus pileator Fuka dictus el Katherina e. d. a Johanne
piieatore Poledne pro XXI s. gr. pl', Act. ler. II. ante
Barnabe.
6. 1494.
Tamtéž f. 68. Georgius pellifex et
Johanna na rynečku in acie penes domum Wenceslai
Drchmal a Katherina, relicla Bohuslai Fuka pileatoris, pro
lL gr. pl'. (R. 1597 splácí J ohunna, Urbaní pel·
lificis conthoralis.)
7. 1499, 23. října. Tamtéž f. 178. Petrus sartor
el Katherina e. d. ex opposito ecclesie s, Valentini in
acie penes domum Johannis cerdonis a Katherina, conthom1i Urbaní pellificis, pro XXIII S. gr. pro Ac\. fer.
lIlI. post XI m. virg. (Bez kvitancí.)
8, 1501, 19. února, Tamtéž f. 245. Johannes
pistor dictus Hnat de Nova Civ. Prag. et Magdalena e.
d. in acie penes domum Jarossii sanajtrník a Johanna,
Grbani pellificis conlhorali, pro XXIII s, gr. pro Act. fer.
II. post Juliane.
2108 J. 80. Audreas cuItellator dictus Sswestka et Johanna e. d. acialem
penes domum Martini Holubář a Martino doliatore, Johanne Hnat et Magdalena, conthorali eius, pro XVI s.
gr. pro Act. in crastino Laurencii. (Zaplaceno r. 1524.)
10. 1518, 10. ledna. RUÍl0p. č. 2108 f. 216. Urban
mydlář a ,Markéta k. d. na rohu proli krchovu a podlé
Ondřeje Svestky ležící od téhož Ondřeje Svestky za IX
k. gr. pl'. Však s touto přímienkou: hradbu, kterouž mají
mezi se bú dělati, tu zeď na dvoře, kteráž je má děliti,
m" ji Urban sám na svuoj náklad udělati, pak nahoře na
mazhúze na tu hradbu mají oba společně nakládati. Act.
sabbato post Epiph, (II, I ií~2 splácí vdova Markéta.)

9.

1511, 11. srpna. Rukop.

Č,

,
11. 1522, 23. s'rpna, Rt/kop. Č. 2109 fe 248. Jan
Cepe] rajmar a Anna k. d. podlé Ondřeje Svestky od
Mar~éty, vdovy Urbana mydláře, za VI' j, k. gr. pro Act.
111 Vlg, S. Barlholom.

12. 1532, 21. února. RlIkop. č. 21U f. 15. Jan
Klusna a Anna k. d. na rohu vedle domu Svestky nožíře
od Lidmily, manželky Jana Fryza"za 521/2 k. č. K záduší
sv. Valentina vedle kšaÍlu Anny Cepelové má se splatiti
V k. gr. č. Act. fer. lIlI. ante Petrum cathedratum.

Č. p. 58.
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Klusna

1565, 29.
dává

Hluchému,

dUOUl

Evě

března.
y osadě

Rttkop.

č.

2118

f. 99.
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Jan

sv. Yalentiú8. klicí Janovi

m. j.

Ac\. fer. V. post Incarn. DominÍ.
č. lO59 f. 26.
(Svědomí
mezi Evou, po Janovi Hluchém z domu Klusnova vdovou,
a Janem Koníkem a Kateřinou m, j.) Petr Chyba s břehu:
Byl Jan Hluchý chudý člověk u Jiříka Koníka, potom
snal se s touto Evou a teta její Klusnová udělala jím
veselí, On na den dělával i drvoštěpem býval a když
Evy teta Klusnová umřela, Klusna přijal je k sobě; on
potom byl mistrem v pivováře az do smrli. - Johanna
Korbelová bečvářka: Jan Hluchej byl sladovníkem u mýho
nebo p. tatíka, potom býval mistrem v pivovářích, oblíbil
sobě Evu Klusllovu k stavu manzelskýmu. Oba dva chudí
byii a Klusna nebožtík veselí jim udělal. Můj nebo p.
tatík i p. Ondřej, manžel můj, byli na veselí i paní
matb má nebožka a já tolikýž. Po tom veselí byli jsou
v podruží u sv. Valentina na faře, on tyčky na den dě
lával lidem nebo Jan Hluchý. Potom když manželka nebožtíkovi Klusno'fÍ umřela i přijal k sobě manžely i
s dítkami neb, Klusna, aby ho opatrovali a smrti ho dochovali. I tak jim ten stateček, kdyz ho smrti dochovali,
odevzdal.
15. 1580.
Rukop. č. 2112 f. 82. Eva, někdy
Jana Hluchého [též Klusnová] a již nyní Jana Housera
manželka.

14.

1579.

Rulwp.

16.

1580.

Rukop.

Č.

1059 f. 108.

(Svědomí

mezi Barborou Hudcovou a :lIarjanou Veseckou.) Anna
Hronková svědčila: To v paměti dobrý mám, že sem seděla u krchovu sv. Valentina na prahu s :YIaruší Lesnou,
nepamatuji, kolik jest tomu let, přišla mezi nás Vesecká
Marjána, sedla tu taky a po malý chvíli šel tudy nějaký
mládenec a Vesecká vrhla po něm hubou, že nám nedal
pozdravení; pověděla: Pejcha, nebyl tak pyšncj, dokud
neukradl tří set p. Prošovskýmu a tulichu ,tříbrniho
ztlučenýho. Já s$' rychle trhla i když jest to ona pověděla:
Ten Floriánek Ríhovic, ty kurvy klatovský bratr. Bystež
mi ho prvy nkázali, abych mu vůči pohleděla. Však jest
nčco mladýho a což mu ten pán nic nedká tak o hrubou
sumu. I neví, tak pověděla, aby je on neukradl. - Markýta, Jana Lemýho kodčího žena: Přcd kolika lety šla
sem ze dveří a Vesecká vyhlídala z vokna'voptala se mne:
Kmotřičko, kde jdeš?

Já

pro něco šla k Ríhovum.

Ona

mi tak pověděla: Povězíš ty Salomeně Klatovský kurvě,
kdyby nebylo Prošovskýho peněz, že by neměla košilc
na sobě ani tykytový sukně, ;oe jest Florian ukradl Prošovskýmu, když u něho sloužil, tři sta tolaru, že je mčla
v rukon a z těch že jí koupil sukni tykytovou, že byly
čistý kurfiřstský tolary a tulich stříbrný ztlučený taky že
vzal Prošovskýmu. Tak mluvila Marjána Vesecká: Já jí
řekla: Mlčte milá paní Marjáno, škoda mládence, kdyby
svědčil ProŠovský. Ona prej hrom po něm, nechť nekrade. Potom podruhý seděla sem s Hronkovou na prahu
sv, Valentin a, rozprávěly sme sobě a Marjána Vesecká
přišla k nám, taky s námi rozpravěla a Florian Koník
vyšel z rynečku mimo nás. Marjána ohlídla se, mrdla po
něm hubou: Hle, co je pyšnej Prošovskými penězy. Jmenovala tři sta a tulich stříbrný že ukradl. Opět před hody
přišla k Nymburskýmu, plala se, co dělal u nás Prošovský. Povíme, že se ptá, že se ztratily mu při tulichu stří
brný groše. Marjána: Prej, bude-li se ptáti, doptá se po
níti klubka. My řekly: Stojí s Florianem Valentin. Ona
prej, kterak nyní chce státi, však sem já Valentinovi pověděla před dvěma lety, že jest to pokradl. Dorota,
r.Iartina tarmarečníka žena: Když bylo některý čas, měla
Eva Klusllová svadbn a Vesecká šla, obsílala jí Barbora
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Hudcová. Stála tu Hudcový Barbory dcera před mým
krámem a ona šla tudy Vesecká: Kmotřicko má milá,
což mne Eva matka obsílá, jáf toho svědomí dnes nemohu
vydati, neb mají všichni pání z rady u nás bejli; však já
jí nápotomní cas lépeji to povím a vysvědcím, co jest
mi po lotru. Tak Vesecká řekla a já jí řekla: Má milá
paní Marjáno, co ste vy se pak svádily, že vy na sebe
to vodkrejváte? A ona mně řekla: Má milá paní Doroto,
přijela sem od přátel, nebyla sem doma, ptála sem se
Evy Klusnový. Tak Marjána Vesecká řekla: Kterak se
mají všichni? A ona pověděla, že všiclmi dobře, nei Flo·
rian že mnoho peněz má, že utrácí a hesuje, že sobě
koupil koně za XVIII k. a všecko, což na koně náleží, a
že sobě koupil sukničku druhou a sestře tupltykytovou
sukni za X k. Když sobě některý čas bratří dávali zlo·
děje, Jan s Florianem, ještě měla u sebe Klusnová 23
nebo 24 k. Když potom bála se ty těžkosti nějaký i
řekla svému muži nebožtíkovi některý eas: O můj milý
Jene, mám u sebe Florianovy peníze, bojím se nějaký
těžkosti, neb jest on škodu udělal p. Prošovskému. Má
milá Evo, když tomu lépe rozumíš, řekl její muž, pošli
pro něho, ať je sobě vezme. Poslala hned na druhý den,
vzal je. To pravila mi Vesecká stoje u mého krámu a to
sem od ní slyšela, že jestí každý den mívával pozounáry,
že jim po tolaru platíval.
17. ló81, 27. února. Rulwp. č. 1135 f· 239. (Jan
Koník na místě Kateřiny, manželky své, s EVQU Hluchou.)
Jakož jest Jan Koník, i na místě Kateřiny, manželky své,
obeslav a připrayiv ku právu Evu, někdy Jana Hluchého
manželku, obvinil ji z toho: Kdež na onen čas Jan Klusna
statek svuj zapsal knihami městskými Janovi Hluchému,
této Evě, manželce jeho, a dětem jejich a poněvadž on
Jan Koník jednu dceru dotčeného někdy Jana Hluchého
a jí Evy za manželku jest pojal a jí tu také díl náleží,
s níž on spoleenost statku zadání učinil, protož žádá, aby
Eva takový statek všecken rozdělila i počet pořádný uči·
nila, tak aby Kateřina, manželka jeho, také svého dílu
jako třetího požiti mohla, nechce·li, aby právem k tomu
přidržána byla. Nebo i to se oznámiti může, že po něm
Klusnovi zustalo 3 1 / 2 sta uherských fl., řetěz ve 10 kopách, 7 koflíkův, konvička stříbrná, kteráž prodána jest,
léZ co dluhuov a jiné staré mince bylo, to všecko za
touto Evou zůstává, žádaje podle práva za opatření.
Proti tomu od Evy, někdy manželky Jana Hluchého,
po vzatém hojemství za odpověď jest dáno: že ona té
takové žalobě odpírá, pravíc jí Janovi na místě Kateřiny,
manželky jeho, povinna nebýti, nebo když kdo takovým
způsobem komu statek svůj odevzdává, že rodičové za
livobytí svého nebývají povinni dětem svým o týž statek
se děliti, nýbrž tíž rodičové mohou takový statek prodati,
utratiti a díti, kam chtějí, a tak jí Evě a manželu jejímu
Janovi Hluchému od někdy Jana Klusny statek jest dán.
A také po doteené dceři své jemu Janovi poctivou vejpravu, kteráž stojí za 200 kop, a netoliko na šatech, i
na klenotech díl, k tomu ještě na hotových penězích ÓO
kop míšo jest dala, dále jemu ničímž více na ten čas povinna není.
Na to od původa: Neodpírá, aby Klusna statku svého
tím způsobem, jakž žalováno, dáti neměl, ale aby Kateřina,
manželka jeho, na svůj díl čekati měla, až by Eva umřela,
praví, že tím povinna není, nebo by snad nic nenalezla
a se vším hy se neshledala, jako i nyní týž statek nemálo
zmenšen jest. Pro tož povinna bude jej rozděliti a Kate·
řině dáti, co jí náleží. A s strany vejpravy a věna nedala
ona jí nic z toho podílu, kterýž po Klusnovi jí nápadem
přišel, žádaje v tom za opatření.
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A souce strany sobě na odporu, jest jim čas a tel"
min od práva k průvodům uložen; kterýžto když přišel
a strany stály, Koník i na místě manželky s,é, puvod,
dal čísti zápis dání statku od Klusny Hluchému, Evě,
manželce jeho, a dědicumjich, svědomí rejstry zavedené,
jedno listovní od Marty Repíkové, k tomu mluvě, jaká
žaloba na onen čas prošla, ta v paměti i v poznamenání
zůstává. Pak k provozování jí teď slyšán zápis dání, jímž
Klusna všecken slatek svůj dává Janovi Hluchému, mistru
pivovarskému, Evě, manželce jeho, a dětem jejich. A poněvadž Kateřina, dcera jí Evy, k letům přišla a manžela
jeho Jana sobě pojala, a svý spravedlnosti nápadní hle·
daje provedla jest, že dum před rukama jest, v němž
Eva posavad bydlí, též zlatých uherských že na dvou šňů'
rách po Klusnovi d.) pii! čtvrta sta i co jich v pytlíku
bylo, tolikéž co koflíki'!v po něm zůstalo, i v tom ve všem
Koník s manželkou svou podle vzdání společného třetího
dílu žádají, aby Eva, jakožto starší, ten dlHn, zlatý i ko·
flíky na tři díly rozdělila, aby každý svého mohl požívati.
A poněvadz žalobu provedl, nemíní více ~aneprazdňovati,
zvláště pon~vadž žalobě neodepřela, aby neměla dáti, to·
liko tím se zasUrala, že by nebyla povinna až po smrti,
ale na to Jan s manze1kou svou čekati povinen nenÍ.
Jakož i na lo nálezové sou, dav jeden mezi Katei-inou
Alexandrovou a Dorotou Kuchynkovou eísti, ze dcery
zletilý nejsou povinny na své díly cekati smrti mateře
své, nebo i Dorota Kuchynková musila se s dcerami
svými, soucí Zíva, děliti, protoz i ona Eva tím také po·
vinna bude, žádaje podle toho zustaven býti.
Proti lomu od Evy obviněný jest mluveno: V zápisu
eteném Klusny není doloženo, aby děti zejména postaveny
byly. A v kterých zápisích to tak bývá, že se děli zejména
nekladou, musejí děti na lom pře;tati, co jim rodičové
dadí, protož Kateřina též na tom přestali povinna bude
a jest. Svědkové praví, že se něco koflíku v nacházelo,
ale v ničemž se nesrovnávají, než jiní jináče svědci.
A co zůstalo, najdc se v inventári; davši jej čísti mluvila,
že se ten inventář s svědky nesrovnává. A aby se porozuruělo, jaký náklad na Kateřinu l dceru SVll) ucjnila 7
předně na šaty lozní i chodící v vejpravě dané naložila
200 kop, dala jí stříbrný pas za 36 kop míš., též dupl·
dukáty tří, prsteny zlatý dva, též Koník vzal prsten za
8 kop míšo Item dva koflíky, řetízek stř'íbrný za 6 kop
míš, a k tomu óO kop hotových jim dala. Na to vejše
naložila také na pohřeb Klusuy 20 kop, a na pohřeb
Hluchýho, manžela svého, otce Kateřiny, 10 kop míš.; též
chovaje jeho Jana, manžela svého nemocného, utratila do 12.
Item po smrti Klusny na stavení sklepu naloženo do 30
kop. A co pak na stravu na všecky nakládala, můie
každý rozuměti. A dále ukáže se také, co dluhu za
Klusnu zaplaceno jest, davši předně eísti přiznání Klusuy
na 17 1/, kop gr. čes. p. Kožíškovi náležejících, též kvi·
tanci od Jana KoŽÍška na tu sumu učiněnú, a teď ji také
ke škodám tímto soudem ženon, tak že se toho všeho
vydání přes ó75 kop najde. A kterak by tedy Eva měla
povinna býti Kateřině z toho ze všeho li'etí díl dáti, :an
všichni na lo iivi byli, Hluchý také svého nic neměl, na
den dělával, jakž svědkové seznávají, anc-brž jedna dcera
ještě na to se chová a náklad na ní se činí. Dále k tomu
ke všemu mluvila: poněvadž takové vydání nachází, předně,
co Janovi po Kateřině dáno, potom co dluhův zaplaceno
i jinak vydáváno, anobrž také všiclmi na to živi byli a
ještě jedna dcera na to se chová, nebude Eva povinna
jí co vydávati. A Kateřina povinna jest na tom přestati;
pokudž smlouvy svadební ukazují. Pro tož ji mimo smlouvy
do smrti ničímž není povinnovata. A provede se i to, že
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v kterém zápisu děti zejmena postaveny nejsou, rodičové
povinni nejsou dětem co statku vydávati, davši nález jeden
z Nymburka s reformací mezi Viktorinem Opendou, dětmi
někdy Matouše Opend)', a Dorotou Opendovou, též václavem, synem téhož Matouše, čísti, podle něho žádala
zustavenu býti.
Zase od původa: Neslyšel on, aby co vedla, proč
by Eva nebyla povinna dceři vydati, co jí náleží. Nastoupeno na to, že Klusna nejmenoval "ětí v zápisu an
druhé dcery její Johanny také nejmenuje, však ~roto
Eva jí sama jeden díl přivlastňuje, a poněvadž Johance
bez jména přivlastňuje díl z statku Klusny, tehdy též na
Kateřinu. díl jeden spravedlivě připadnouti má. Praví, že
mnoho naložila na Kateřinu i jinak, a poeítá přes 5(0 kop
ale to jest všecko bez důvodů a nicímž; chtěla·li čeh~
uziti, měla to svědky dovésti a ukázati; ježto kdyby to
průchod míti mělo, eo kdo mluví a ete před právem,
aby hned tak přisouzeno býti mělo, muselo by se někomu
skrácení státi. Inventář jim na žádnou škodu není, a že
se skrovně statku nachází, že v 8 létech mnoho utraceno.
kdyi' přijde k dělení, musí Eva přísahou spraviti. A kde';
praví, že mnoho utratila, tak jest; a pro tož nemoha se
Jan a Kateřina dále dívati, k ní hledí prve, než by všecko
utratila. S strany pohřebu manzela byla povinna jeho dáti
pochovati, ale ne na eizí statek. Kvitanci se místo dává,
v vysvědčení smluv svadebních malá platnost jest neuka·
zuje niCímž, aby co věna dala. Nález ukázaný na to' se vzta·
huje, co bylo přikoupeno, o tom kšaftovati mohl ale Hluchý
nic nepřikoupil, než Klusna ouhrnkem vše~ken statek
zapsal; ukazuje, že utratila, chtíc to Kateřině přičítati
což býti nemůže, nebo Klusna před 8 léty umřel, a on~
K ateřina se také hned po jeho smrti vdala, a tak na ni
nic neutratili. Nebo čině kdo takový zápis nikdy slejcháno
není, aby kdo z dědicllv co ztratil a svého dosáhnouti
nemohl. O vinici mlčí, kterúž koupila, ale přijde ji potom
na to Jako Korbelovi, aby přísahou to spravila. A poně·
vadž Eva neprovedla, proe by nebyla povinna věrnou
ruku otevříti II na tři díly statek rozděliti, prolož věří
že při svém pruvodu zustaveni budou.
'
Od Evy: Kateřina by ráda všecko vzala aby na ni
II druhou dceru nic nepřišlo, an prve dosti m~oho' utratila
a teď jí ještě k tomu větší příčina dána, že do 60 kop
utratila. S tím se poroučí Je opatření.
Tu pan purgmistr a rada - takto O tom vypovídají:
P?něvadž Jan Koník na místě Kateřiny, manželky své,
ptlstOUplV ku právu s Evou, někdy Jana Hluchýho man·
zelkou, o díl statku Kateřině, manželce jeho, kterýž by
za ní Evou zustával, náležitý, to jest on Jan zápisem
Klusny ukázal, že on Klusna všecken statek svůj Janovi
Hluchýmu a Evě, manželům, s dítkami jejich jest zadal,
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z tě~h pří?in dává s.e J,anov} Koníkovi na místě Kateřiny,
manzelky Jeho, protI ll! Eve za právo tak že jí Kateřině
jakožto dceři Jana Hluchýho a Evy, třetim dílem z toh~
statku movitého i nemovitého po Janovi Klusnovi pozu.
stalého p~~le. i,:ventáře, kterýž. s.e stal léta 78. v outerej
po sv. Vavnncl, Jest povmna, a Jej do 2 nedělí pořád zběh·
lých podle práva jí Kateřině vydati má. Však jestli že jest
?.o ona Kateřina, buď jménem věna neb vejpravy neb
Jmak, z toho statku přijala, to ona Kateřina zase do téhož
statku vložiti anebo na dílu jejím se poraziti má. Aetum
f. 2. post Oculi 1581ló82.
Rukop. č. 2122 f. 413. Jakož jest
pánuov Janovi Koníkovi na místě m. j. Kateřiny vproti Evě, někdy Jana Hluchého a již Jana Housera
manzelce, za právo dáno, aby ona Eva jí Kateřině dceři
své, třetí díl z statku po Janovi Klusnovi vydala. '
. 18.

veJpovědí

19. 1585, 2. července. Rukop. č. 223(l f. 109.
Jakož jest při právě Haftu Evy Klusnový odpor od Jana
Housara, manžela jejího, vložen a učiněn podle něhož i
rozepře jest vznikla mezi ním Janem a p~ručníky naříze·
n~mi .Václavovi a Janovi, sirotkuom po někdy Janovi Ko·
n.lkovl pozuostalým, a ~ateřinou Koníkovou, matkou týchž
slro~kuov a dcerou dotcené Evy Klusnové, z strany druhé,
kd:z p,;k strany - takto jsou smluveny: Předně strany
?be dve o~ toho kšaflu Evy Klusnové, poněvadž se pří·
cmy hodne a právní některé k vyzdvižení a zkažení jeho
nal~zal'y, dObr?volně jsou pustily a ten jest vyzdvižen,
takze Jedna aUl druhá strana v ničemž jeho Uliti nežádá
a nemá. Ale však že jest nahoře psaná Kateřina Koniková
dce~a Evy Klusnové, pravila se míti nápad po Johanně'
sestre své, k dílu spravedlnosti její v statku někdy Jan~
Klusny náležité, kterýž za nebo Evou a Janem Houserem
pozuostával, i Jan Houser jí Kateřině Koníkové Je ruce
sirotkuov Václava a Jana - vinici dva strychy míry držící
na gruntech Libeňských mezi vinicemi Anny Vostrovské
a Jana Ylaskýho ~očího postoupil. Dále také Jan
Housar slrotkuom XX k. gr. m. na domu svém KIllsnovic
řečeném, ujišťuje.
'
20. 1613.
Rukop. č. 2114 f. 128. Barbory
Housarky.
2 I. 1616.
Ru7wp. č. 2114 f. 206. Barbora
Houserka.
22. 1622, 9. prosince. Rukop. č. 2114 f. 313. Petr
Gossel a Voršlla k. d. vedle domu Ondřeje Mitt1era pergameníka od Augustina [Eustachia] Dittle za 3óO k. gr.
;li
!66ó, 20. května. Ru7wp. č. 2116 {. 108. Lid·
mila pozustalá dcera po Petrovi Gesslovi prodala Marti·
novi Keblovi [zedníku] a Kateřině m. j. dum nárožní
proti chrámu sv. Valentina za 400 zl. rýn.
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XVII.
Na bý\{. Valentinském

náměstf.

(Ryneček.)
Číslo pop. 60a.

(U m o dr é hol va.)

1. J457, 14. února. Rulwp. Č. 2105 f. 64. Wenceslaus pileator et Jana emerunt aream domus desertam
ad s. Valentinum situatam penes domum Johannis dietarii
ex una et Albikonis erga officiales sex dominorum pro
V s. gr. Act. die Valentini.
2. 1482, 10. května. Rulwp. Č. 2119 f. V. 3. Ve
jméno - . Já Jana klobúčnice -- zahradu - dala sem
Janovi, vnuku mému.
3. 1487.
Rukop. Č, 2106 f. 199, Hortus olim
Wenceslai pileatoris.
4. 1487.
Rukop. Č, 94 II. f. 43. Johannes
rymer, olím Viti pi!eatoris nlius.
5, 1504, 20. č",rma, Rukop. č. 210? f. 250. Jo·
hannes rymer dictus Cepel resignavit domum suam, quam
inhabitat, sitam in acie iuter domos Johannis Krumpéř et
Duchconis dieti Votava utrinque - Anne, conthorali sue
_. lnsuper prefata Anna viccversa resignavit ipsas domos
et institam rymeriorum sitam in acie penes institam Nicolai rymerií, filii olím J one. Item póldruhého tal u alúnového v Přilepiech mnrito suo, Act. fer. V. ante
Joh. B.
6, 1538, 28. února. Rukop. Č, 2111 f. 20? Jiřík
Kvasnička rujmar a Marta k. d. na rohu qezi domy Vaňka
formana a Jiříka Hradeckého od Václava Cepele za CCXX
k. gr. č. Act. fer. V. post Petri cathedrati.
7. 1587, 16. července. Rukop. č. 113? .f. 51.
(Pavla Sli'íbrského přípověď.) Jakož jest Pavel Stříbrský
uzdař pHpověď učinil na statek Marty reymarky za pří
činou nápadu podle pfíbuzenství a soue o to k průvodum
od práva podán, a stoje na den sobě od práva uložený,
dal čísti přípověď, ohlášení k ní, s\'ědomí registry zavedené,
též i listovní z Nového M. PL, k tomu mluvě, že z to·
hoto pruvodu se to nachází, kterak učiniv pořádně po
smrti Marty rej marky na pozůstalý statek její přípověď
dostatečně jest provedl a zvláště té, že jest vlastní jeho
teta byla, ano i ústy vlastními se k tomu přiznávala, že
jest její dobrý přítel, pro tož žádá, aby ta přfpověď jeho
při právě své místo měla.
Kdd p. purkmistr páni
takto o tom vypovídají: Poněvadž se jest to z svědkův
od Pavla Stl'íbrského k této přípovědi vedených vyhledalo
a našlo, ze někdy Marta Kvasničková rejmarka byla jest
vlastní sestra Anny. Stříbrský, matky Pavla Stříbrského
uzdaře, a tak jemu Pavlovi teta a krevní přítelkyně, a
stalkové bez pořízení skrze smrt z světa sešlých na pH·
tely nejbližší s městem trpící připadají a přicházejí,
z těch přícin statek po někdy Marte rej marce pozůstalý
na dotceného Pavla Stříbrského, jakožto nejbližšího krev·
ního přítele a ujce s městem trpícího, jest připadl, a ten
se jemu pfisuzuje a přivlastňuje podle práva. Actu1l1 fer,
5. post Divisionis apostólorum 1587.

v
8. 1589, 17. dubna. Rulwp. č. 2112 f. 318. Jan
Smíd rul<avičník a Voršila k. d. blíž zahrady Pavla Grimmillera od Pavla Stříbrského uzdal'e za 100 k. gr. č.
Act. fer. II. post Misericordias.
9. 1596, 15. listopadu. Rukop. č. 2113 f. 38.
Marta Písecká koupila sobě a Saloméně, tetě své, dům
blíž Jana PoděbradskÝ,ho [Zadukuje J, na ten čas rychtáře
městského, od Jana Smída rukavicníka za 200 k. gr. č.
Act. fer. VI. post Briccii.
10. 1601, 18. září. Tamtéž f. 214. Matiáš Justin
jinak Koukol a Rejna k. d. blíž domu Houserčinýho od
Salomény Písecké za 200 k. gr. Č.
11. 1607, 18. května. Tamtéž.J Regina Koukolová;
zapisuje na domu svém 15 k. gr. č. záduší P. M. na
louži.
12. 1620, 11. února. Rukop. Č, 2114 t. 260. Mikuláš K emnic uzdař a Anna lL d. proti kuru kostela sv.
Valentina vedle domu Martina Mejdly ležící od Reginy
Koukolové za III C k. gr. č.
* 1628, 8. prosince. Tamtéž f. 400. Martin Mejdlo
a Anna k. d. nárožní proti kůru sv. Valcntina od Jiříka,
sirotka po Mikulášovi Kemnicovi, za 205 Iq. gr. č. A poněvadž předešle týž dum od domu Martina Mejdly byl
odprodán, p. purkini31r a páni k žádosti jeho zase k domu
:Martina Mejdli připojovati ráčí, tak aby budoucně za
jeden diim byl jmín a držán.
7" 1684, 17. lÍnora. Rukop. č. 2256 f. 33. Matěj
Mejdlo prodal dum u modrého lva Pavlu Norbertovi Fe·
dererovi a Johaně lvIechtildě, rozené Heis,ingové, ID, j.
za 1000 zl. rJfn.
* 1691, 3. zál'í. Tamtéž f. 335. Pavel Federer
prodal Jiřímu Funkovi a Lidmile m. j. za 1500 zl. rýn.

Císlo pop. 60b.
1. 1439,
Ruhop. C. 90 f. 46. Duchco cirothecarius resignavit domum ex opposito domus Bcrnardi
cirothecarii el penes domum Katherine, re1icte Kuliss,
EIsscze, conthoraIi sue, et Sigismundo, fratri suo.
2. 1441, 30. srpna. Tamtéž f. ?1. Wenceslalls
Kalerštejnský et Margaretha e. d. inter domos Katherine
Kulišová et ortum d. Pessikonis erga tutores Elisabeth,
relicte Duchkonis cirothecarii, pro V s, gr. Act. fer. llII.
ante Egidii.
3. 1445, 18. října. Tamtliž f. 1.24. Nic! Trakař et
Dorothea e. d. - erga vVenceslaum, q<1ondam portulanum
Judeorum, pro VIll/, s. gr. Act. ipso die s. Luce.
4. 1451, 10. března. Ruk op. č. 2099 f. 1026. Dorothea, olim relicta Nic!ini Trakarzonis et iam conthoralis
J ohannis cultellatoris, fassa est, se teneri II s. gr. pro
cerevisia veri debiti Wancze a s. Spi ritu, coniugi Widr·
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goltonis, depiltando et prescribendo sibi easdem II s, in
domo sua - sitllata penes domum vVenceslai, Judeorum
portulani, ex una et ortum Pessiconis parte ex altera. Act.
fer. lIlI. ante Gregorii.
5. 1451, 17. března. Rt/kop. č. 90 f. 201. Doro·
tbea, relicta Georgii faretratoris et iam eonthoralis Wenceslai, emil pro se, Johanne et Petro, natis suis, domum
sitam penes domum Johannis, Judeorum portulani, ex una
el ortum olim Pessikonis parte ex altera erga Dorotheam
conthoralem J ohannis cultellatoris, pro octo cum medi~
s. gr. Aet. ipso die b. Gedrudis.
6. 14ó2.
Rukop. Č. 2103 f. 39. Johannes
Benešovský et Barbara e. d. penes ortum Wanyonis erga
Dorotheam, relictam Jire túlař et iam conthoralem \Venceslai dicti Locat. pro Vll s. gr.
7. 1457.
Ruko}. č. 2105 f. 64. Johannes
dietarius.
Spojeno s č. p. 60a,

Číslo pop. 60c.
Viz výše č. p. 60a.
1.572, 30 .. června. Rttlwp .. č. 2118 f. 3)1. Jiřík
a m. J, ~orota z Rovm k. d. v Cepelovic
UlICI vedle domu Martma lYIarouska proti kuru sv. Valentina od Marty, rejmarovy vdovy, za 275 k. gr. č. Act.
postridie Petri et Pauli.
j3. 1577, 29, listopadu, Tamtéž f. 456. Uroz. p.
Jan Cernín z Ch.l'děnic a na Olljezdě pod Vostrejm a m.
j. p.,auí Lidmila Cernínová ze Lhoty k. duom se zahradou
v Cepelovic ulici od Doroty z Rovin za 350 k. gr. č.
Act. in vig. s. Andreae,
3. ,ló89, 6. června. Rulwp. č. 2112 f. 316. Uroz.
p. Jan ~~rnín z Chud~nic ~ostoupil domu svého v Čepe.
IS>Vle UlICI uroz. p. MIkulášI st. z Bubna na Liticích a
Zamberce.
4. 1610, 4. října. Ruk op. č. 2114 f. 22, Havel
Turnovský pekař a Jan, syn jeho, k. d. v osadě sv. Va·
lentina mezi domy Anny Lorencový a Reginy Podhorské
od uroz. p. Mikuláše Vratislava z Bubnu za 550 k. gr. č.
5. 1617, 2. února. Rttlwp. č. 2205 f. 381. (Kšaft
Jana Turnovského.) Ve jméno - . Já Jan Turnovský pekař
- aby po smrti mé o statek můj - mezi Annou manželkou mou, a Kateřinou Gonovou, předešlou tchJf~í mou
- žádné nevole nepovstaly, takto o něm - kšaftuji - :
Dum pak můí, v němž bydlím, ležící mezi domy Lidmily
konvářky a RejIlY Koukolky, s zahradou Anně manželce mé milé, mocně po mé smrti dávám --o K' záduší
sv. Mikuláši, kdež tělo mé odpočívati bude, 10 k. gr. m.
A jakož jest někdy Matiáš Pistor. bratr můj vlastní, pp.
htervát~m ~:. Mikuláše a sv. Linharta spolu se mnou při
povedel neJakou památku - 10 k. m. odkazuji. - Jehož
datum ve čtvrtek den Hromnic 1617, (Publikováno
6. dubna t. r.)
. 6: 1618, 30. března. Rukop, Č, 2114 f. 238. Jan
NIC?lm s Annou, manželkou svou [a, jak se zdá, vdovou
po Ja.nu Turno~ském], postoupili domu svého mezi domy
LIdmIly konvárky a Reginy Koukolky Martinovi Mejdlovi
II m. j. v 6f>0 k. gr. č.
.
eV
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Číslo pop. 61a.

1.

1440.
Relicte Kuliss,
2, 1451, 14; prosince. Rttkop. č. 90 f. 211. Jo.
hannes pIscator dICtUS Dlúhý et Dorothea e. d. post s.
Valentinum in aeie penes domum Michalkonis ex una et
domum Johannis tergotenus parte ex a!tera erga Wen·
ceslaum dictum Vrátný pro V s. gr. Act. fer. III. post
Lucie.
3. 1460, 6. listopadu. Rt/kop. Č, 2119 f. K. 15.
Ve jméno - . Já Jan rybák - bydlející blíž kostela sv.
Valentina vyznávám - že duom muoj - v němž bydlím
- dal sem dobrovolně - panie Barboře, řečená Krásná
manzelce mé milé - . Ac!. die Leonardi.
'
v v 4. 1480, 23. června. TamtéŽ f. T. 14. Já Barbora
recená Krásná - duom muoj, v němž bydlím, blíž sv.
Valentina ležící - dala sem Janovi Drchmalovi uzdaři - .
Act. in vig. Joh. B.
5. 1483, 7. července. Rukop. č. 2106 f. 126. Nicolaus. pincern~ vde Wlassim el Margaretha e. d. penes
Jeremlam šlaJfér e1. ortum pileatoris erga Johannem
Drchmal pro XX s. gr. Ac!. fer, II. post Joh. Hus, mar·
tyns Bohemorum.
,
6. 1489, 23. února. Tamtéž.f. 251. Jacobus bursI.fex et Dorothea e. d. na rynečku olím Krásné Barbory
dlctam penes domum Nicolai šlajféř et ortum Johanni,
orphani erga Nicolaum Vohnout pro XXVIII'/, s. gr. Act.
in vig. Mathie ap.
7. 1489, 13. října. Rttkop. č. 2106 f. 264. Gre·
gorius textor tele et Anna e. d, penes J oh~nnis sslayferii
et ortum Johannis Viti pileatoris erga Jacobum bursificem
pro XXIX s. gr. Act. fer. III. ante Galli.
8. 1491, 24. ledna. Rukop. č. 2106j 290. Johannes krumpéř et Margaretha e. d, na rynečku penes
domum Nicolai sslayferii et ortum Johannis raymerii Cze·
.pelonis, a Gregorio, textore tele, pro XXX s. gr. PL
Aet. die Thimothei.
v 9.
151.7, 13. října. RukoR· Č. 2l0!? f. 211. Jan
tesar.a r:-egll1a k. d. podle Jana Cepele a Cejky kožišníka
od LIdmIly, dcery nebo Markéty Krumpéřky za XXXllII
k, gr. pro Act. fer. III. ante Galii.
10, 1522, 30. září. RuTwp. č. 2109 f. 255, Václav
vinař a Dorota k. d. v na rynečku mezi domy Jana Čepele
a někdy Valentin a Cejky od Majdaleny, báby dětí nebo
Jana tesaře, za XXXV k. gr. pr. Act. die Jeronimi. (Bez
kvitancí.)
ll. 1525, 30. října. Rttkop. č. 2110 f. 121. Šimon
oplátečník a Kateřina k. d, od Václava vinaře za XXXIII
S. gr. Act. fer. II. ante 00. SS.
12. 15.29, .13. ledna. Tamtéž J. 305. Václav Černý
forman ~ LIdmIla k. d. Krumpéřovský ležící mezi domy
Václ~va Cepel~ a Jiříka Holárka od Simona vinopale [a
Katenny m. J.] za XX~III k. gr. Ac!. fer. lIlI. ante
Marcelli (Splácí se též Simonovi, synu Jana tesaře.)
.v 13. 1549, 9. prosince. RlIlwp. č. 211Z f. 196, Vít
S:rela a J~na k. d. mezi domy Marty uzdařky a Japalo·
vym od LIdmIly formanky za XXXV k. gr. Č, Act. fer.
II. post Nicolai.
v
14, 1561, 13. května. Rt/kop. č. 2118 f. 5. Jan
Cernín z Chuděnic a na Březině k. d. mezi domy Marty
uzdařky a Víta nožíře od Víta Střelce zedníka za 110 k.
gr. č. Act. fer. III. post Stanis!. (R. 1ó65 kvituje Voršila
někdy Víta Střelce a již Jana Fressera m.)
,
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15. 1565, 27. listopadu. Tamtéž,f. 118. Pantaleon
Pešoun aJuslina k. d. od uroz. p. Jana Cernína z Chuděnic
a na Březině za 160 k. gr. Č. Act. fer. nI. post Ka(he·
rine. (Zaplaceno r. 1571.)
16. 1583, 5. listop. Rukop Č. 2230 f. 34. Pantaleon Pešoun přiznal se, že jest dlužen 150 k. gr. č. J anovi Potůckovi a ujišťuje je na domu svém v osadě sv.
Valenlina podle domu Marty uzdařky ležícím. Act. fer. lIL
post 00. SS.
17. 1589, 6. června. Rukop. č. 2112 f· :j16. Mikuláš st. z Bubna na Liticích postoupil Janovi Cernínélvi
z Chuděnic.
18. 1594. 2. prosince. Rt/kop. č. 2113 j. 14. Uroz.
p. Drslav Černín z Chuděnic a na Oujezdě pod Vostrým
posloupil domu svého na ry~ečku uroz. paní Lidmile
Vřesovcové rOz. Myškovně ze Zlunic. Act. fer. VI. post
Andreae.
19. 1596, 13. prosince. Tamtéž f· 61. Anna Lorencová k. d. mezi domy Mikuláše z Bubna a,Jana
Stroj na stul od uroz. paní Lidmily Vřesovcové ze Zlunic
za 200 k. gr. č. (R. 1616 splácí Lidmila Weisová, po
Anně Lorencové pozůstalá dcera.)
* 1622, 12. srpna. RU/IOP· Č. 2114 f. 303. Jiřík
Buts a Kateřina k. d. mezi domY,Martina Mejdly a Melichara Červenky od p. Jiřího Cáslavského, poručníka
Brikcího z Cinperka, sirotka let nemajícího, ,a paní Zuzannv z Cinperku, manželky téhož p. Jiřího Cáslavského
.a dc~ry pozfistalé po paní Lidmile, nejprv z Cinperka a
potom Weisové, za 425 k. gr. č.

Číslo pop. Blb.

1. 1439, 21. května. Ru/lOp, Č. 90 f. 40. Jacobus
de Krassowicz el ?\-Iarusska e. d. ex opposito domus \Valde
piscatoris ex una et Jire faretratoris parte ab a1tera erga
Georgium dictum Tuleha pro IX s. Act. fer. V. ante
Pentecost.
2. 1439, 80, září. Tamtéž f 45. Martinus sHař et
Nietha e. d. inter domos Jire faretratoris et Walde pi scatoris erga J acobum de Krassowicz pro vn s. gr. Act.
clie s. Jeronimi.
3. 1447, 11. října. Tamtéž f. 146. Jira Tuleha et
Dorothea e. d. in curiolla in acie situatam penes domum
Michalkonis ex una et Valde piscatoris parte ex altera
erga Martinum sepetratorem pro VlHl s. gr. Act. fer.
lIlI. post Marei.
4. 1456, 13. října. Rukop. Č. 2105 f. 59. Georgius Tuleha et Kačka e. aream curiolle sue annexam, que
olím ad domum dicti Georgii spectahal, erga lIIichalkonem
et Katherinam coniuges pro II s. gr. Act. fer. lIlI. ante
Galli.
5. 1462, 23. listopadu. Rukop. č. 2105 f. in.
Katherina, olim Georgii Tuleha, nunc vel'O Nicolai lukař
conthoralis, resignat domum suam in curiolla situatam
penes domum Michalkonis - marito suo. Act. die Clementis.
6. 1468, 11. října. Tamtéž f. 272. Réha dictus
Hliněnec de Košíř et Žofka emit domum in dvořec penes
domum Michalkonis et habitaculum Nicolai lukař pro se
relictum aput eundem Nicolaum pro XXI s., quas Anna,
filia olim d. Tulehe tollere debet. Act. fer. III. ante
GalIi.
7. 1471, 18. června. Tamtéž f. 305. Mathias dlažič
et Katherina e. d. inter domos Výenceslaibraxatoris et
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Nicolai lukař aput Rzeham de Košieř pro 25 k. gr. Act.
fer. lIl. post Viti.
8. 1479, 30. ledna. Rukop. č. 2106 f. 28. Mathias pellifex et Regina emerunt domum Mathie dlazič
inter domos Laurencii Roubík et Nicolai lukař aput Johannem dictum Zajíček a gradu pro XXVIII;, s. gr. pr.,
in quibus memoratus Johannes Zajieček investitus est,
Act. sabbalo ante Purif.
9. 1479. 26. června. Tamtéž f. 39. Nicolaus
šlajféř et Dor~thea e. d. na rynecku inter domos Krásné
Barbory et Laurencii Roubík a Mathia pellifice pro XXV
s. gr. pl'. Act. sabbato post Joh. B.
10. 1507, 16. března. RU/lOp. Č. 2107 f. 295. Valentinus pellifex Čejka et Dorothea e. d.in acie penes
domum Johannis Moravský a Dorothea šlajféřka pro XVIii,
s. gr. Act. fer. III. post Letare.
11. 1517.
Ru/wp. Č. 2108 f. 211. Čejky kožišníka.
12. 1519, 15. října. Ru/wp. č. 2109 f. 72. Jiří
Holárek a Anna k. d. na rynecku mezi domy krumpéře
a Jana Čepele od Valenlina Čejky kožišníka za XVIII k.
gr. pr. Act. sabato ante Galli.
13. 1539, 22. března. RlIkop. Č. 2111 f. 253.
Matouš cibulář a Anna k. d. mezi domy Vaňka formana
a Elšky Lorecké od Jiříka Holárka za XXVIIP /2 k. gr.
a 15 gr. č. Act. sabbato ante Judica .
14. 1542, 19. ledna. Tamtéž f. 327. Natanael
sukna kroječ k. d. od Matouše cibuláře za XXX k. gr.
č. Act. fer. V. post Priscam.
15. 1544, 7, ledna. Ru/wp. č. 2117 f. 14. Václav
Strajček nožíř a Voršila k. d. od Natanaele sukna kroječe
za XXX k. gr. č. Act. fer. II. post Epiph.
16. 1548, 16. května. Tamtéž f. 137. Matěj Tlfacura nožíř a Jan Japal, bralr jeho, k. d. ležící na rynečku
mezi domy p. Zruckého a Lídy formanky od Anny,
manželky někdy Václava Strajčka, za XXX k. gr. č. Act.
fer. lIlI. post. Ascens.
n. 1550, 7. května. Tamtéž f. 206. Jan Vuoz k.
d. mezi domy Lídy formanky a Lívovýni od Matěje Macury za XXX k. gr. Č. Act. fer. lIlI. post Florianum.
(Bez kvitancL)
18. 1550, 4. září. R1I7wp. Č. 2117 f. 216. Jan Du.
náček a Lidmila k. d. ležící na rynečku mezi domy 11ichala Němce kameníka a páně Chodaurovým od Matěje
Macury a Jana Japala bratří za XXX k. gr. Act. fer, V.
post Egidium. (1551 splácí Lidmila vdova a r. 15Ď3 Jakub Taurellns.)
19. 1552, 6. dubna. Tamtéž f. 262. Vít šmu1<ýř k.
d. od Lidmily Dunáčkové za XXX k. gr. č. Act. fer. III.
post Ambrosium.
20. 1Ď53, 12. dubna. Tamtéž f. 286. Jan Havránek
a Kordula koupili duom ležící na rynečkn na rohu vedle
domu Víta zedníka od Víta šmukýře za XXX k. gr. č.
Act. fer. lIlI. post Cond. pasche. (Kvituje Jakub Taurellus.)
21. 1554, 16. ledna. Tamtéž f. 302. Vít Rambu"ek
k. d. od Jana Havránka za XXXV k. gr. č. Act. fer.
III. ante Antonium.
22. 1562, 12. května. Rukop. č. 2118 f. 24. Václav
Kašovec a Marjána k. d. na rynečku ležící na rohu vedle
domu p. Jana Černína od Víta Raumbouzka za 4Ď k. gr.
Č. Act. postridie Pangracii.
23. 1569.
RIt/lOp. Č. 1056 f. 68. (Svědomí
mezi Danielem Veseckým z Vesce a Václavem Kašovcem
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noZířem.) Václav Kuchynka svědčil:
Shledali sme se
spolu, Daniel i Václav Kašovec, šli sme ku p. mistrovi
Nikodemovi, tum žádné vády nebylo. Jan Bartošek,
čtvrtní hejtman: Některého času seděli sme u p. m. Nikodema na víně, bylo nás vo stůl, seděli s námi Vesečtí
bratří obadva a Václav Kašovec taky, tu sme pili a seděli sme v dobrý vuoli.
A když sme zaplatili za víno,
já sem od nich odešel ; pak nevím, co jsou oni tam dě
Jali. Martin Dvorský uzdař: Toho sem povědom, že
na den sv. Jakuba k hodině na noc šel sem domu, šel
přede mnou Kašovec nožíř vopilý velmi.
Když sem ho
měl docházeti, před K,,-teřiny Cepelky domem, tu jest
sebou dal vozem, poklouzl se, dal vo zeď hlavou a tu
ležel. Já přišed k němu zdvihal sem ho, nemohl sem
s něj býti ani se ho doptati, kdo jest. Předce chrupal a
spal, aby byl oznámil, kdo jest; byl bych došel, aby jej
opatřili. Díval se mi uzdař z vokna a tovaryš, nadál sem
se, ze ho oni opatří, neb před jich domem ležel. I šel
sem pryč, až nazejtří ptal se mne uzdal' i tovaryš, viděl-li
sem, byl-Ii jest raněný. Oznámil sem, že sem neviděl, ani
aby měl krvaviti. Ptali se mne, měl-li jest sukni, pravíc,
ze by mu ji někdo v noci Vtal. Já sem viděl, ze jest ji
měJ. Ondřej Korbel bečvář: Byli sme u p. m. Nikodema na víně, dávali srne nejprv po dvou žejdlících,
potom zdržovali mne vždy, dám za třetí žejdlík. Bylo do
večera asi puol hodiny i šel sem od nich potom. Nebylo
Clvrt hodiny do vecera, když sem odešel; seděl tu DalJiel s Kašovcem, neříkali sobě a neradili se nic. Stěpin Chlumecký tkadlec: Když Vesecký bil ženu a oua
vyběhla s dítětem na rynček a nožíř se v tom ozval, jsa
desátníkem, co opět Vesecký nedá pokoj e, aby trestal
manželku doma, nehonÍc ji z domu. Napomínal ho. On
mu hned řekl: Jebáku, nerozkazuj mi, tresci ty svou a já
svou. V tom ho pobízel, aby šel k němu dolů, sám a sám
aby se s ním pral. On pověděl, že nepujde, není na tom,
aby se s sousedy pral. - Jan Mistřík tkadlec: Stalo se
ten pátek před sv. Marky tou, že Daniel Vesecký lrestal
manželku sVú a ona utekla s děťátkem před duom, tu
jest křičela a Václav Kašovec, jsúce desátníkem, řekl jest:
Danieli, což pokoje sobě dáli nemužeš a lidem taky a
nějak manželku trestati, jakž náleží, v domu?
Tu jest
Vesecký oznámil: Jebáku, nerozkazuj mi, lresci ty SVOll,
jak chceš, já tobě nic nedím a ty mi nerozkazuj. Kašovec
řekl: Nedávej jebáku, potvorniče. V tom jest ho Vesecký
pobízel dolů, aby se s ním bil. Jsi-li dobrý, poď dolů,
sám bi se se mnou. On oznámil, neučiním toho. Potom
Vesecký řekl: Pamatuj na to, budeš toho míti všeho do
novýho [to j. setkání]. A já sem mu Veseckýmu řekl:
Což souseduom odpovídáš. V tom sem odešel pryč.
24. 1569.
Rukop. č. 1132 f. 119. (Václav
Kašovec S Danielem Veseckým.) Jakož jest Václav Kašovec připraviv do vězení a potom ku právu Danyele
Veseckýho jeho ob IÍnil z toho, že by v pondělí po Rozeslání sv. apoštoluv léta toholo 1569 jminulý po druhý
hodině na noc nenálditě v nohu pobodán byl, o kterémžto pobodení nevěděl by k komu jinému hleděti než
k němu Danyelovi pro příčinu tu, že když svou ženu od
seLe jest vyhnal, Václav, jakožto člověk přísežný a desátník, skrze to jest jemu nestál, on pak nepřijal' takového nestání řekl jemu a se zavázal, že mu to zaplatí.
Jakož pak chlěje takovú pohrůžku vykonati a k skutku
přivésti, příhodného času a místa by hledal, za ním všudy
chodě, jednak do domu Pechanovic, jednak do domu p.
mistra Nykodema, kdež se víno šenkovalo, a odtud když
on Václav dosti záhy odjíti jest chtěl, od něho Danyele
by zdržován byl až k druhý hodině na noc. Tu šed on
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domu, jakž oznámeno, škodně pobodán jest. A když
potom s ním o to pobodení jest mluveno, oznámil Da·
nyel, že by té hodiny doma byl, ježto toho tak nebylo
a on doma nebyl, proše Václav, aby mu z toho pobodení
práv byl. !'roti tomu Danyel za odpověď dal, že se
VácIav na tom mejlí, aby s ním v pondělí na víně býti
jměl, neb nebylo to dne pondělního než v pátek jminulý,
ale aby on jemu Václav odpovídati a nebo jeho pobosti
měl, tomu světle odpírá, a dokud jest živ toho na něj
neukáže, aniž z toho pobodení smí jeho viniti nd z samého domnění a jakési nejisté a spletené věci, proti
právu kap. třetí a arty kuli 15., pravil se nebýti povinen
odpovídati. Na to Václav oznámil, že se jest teprva
upamatoval a tak jest že nebylo v pondělí než v pátek,
a poněvadž odpírá, že chce žalobu svou ukazovati. I když strany tak na odporu byly, jest jim den k prů
vodům (až pod té pře ztracením) uložený od práva.
Na
kterýz ony stojíce, Václav dal k němu mluviti, že Danyel
jemu pohrůžku jest učinil a jako dnes odpověděl. Potom
hned na zejtří po té pohrůžce skutek vykor.al a to tak,
když seděl v domě p. mistra Nykodema, Danyel ho
šetřil, když domu šel odtud, na cestě jest proboden, písař
pak ouřadu rychtářského k témuž Danyelovi jest chodil
a on před ním oznamoval, že jest hodinu na noc domův
šel, ježto se to jinak z svědomí Vondřeje Korbele, Tana
Bartoška jiných nachází, ano i z jeho samého Danyele
zprávy před panem prymasem uciněné, ze jest doma
byl dvě hodině před večerem, na jehožto paměf se táhne.
A kdyby jiného pruvodu nebylo, však sama ta pohrůžka
mohla by proti němu postačiti, a že tím skutkem jest
vinen jeho podle zřízení zemského přemoci. - Proti lomu
od DanyeJe mluveno, že hloba je;t z jisté věci učiněna
a ta, ani skutek ten ani jedním svědkem se neprovozuje,
aby Danyel jej vykonati měl. A vždy to praví, že tak
jest, že jest on Danyel před dvěma hodinami z domu
p. mistra Nykodema odešel. Vidí se, že ta žaloba spra·
vedlivě má býti vyzdvižena, proto že se jiný vede a jiný
prožalovállO jest proti zřízení zemskému C. 15.; žaloval
z pohrůzky a domnění, teď pak cosi jiného ukazuje.
A právo jest o pohružkách, kdo by komu pohrůžku učinil,
že lo má hned tu, kdež náleží vznešeno býti, ale on jest
nic nevznášel a opiv se, jda domu, jestli že se s čím
potkal, jakž sa opilej jest velmi nezbednej, tomut Danyel
neví, co říci, tím vinen není a tomu odpírá, aby jej
zranili měl. Dav čísti svůj odvod mluvil: oznámil, kterak
Václav, sa vopilej na cestě upadl, vo zeď se uhodil a teď
domnění by chtěl na Danyele vtáhnouti, ale není on lé
naděje, aby mu to právo nadjíti mělo, neb právo jest
kap. 1. ar. 26., že původ domněním nic neukazuje.
A jest Danyelovi s podivením, že jest ho směl tak všetečně do vězení dáti, rodiče zdejšího dobře zachovalého,
jako by jistého něco pro li němu měl, dav čísti zřízení
zemské D. 14. žádal za opatření. - Zase Václav mluviti
dal, že mimo svou žalobu se v nic nedává, jestli že pak
da domů na cestě jest upadl, to nic divného není, nebo
sa poboden, dokud mohl, dotud šel, když nemohl, proto
že ho krev ušla, i upadl a odtud ho vzali za umrlého.
O zmatku čísti dal zřízení zemské, ale teď se pokuty
Václav nebojí a v ní jest neupadl. O chování svém se
honosí, ale nepomní na nález, který se stal jemu od p.
purgmistra pánův, aby se odsud po řemesle provandroval
a do dvou let beL povolení panského sem nevcházel, což
proto oznamuje a čísti dává, že jest on ho stížil tím zří
zením zemským a zmatku proti němu přivedením; žádaje za
přečtení zřízení zemského L. ó., L. 12. oznámil, že dosti jest
za odpověď, když kdo komu dí, měj na mně péči, tento
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pak Danyel řekl více, nech tak, nech, budeš míti do noOpět
vého, a druhé spomemlf, když bude v tísni. Danyel mluvil, že d(ll čísti nález Danyelovi Svehlovi uči
něný, ale jemu ne Svehla než Vesecký říkají, a tak ten
nález se naň nevztahuje, aniž mu to zřízení zemské na
škodu jest; neb podle něho chtěl-Ii jest se Václav zachovati, měl jest k němu dvě osoby odeslati a se dotázati, má-Ii čili nic péči nad ním míti. A jak prve tak
nyní vldy odpírá té pohružce. A také nestál li jest manželku svou, nebyla žádná potřeba k tomu se ozejvati Václavovi, tím zavíraje, poněvadI žaloba z domnění jest
učiněna, a to Se naň neprovozuje, věří, že bude od té
žaloby sprostěn. Naposledy Václav to opáčil, že mu
jako dnes učinil pohružku, a hned na zej tří jest zraněn,
protoz tak rychle nemohl k němu poselství uciniti, avšak
nic méně to jest na p. mistra Nykodema vznášel. na
jehožto paměť se táhne. A s tím strany za spravedlivé
opatření sou žádaly.
Tu pan purkmistr a rada - vypovídají: Ačkoli od
Václava Kašovee toho proti Danyelovi Veseckému provedeno podle práva není, ahy jej zraniti a pobosti měl, ale
že z svědkuv k této při vedených to se nachází, kterak
jest on Daniel sa napomínán od něho Václava Kašovce,
aby melÍ sousedy pokojně se choval a manželku svou,
jakž náleží, trestal, jeho pobízel, aby k němu doluv sešel,
ano i pohružku činil, že budeš míti do nového a přijdeš
někdy dll těsna, a na zejtří potom on Vádav jest zraněn
a pobodán, kdež v domnění a podezření jest Danyel, že by
jemu to učiniti měl, jakž pak ani toho jest neodvedl, aby buď
prve domuv nežli Václav Kašovec šel a nebo za ním že jest
nešel, protož chce· li on Danyel toho domnění a podezření i té
žaloby od něho Václava Kašovce proti němu učiněné prázden
býti, jest povinen přísahou to, jakž jemu od práva nalezeno bude, zpraviti, a to do dvou nedělí pořád zběhlých
podle práva. Nespraví-li, tehdy bude jemu Václavovi tou
žalobou povinovat. Actum fer. 5. post Dionisii 1569. Na
straně: Václav Kašovec propustil z závazku Danyele Ve·
seckýho Actnm fer. 3. post Martini 1569.
25. 1587, 8. května. RIIlwp. č. 2112 f 260. Václav
Hrdina, jinak Kašovec, nožíř, a Anna k. polovici domu,
jehož druhú polovici právem dědickým má, na rynečku
ležící od Jana Hrdiny, bratra svého, za 37 1/ 2 k. gr. č.
Act. die Stanislai.
26. 1608.
Rukop. Č. 234 (. 446. Václav
Hrdina.
Rnkop. Č. 2114 f 303. l\lelichara
*' 1622.

Červenky.

Číslo pop. 65.

'" 1433.
Rulwp. č. 2102 f 367. Jira faretrator et Dorothea e. aream desertam estuarii, in longi(udine et latitudine secundum, quod estuarium occupabat,
erga Johannem de domo Strahoviensi pro I s. gr. Que
sita est inter curiam dicti J ohannis ex una ct Georgii
parte ex altera.
1. 1440, 3. června. Rulwp. č. 90 f 53. Michalco
textor et Káča e. d. sitam in curiolla inter domos relicte
Kuliss et Martini sítař' erga Georgium faretratorem pro
llP/. s. gr. pr. Act. fer. VI. post octavam Corp. Chr.
2. 1470, 23. května. Rt/kop. č. 2105 I 292. Martinus Zizka e. d. inter domos oEm Tulehe et Martini
Slawík aput Michalek pro XVI S. gr. Ac\. fer. HlI. ante
Urbani.
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1471, 28. května. 7~~1IItéž J. 303. Wenceslaus
braxator et Ludmilln e. d. inter domos Gregorii de Kossierz et Petri carnificis ap ut Martinum Zizkam pro XXVI
S. gr. Ac\. fer. III. ante s. Spiritus.
4. 1475, 6. června. Tamtéž j. 354. Thomas Hon·
sobě et ~rartha e. d. in dvořec inter domos Mathie dlažič
et Mathie pellificis aput Wenceslaum braxatorem pro
XXlII S. gr. pro Act. fer. III. ante Primi.
5. 1477, 16. října. Rukop. č. 2106 Il. Laurencius
Roubík et Jana e. d. inter domos Mathie sllblimatoris
vini et Mathie dlazič aput Thomam Honsobě pro X s.
gr. boem. Act. fer. V. in festo S. GalIi.
6. 1485, 2. srpna. Tamtéž f 160. Susanna, relicta
Johannis dieti Túšek, prothonotarii Mai. Civ. Prag., e. d.
inter domos Augustini mercatoris et Nicolai šlajféř erga
Janam, relictam Laurencii Roubík, pro XII S. gr. Act. fer.
III. post Vincula Petri.
7. 1492, 4. prosince. Rulwp. č. 2107 I 26. Johannes pellifex Moravský dietus et Ludmila e. d. penes
domum J\Iathie pellificis et Dorothee, relicte Nicolai sslayferii, a Zuzanna, relicta Tausskonis, pro XVII!. S. gr. pr.
Act. die Barbare.
8. 1508, 8. srpna. Rulwp. č. 2108 (. 18. Johannes
rymer et Anna e. d. na rynečku in angulo penes domum
Valentini Cejka et Johannis vecloris a Johanne Moravský
pellifice pro IX s. gr. Act. fer. III. ante Tiburcii.
9. 1509, 18. října. Tamtéž I 43. Ščastný pellifex
et KatheI;,ina e. d. na rynecku in ,angulo penes domum
Martini Cejka sitam a Jolu!nne Cepe! pro LV s. gr.
S túto výmienkú, aby on Sčastný" dědicové a budúcí
jeho z toho domu do zahrady Jana Cepele žádných voken
n"dělal. Act. die Luce. (R. 1514 zrušeno.)

3.

10.

1513,

Rukop.

č.

Č. p. 66.
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2108 j. 119.

fer. III!. post Lampertum. [Ten ihned prodal panu Voldřichovi Perknovskému z Perknova na Tisové za 125 (I) k.
gr. č.] Act. postridic Lucae ev.
]7. ] 573, 23. července. Tamtéž I 353. Albrecht
Zrucký z Chřenovic k. d. od Voldřicha Perknovského
z Perknova za 160 k. gr. č. Ac!. postridie Marie Magd.
:8. ~573, 1~ října. Tamtéž. Albrecht Zrucký
z ChrenovIc dává dum po smrtI své Anně, manželce své.
Act. pridic S. GalIi.
19. 1593, 7. prosince. Rukop. č. 2112 f. 412.
Uroz. pán Petr, Novohradský z Kolovrat a na Janovičkáeh
k. d. na rynecku od Albrechta Zruc. z Chřenovic za
195 k. gr. č. Ac\. postridie Nicolai ep.
20. 1.593, 7. prosince. Tamtéž. Uroz. p. Jan Štefan
z Roupova k. d. od uroz. p. Petra Novohradského z Kolovrat za 300 k. gr. č. Act. postridie Nicolai ep.
21. 1593, 9. prosince. Tamtéž. Kašpar Winter
koupil sobě, Anně, dceři své, d. od uroz. p. Jana Štefana
z Roupova za 200 k. gr. č. Act. postridie Concept.
M. V.

22. 1594, 15. září. Rukop. č. 2113 t. 10. Jan Volešovský a Dorota k. d. na rynečku vedle Kašovcova od
Kašpara Wintera za 212 1/ 2 k. gr. č. Act. postridie Exalt.
crucis.
23. 1598, 8. července. Tamtéž (. 103. Kateřina
Běšinová .~ .Chuděnic ,a na Svinné k. d.- od Jana Volešov~kého. za 300 I:. gr. c .• ~ct. fer. lIlI. post JOán. Huss.
r
\R. 1603 splaCl Petr Bešm z B. a na Svinné r. 1605 a

1606 Jan Běšín z B. na Hřešihlavech.
'
24. 1608.
RlIkop. č. 324 f. 446.

Kateřina

Běšinová.

25.

1617.

Běšína z Běšín.

Rukop.

Č.

2114 f.

220.

Petra

8častného

kožišníka.

ll.

Čepele.
12,

152:?

Rukop.

Č.

2109 I

214.

Jana

května. Rukop. č. 2110 f. 202. Anna,
vdova Cepelová, stojéci osobně před pány v radě dobrovolně

Číslo pop. 66.

1527, 8.

a s dobrým rozmyslem o statku svém, kteréhož jí
rácil P. B. všemohúcí puojčiti, SVlí vuli jest oznámila, ze
duom svój, v němž bydlí, s zahradú i druhý duom, kterajž lež, na rynečku, z něhož jstí dvéře do též zahrady,
mocně dává a odkazuje Váciavovi Jonášovi, vnuku svému.
K tomu tři krámy rajmarské, všecky svrchky i také těch
sto k. m., kterýchž má Pllojčených u pánuov a vší obce
Pražské na zaplacení Přerova - . Item druhá dva
[domyJ, kteráž mám, jeden lež,CÍ za Židy a druhý proti
sv. Valentinu v nově vystavený, ty oba dva domy dávám
- Lidmile, vnučce své - . Act. die Stanislai.
13. 1534, 13. června. Rukgp. č. 2111 j, 75. Jan
Fučík a Anna k. d. od Václava Cepele za XXIII k. gr.
č. Act. sabbato aute Vitum.
14. 1537, 27. dubna. Rulwp. č. 2117 f 172. Elška
Lorecká z Elkouše k. d. na rynečku mezi domy Poled-'
novým a Holárkovým od Jana Fučíka za XXXV k. gr. č.
Act. fer. VI. post Marcum.
15. 1544, 16. prosince. Tamtéž f. 52. Kryštof
Dlask ze Vchynic k. d. mezi domy Strajčkovým a Sípeckého kloboučníka od Elšky Lorecké z Elkouše za
LXXV k. gr. č. Act. fer. III. post Luciam.
16. 1571, 19. října. Rukop. č. 2118 f. 291. Ctibor
Lhotský z Zásmuk a na Dvořích Mejtských k. d. od
Albrechta Zruckého z Chřenovic za 170 k. gr. č. Act.

1.
Kuliss.

1440.

Rukop. Č, 90 j. 53. Domus relicte

1466, 20. srpna. Rukop. č. 2105 f. 244. Mauncms rymer et Katherina e. d. inter domos Barbare dicte
Krásná el Michalconis erga Johannem Walda pro XV s.
gr. Act. fer. lUL post Ascens. M. V.

. . 2.

3. 147il, 27. dubna. Tamtéž j. 316. Petrus carnifex
et. Katherina e. d. inter domos Barbare Krásná dicte et
Wenceslai braxatoris aput Mauricium Slavík dictum pro
XVI s. gr. Act. fer. II. post Marci.

4 .. 1474, 1. října. Tamtéž I 347. Mathias pellifex
el ReglOa e. d. na dvorci inter domos Wenceslai braxatons et Barbare Krásné aput Petrum carnificem pro XIIU
s. gr. Act. sabbato post Wenc.
. 5. 1474, 1. října. Rukop. é. 2141 f 187. Mathias
pelhfex fassus est, quia tenetur XV flor. ung:. pueris
SUIS, quos nunc habet aut genuerit solum ex Regina
cl h~s obligat super domo sua. Act. sabbato post Wen:
~u.

t'?·

.
V. 13. Já

1483, ~l. srpna. Rukop. č. 2119 I
Ma,eJ
na rynecku za sv. Valentinem d uom muo],.
v
v
v ne~z bydlím, odkazuji - Regině manželce a - Vá.
clavovI, .synu, ač jest živ, C k. gr. Ac\. fer. II. post
Laurencll.

C.p.66.
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7. 1488, y26. čer:rence. Rukop. č. 2106 j. 239. Johannes krumpér e. d. mter domos Zuzanne, relicte Tusskonis, et Martini carpentarii aput Augustinum Prus [sublimatorem] et Reginam, conthoralem eius, pro XXXIII S.
gr. pl' Act. sabbato post Jacobi.
8. 1490, 23. října. Tamtéž I 286. Matheus aurifaber e. d. na rynečku inter domos Johannis rymerii et
Margar~the, relicte Martini carpentarii, erga Johannem
krumpér, et Margaretham, conthoralem ipsius pro XXX
s. gr. Act. die s. Severini.
'
·
9. 1491,.7. prosince. Tamtéž f 314. Mathias pel·
hfex et Kathenna e. d. a Matheo aurifabro pro XV s.
gr. Act. postridie Nicolai.

. 10.

14?3, 13. srpna. Rukop .. č. 2107 f

43. Proct Anna e. d. mter domos Johannis
Crny cultellatons et J ohannis pellificis a Mathia pellifice
pro XL s. gr. Act. fer, III. ante Assumpt. M. V.
<:;Opl~S culteI,at~r

.
~1. 1494, 1.5. ledna. Tamtéž I 54. Laurencius
lllum:nator :t Regllla ~. d. na ryr:ečku inter domos J 0hanl1ls L.rny cultellatons et J ohanl1ls pel1ificis silam utrinque a Procopio cultellatore' pro L s. gr. pro Act. fer. lIlI.
ante Anthonii.
· ,12. 1496, j!8. července. Tamtéž f. 109. Petru s koplll~tk . et Anna e. d. na rynečku inter domos J ohannis
pdhficIS et Margarethe vidue peplatricis a Laurencio illumlllatore pro XUI, s. gr. pr. Act. fer. V. post Jacobi.

· }3. 1498, 23. ledna. Tamtéž f. 137. Martinus per·
mkár et Martha e. d. aput Annam, relictam Petri kopinník,
pro XLV s. gr. pr. Act. fer. III. ante Convers. s. Pauli.
14. 1500, 6. února. Tamtéž (.199. Johannes vector
et Margaretha e. d. si tam penes domum eiusdem Johannis
ex u?,a et dom~m J ohannis pellificis parte ex altera erga
Marllnum pernIkář et Johannem, fi[íum eius, pro L S. gr.
pro Act. fel'. V. post Purif.
15. 1509, 21. února. Rukop. č. 2108 j. 32. Swatos,sius cultellator dictus Trnka vet Appolona e. d. na TY'
necku penes domum Johannis Cepel et domllm Wenceslai
Forn::~nek a Johanne veetore pro XLV S. gr. pr. Ac!.
fer. ull. post Valentini.

16. 1513, 19. ledna. Tamtéž j, 113. Svatoš Trnka
s. Apolon~ vzdali sú duom svuoj na rynečku Bartošovi
Soleartovl. Stalo se v středu po sv. Ant.

J.

1
1513, 9. srpna. Tamtéž f )19. Jan [Hodek]
mydlár a Dorota k. d. vedle domu Sčastného kožišníka
II Ja~a K,slhota o~ B~rto:e Soleatora za XXXVIP/2 k.
gr. C. Dalo se v utery pred sv. Tlburcím. (Zrušeno.)

o 18. ~řed r. 1517. - Tamtéž. Jan Hodek prodal
dum JanOVI starému vážnému, leč zrušeno.
19. 1522, ll. ledna. Rukop. č. 2109 j. 214. Jan
Poledne kloboučník a Marta k. d. na rynečku mezi domy
Kalhotky a Jana ;-epel~ od Bartoše Soliatora za xxvrilll/2
k. gr. pr. (SpláCl se SIrotku po Janu mydláři.) Act. sab.
bato post Epíph. d.
20.

1539, 12. března.

Rukop. č. 2111 j. 255.

Elška Lorecká z Elkouše přikoupila sobě k domu svému
kus dvorce od Jana Poledne za III k. gr.
Act. die
Georgii.
2~. , 1541,. 24: května. Tamtéž j. 312. Jan Šípecký
klobo;rcmk a LtdmIla k. d. mezi domy Elšky Lorecké a
Perníckem od Barbory, sestřenice nebo Jana Poledne, za
XXX k. gr. Act. fer. III. Rogat.
22. 1558, 31. října. lamtéž j. 422. Matěj Hladík
II Voršila k. d.
na rynečku podle Jakuba kožišníka a

c.

39
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Vchynského od Jana Sípeckého z~ LXXII'/, k. gr. Act.
in vig. 00. SS. (R. 1561 sp!ácí Stěpán tkadlec na místě
Matěje Hladíka, r. 1562-9 Stěpán Chlumecki·)
23. 1573, 3. července. Rukop. č. 2118 j. 345. Jan
Stehlík a Kateřina k. d. na rynečku,mezi domy Barbory
kožišnice a Albrechta Zruckého od Stěpána Chlumeckého
a Voršily m. j. za 67'/, k. gr. č. Act. postridie Process.
M. V.
24. 1603, 21. dubna. Rukop. č. 2113 f. 288. Mates
Ludvík truhlář a Anna k. d. mezi domy Petra BMína a
Jana Rau od Kateřiny Vlašský vdovy a Adama, syna je·
jiho, za 292'/. k. gr. Č.
25. 1609, 23. ledna. Tamtéž f. 480. Jan Trust
truhlář a Marie k. d. na rynecku vedle domu Jana Knota
od sirotkuov Matesa Ludvíka truhláie za 510 k. gr. č.
26. 1617, 29. května. Rukop. č. 2114 f. 220. Jan
Knodius z Neukirchu a Dorota k. d. na rynečku Jana
Trusta truhláře za 500 k. gr. č. (Zaplaceno r. 1619.)
Rukop. č. 1069 f. 415. (Svědomí
27. 1617.
ku potřebě Lorence Krystmana proti Janovi Knotovi
z Neynkirchu, notario publico a při dvoře J. Mti Cé na·
řízenému agentu, kdež v radě činiti mají o nenáležitou
vejtržnost k mordu se schylujícL) Symeon Skočovský,
tovaryš nožířski, svědčil: Na den sv. Matěje, když jest
bláto uklízel s děvečkou svou Lorenc, on jest Jan Knot
vyběhl na něj s kratcí a chtěl ho uhoditi a on mu
uskočil. Než co jsou mluvili, tomu sem nerozuměl, neb
mluvili německy. Potom po sv. Matěji ten outerek když
jest šel přes ryneček Jan Knot, svou polřebu dělajíc
kotlář před domem, přišel jest k němu a dal mu pěstí.
A potom on kotlář šel do domu a popadl naň kladivo a
chtěj ho uhoditi, ale neuhodil. Tak on Jan Knot dobyl
rapír na něj a hnal po něm až ke dveřum a on mu
utekl do domu. Jan Pruskovský kotčí: Když sem
uslyšel křik v komoře, kterou sem sobě pronajal u paní
Rejny u Nymburských, vyhlídl sem ven, domnívaje se,
že by se vadil kotlář s truhlářem. Když sem potom
spatřil p. Jana Knota s dobytým rapírem s nějakým dru·
hým, kteréhož neznám, potom slyšel sem, že matka Lo·
rence kotláře křičela na p. Jana Knota: Co si ty městě·
nín, nejsi ty soused, ale jsi šelma, chtěls mýho syna za·
mordovati. Potom sem zavřel komoru. - Mikuláš Ryvola,
tovaryš nožířski, poddaný p. Smiřického: Nejprvé když
jest bláto klidil Lorenc kotlář před domem paní matky
své, to já nevím, jakou sou řeč spolu p. Jan Knot a
kotlář německou měli, než viděl sem, že s kratcí Jan
Knot na něj, na kotláře, vyběhl, on mu uskocil k volmu,
k vedtatu svému. Potomně podruhé, když jest rovnal,
plechovice do nuše, chtě s nimi jíti na Malou Stranu na
jarmark, on p. Jan Knot přišel k němu, dal mu pohlavek
a on kotlář běžel do domu a vzal na něj kladivo, napřáhl
na něho, ale neudeřil, ani ho z ruky nepustil. Potom on
Knot vydobyl rapír a po něm jest běžel až k samým
dvéřum a on kotlář do domu utekl. To se stalo na den
sv. Matěje. (Totéž vysvědčují Balcar Ranke kotlář z Roc~líc,
Mandelína ze Chba v službě zustávající u Melichara Cer·
venky nožíře.)

Číslo

pop. 81a.

(L-dá se, že patřilo puvodně k č. p. 60 (zahrady.)

1. 1487, 20. ledna. RullOp, č. 2106 f. 192. Mar·
tinus carpentarius et Margaretha e. d. penes domum
Augustini sub~imatoris vini parte una et l\fathíe Sslahoun
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XV 11. V P1atnéřské ulici. cerdonis parte ex altera erga Katherinam relictam pro
VIII. Act. sab bato die Fabiani.
RullOp, é. 2107 f. 109. Margarelhe
2. 1496.
vidue peplatricis.
Ta11ltéž j. 137. Margarethe pepla.
3. 1498.
tricis.
4. 1500.
Tamtéž f. 199. Johannes vector et
Margaretha, uxor ipsíus.
5. 1508, 13. května. Rulwp. č. 2108 f. 20. Martin
holubář e. d. na rynečku in acie penes domum Johannis
vectoris sitam a Johanne veclore pro lIlI s. gr. pro Act.
sabbato antc Zophie.
6. 1508, 23. srpna. Tamtéž j. 26. Wenceslaus de
Paumberk, eo tempore iudex Antique Civ. Pr" et Doro·
thea e. d. in acie a Martino holubář pro lIlI. s. gr. pro
Act. in vig. Bartholom.
7. 1509, 18. srpna. Tamtéž f. 39. Jana vidua e.
d. penes Swatossii Trnka sitam a Wenceslao de Paumberk
pro X s. gr. pr. Act. sabbato díe Agapiti.
8. 1510, 7. března. Tamtéž f. 52. Johannes dictus
Kalhot et Anna e. d. in acie - a Jana bečvářka pro X
S. gr. Act. fel'. V. post Translat. s. ,Venco
9. 1530, 13. června. Rulwp. č. 2110 f· 336. Jin·
dřich Strážnický a Dorota k. d. ležící vedle Jana Poledne
od Anny Kalhotky za X k. gr. č. Act. fer. II. post Tri·
nilatis.
10. 1532, 10. května. Rt/kop. č. 2111 f.21. Simon
Doktor [nozíř] k. d. na rynečku za VIIlI/, k. č. od Jindřicha, posla nožířského. Act. fer. VI. post Asc. d. (Anna
Kalhotka odevzdala peníze, které měla ještě dostati, Ja·
noví Perníčkovi.)
ll. 1543, 3. prosince. Rulwp. č. 2117 f. ll. Jakub
Kulhánek kožišník a Barbora k. d. mezi domem Poled·
novým a zahradou Václava Peciinovce od Johanny Per·
níčkové za VIII'/, k. gr. č. Act. fer. II. post Andream.
12. 1583, 20. května. RlIhop. Č. 2112f.178. Marta
koží barvíl'ka k. d. vedle zahrady Jiříka Horníka od Anny
Tříletý za 06 k. gr. č. Act. poslridíe Asc. Chr.
13. 1602, 26. srpna. Rl/kop. č. 2113 f. 267. Jan
Rau krejčí a Alžběla k. d. nárožní od Marty Jeřáb·
ko\ý a Donáta, syna jejího, za 105 k,. gr. č.
14. lQ08, 31. července. Rttkop. č. 2113 f. 465.
Jan Knot [Smíd kollát] a Dorota k. d. na l'ynečku nárožní vedle domu Jana Vlašskýho kodčího od Alzběty,
po Janovi Rau vdovy, za 160 k. gr. č.

V Platnéřské ulici.
Číslo pop. 87b.

1. 1452, 7. října. Rt/kop. č. 90 f. 83 a 242. Bar·
thossius aurifaber et Katherina e. d. sitam contra balneum
in gradu inler domos Simonis frenificis ex una et Tule·
honis a tergo parte ex altera erga Petruškam viduam pro
XV s. gr. Act. sabbato post Francisci.
2. 1459, 20. února. Rttlwp. č. 2105 f. 97. Appl
vážník et Clara emerunt domum ex opposito balnei in
gradu nunccupati et penes domum Laurencii se11atoris
immediate erga Katherinam, relictam Barthossii aurifabri,
pro XVIII s. gr. Act. fer. III. dominice Reminiscere.

Č. p. 87b.

3. 146~, 6. března. Tamtéž f. 162. Mathias pin·
cerna et Kathenna e. d. penes domum Johannis sellatol'is
erga Oppl vážník et Claram, ipsius conthoralem, pro
XXIIII. S. gr. - hac condicione expressata, quod prefatus
Oppl m ead~m dom? h~bere debet cameras duas pro
arte sua fusona per blenllltlm. Act. sabbato ante Invocavit.
. ,4. 1467, 20. ledna Tamtéž f. 252. Duchco per·
ll1k~: et DOl'oth~a e. d. aClalem penes domum J ohannis
l\1ocIllUb sellatons aput l\1athiam Dlažič pro XLIX S. gr.
Act. in díe Fabiani.
. 5. 1469,.15. července. Tamtéž f.281. Margaretha,
re!lcta"Bohuslal ab albo leone, cl Nicolaus Hesolt, com·
mlssarn per Bohuslaum memoratum constituti, emerunt
pro Johanne dieto Pctružielka et Katherina uxore eius
filia predictorum Margarethe et Bohuslai, d~mum aciale~
penes Johannis Močihub circa Duchconem arcopiperatorem
pro XL VIII s. gr. Isto adiuncto, quod memorali coniuges
eandem do.mum u110 II1:0do .vendere, commutare aut quo·
vlsmodo alrenare potennt sllle antescriptorum Margarethe
et Nicolai Hesolt scitu et consensn. Act. sabbato iu Div.
apost.
,6. 1475, 17. ledna. TamtéŽ f 350. Johannes cerdo
[~,In:šek] et Martha e. d. in acie penes domum J acobi
h.recek erga Johannem Pelruželka pro XLV s. gr. Act.
fel'. II. die Anthonii.
7. 1505,.27. ledna. RullOp, č. 2107 f. 261. GaIlus
z zahrad et Nleta e. d. aJ ohannc Mnissek cerdone pro
pro XC s. gr. pl'. Act. dle Crisostomi.
,.,8; 1514, 2. března. Rttkop. é. 2108 f. 136. Martin
kOZISlllk a Dorota k. duom na rohu proti lázni na schodci
od ťfavla z zahrad za LXXXVIIIPI2 k. gr. pr. Dálo se
ve ctvrtek první v postě.
9. ló 15, 14. února. Tamtéž f. 155. Václav nožieř
Machkuov syn, a Majdalena k. d. na rohu proti lázni od
Doroty, vdovy Martina Kuorky, za 100 k. gr. č. Dálo
se den sv. Valentina. (R. 1521 splácí Magdalena někdy
nlanželka Václava mladého Machka.)
,

,,10.

1532, 16. ledna.

Rulwp.

č.

2111 f. 12.

Jan
Fuclk a Anna k. d. na rohu proti špitálu od Jana Cho·
chola [a Magdaleny m. j.] za C k. gr. pl'. Act. fer. III
ante Anthonií.
.

ll. 1532, 17. října. Tamtež f. 33. Vít Chlevec a
Dorota k. d. na rohu od Jana Fučíka za CVIPI2 k. gr. Č.
Acl. !ll crastmo GalIi. (R. 1536 splácí Aleš, Chlívcuv
syn.)
12. 1536, 21. dubna. Ruhop. č. 2142 f. R. 5.
(Kšaft Víta Chlívce nožíře.) My purkmislr a rada St M
Pr. známo činíme že jsú před nás předstúpili' d;
rady opatmí Jan Medař a Martin bradíř u Železné ulice
s~~.se~é naši: i podali jSlÍ nám kšaftu někdy Víla nožíře:
pnJ~Im Chlrvc~, s!useda našeho, na papíře sepsanéhooznalmvš,e ze Jest ta vuole jeho poslední a konečná
Zavlrá slovo od slova bez umenšení a proměny
taklo: Já. Vít nožíř, přijmím Chlívec, soused St. M. Pr.
-:. AlŠOVI, synu svému, a Kateřině, manželce jeho. odka:
ZUJI - veškeren statek svuoj - však na takový zpuosob
aby ,Aleš, syn muoj, dítek svich, kleréž má a míti bude'
kdy~~y let rozomných došli, tím statkem na rovné díl;
podelll - . Item aby Aleš, syn mu oJ' Dorotu manželku
, opatrovaI
'
"
mu,
odevem
i ztravou, tak jakž
na mateř záleží,
~by nedostalku netrpěla a v domu tom, v kterémž jsem
Ja byl, aby ona byla, dokudž by se neprodal. A když by
duom prodá~ byl, tehdy aby ji Aleš Je sobě pEjal a opatroval. Pakl! by se spolu snésti a sbýti nemohli - aby
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vydal j.i. třidceti k. gr. m. Item Janovi, synu Alšovu
odka~uJI - , ná~ob!. kov~?í, přední kus, dv" prejtovačk;
a c?~ do vyhne pnnálezl:;-. Item v o šlejfírně takto po·
rouclm, aby do roka manzelka má celedína chovala a té
šlejfírny užívala až do své smrti - a po smrti její aby
na Alěe - spadla. Item Matoušovi, kterýž jest v apatyce
u p. SImona v St. M. Pr., odkazuji X k. gr. m. - Stalo
se v pátek před sv. Jiřím 1. XXXVI. (Potvrzeno v pon·
dělí před SV. Markétou t. r.)

13. 1545, 28. srpna. Rttkop. č. 2117 f. 73. Uroz.
p. Jeronym z Bibršlajna na Závoře a Frydlantu k. d. na
rohu mezí domy Obrázkovým a Pavla sanytrníka ob uličku
od Alše nožíře a Kateřiny m. j. za sto k. gr. č. Act.
fer: VI. post Bartholom. (Druhá manželka J eronyma z Bibr·
šteJna [t 1549) byla Anna z Lobkovic.)
14. 1578.
Rulwp. č. 2112 j. 27. Opata Vo·
seckého.
15. 1586.
Tamtéž f. 233. Zmocněn JaL st.
z LObk?vic a na Toč~íku domu někdy Baltazara, opata
Voseckeho, na rohu lezícfho pro 1000 k. gr. č. Act. fer.
Vl. post Incar. Chr.
16. 1586, 8. května. Tamtéž. Uroz. p. Jan st. z Lob·
kovic a na Točníku duom svuoj prodal - knězi Alexan·
drovi Vojtovi, rektorovi kolleje císařské Societatis Jesu
- . Act. die s. Stanislai.
17. 1586, 8. května. Tamtéž. Alexandr Vojt rektor
postoupil duom
na rohu Jeronymovi Vodičkovi a Vor·
šile m. j.
18. 1602, 14. srpna. Ru7wp. é. 2113 f. 262. Jero·
nym Vodička postoupil jest domu svého na rohu Ambrožovi
Antonianovi a Anně m. j. [výměnou za] dum vedle lázně
Točenice.

19,' 160~, 6. května. Rttlwp. Č. 2232 f. 105.
Ambroz Antoman, cís. hofdyner, přiznal se, že jest dlužen
100 k. gr. č. Václavovi st. Vratislavovi z Mitrovic.
20. 1605, 18. května. Tamtéž f. 187. Tiž dlužen
1000 k. m. Takubovi Menšíkovi z Menštejna, purkrabímu
hradu Pražského, který dluh postoupil Jiřímu Vratislavovi
z Mitrovic.
21. 1609, 9. března. Rukop. č. 2113 f. 486. Uroz.
p. Jan Jiří Vratislav z Mitrovic a na Zvoleňovsi k. d. na
rohu, od Anny, někdy Antonianový, již Karla Camota
manze~ky, za 1265 k. gr. č., jakž tiž duom někdy Ambrož
Antoman a ona Anna sama jměla.

22. 1610, 3. března. Tamtéž f. 519. Uroz. p. Jan
Lober z Loberu, cis. rada při apelacích, a Kateřina k.
d. na rohu od uroz. p. Anny Vratislavové roz. z Vřesovic
a na Zvoleněvsí za 1000 k. gr. Č.

23: 1612, 22. června. Rukop. č. 2114 f. 72. Uroz.
p. LadIslav Berka z Dubé a z Lipého na Městci Heřma·
novém, Stolanech a Novém Falkenburkll k. d. na rohu
od paní Kateřiny Loberové z Plattnštejna, Frydrycha
Zykmunda z Lobru a Jana z Lobru, kro rady nad apelacími, za 1500 k. gr. č.

24. 1614, 24. října. Tamtéž. Zdeněk Leopold
Berka z Dubé - oznámil i na místě JanaJetřicha, bratra
svého mlad~ího a let nemajícího, že dům p. Ladislava B.
z D., otce JIch, postupují paní Kateřině Lobrové z Platin·
štejna.
.
25. 1614, 28. li~topadu. Tamtéž f. 164. Panna Eva
šl.,: Ryžmberka a z Svihova k. d. nárožní od paní Ka·
tenny Lobrové z Plattnštejna za 1500 k. gr. č.
39*
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l630, 27.

května.

Tamtéž

Č. p. 88.

f. #30.

Uroz. panna
Eva šl. Svihovská z Ryzmberka a z Svihova postoupila
domu svého v Platnýřské ulici - po smrti s.vé - uroz.
p. Frydrychovi Kašparovi Euzebiusovi Svihovskýmu
z Ryzrv.berka, synu vlastnímu let nemajícímu p. Petra
Voka Sv. z R. na Příchovicích, PřeWcích a Lažanech.
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mocně dala též k jmění, držení a k dědičnému vládnutí.

A dal-li bý jim P. B. spolu dítky a jeho Jana by prve smrt
zachvátila, ona Anna má býti s dětmi spolu splozenými
v tom ve všem statku po něm zuostalém rovná a pravá
společnice a z toho statku jeden druhému smlúvami tě
mito daného mají vydati XX k. gr. č. Janovi, sirotku po
někdy Vavřincovi illuminatorovi zuostalém, když by let
rozumných došel. Act. feriis Egidii.
[Kšaft tohoto Vavřince il1uminatora zní]: My purkmistr a rada St. M. Pro známo činíme naším tiemtov oc,
že předstúpivše před nás do rady slovutný Jan Zába
Číslo pop. 88.
z Vlkanova a opatrný Petr, přijmím Pešek, konvář, spoluměštané naši, podali jsú nám kšaftu někdy Vavřince i11u(Vobrázkovský dum, u obrázku.)
minatora, též súseda našeho, na papíře dvojitém sepsaného,
oznámivše a seznavše při tom, že ta vuole jeho poslední
1. 1443, 27. června. Rukop. č. 90 f. 83. Simon
byla jest; kterýžto Haft když jest po smrti jeho podle
frenifex et Dorothea e. d. ex opposito ecclesie s. Martini
práva čten a vyhlášen, toto jest v sobě držel a zavíral,
parvi inter domos Slrahowsky ex una el Barlhossii auridrží a zavírá slovo od slova bez umenšení takto: Ve
fabri parte ab a!tera erga Thomam Holík pro XII s. gr.
jméno božie amen. Já Vavřinec illuminator jsa nemocí
Act. fer V. in octava Corp. Chr.
od P. B. poražen, však proto rozumu dobrého i paměti,
2. 1456, 22. září. Rukop. č. 2105 f. 58. Laurens mým dobrým rozmyslem a mou dobrou volí, nechtěje
cius de Chrudim et Machna e. d. inter domos relicte
tomu, aby po mé smrti jací soudové, nesnáze aneb haBartossii aurifabri et Johannis a rubea cruce erga tutores
drunkové povstali, takto o svém statku, kteréhož mi P.
Simonis frellificis pro XXII s. gr. Act. fer. Hll. post
B. popříti ráčil, buďto málo nebo mnoho, mé poslední
Mathei ap.
poHzenie a poručenstvie činím: Item najprvé ustanovuji
3. 1461, 19. září. Rukop. č. 2105 f. 152. Johannes
Lidmilu, illanželku mú, najyyšší poručnicí toho statl(u a
sellator el Katherina e. d. inter domos J ohannis a rubea
věřím jí nade všecky lidi, že dítek mých, kteréž s ní
cruce et Appl vážník erga Johannem saponistam pro XXI
mám, slušně odbude. Bude-li více statku, ať více dá, 'pakli
s. gr. Act. sabbato ante Mathei ev.
méně, také méně podle moznosti, a věřím jí toho dosta4. 1469, 26. srpna. Tamtéž t. 283. Jacobus pellifex
tečně, že jako věrná manželka jim v tom křivdy neučinie.
dictus Křeček et Dorothea e. d. in lacu aput Johannem
Item neuchoval-li by P. B. kterého z nich, tehdy diel
sellatorem dictum Močihub pro XL s. gr. Act. sabbato
z mrtvého na živé má spadnúti a žádný z dětí mých nemá
post Bartholom.
hyndrovati ani se s matkú poháněti pro die], ale což jim
5. 1477, 6. února. Tamtéž f. 380. Michael vitrator
slušně vydá, mají na tom přestati. Item přidávám k radě
et Ursula e. d. aput Jacobum Křeček pro XV s. gr.
a ku pomoci manželce mé p. Havla Podkoteckého a p.
boem. Act. dic Dorothee.
Jana z Vobrázkova domu a žádám jich za to a moc dá6. 1482, 19. ledna. Rukop. č. 2106 f. 99. Wenvám, aby k tomu manželku mú pridrželi, cozkoli vuole
ceslaus lapicida et Margaretha e. d. circa Michaelem vimé jest, aby se tak stalo, pro tož jí věřím, že dítkám svým
tralorem pro XXXVIII s. gr. pro Act. sabbato anle Fai mým jako věrná manželka žádné křivdy ueucinie. Item
biani. CR. 1485 splácí Margaretha, relicta Wenceslai lapři tom žádám p. purgmistra a pánuov, že k tomuto
tomi nunc vero Georgii illuminatoris uxor.)
mému poslednímu zřízení ráčí své povolení dáti, je stvr7. 1485, 20. října. Tamtéž f. 166. Petrus, magister
diti i plnú moc dáti, aby se tomu všemu dosti stalo.
coquine, et Barbara e. d. aput Georgium illuminatorem
A přišla-li by kdy nějaká věc na manželku mú neb na
et Margaretham, conthoralem ipsius, pro XXXV S. gr.
dítky, žádám za to, že jim radní i pomocní ráčí býti a
Act. fer. V. ante Undecim m. V.
jich v ničemž neopúštěti oe. K jichžto před námi vuole
8. 1500, 28. ledna. Tamtéž f. 182. Johannes culposlední nadepsaného Vavřince illuminatora o statku jeho
tellator dictus Vobrázek et Katherina e. d. in plate a
vysvědčenie a seznáni a toho všeho, což se svrchu píše,
prope balneum ad gradum dictum penes domum Jacobi
na potvrzení a svědomí peče! menší města našeho svrchu
dicti Abias ex una et domum Johannis cerdonis dicti
jmenovaného dali jsme a rozkázali přitisknúti k tomuto
Mníšek parte ex a1tera pro LIlII s. gr. Act. fer. III. ante
listu kšaftnímu. Jenž jest dán 1. MVC XXX v pondělf po sv.
Purif.
Diviši. (Rukop. č. 2142 f. N. 10.)
9. 1521, 26. října. Rukop. č. 534 111. f. 42. Kdež
11. 1541, 30. května. Rukop. č. 2142 f· U. 10.
jest nebožka Kateřina Obrázková učinila kš aft a podle
(Kšaft Jana Vobrázka.) Ve jméno - . Já Jan, řečený Votoho statek svuoj jí náležitý otkázala i poručníka mocbrázek, měšlěnín St. M. Pr. toto mé poslední poručenství
ného ustanovila Silvestra sladovníka a jemu toho do věřila,
o statku mém o všem - řídím a zpuosobuji obyčejem
že to, což statku jejího zuostane - obrátí na skutky mitakovýmto: tak že duom svuj, v němž bydlím, podlé p.
losrdné, i oznámil jest a dal týž statek - jakožto
Václava Peclinovského a k tomu vinici ve tři strychy pod
polovici domu a J;lad tu polovici třetinu v!c téhož domu
Královstvím ležící, hospodářství všecko, též dluhy mé
a některé svrchky k záduší sv. Pavla za bránu Pořiečskú.
všecky a podlé toho i jiný všecken a všelijaký statek
_ Act. sabbato ante Simo et Jude.
svuoj odkazuji a mocně, po své teprv smrti a prve
10. 1633, 1. září. Rukop. č. 534 Jl. t. 53. Staly
nic, poroučím a dávám Anně, manželce mé milé, k jmění,
se smlúvy svatební mezi Janem Vobrázkem a Annou m.
držení ne vládnutí a požívání oe a to bez všelikého přátel
j., že on ji jest přijal do všeho statku svého, kterajž má
mých krevních a příbuzných i jiných všech a každých
i míti bude, za pravú a mocnú hospodini a jí jej dává
lidí - odporu nc, tak aby jí na ten statek žádný nek jmění, držení a k dědičnému vládnutí. A ona Anna
sahal ne. Při tom pak dále oznamuji, že z daru P. B.
proti tomu též jemu zase jest ten jeho statek i svuoj
žádnému nic dlužen ani povinovat nejsem, než kteří jsú
všicek, kterejž má a míti bude, těmito smlúvami jest
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mi lidé dlužni a spravedlivě povinovati, že o těch o všech
svrchupsaná Anna, manželka má, dobře ví a ty jí všecky
k mocuému vyupomínán{ - poroučím. Též také oznamuji,
že jsem se dožádal k radě a ku pomoci Anně, manželce
své, a pro ochranu její opatrných p. Prokopa Závorky a
Jiříka Páteře, zetě jeho, měšťan St. M. Pr., přátel svých
zvláště milých, věře jim nade všecky jiné lidi smrtedlné,
že oni manželce mé, v čemž by jich koli potřebovala a
k nim se na radu utekla i za opatření podle toho žádala,
radni a pomocni budú, jí v nicemž a nikterakž jako dobří a upřímní lidé neopouštějíce a to pro odplatu božskú.
Na potvrzení a pro lepší jistotu toho všeho - sekretem
sv);m, kteréhož užívám, tento Haft jsem zapečetil v pondělí po Božím vstoupení 1. P. MODoXLI '.
(Stvrzen 2.
října

1542.)

12. 1555, 30. září. Rukop. č. 2117 f. 327. Anna
Vobrázková - statek svuoj - vzdala p. Kašparovi jináče
Matějovi z Vajkroutic, zeti svému, a Dorotě, m. j. a dceři
své - . Act. die Hieronimi.
13. 1557, 5. října. Tamtéž. Dorota, manželka po
někdy Matějovi z Vykroutic vzdala právo své matce
své Anně. Act. [er. III. post Franciscum.
14. 1562, 16. července. Ruliop. č. 2118 f. 29.
Kryštof Robmhap z Suché a na Kopydlně k. d. ležící mezi
domy Václava Pecíno\'ského a páně Popelovým od Václava, starého porybného, za CL k. gr. č. Act. postridie
Divis. apost.
15. 1563, 17. července. Rukop. č. 2142 f. P. 10.
(Kšaft Anny Vobrázkové.) Ve jméno boží amen. Já Anna
Vobrázková u sv. Jindřicha jakož mám zápis - ria
duom u sv. Jindřicha, řečený na smetišti, který" sem koupila od Pavla, pekaře ze špitálu u mostu, toho při témž
zápisu zanechávám. Item na domu Vobrázkovým v St. M.
Pr., který sem prodala ur. ryt. p. Kryštofovi Rabmhappo vi z Suché, sto a osmdesáte k. m., ty po mé smrti
dávám Barboře volejnici, sestře své, a Václavovi, manželu
jejímu, švagru svému. v St. M. Pr. Též také mám něco
peněz na yinici ležící proli Košířuom, kterú sem prodala
Václavovi Stehlíčkovi, tkadlci pod Slovany, těch co se koli
najde, též také nadep~aným manželuom poroučím. A jakož
mám spravedlnost v Cáslavi sobě kšaftem Doroty, někdy
dcery mé, odkázanou, tu odkazuji dotčené sestře své.
Však z toho. povinni budou vydati Václavovi, vnučkovi
mému, synu Simona, syna mého neposlušného, XX k. m.
- Stalo se v sobotu po Vyslání sv. a:pošt. LXIII. (Potvrzeno 18. listopadu t. r.)
16. 1578, 5. března. Rt/kop. č. 2112 f. 26. Ondřej
Pecka jirchář a Markéta k. d. proti kostelu sv. Eloi mezi
domy Sebestiana Bobra a opata Voseckého od Adama,
Hynka a Jana vlastních bratří Haugvicuov z Biskupic za
65 k. gr. č. Ad. postridie Translat. Wenc.
17. 1584, 22. února. Tamtéž j. 169. Jiří Koltpek,
jinak Straka, a JuEana k. d. u obrázku vedle domu Jiříka
uzdaře od Markéty Peckový jirchářky za 155 Je gr. č.
Act. die Petri cathedrati.
18. J584, 14. května. Tamtéž f. 179. Zmocněn
jest Jan Skréta Sotnovský z Závořic domu Jiříka Kolpeka rukavičníka pro 42 k. gr. č. dluhu. Acl. pridie
Sophiae.
19. 1588, 15. února. Tamtéž f. 278. Ctihodný
kněz Jozef 'Vron z Dorndorfu a Biskupova k. duom naproti sv. Eloji v Platnéřské ulici mezi domy Jiříka Horníka uzdaře a J eronyma Vodičky noHře od Juliany Strakovy za 170 k. gr. č. Act. postridie s. Valentini.
"
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20. 1588, 17. března. Tamtéž f. 283. Kněz Jozef
Wron z Dorndorfu a Biskupova jsúc od P. B. v věku
svém sešlém nemocí navštívený oznámil, že duom
svuoj Obrázkovský řečený - dal jest - Anně Votické,
hospodyni a opatrovnici svý - . Act. fer. V. post Reminiscere.
21. 1592, 16. dubna. Tamtéž f. 377. Jiřík Řepík
kloboučník a Markéta k. d. od Anny Votické za 300 k.
gr. č. Act. fer. V. post Misericordiam.
22. 1604, ll. května. Rukop. č. 2113 f. 323. Valentin Karyus, cís. drabant, a A1Zběta k. d. Janovi Karyusovi, synu svému, mezi domy Zygmunda Kapra z Kaprštejna a Ambl;ože Antoniana za 350 k. gr. č. od Markéty,
někdy Jiříka Repíka a jil. Nikodema Turnovského manželky.

Číslo pop. 89.

1. 1454, 25. září. RIIlwp. č. 2105 f. 27. Johannes
a rubea cruce et Dorothea emerunt aream desertam olim
domus Strahovský dictam penes domum Simonis frenificis
et Vvenceslai Skřietek il1uminatoris erga Katherinam, relictam Johannis de Dvořec, pro XIIll/9 S. gr. Act. fer.
lIlI. ante Wenceslai.
2. 1488, 26. února. Rukop. č. 2106 f. 221. Johannes
a rubea cruce resignavit domum suam sitam ex opposito
domus ad rubeam crucem el inter domos Tomlwnis et
Petri, magistri coquine, hincinde situatam, item vineam sub
Strahow pen es mururn sitam Annc, conthorali sue,
_ Et hec eadem Anna - resignavit domum suam acialem.
quam inhabitat post S. Nicolaum inter domos Nicolai
cirugici ad faciem plateol!a mediante et Nicolai dicti
Chi tra utrinque, item vineam sub Strahow penes vineam
Regine, relicte Tacobi Charamza - marito SUO. AcL fer.
III. post Mathie ap.
3. 1493, 12. Ldna. Ruko)'. č. 2107 f. 29. })hannes a rubea cruce resignat domum suam - et duo vineas
sub Strahow - Dorothee, relicte Johannis porybný
Act. sabbato ante octavam Epiph.
4. 1499, 8. července. Tamtiž (. 171. Jacobus dic·
tus Abias et Offka e. d. ex opposito ecclesi6 s. Martini
minoris inter domos Barbare, relicte Mathie (?) co ci el
olím Ludwikonis a Simone Sekyra et Dorothea, conthorali cins, pro CXXX S. gr. pro Act. die Kyliani.
5. 1500, 20. května. Tamtéž f. 187. Anna, relicta
Johannis Kobeš, emit pro se, Mathia, filio suo, Anna ct
Ludmila, filiabus o1im Duchconis de Třebska, domum erga Jacobum dictum Abias pro CXXV s. gr. Act. fer.
IlII. post Zophie.
6. 1507, 27. září. Ru/wp. č. 2108 f 8. Margaretha
de Klinštajn emit pro se, pueris suis cum Nicolao Pecingar z Bydžína, ma,ito suo, genitis d. a magistro Mathia
de Třebsko de hospitali pro CXXX S. gr. Act. fer. II.
in vig. S. \Venc.
7. 1510, 19. září. RIIlwp. č. 2107 J. 187. Mathias
de Třebsko, magister hospilalis circa pontem, Laurencius
apotecarius et Anna, filia Duchconis de Třebsko resignaverunt ius stlum Ludmile de Třebsko, conlhorali
Michaelis mercatoris. Ac!. fer. V. ante Malhei ev.
8. 1510, HI. zMí. Tamtéž f. 65. Nicolaus Pecingar
z BydZína in loco Margarethe, conthoralis sue, resignavit
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domum Ludmile de Třebsko, conthorali !l1ichaelis
mercatoris. Act. fer. V. ante Mathei ev.
9. 1512, 12. srpnR. Tamtéž f. 104. Pavel Samuel
z Hrádku hípil sobě duom proti kostelíku sv. Martina
menšieho vedle domu Jana Vobrázka nozieře od Lidmily,
Michala kupce manželky, za CXXXV k. gr. č. Dálo se
ve čtvrtek po sv. Vavřinci.
10. 1514, 9. prosince. Tamtéž J. 152. Pavel Klenovský ze Plení a Katdina k. d. od p. Pavla Samuele
z Hrádku za sto k. gr.
Act. v sobotu po Početí P. M.
(Za Pavla Samuele spláci jeho sluzebník Balcar Bernar.)
11. 1511', 13. června. Tamtéž f. 161. Anna z Kunšieho k. d. od Pada ze Pleníe a Kateřiny m. j. za sto
k. gr. Ac\. fer. IIll.ante Viti.
12. 1525, 6. kvělna. Rukop. č. 2110f. 91. Jindřich
Prefát z Vlkanova k. duom leHcí v ulici jdlÍce k lázni na
schodec mezi domy někdy Obrazka noZicře a (?) od p.
Václava z Radešlna, najv. mistra křižovníkuov s červenlÍ
hvězdlÍ, a p. Václava Mutrplosa z Tedrúic, poručnikuov
otcovských nebožky Anny J\lullplosové z Kunšího sirotkUOI', za 100 k. gr. č. Act. sabbato post Floriani.
13. ]525,6. května. Tamtéž. Jindřich Prefát z Vlkanova vzdal duom, v němž bydlí, Jiř-íkovi Prefátovi z Vlkanova, bratnl svému. Act. sabbato post Floriani.
14. 1529.
1 a1l1léž. Jíi'ík Preíát z Vlkanova
v.dal duom - Jindřichovi, bratru svému, a Kateřině m. j.
15. 1536, 27. července. Rulwp. Č. 2111 f. 139.
Václav z Pecinovce k. d. proti sv. Eloi jdlÍc k špitálu
lllezi domy Obrázkovým a Srbovým obostranně od p.
Jindřicha l'refáta z Vlkanova za CL k. gr. č. Act. fer. V.
post Jacobi.
•
16. 1570, 20. dubna. Rukop. ~. 2118 f. 249. Sebestian Bobr a Kateřina k. duom s zahrádkou od panny
Lidmil)' z Pecinovce, paní A1Zběty, manželky Petra Hostakovského z Arldebic, a Marjány, Jindřicha Sádl)' z Vrazného manzelky, sester vlastních i manželuov jejich, za
2:25 k. gr.
Acl. ter. V. post ]ubilale.
17. 1581, 9. října. Ru/cop. { 2112 f 29 a 108.
Kateřina Bobrová, poznostalá -po Scbestianovi Bobrori
uzdaři vdova, měštka St. M. PL, dala duom HuOj, v kterémž bydlí, léž krám podle soukenných koleuov po smrti
své Jiříkovi Horníkovi a Kateřině m. j., kteřížlo při ní
jsou a jí v nemoci za mnohá léta posluhovali. Act. die
Díonisii.
18. 1586, 12. srpna. Rltlwp. Č. 1136 f. 461. (Mandalena Krásná s Jiříkem Horníkem a Kateřinou, manželkou
jeho.) Léta 1585. 26. !lbii Mandalena Krásná soucí podle
ds. dekretu s Jiříkem Horníkem a Kateřinou, manželkou
jeho, ku právu tomuto sročena vznešení učinila, kterak
Kateřina Bobrová, sestra její vlastní, učinívši zápis na
onen čas jemu Jiř-íkovi Horníkovi a Kateřině: manželce
jeho, s jistou výminkou, potom takový zápis v těžký nemoci odvolala a před jistejmi vosobami zrušila, těmi dobrými lidmi lu přistojícími sobě osvědčujíc, jestli jí P. B.
z té nemoci pomůže, tu svou vuli chce i na rathouze
obecně oznámiti a potvrditi; nic míně však oni manželé sou
v tejž statek se uvázali a jej sobě osobíli a jej až posavad
drží. A poněvadž ten dekret v sobě ukazuje, aby strany
sroceny byly a vyslyšány, pak ona lIlandalena chce to
ukazQ\'ati, že takový statek jí, jakožto vlastní sestře její,
llálezí a ne jim manzelt'nn.
Proti tomu Jiřík Horník i na místě Kateřiny, manželky Sl'é, po hojemství vzatém tuto odpověď dal, že ani
tou žalobou ani postoupením toho domu, kterýž sobě
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knihami města tohoto zapsaný mají, jí Mandaleně ani komu
jinému povinni nejsou, a to z příčin těchto: jedna, poněvadž strana sama praví, že jest Kateřina Bobrová těmto
manžel um týž dum a statek knihami zapsala, což se tak
nachází, a oní manželé toho statku netoliko podle práva
městského, ale i zřízení zemského bez naříkání v pokojném držení až posavad sou; ale tato Mandalena Krásná
aby se tak chovati měla podle týchž práv a jaký odpor
vložiti měla, toho neukáže. Druhá, kdež praví, že Kateřina
Bobrová zapisujíc tejž dum jim manželům sobě moci
k změnění zanechala, a potom ze týž zápis zrušila, což
kd)'by i tak bylo, již to platnosti žádné nenese, nebo
kdož by zápis městský měl a chtěl by jej změniti, má
stranu ku právu připraviti a tu oznámiti, že tejž ruší zápis
a v nic obrací, a ly vejminky při právě místo mívají, ale
postranné rušení mimo právo místa nikda jest nemívalo,
a tak oni manželé jí Mandalellě ničímž nejsou povinni a
tomu nevěří, aby ona je z toho statku vyvésti měla.
Od Mandaleny Krásné, že ona v ni čemž tomu místa
ncdává, a zvláště, aby měla dáti projíti letum zemským,
nebo to ukázati chce, že se jest každého roku ohlašovala
a tomu jest odpírala. Ze pak toho zápisu v radě nezrušila,
toho jest pro nemoc ueiniti nemohla. KdeZ strany sou ce
sobě na odporu, jest jim až pod ztracením té pře termin
k pruvodům jmenován. Na kterýž stojíce, předně l'l'Iandalena Krásná, táhla se na paměť pana purgmistra pánuv,
že to v paměti míti rád, kterak ona easu morového etc.
léta 82. jest nemlčela, ale k tomu statku spravedlnost se
míti ohlašovala, potom dala eísti supplikcí svých J. Mti C.
podaných. K tomu mluveno: z těchto předně supplikací
se nachází, že Mandalena Krásná od téhož. léta 82 nikda
jest nemlčela, ale vždycky jest nastupovala a supplikovala,
k kterýmž supplikacím ukázána jest odpověď těchto manželuv, jíž se sami stíhají. Potom zápi', kterýž jest Kateřina Bobrová těmto manželLlm, Jiříkovi Horníkovi a Kateřině, manželce jeho, ueinila, a hn"d takový zápis změnila,
což jest dostatečně prokáLáno. Cleno jest i svědomí,
kterak sobě Kateřina Bobrová stěžovala do nich manželuv,
že se k ní nenáležitě chovají a jí příkoří činí, tak že se
s pokojem najésli nemohla, a tak tudy že ten záp's jim
ueiněný změnila. A práva to ukazují, ze zápisové se měniti
mohou lletoliko písmem, ale také i ouslně. Též že nepořádný držitel, nemaje statku sobě právně postoupeného,
jako i oni manželé také nemohou ho sobě přivlastnovati,
a tak jí Mandaleně, jakožto Kateřiny Bobrový z jednoho
otce i z jedné mateře vlastní sestře, takový stf~tek po též
Kateřině pozustalý vlastně přisouzen býti má. Ze pak tito
manželé v nepořádné jcho držení vešli, več jim to obráceno bnde, toho při uvážení se zanechává.
l'roti tomu od Jiříka Horníka a manželky jeho mluveno; kdež v žalohě toho doloženo jest, kterak by Kateřina Bobrová ležíc na smrtedlné posteli pred jistejmi
osobami se ohlásila, že ten zápis zrušila, a když p, Buh
pomuže jí z té nemoci, ze tu viHi svlÍ na rathouze oznámiti chce, tnto pak strana sama proti sobě ukazuje, nebo
svědci vysvědčují, že když jest jich dožádala Kateřina
Bobrová, aby k ní přišli, že sou lak učinili, a ona ne na
smrtedlné posteli ležela, nd že jest Je ním z světnice
vyšla a před nimi sobě od nich manželův stěžovala, a že
chce ten zápis jim učiněný zrušiti, se ohlašovala; pak
chtíli a neučiniti žádné platnosti nenese, jeZto kdyby
chtěla zrušiti ten zápis, mohla to učiniti, ale neučinila, což
sami ukazují, že jest nezrušila, a tak neporušený zápis
ten zustává. Dali čísti svědomí rejstry zavedená, práva
etena, ta se vztahují na nepořádné držitele gruntuv, ale
aby tito manželé v nepořádném držení byli toho statku,

K tomu KateJ-ina, manželka Jiříka Horníka, sa pnstrana neukazuje; ze pak ona Kateřina Bobrová jim mantomna sama se jest ohlásila, že ji Rejnu Dl\bku zjevně
želům dobrovolně jej dala a knihami zapsala, ihned se
naříká, že nepravý svědomí proti ní jest vydala, a tak
ukáže. Podali zápisu, jímž dává dům, krám i jiný všecken
Mandalena bude povinna ji postaviti.
"tatek svuj movitý i nemovitý Jiříkovi Horníkov; a KateZase od Mandaleny, po zavření a vyslyšení pře
řině, manželce jeho, k tomu mluvě, že proto ukázán zápis
tento, v němž sobě moci zanechává, aby jej zrušiti mohla, , teprva se naříká Rejna Dubová a prve k tomu se nic neříkalo. Kdež stranám oustně oznámeno jest, poněvadž ten
i nezrušila ho, nebo ku právu nepřišla, ani se při právě
neohlásila, ani ho překancellovati nedala, a tak neporušený , svědek se naříká, že by nepravě svědčiti měL ze příčiny
prve neZli by tato pře vejpovědí podělena byla, v ponzustává; an se i to nachází z kvitancí, žc to, což jest
Kateřina Bobrová komu odkázala, že to od nich manželuv
dělí nejprve příští ku právu připravena býti. - Tím spor
podlevule její jest vydáno. Co se pak dotýče supplikací,
zavřín a strany k spravedlivému opatření se porilčili.
Tu p. purkmistr a rada - takto o tom vypovídaji:
domnívá se ona, že tudy své spravedlnosti, ač měla-li jest
Poněvadž se jest to z pruvodův a akt pře této vyhledalo
jakou, nepromlčela, ježto jí takové sllpplikací žádné platnosti nenesou, než bylo jí potřebí ukázali, že tomu zápisu i a našlo, že zápis ten, jímž někdy Kateřina Bobrová dum
a dání časně odpor kladla a po svým právě šla, ale toho
i jiný všelijaký statek svuj movitý i nemovitý Jiříkovi
ničímz neukazuje, a tak tito manželé v pokojném držení
Horníkovi a Kateřině, manželce jeho, v pondělí den sv.
toho statku sou, až posavad zustávají a sou vždycky jeho
Diviše léta etc. 81. knihami města tohoto jakožto měštka
bez naříkání v držení byli, a tak by měla Mandalena
svobodná jest dala a zapsala, bez všelijakého odvolání a
jakou spravedlnost, jakož nemá, tehdy již ne'mU7:e se na
přerušení právního do smrti jí Kateřiny Bobrové jest
ni potahovati, davši času právnímu projíti. Dali čísti svě
zustal a posavad Zll stává, kterémužto zápisu, dání Mandadomí rejstry zavedená k tomu mluvě, kterak tato svědomí
lena Krásná jsouci při právě v času právním neloliko jest
patrně vysvětlují, že Mandalena Krásná přijavši od Jiříka
neodporovala, ale také 10 kop míšo jí od dotčené KateHorníka 5 kop gr. Č. a mantlík sobě od Kateřiny Bobrový
řiny Bobrové týmž zápisem daných od nich manzel'lv
odkázaných, že jest děkovala, a toho se statku odříkala a
Jiříka a Kateřiny jest přijala a z nich kvitovala, tudy týž
jeho více užiti nežádala, ano i jim manželům v něm pozápis stvrdivši, a aby táž Kateřina Bobrová takový zápis
žehnání žádala, pak tuto smí se zase na lýž statek potakdy odvolati a podle práva zrušiti měla, toho od ní Manho\·ati. Co se pal, dotýče nějakébo svědomí, jehož žádala
daleny podle žaloby její ukázáno a provedeno ncnÍ,
od Toanny Korbelový na nepoctivost této Kateřiny, manz těch příčin on Jiřík Horník a Kateřina, manželka jeho,
želky Jiříka Horníka. se vztahujicí, a právo zjevný jest B.
jí Mandaleně Krásné touto žalobon ani ničímž povinni
78., kdoz by ven ze pře něco vedl na lehkost strany,
l}ejsol1, ale při dotčeném zápisu se zustavují podle práva.
že ten trestán býli má, kteréž čteno. Pak toho jest se
Skody z hodných příčin mezi stranami se zdvíhaji. Actum
tato Mandalena dopustila začavši o dum a statek s nimi
fer. 3. post Laurentii 1586.
manžely rozepři, vedla svědomí na nepoctivost této I( ate19. 1595, 7. srpna. R1Ikop. č. 2113 f. 32. Zygmund
řiny, O kteréz svědkové vyznávaji, ze se poctivě s manKapr z Kapršt.ejna a Anna k. d. mezi domy Daniele Gozdem svým sňala, ano i když táž Kateřina Horníková
liáše a Jiříka Řepíka kloboučníka od Jiříka Horníka uzdaře
slebla, tehdy i Kateřina Bobrová s KateEnou Vecourkou
za 55!) k. gr. č. Act. postridie Transfigur. Christi. (Splamlynářkou sou počítaly, a vejše našly se tři neděle, proceno r. 1603.)
tož žádá, aby sama přítomna při vejpovědi stála, a več
20. 1616, 7. záH. Rulwp. č. 2233 f. 335. Stalo
jí to obráceno bude, toho při uvážení se zLlstavuje. Pose bratrské, důvěrné a upřimné narovnání mezi Cyprianem
dáno svědomí listovní z města ::-:edlčan, též jiné svě
Kaprem z jedné a paní Lidmilou Vratislavskou a paní
domi listovní z města Bolcslavě Mladébo nad Jizerou, že
Zuzanllou Radoňovskoll, též pannami Annou a Alžbětou,
Mandalena Krásná přijala odkaz po Kateríně Bobrové od
bratrem a sestrami vše z Kapršlejna, z strany dmhé o dě
něho Jiříka Horníka 5 kop gr. č. a mantlík, a odříkala
dictví jim po p. Zygmundovi Kaprovi z K., otci jich,
se statku na věčné čas)' a jim požehnání brzkého žádala,
náležité a to takové, že on Cyprian K. dům nákladnický
a tak jest ukázáno a provedeno, že ona Mandalena zbyk zivnosti sladovnické, v kterémž p. Zygmund K. bydlel,
tečně je manžely zaneprazdňuje, protož poroúčejí se
v ulici Platnýřské ležící, se vším přislušenstvím a potře
k spravedlivému opatření.
bami sladovnickými v tom zpusobu, jak ony sestry jemu
Zase od Mandaleny: daremní řeč nepotřebuje žádné
jej pustily a k tomu jeden slad ječný a chmel, což se
odpovědi; praví, že takový dum a statek jest jim manv tom domě našlo, přidaly, totiž v 2500 k. gr. 111. ujímá a
želům dala, jakož sou i zápis na to ukázali, ale tomu neujal na ten zpusob, že předně z téhož domu paní Dorotě
chce rozuměti, že ihned toho dne vstoupivši do rady jest
Kaprové, maceše své, 1000 k. m. podle opatření jí záto zrušila, nebo dání a upuštění jest jednoho dne se
pisem kněh městských od p. Zygmunda Kapra, manžela
stalo, jakž to vše se nachází, a tak to všechno jest splejejího, vydati a ostatní sumu 1500 k. m. v dědictví svém
ticháno, nebo to proti všemu rozumu jest, aby jedooho
spokojen býti má a na nic víceji se na sestry a grunty
dne i zápis i upuštění od něho býti mělo, a tak oni žádjim níže přivlastněné potahovati nižádným zpusobem nemá
ného zápisu nemají. Potom mnoho sobě na svědomí Pavla
- . Naproti tomu co se domu Rejšpanovského proti M.
Kočvary zámečníka pokládá, že by viděti měl, když j
B. na louži, v kterémž nyní vedle znění zápisu na něj
a mantlík, což by pak i to bylo, však
Cypriána svědčícího od p. otce jich jemu koupeného bydával 5 kop gr.
jeden svědek při právě jest žádni svědek. Dále dotýká
dlí, dotýče, ten Cyprián spolu [s] manželkou svou jim
svědomí Rejny Dubový, ježto jest to proti právu, má-li
sestrám zase postoupiti má. Dům pak, slove Uzdařovský,
kdo co proti kterému svědku, má jej světle nařknouti a
s zahradou, jako také vinice za Holejšovicemi s uzitkem
ne jeho svědomí štráfovati, a protož vee mu to bude obráletošním na ní zrostlým, též i týčemi dubovými v ohradě
ceno, toho při uvážení se zanechává. Dala čísti zřízení
blíž kostela sv. Valentina ležící složenými - sestrám zemské V. 6., právo městský B. 29., ona pak Rejna nenáležeti má. - O to jsou se sestry takto snesli: Ze pani
naříká se, aby falešné svědomí proti ní vydala, než toliko
Lidmila Vratislavská a paní Zuzanna Radoňovská dům Rejštráfuje se povrchu.
španovský v 1600 k. m., dům pak Uzdařovský s zahradou
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panny Anna a Alžběta v 3500 k. m. ujaly - . Vinice pak
_ že v ne dílu mezi nimi všemi čtyřmi sestrami - zustávati u1á.

*

1623, 9. ledna. RlIkop. Č. 2114 f. 314. Jan
Krystman kotlář a Dorota k. d. od paní Lidmily Vratislavské, Zuzanny Radoňovské, Alžběty Matesové, sester
z Kaprštejna, a dětí po sestře jich Anně ::oultysové, Jana,
AlZběty a Anny, jak lo po Zikmundovi Ka~rovi z K.,
panu olci a dědu jich, měly, za 1500 k. gr. e.

Číslo pop. 90a.

1. 1439, 12. února. Rttkop. č. 90 f. 31. Hanussko,
gener Johannis dieti Hron, et Anna e. d. inter domos
olim magislri Albici et iam vero Mathie l:'okussen~e ex
una et curiam Slrabovíensem erga Johannem Zablak dlCtum
earnifieem pro XI s. gr. Aet. fer. V. ante s. Yalentini.
2. 1440, 5. července. Tamtéž f. 54. Wenceslaus
dietus Piwcze el Elizabeth e. d. erga Hanusskonem, generum Hrononis, pro X s. gr. Act. fer. III. post s.
Procopii.
3. 1447, 23. května. Tamtéž f. 148. Wenceslaus
Skřietek illuminator et Barbara e. d. penes domum quondam Albici situatam ex una et ortum Pessikonis parte ex
altera erga Wenceslaum Piwzce lborrificem pro X s. gr.
Act. fer. III. ante Urbani.
4. 1468, 10. března. Ruhop. č. 2105 f. 265. Simon
torifex et Margaretha e. d. inter domos \Venceslai a facie
ex una et Johannis a rubea cruce parte ex aHera aput
Wenceslaum pictorem dictum Skřítek pro XX s. gr. Act.
fer. V. ante Gregor;i.
5. 1469, 20. září. Tamtéž f. 284. Paulus frenifex
et Dorothea e. d. in pal'ochia M. V. in lacu inter orlum
Johannis a rubea cruce et domum dictam Pokušenie erg a
Simonem torificem albus leo nomine pro XL s. gr. Ac!'
[er. IlII. in vig. Mathei.
Rukop. Č. 2106 f. 18? Pauli fre6. 1486.
nificis.
7. 1486, 11. prosince. Tamtéz J. 192. Tbomek braseator et Margaretha e. d. inter domos Johannis a rubea
cruce et Marthe a facie utrinque si tam erga Paulum
diclum Holoubek pro XXII'/, s. gr. pro AcL fer. II. anle
Lucie.
8. 1494, 24. dubna. Ru7wp. č. 2107 f. 60. Tomko
brasealor resignat domum suam sitam pe~es domum Johannis a rubea cruce et domum Tbome Zalud parte ex
a1tera Bohuslao de Svinař. Act. fer. V. post Georgii.
9. 1496, 7. září. Tamtéž f. 112. Jacobus dietus
Ludwik et Zuzanna e. d. penes domum eiusdem Jacobi ex
una et Dorothee, relicte ohm Johannis porybný, a Bohu·
slao Litovský ze Svinař pro LXV s. gr. Act. in vig.
Nativ. M. V. (Splaceno r. 1501.)
10. 1499.
Rtt7wp. č. 2108 f. 104. Ludvíkové.
(Po r. 1499 dum rozdělen.)
ll. 1522, 6. září. Ru7wp. Č. 2109 f. 253. Michal
Cachman a Kateřina k. d. mezi domy Anny Mutrplosové
a Ludvíkové obostranně od Jana, syna Havla z Zahrad,
za XLI k. gr. gr. č. Act. sabbato ante Nativ. M. V.
12. 1536.
Rukop. Č. 2111 f. 139. Dum Srbuv.
13. 1551, 16. července. Ru7wp. č. 2142 j. Z. 12.
(Kš aft Michala Srba.) My purkmistr - takže on Michal
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Srb jsa paměti dobré - duom svuoj, v němž bydlí odkazuje - Mandaleně, bytem u Vojtěcha Prstka za sv.
Valentinem, služebnici své, Lukášovi a Zygmnndovi, schovancóm svým - . Stalo se v pondělí den Početí P. :NI.
(8. prosince) 1550. (Potvrzeno ve čtvrtek po Rozesl. sv.
apošt. 1551.)
14. 1557, 17. listop. Ruhop. č. 2117 f. 402. Burjan
Litomyš\skaj a Anna lL d. v ulici Platnéřské mezi domy
Václava Pecinovského a vostružníkovým od Mandaleny
Duchkové a Lukše, schovance jejího, za LXXV k. gr. č.
Act. fer. Ull. post Martinum. (Kvituje Mandalena Srbova
s Lukšem sirotkem.)
15. 1566, 10. října. Ruhop. č. 2118 f. 142. Josef
Bílej Kříž a Marta k. d. vedle domu Václava Peelinovského a Kateřiny ostružnice od Burjana Litomyšlského za
150 k. gr. č. Act. postridie Dionisii.
16. 1571, 8. ledna. Tamtéž f. 270. Ondřej Phil0
z Dalmanhorštu a Lidmila k. d. od Josefa Bílého kříže
za 164 k. gr. Č. Act. fer, II. post Epiph. (R. 157ó splácí
Jan a Anna, sirotci po mistru Ondřejovi zD.)
17. 1577,29. dubna. Rukop, Č. 2112 f· 4. Vavřinec
Goliáš a Anna k. d. mezi domy Sebestiana uzdaře a Ka·
teřiny vostružnice od poručníkuov dětí po mistru Ondře
jovi z Dalmanhorstu za 164 k. gr. č. Act. postridie Vitalis. (R. 1685 splácí Estera z Kostelce, Samuele Lavina m.)
18. 1583, 11. pros Tamtéž f. 165. Zmocněn Jan
z Dalmanhorštu a Mandalena, sestra jeho, domu v Platnéřské
ulici ležícího, jejž nebožtík Vavřinec Goliáš koupil, pro
XXV k. gr. č. peněz gruntovních. Act. fer. lIlI. post
Concept. M. V. (Tomuto zmocnění Samuel Lavin odpor
vložil.)
19. 1586, 14. července. Rukop. č. 1136 f. 371.
(Poručníci sirotka Vavřince Goliáše a Mariána Funková
s Samuelem Lavinem.) Jakož sou poručníci Daniele, sirotka
po Vavřincovi Goliášovi pozustalého, na m!stě a k r:"ce
téhož sirotka a Mariána Junková, sestra Jeho Damele
obeslavše Samuele Lavina promluviti dali, . kdež onehdejšího dne při vstoupení oznámili: Poněvadž sirotci nebožtíka M. Ondřeje z Dalmanhorštu na ne s strany peněz
gruntovních za duom, v němž na ten čas Samuhel bydlí,
se domlouvají a je z nich upomínají a Samuhel k témuž
domu žádné spravedlnosti nemá a to proto, že s nebožkou
manželkou svou Annou z Dalmanhorštu žádných smluv
svadebních ani společného zdání nemá a od kšaftu jejího
že ustúpil, žádajíce, aby v ten duom právem uvedeni. a
jeho zmocněni byli tudíž aby se peníze gruntovní platJly
a o duom pro nepiacení jich nepřišli, ale tehdáž že jim
na něho Samuhele ukázáno bylo, aby jeho k tomu obeslali což sou učinili a podle toho jak předešle, lak i nyní
žád;jí, aby oni jakožto dědicové a zápis.níci .pro nadepsa"né
příčiny v takový duom právem uvedem a Jeho zmocnem
byli.
Proti tomu od Samuhele Lavina mluveno bylo: aby
poručníci Daniele Goliáše a Mariána Junkova v ten duo:r:
uvedeni a jeho zmocněni býti měli, k tomu on povOhtl
nemuože aniž tomu místa dává, aby v témž domě žádné
spravedlnosti neměl, ale praví, že on spravedlnost na tom
domě po nebožce manželce své Anně má a ne oni, což
když k pruvodu přijde, dostatečně to ukázati a provésti
v
chce.
Od poručníkuv a Mariány: Ze oni to též ukázati a
provésti chtějí, že Samuhel v tom domu žádné spravedlnosti nemá, žádajíce k pruvodům p~ipuštěni býti. Podl:
kteréhozto sporu bylo slranám k pruvoduom od práva az
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pod ztracením té pře odloženo a stojíce na den uložený
Samuhel dal čísti svědomí registry zavedená, trh listovní,
item trh domu v Platnýřské ulici od nebožtíka Vavřince
Goliáše, reformací nálezu mezi poručníky Daniele a Ma·
riánou Junkovou a Annou z Dalmanhorštu, item zvod a
zmocnění dvou domu, jednoho u pávu v Železné ulici a
druhého za Betlemem ležícího, k tomu mluvě: Jakož pře
dešle proti žádosti poručníkuov a Mariány, žádajících za
zvod a zmocnění na duom jeho, za odpověď dal, že takového zvodu a zmocnění užiti nemají a nemohou, to jest
tímto pruvodem svým ukázal a provedl a to tím: Měli-li
jsou kdy jakou spravedlnost k tomu domu, že sou již tu
promlčeli, nebo ačkoliv na onen čas zvedli se dvou domuv u pávu a za Betlemem, ale na tento duom v Platnýřské ulici žádného zvodu a zmocnění jsou nežádali
více než tři léta od reformací a on v témž domě také
více nežli rok a šest nedělí po smrti Anny z Dalmanhorštu, manželky své, jest byl a tak podle těch smluv
svadebních, kteréž čteny, jimiž nebožka Anna, manželka
jeho, jemu všecken statek svuj jest zadala, týž duom
v tom čase sobě jest zdědil. A dav dále čísti žalobu Mariány Junkové a poručníkuov Daniele na Annu z Dalmanhoršlu s vejpovědí, též právo městský dolom: Poněvadž
Mariána maje léta a jsa při právě, ani poručníci na Daniele nikdá exekucí na ten dum sou nezádali, pro tož
měli·li jsou jakou spravedlnost k němu, tudy ji promlčeli,
a tak on podle smluv svadebních ukázaných a provedených při tom domu zusta"en býti má podle práva.
Proti tomu od poručníkuov Dani~le a Mariány Junkové jest mluveno: Slyšán jest pruvod tento, ale oni
k tomu toto praví, že odpovědi své, kterouž na onen Čas
proti. žádosti jejich s strany zvodu na duom dal, neprovozuJe, ale vede ven ze pře, nebo obranu měl tu že
Mariáně a poručníkuom nemá zvod na týž duom p~štěn
býti, protože on na místě někdy Anny z Dalmanhorštu,
manželky své, k němu lepší právo a spravedlnost má
nezli oni; ale též obrany nesmí provozovati, než tolik~
nyní k tomu vede, že by oni spravedlnost svou na tom
domu promlčeti měli, čehož užiti nebude moci. Svědkové
~oliko svě~čí o smlúvách svadebních. Tudy doložiti chtěje,
ze by pravc a spravedlnost k tomu domu měl, ale ta
příčina ničímž jest, nebo byly-li jsou kdy smlouvy svadební mezi Samubelem a Annou, ty sou potom zadáním
statku společním mezi týmiž manžely Samuhelem a Annou
učiněným umořeny a z společného zadání také se potom
propustili, kteréž oboje společné zdání i propuštění z nich,
též právo C 53. jest čteno, s tím při tom pro mluvením :
Poněvadž právo patrně ukazuje, čině kdo s manželkou
spoleené zadání statkuov, že již smlouvy svadební tím se
umoří, a tuto se též tak stalo; druhé poněvadž se on
manželé z téhož společného zdání propustili, tebdy oni
tím společným zdáním nic po Anně, manželce své obdržeti nemuže; a poněvadž pak takové uvolení mezi ~anžely
se stalo, tehdy podle práva A 41. roz. 4., item 86., též
17., kteráž čtena, Samuhel podle takového svého uvolení
se. zachovati povinen jest a bude. S strany druhé přičiny
ph tomto pruvodu jeho, ze by oni spravedlnost svou
k tomu domu promlčeti měli, ovšem by povinni nebyli
co odvozovati, poněvadž ta příčina na onen čas při zalobě
~o odpovědi vložena nebyla, nebo právo B 36. ukazuje,
ze více provoz.ováno býti nemá, než toliko to, co do žaloby nebo odpovědi vloženo jest, jináče kdyby to passi.
rováno býli mělo, muselo by se straně druhé zkrácení
státi, však proti tomu se také něco promluví. Kdež k lomu
vede, že by spravedlnost svou k tomu domu promlceli
davše letum projíti, ukázav na to reformací, jíž Anně díl
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toho domu pn souzen jest a on tudy že by po ní spravedlnost měl, ale oni tomu místa nedávají, aby co promlčeti měli, nebo ačkoli předešle zvodu na ten duom,
čímž je on stibá, nežádali, učinili to proto, jedno že Anna
z Dalmanhorštu byla společnice podle nich v tom domu,
tudy nemohli zvodu na něj žádati, dokud živa byla ale
po smrti její toho n,eobmeškali a tak tu nic nepromičali;
druhé táž Anna byla zápisnice podle nebožtíka Vavřince
Goliáše, pro tG ta příčina ničímž jest. Dále kdež dokládá
že by sobě ten duom zdědil, ale toho ukázáno není, ab;
týž duom pořádně držel, než byl toliko vladařem násilným
a takový vladař nebo držitel podle práva F 26. nic sobě
nezdědí.
Item praví, že by proti osobě jeho časně po
právě nešli, i nemohli, poněvadž odpor o Haft nebožky
Anny z Dalmanhorštu byl, a dokudž od něho upuštěno
nebylo, nemohli dále po právě kráčeti, než jakž od něho
upuštěno bylo, hned na právo šli, davše k tomu čísti
odpor témuž kšaftu uciněný a potom upuštění od toho
kšaftu, doložili, že Samuhel dále nemuze tu nic míti, pro
lože Anna uděla vši Haft jemu všecko odkázala, ale potom
od něho upustil nechtěje toho nic, co v něm bylo, užiti.
Na to čteno právo městský s tím doložením že toho
práva nejní potřebí vykládati, nebo patrně vym'ěřuje, co
jest Haft a každý Haft že má míti tu podstatu, aby dědic
vystaven byl, Anna pak o svém statku, kterýž její byl a
jí náležel, kšaftovala a jej Samuhelovi dala, kterejžto
kšaft on dal při právě čísti a jej za svou spravedlnost
ujal, ale témuž kšaftu když oni odpírali, upustil Samuhel
od něho a protož, byť mu co náleželo, tehdy! takovým
odřeknutím se téhož kš aftu, toho všeho se jest zbavil
podle práva městského B 4., kteréž čteno, a tak podle
smluv sva~ebních, kteréž společním zadáním umořeny jsou
a z spolecného zdání také se sprosti1y, tolikéž naposledy,
že od kš aftu úpuštěno jest, tu nic míti ne muže a nemá.
Na to od Samuhele: Na onen čas nic jiného při žalobě nebylo mluveno, než to toliko, že by Samuhel v tom
domu žádné spravedlnosti neměl a oni proto že téhož
domu zvoděni a zmocněni býti mají, čehož on také bránil,
že toho uziti nemají, uvoliv se to ukázati, jak se to již
stalo, že ukázáno, by i jakou spravedlnost byli měli, že
tu sou potratili nešedše častně po právě a ta jejich proti
tomu obrana a výmluva jim postačiti nemuže. Dále kdež
praví a k tomu vedou, že by smlouvy svadební společním
zdáním umrtveny byly, i poněvadž oni manželé tehdái
z takového společného zdání jsou se propustili, jakž patrně
pod ním poznamenáno stojí, a tudy s něho sešlo, tehdy
po umrtvení společného zdání .zustávalo a zustalo při
smlúvách svadebních a těmi, jakž provedeno, jemu všecken
statek od Anny zadán jest. Také se tím stíhá, že od
kšaftu nebožky Anny upustil a tak tudy žádné spravedlnosti že by neměl, i na tom jejich vyměřování on ne·
přestává, také věří, že od práva nalezeno nebude, nebo
ačkoli od kšaftu upustil maje toho svobodnou vuoli ale
nestojí, že od své spravedlnosti upustil, a také to vŠecko
ven ze pře se vede a mluví, nebo nic loho na onen čas
od nich předkládáno nebylo, a nechtěje dále zaneprazdňovati toliko žádá ještě za přečtení kvitancí placení peněz gruntovních za duom dolože, že se z nich nachází,
ze nebožka Anna, i on sám ten dum platili; kterak by
tehdy chtěli k tomu přivésti, aby jim zvod na ten duom
puštěn byl? Ale on vždy praví, že toho užiti nebudou
moci a nemají.
Od poručníkův a Mariány: Kdež praví: aekoli by od
kšaftu upustil, ale že od své spravedlnosti jest neupustil,
i poněvadž od kšaftu upustil a kšaft jest spravedlnost,
tehdy také ode vší své spravedlnosti jest upustil, a tak
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nemá tu nic zbaviv se toho všeho tím upuštěním. Kdež
,
,
t'
přivozuje, že nebožka Anna ,plat!la ,~elllze g!un O."~l za
duom, i neplatila z svého, nez z slrotcll~o, ,sede, v CIZI;:;' ~
tak ta příčina zvláště s strany promlcem ~pet~ mClll~z
jest. A davše svědomí registry zavedená, té~ SpiS k. svedo mí složený čísti doložili, že se z těchto sved.kuov I
znamenání nebožky vlastního nachází, co Jes; nájmu
z toho domu vzala, kterýmiŽlo penězi potom pemz~ ~run:
tovní platila a ne z svého vlastního statku, ano?rz.. Ješte
každý rok z téhož nájmu dávanýho přebíhalo veJšeJ!. na~
f>eníze gruntovní 5 kop grošu, ~íše~sktch, kter,éz té~
sirotkům Vavřince Goliáše nálezeJI, oc casem svyt;:"om
budou věděti, jak k němu o to hleděti, II tak ta e:lcm~
též odvedena jest, žádajíce při svém odvodu a z~do,s~1
právní s strany zvodu a zmocnění na duom ten zustavem byb.
Od Samuhele doloženo: Není potřebí k tomu mJ?-0ho
zbytečně mluviti, poněvadž jeho potO!U viniti chtějí .. ~
tak to k této při nic nenáleŽÍ, zbytecné zanep;áz~ne~l
toliko činíce. _ Tím spor zavřín a právu k uvázem pn-

po-

puštěn.
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Pavla Prokopa manželka, téhož ~ěkdy Vav!ince, dcera,
Danielova sestra _ oznámili, že JSú se o dedlctVl a podíly své na ně po jmenovaném Vavřincovi připadlé, smluvili takže AlZběta díl ja1<ýžkoliv v domu u pávuv řečeném
v Železné ulici ležícím ten jest Danielovi, bratru svému,
postoupila. Prúti tomu Daniel toli1<.éž, k~ež má,?íl na domu
za Betlemem podle domu Jana Llbockeho lezlclm a dru:
hém domu v Platnýřské ulici, i takové díly postoupIl
výš psané Alžbětě, sestře své.
21. 1594, 3. srpna. RullOP· č. 2113
6. ~~vel
Prokop a Alžběta přiznali se, ~e du~u sv~~o ~ Platnyrské
ulici ležícího na ně po VavrincovI Gol!ašovl s.mlouvo~
přátelskou přišlého postoupili Danielovi GoliáŠOVI a Anne
m. j. Act. die Invent. s. Stepham.
22. 1595.
Ta1lltéž f. 32. Daniele Goliáše.

r

23. 1598, 18. listopadu. Tamtéž f .. 115 . Valentin
Karyus, cís. drabant, a AlZběta k. d. mezI .domy Adama
Podolanského a Zygmunda Kapra z Kapršte]n.a od Ann~,
někdy po Danielovi Goliášovi vdovy, za 3JO k.~ gr. c.
24. 1599, 19. srpna. Missivy v arc.hivu Ceského
mistodrž. sv. 106 f. 170. (Valentlll Kargls, draban; J.
M. C.) Z příležící sllplikací J. Mti C. od Valent~na h.argisa, životního draba:,.ta J. Mti" P?da,né slovutny, Hro~:
čický z Hrobčice šířeji vyrozuml, J,a:,e }obě d? neho tyz
drabant stížnosti s strany neplacem Clllze poklad~ a ,v tom
za milostivé opatření prosí. Znajíc J. M. C. lehoz dra·
banta poníženú prosbu slnšnou býti i :,echtíc ? tak. špat:
nou věc dále zaneprázdnován býti, ráCl témuz .Damelovl
Hrobčickému tímto dekretem přístně poroučeti, aby o~
jmenovaného Valentina s strany takové činže domovní (ac
se něčeho, COž by ho, pokud!. by se podle jistého po:
ručení tak poslušně nezachoval, potkati mohlo, uvaroval!
chce) tím nikoliv neodkláJaje ani čím se vymlouvaje hned
spokojil, jináče nikoliv nečiníce. Decretum etc. Pragae

v
d·
Tu pan purkmistr a rad~ slyšíc; zádo st p~ovo u;
odpor obeslaného, svědomí z tecl~ domu, refo.rma~l, ,zvodí.
II zmocnění, smlouvy svadební, zalobu s veJpoved, mezi
Mariánou a poručníky z jedné II s Annou z Dalmanhol}tu
z strany druhé s vejpovědí práva městského, sp~lecn~
zdání statkuv, propuštění z nich, odpor kšaftu, kvitanCI,
spis k svědomí složený a co k tomu od stran, m.l~veno
bylo a toho všeho pováživše takto o ton: vypovldaJI: . Poněvadž Samuhel Lavin slyše žádost porucníkuov Da,m~le,
sirotka po Vavřincovi Goliášovi pozůstalého, na mIste a
k ruce téhož sirotka, též Mariány Poříčs~é s strany z;,odu
II zmocnění na duom někdy Vavřince Goliáše v Platnyrské
ulici při právě proti sobě předloženou to I?odle své od·
povědi na to dané dostatečně podle práva Jest prov<;.dl II
ukázal, že někdy Anna z Dalman~oršt~ ber o,:?' sob,e ,na
19. Aug. 1599.
,
onen čas jeho Samuhele za manzela Jemu pn smluv ach
'" 1622 6. dubna. RullOp Č .. 2234 f. 138. Jakoz
svadebních podle jiného statku svého také ,~šecku . s.vou
.JSou po ValentllloVI
' . . "l'.argesovl.
. a. AI'b'te'
m
J'
dva
domy
z e . ,;
.
spravedlnost, kteráž jí na domu tom. V. P~atnyr~ké ~lic, po
v Platnéřské ulici, i porovnal! JSou se o tez ,domy J,an
Vavřincovi Goliášovi náležela, vymmlvšl sobe lohko 50
Baptista a Albrecht Kargesové, bratří a ~ynove ~o nem
kop gr. míš., jménem věna jest zadala, a aby n;lmo ~ak~v~
pozůstalí, takto: že jeden z týchž domu, u bíle labu~,
smlouvy svadební jaké společné statku zadám m;,zl mml
řečený, ujal jest Albrecht o Karges sO,~ěv ~ l\:an~ale.ne,
manžely učiněné posavad od práva utvrzené, zu~távalo,
manželce své. Druhý pak dum, u sv. Jm receny, UJal Jest
nebo kš aft poHdný při právě se nacháze!, na cem., by. on
Jan B. Karges.
Samuhel přestati povinen byl,. toho se lest z, ~ruvo~u "
act této pře nadjíti a vyhledali n;mohlo, proc.ez d.otce~é
smlouvy svadební pořádně vysvědcené samy toltko)ako:;~
nezrušené v své celosti zustávají, a z těch aby neJak SJlti
Císlo pop. 90b.
~ohl~ nebo mělo, toho od strany původní, také pr~va
ukázáno nejnl; k tomu ortel práva vrchního n,", one~ cas
mezi nadepsanými poručníky Daniele sirotka, te~ Man~n?~
1. 1522,24. července. Rulwp. č. 2109 f. 244. Prokop
Poř!čskou z jedné a Annou z Dalma;,hor~tu, ,téz pOl;lcmcl
ostrozník k. d. podle domu Havla tesaře od Malúš,; L~d.
Alžběty, dcery jeho, z strany druhe udeJ.~ny patrne ukavíka z Želetavy za XXXV k. gr. pr. Ac\. fer. V. !ll vlg.
zuje, co které strar:ě v ~om ,d(lm~ i,; jlné;n statku po
Jacobi ap. (Splaceno r. 1532.)
Vavřincovi GoliáŠOVI pozustalem naleZl, z tecl\ ze všech
2. 1552 5. října. RullOp. Č. 2117 f. 274. Prokop
příčin dotčení poručníci Daniele sirotka na míste a. k ruc,~
vostružník vzdal statek svuj Kateřině, manželce své.
jeho, též Mariána Poříčská, nýbrž i. on Samuhel Jak pn
(Zmínka o synech Zikmundovi a Janovi.) Ac!, fer. un.
u
jiném statku, tak při spravedlno~tl t~ na témz do:n
post Franciscum.
někdy Anně z Dalmanhorštu, manzelce, Jeho, ,podle d?t~,e:
Tamtéž f. 402. Dum vostružníkuv.
ných smluv svadebních a ortele vrchmho prava nálezejlc,
3. 1557.
Rulwp. č. 2118 f. 142. Dum Katese zustavuje obzvláštně pak co dotčená někdy Anna,
4. 1566.
manželka jel:o, též on sám P? smrti její peněz grun}ov<
řiny ostružnice.
ních za týž duom jsou vyplmh, těch on Samuh.el prede
Tamtéž f. 270. Dum Kateřiny ostruž5. 1571.
všemi jinými tu užiti má podle práva. Actum fena 2. post
nice.
6. 1573, 10. června. Tamtéž f. 343. Jan Prokopu
Margarethae 1586.
.
20. 1593.
RullOp. Č. 2331 f. 32. ~a~lel
truhlář a Kateřina k. d. mezi domy Jana cukráře a m.
Goliáš, pozůstalý po Vavřincovi Goliášovi syn, a Alzbeta,
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Ondřeje z Dalmanhorstu od Jana Koruny

vostružníka za

50 k. gr. č. Act. [er. HIl. post Medardi.
7. 1586, 19. září. Rtflwp. Č. 1136 f. 448. (Dorota
truhlúl'ka s Kateřinou Cyrusovou.) L. P. 1586 Dorota,

pozůstalá dcera po někdy Janovi Prukopovi truhláři, obe,lavši a ku právu připravivši Kateřinu Cyrusovon, někdy
macechu svou, vinila ji z toho, kterak na onen čas Prokop

truhlář, otec její, koupiv sobě při tomto právě dum
koupil jej sobě, manželce a dědicum svým, kterýž
také zouplna zaplatil, tato pak Kateřina, macecha její, lýž
dum bez vědomí jejího jest prodala a vzavši závdavek
odsud se odebrala a bratří, též sestry její sou zemřeli,
po nichž nápad na ni Dorotu jest přišel; ale Kateřina
zvědě vši o tom týz nápad na sebe jest obrátila, nemajíc
toho uciniti. Pro tož ona praví, že k tomu závdavku i
k ostatním penězům gruntovním, jakožto zápisniee i také
nápadnice po bratřích a sestrách svých, lepší právo má
ndli tato Katerina, žádajíc v tom za spravedlivé opatření.
Na kterúZto žalobu Kateřina Cyrusová po !tojemství
vzatém toto za odpověď dala, že ona tou žalobou ani
niCímž povinna Dorotě není a to proto, že ten a takový
dům nebožtík Jan Prokop jest sobě a jí Kateřině i dít·
kám, kterél spolu mají anebo že by jim P. B. dáti ráčil,
koupil, nad to nade všecko, což jí od manžela jejího poručeno bylo, co by této Dorotě vydávati měla, tak se Olla
Kateřina zachovala a kvitancí na to učiněna. A pro tož
prdví se jí ničímž povinna býti.
Proti tornu od Doroty: Aby ten zápis otce jejího
t.k svědci ti měl, jakž Kateřina zprávu dává, tomu ona
odpírá, než že koupil sobě manželce a dědicům ouhrnkem a poněvadž tato Dorota přečkala rodiče, sestry i
bratry své, lak to na ni připadnouti má. A kdcž praví,
že by ji odbýti měla, tomu ona odpÍl á a dala·li jest jí
O kop grošu českých, z toho ji neviní, než z toho viní,
což více po otci jejím POzllstává. - A když strany sobě
na odporu byly, jest jim den k pruvodům jmenován; na
kterýžto strany stojíce Dorota dala čísti trh domu od
Jana Prokopa truhláře, druhý trh Adama Podolanskýho
bečvriřc, svědomí rejstry zavedená, svědomí listovní při
právě Nového Města zavedené a k tomu mluviti: Jakož
jest žalobu učinila na tuto Kateřinu Cyrusovu, kterak ona
prodavši dum a dědictví její po Janovi Prokopovi, truhláři,
otci jejím, sobě takové peníze, jakoby ji samý náležely,
přivlastnila, ale nyní ukázáno jest, že Jan Prokopu truhlář
koupil jest takový dum sobě, manželce a dědicům svým,
a tato Dorota pI'ečkala jest bratry i sestry svý živ,)bytím a
lak spravedlivě týž dum na ni podle nápadu jest přišel,
jakž pak práva o tom vyměřují. A poněvadž tato Dorota
provozuje spravedlnost po otci svém i nápad po bratřích
a sestrách svých, tehdyf dobře tato práva přečtená se
k této při vztahují, poněvadž žádný bližší není k tomu
statku a domu od něho Jana truhláře koupenému, jako
ona Dorota. Ano i to se provozuje, že tato Kateřina Cyrusová brala jest po Anyžce, sestře její, což po ní pozustalo, a to sobě přivlastnovala, věda o tom, že macecha
nemllže býti nápadnice po pastorkyni své, a věda, že tato
Dorota jest její nejbližší. přítelkyně byla, jakožto sestra
její. Na to dala čísti nález mezi Anyzkou Valenlinovou a
Jlllianou Konopovou. A tak poněvadž jest provedla, že on
Jan truhlář, otec její, sobě, manželce a dědicum svým
je,t koupil takový dum a ona jest dědička po něm pozustalá, tehdy! jí spravedlivě náleží.
Proti tomu od Kateřiny Cyrusový mluven,o: Kdež
předně ukázán jest trh domu, kterýž jest Jan Pokopu
truhlář koupil, pak ten a takov)' zápis vztahuje se na
něho Jana a tuto Kateřinu, manželku jeho, i dědice, kteréž
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by z též manželky zplozeni byli, a o tyto Dorotě aby
jaká zmínka byla, toho se v tom trhu nedokládá. Potom
jest přečten i trh téhož domu, kterak ona Kateřina jej
prodala Podolanskému; ten bezpochyby že průchod svůj
míti bude, poněvadi do kněh města tohoto jest vešel.
Též provozuje i to, že jest ona dcera Jana Prokopa
truhláře, čemuž nikdá nebylo odpíráno, ale jak se ona
k témuž otci svému chovala, to bude potom ukazováno.
Jest také čteno svědomí, že by po Anyžce, sestře Doroty,
něco pobrati měla, ale ona Kateřina tomu odpírá, aby co
po ní na mák ani na mnoze sobě z domu jejího bráti a
přivlastnovati měla. Potom dokládá i toho Mandalena
truhlářka v svědomí sv ém, že by šátky po ní vzíti měla,
čemuž ona světle odpírá, a poněvadž. s ní téměř žádný
svědek se nesrovnává, tehdy svědomí její postačiti nemá.
Na to dala čísti právo B 67., B 69. a tak nebude k ublížení spravedlnosti její. Podivínský pak svědčí, že on Jan
Prokopu truhlář měl dum svuj zaplacený a ona Kateřina
na onen čas manželka jeho, že by davši se v šenk piva
rakovnickýho i jiných piv o něj ho připraviti měla, ale
pOll~vadž toho žádný jiný nesvědčí, tehdy ani tcn jí na
ublížení spravedlnosti její nebude. Potom praví se, že by
dům prodala, i to jest dobře učiniti mohla, poněvadž za její
vlastní peníze koupen jest, a tak tato Dorota lIčinivši ža·
lobu, tý jest neprovedla podle práva. Též i zápis domu
Jana Prokopa truhláře a kvitancí čtena k tomu mluvě,
kterak jest ukázáno, ze týž Jan Prokop truhlář vzavši za
manželku tuto Kateřinu po ní jest nemalou sumu na hotové sumě do 60 kop míšo vzal, ano také i na klenotech,
jako koflík a páteř korálový, k sobě přijal, jakž táž kvitancí Jana Prokopa v sobě šíře obsahuje a zavírá, a tak
byvši on Jan Prokop člověk potřebný a zadlužilý a to tak,
že musil jest svnj dům první pro dluhy prodati, a kdyby
podílu a spravedlnosti této Kateřiny, na onen čas manželky jeho, nebylo, že by byl neměl toho domu, kterýž
jest nyní ona Kateřina prodala, zač koupiti a protož tato
Kateřina praví, že ten a takový nápad jakožto na pravou
zápisnici a vzláště po dětech svých nápadnici jíti má. Na
to dala čísti právo C 61., dále, aby i to ukázáno bylo,
jak jest ten Jan Prokopu bohatý byl, dala čísti svědomí
'rejstry zavedené, potom inventář nebo popis statku jeho,
a tak tato Kateřina po smrti jeho Jana truhláře, manžela
svýho, spolu s dítkami svejmi jménem Janem a Anyžkou
u veliké chudobě a nouzi pozustala a je podle své největší možnosti a chudoby živila a opatrovala, a kdyby
pomoci dobrých lidí nebylo, s těžkostí by se žebroty
obrániti byla mohla. Kteréžto také děti, když přečkaly
otce svého živobytím svým, ona také smrti dochovala,
ano také i poctivě pohřbiti dala tak, jakž se to několika
svědky provedlo, totiž Albrechtem, Marky tou, manželkou
jeho, a Andrlí, kteří, jednomyslně srovnávají se v svém
svědomí a práva vyměřují: když se· která pře svědky
provede, že to postačiti má. Dala čísti to právo B 65.,
kvitancí Martina Polepskýho, kterúžto ona Dorota s manželem svým kvitovala tuto Kateřinu; tato pak Dorota,
neposlušná dcera otce svého, jím se nikdá spravovati nechtěla, ano i bez v~le jeho se vdala a člověka kmecího
a poddaného pana Semfelda sobě vzala a proto za živobytí jeho ani na oči téměř jemu jíti jest nesměla.
Pro kteréžto její neposlušné chování jest jí nic více než
5 kop grošů českých neodkázal, kterýchžto přijavši za
podíl svůj sobě od otce svého odkázanej, tuto Kateřinu
z též sumy jest k\".itovala, a nad to pak nade všecko pro
takové její neposlnšenství, by i jaký nápad svědčil jí,
tehdy proti této kvitancí jest se jeho zbavila, poněvadž
jest sol)ě člověka poddaného a kmecího vzala a to proti

40*

316

XVll. V Platnéřské ulici. -

Č. p. 90b.

vůli rodičův svých. ]\' a to dala čísti právo. A poněvadž
pak týž manžel její jest člověk cizopanský a práva
v těchto městech Pražských žádného nemá, pro tož ona

také žádnou nápadnicí býti nemá, nebo nápadové na jiné
jíti nemohou, než na ty, kteříž s městem trpící sou. Na
to dala čísti nálezy: jeden mezi Markem Horoměřickým,
druhý mezi sirotky Pavla Bašty, právo mě,stský D 7.,
F 9., B. 3., přijetí práva městského Cyrusa Sti pinka při
jaté v Menším Městě Pražském; a tak to jest ukázáno, že
ona Kateřina jest měštka svobodná i s městem trpící.
Kdei pak ona Dorota potahuje se na dědictví své, i proč
jest prve se toho nikdá při právě nedomlouvala ani ho
uziti nežádala? Nebo z těch svědku v rozuměti jest, že jest
ten Jan Prokopů truhlář před šesti lety umřel, a ona od
té chvíle nic neříkajíc času právnímu projíti dala. Na to
čteno právo F 21., F. 33. s tím se poroučejíc k spravedlivému opatření.
Proti tomu od Doroty: Doslejchá tuto mnohých
básní a rozprávek, domnívaje se, že tím provede to, což
jest za odpověď na žalobu této Doroty dala, že by Jan
Prokopů truhlář, otec této Doroty, koupil jí Kateřině a
těm dětem, kteréž s ní zplodil, ale toho není v tom zápisu doloženo, než sprosta dědicům a budoucím svým, a
pod tím rozumí se i ta Dorota. Ač pak dotejká ona Kateřina, že s městem tato Dorota trpící není, ale to jest
ukázáno, že vlastní jeho Jana truhláře dcera jest a od
tohoto města nikdá jest zhoštění nebrala; že by pak nebyla poslušna otce svého, toho ještě ukázáno není, a že
by bez vůle otce svého se vdávala, ona praví, že s jeho
volí, nebo k něma vysíláno a žádáno bylo za ni. A kdež
praví, že by od ní kvitancí vzal na 60 kop míšo a za ně
že by koupil ten dům, ano že by i chudý byl, i jest tak,
že chudý byl, ale ona Kateřina tomu příčinu dala skrze
svuj šenk, a aby ten dum za to koupen býti měl, toho
ničÍmž neukazuje. Dala čísti trh domu Matiáše Tormeistra,
kterýž koupil od Jana truhláře léta 1571 o pátek po sv.
Bríkcí, odkudž rozuměti, že jest měl dům zaplacený, ale
že jest jej prodati musil pro ni, aby její dluhy splatil,
nechtěl-li jest u vězení bejti a tak ona nebude moci se
vymlouvati, že jest po něm chudá pozůstala. Dále mluveno,
ze by již vzala svou spravedlnost dědickou vzavši těch 5
kop grošů českých, i měla to ukázati, že se již odřekla
toho statku po otci jejím pozůstalého, a že sobě vzala
manžela cizopanskýho, toho také ničímž neukazuje. Ti pak
nálezové přečtení Dorotě více k platnosti sou, nežli jí
Kateřině, nebo talo Dorota ukázala nejbližší krevnost, že
ta spravedlnost jí náleží po otci jejím.
Od Kateřiny: Ačkoli jest byla dcera jeho Jana truhláře, ale neposlušná, aniž toho ukazuje, aby svobodná
byla a tak ona vždy praví, že jest bližší po Janovi a
Anyžce, synu a dceři své, nápadnice toho domu, nežli
ona Dorota. Tím spor zavHn a strany poručily se
k spravedlivému opatření.
Tu pan purkmistr a rada -

takto o tom vypovídají:

Poněvadž se jest to z prllvoduv a act této pře vyhledalo

a našlo, že někdy Jan Prokopů truhlář koupiv dům od
Jana Koruny vostružníka za jistou sumu týl dům sobě,
Kateřině manželce, dědicům a budoucím svým zapsati jest
dal a že Dorota, této pře původ, dcera a tak dědička dotčeného Jana Prokopa živa pozustala jest, to též provedeno
a ukázáno jest, z té příčiny dotčená Dorota spolu s Kateřinou Cyrusovou, někdy macechou svou, na niž takový
zápis též svědčí, při takovém domu od ní Kateřiny prodaném i penězích, zač prodán, jak závdavních, tak gruntovních se zustavuje a toho všeho podle ní uziti má podle
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práva. Škody z hodných pncm mezi stranami se zdvihají.
Actum in consilio fer. 6. post Exaltationis S. Crucis 1586.

8. 1586, 11. února. Rukop. č. 2112 f. 226. Adam
Podolanský bečvář a Anna k. d. mezi, domy Samuela
Lavína a Ondřeje impressora od Cyrusa Sti pinka a Kateřiny m. j. za CXXV k. gr. č. Act. postridie Scholastice.
(Kvituje též Dorota Prokopová.)

* 1643, 29. listopadu. Rukop. č. 2115 f· 125. Jan
Karges a Marjana koupili spáleniště vedle domu jeho a
Kundráta Nertena obostranně leiící od záduší kostela P.
M. na louži za 8') zl. rýn., jakž jsou to spáleniště od Markýty Podolanský postoupeno jměli.

Číslo
(Dům

pop. 90c.

Vocásovský.)

1. 1522, 9. ledna. Rukop. č. 2109 f. 214. Jan
Kapr a Barbora k. d. podle domu Ludvíkova a Bartoše
bečváře obostranně od Havla tesaře za XXXVII, k. gr.
č. Act. fer. V. post Epiph.
2. 1567, 5. června. Rulwp. č. 2118 f· 160. Jiřík
Rychtr a Markéta k. duom v Platnýřské ul. vedle domu
Mikuláše Koutskýho bečváře a Kateřiny Knejslikový od
Jakuba Kapra z Kaprštejna a Anny, sestry jeho, za 80 k.
gr. č. Act. die Bonifacii.
3. 1568, 21. května. Tamtéž f. 195. Jiřík Hobrmon jílčář a Barbora k. d. mezi domy Mikuláše Koutskýho a Anny Bílkový od Markéty špendlikářky za 80 k.
gr. č. Act. fer. VI. post Sophiam.
4. 1571, ll. června. Tamtéž f. 281. Jan cukrář k.
d. od Jiříka Hobrmona za 90 k. gr. č. Act. die Barnabae.

5. ló73, 4. listopadu. Rukop. č. 2118 f. 355. Uroz.
paní Marjána Markvartová z Bukova k. d. od Jana cukráře
za 100 k. gr. č. Act. fer. lIlI. post 00. SS.
6. 1579, 19. března.
p. Karel z Bibrštejna a na
knížetství Velikého Hlohova,
z Bukova za 100 k. gr. č.

Rtt7wp. č. 2112 f. 48. Uroz.
Děvíně, cís. rada a hejtman
k. d. od Marjány Markvartové
Act. fer. V. post Gertrudis.

7. 1581, 8. května. Tamtéž f. 52. Ondřej Krokocius impressor a Marta k. do. od p. Karla z Bibrštajna za
110 k. gr. č. Act. die Stanislai. (R. 158:3 splácí vdova
Marta.)
Tamtéž j. 226. Ondřeje impressora.
8. ló86.
Rukop.
č. 2113 f. 45. jiříka Vo9. 1596.
cáska.
1630, 9. července. Rt/kop. Č. 2114 f. 434. Šimon
Brada oznámil, jakož má od nebožky Anny Vocáskový,
sestry svý, vedle Jana Jezbery dum kš.ftem odkázaný, že
jej postoupil Janovi Jezberovi a Anně m. j.

'*

'" 1635, 16. července. Tamtéž f. 493. Kundrat
Narten vostružník a Alena k. d. v Platnýřský ulici vedle
domu někdy Adama Švendy ležící Vocásovský řečený od
Jana Jezbery a Anny m. j. za 325 k. gr. m.
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Čislo pop. 91.
(A 1 b í k o v s k Ý dum.)

*1. 1396.
Rt/kop. Č. 2075 f. A. 14. Nos
Mirco Hrassak, pro lunc magister civium, Hersso de
Lipska, Henzl Zalman, Tlleml trubač ceterique consules
iurati Nove Civ. Prag. notum facimus presencium per
tenorem, quod in causa seu litis materia, q"e vertebatur inter reverendum virum magistrum Albicum, phisicum regis, ac Katherinam, germanam ipsius, una et prudentes viros Cunczonem Faystel, rigorosum testamentarium olím Nicolai dicti Kacz e't fratrum sUOI'um, quos
talis causa concernebat racione tali. testamenti, parte ab
a1tera, fuit compromissum in quattuor viros' circumspectos,
videlicet Lorenczonem et Franziscum Werneri, cives Mai.
Civ. Pr., et Ditricum dictum Faustyl ac Hanussium Kechl,
qui ulterius de consensu unanimi superelegerunt superarbitrum qnintum, verum et legittimum mediatorem potentem
ac vigorosum Hanconem de fossato, promittentes ipsius
exportacioni stare et ordinacioni acquiescere sub L s. gr.
pro vadii irremissibilis. Ubi mox dictus Hancn de fossato
matura ac sufficienti deliberacione et sano consilio pronuncciavit et exportavit sub vadio L S. gr. predicto, quod
dictus Faystel commissarius prefato magistro Albico et
sorori sue predicte dare debeat no mine dotalicii L s. gr.
prag., item X S. gr. pro orphano et X s. gr. ad ecclesias,
pro ut continet testamenlum, de omnibus bonis dicti Nicolai Kacz, et porrexit super ipso Cunczone Faystel, si
hoc velit facere vel non, alias dictum magistrum Albicum
ad id facieudum obligavit post eleccionem Cunczonis sepedicli. Sed quia ipse Cuncz sprevit dictam sum mam peeunie L S. gr., igitur ipse magister Albicns ad solvendum
talem pecuniam se submisit et ipsorum bonorum omnium
prefati Nicolai Kaczonis debet esse verus et legittimus
pusessor, prout eciam ipsa Katherina, sua germana, ius
suum sibi resignavit. (Bez označení dne.)
*2. 1401, 18. srpna. Rt/kop. č. 996 f. 39. Magister
Albicu" doctor in medicina, physicus d. regi., em;! erga
Dorotheam, olím Frenczlini Donati, relictam et Wenceslaum, filium eius, pro VI s. ortulum parvum situm inter
domos dictorum magistri Albici, Dorothee et \Venceslai
eum omnibus muris, sic tamen, quod quartus murus, qui
est de domo posteriori Dorothee, per medium ad domum
ipsorum et per medium ad domum m. Albiei per totam
eius dimensionem debet pertinere sic, quod quelibet parcium in dieta muri medietate construere poterit sine i111pedimcnto, quitquid sue pl&cuerit voluntati, cum omni co
iure, sicut ipsi dictum ortum cum suis muris habuerunt.
Sic tamen, quod ipse magi.ter Albicu. in et super dieto
orto edificare et construere poterit, quitquid sibi placuerit,
el fenestre i1lius edificacionis, que ibi in futurum ticri
poterit et elaborari, a curia dictorum Dorothee et "VeneesIai lumen habere debent, nec per cos aliquibns edificiis sive alias quomodocunque obstrui debent vel obumbrari. Eciam aqua pluvialis commodi illius, quod ibi editicari poter;t, per canalia .ive alias, ad curiam dictorum
Dorotbee et Wcnceslai cadere debet cl per eandem decurrere sine impedimento ipsorum aut suorum 'successorum. In casu eciam, si dicti Dorothea et Vvenceslaus, heredes aut ipsorum successores tectum domus ipsorum
posterioris unquam vellent reformare, ex tunc sic debent
reformare, quod stillicidium ipsius tecti per amplius perpetue. in ortum sive supra commodum, quod ibi elaborari
potent, non cadat - . Eciam prefatus magister vel sue
domus possessores cum (alibu! edificiis, que in et super
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dieto ortulo fieri poterint, omnes fenestras, que respIClUnt
in ortulum prefatum, obstruere et obumbrare poterít - .
Act. fer. V. post AS5umpt. b. Marie.
*3. 1431, 4. března. Rttkop. Č. 2099 f. 311. In
caUsa vertente inter Wenceslaum a carponibus ex una et
Duchkonem cirotecarium parte ex altera occasione aree
pen es domum dicti Duchkonis et ortulU de domo olim
Albikonis situate, pro qua prefatum Duchconem impetebat,
magister civium et domini consules Mai. Civ. Pr. audientes deposici on es ofticialium sex dominorum mandaverunt
finaliter pronuncciantcs, ut prefatum Duchkonem quietum
el pacificum dimittant ipsum nunquam de cetero prefatus
Wenceslaus pro dicta area impetendo. Act. dominice
Oculi.
*4. 1431, 24. května. Tamtá f. 314. S~ala sě jesti
úmluva a smlúva konečná mezi Vítú, vdovú Relmíkovú,
z jedné a Matějem šenkéřem z strany druhé opatrným
Bořkem a Janem Finderem, ubrmany a přátelskými smluvcemi mocnými od stran svtchupsaných s povolením panským mocně vydanými, a Simonem, Mníškem, najvyšším
ubrmanem, o věno svrchupsaným Rehníkem též Vítě na
domu, někdy Albikovský řečený, zavázané a zapsané,
kterýž lei:í u Matky Božie na lúži mezi d"my u sluncí
z jedné a Janovým Zabíjákovým z strany druhé a to
takováto, že svrchupsaný Matěj naJepsané Víte za jejie
věno a právo, kteréž jest měla na tom domu, má dáti a
vyplniti dvamezcietma kop gr. na roky - s tiemto .při
dáním, že svrchu psaná Víta má nadepsanému Matějovi toho
jistého domu čistého a svobodného postúpiti. Act. fer. V.
post Pentecostes.
1. 1443, 1. října. Rulwp. č. 2099 f. 804. Když
jest pře a nesnáz byla mezi Matějem Pokušenie a i'llilhoštem
ševcem o Martu sirotka, dceru Kateřiny, manželky někdy
Bielého Mikše z Skuhrova, a o XIII k. gr. peněz na téhož
sirotka příslušejících, na kteréholto Milhošta svrchu psaný
Matěj jesti sáhal, téhož sirotka i s penězi hlavními i úroč·
ními chtě mieli, i páni purgmistr a konšelé St. M. Pr.
vyřkii sú ortelem svým přisuzujíce nadepsanému Matějovi
sirotka dřieve řečeného s hlavními penězi i s úrokem, tak
aby on jej spravoval až do let rozomu došlých. Dále
jest vyrčeno, aby svrchupsaný Milhošt LXXI[ gr. úroka
zadrženého témuž dal Matějovi a on aby sirotku na to
přioděl a k řemeslu zjednal.
Act. fer. III. post
Wenc.
2. 1444, 28. dubna. Rulwp. č. 2099 f. 804.
Mathias Pokllšenie deputavit xnII s. gr. Marte orphane,
nate Katherine oIim Mikssonis Bielý de Skuhrov, in et
super domo sua, Albiconis dieta, nec non in omnibus
bonis suis taliter, quandocunque prefata 1Ilartha ad Rnnos
sue etatis pervenerit maturos, quod lunc prilllum et
ante omnes alios homines seu creditores prcfalam summam
pecunie dehet conquirere. Act. fer.· III. ante Phili"pi cl
Jacobi.
3. 1445, 17. června. Tamtéž f. 1000. Quemadmodum enim Malhias Pokušenie proscripserat XIln S. gr.
Marthe orphane, nate Mikssonis Bielý de Skuhrow, in
domo sua - , ex quibus quidem pecunii~ septem S. gr.
Johanni Klika assignavit taliter, ut prefatus Johannes de
eisdem pecuniis censuaret antedicto orphano XLII gr.
singulis annis usque ad assecucionem dicte Marthe annorum legittimorum, eandcm summam prescribendo in domo
sua, ad soles dicta, penes domum relicte Meissner ,iluala.
Quandocunque autem Jn-efata Martha annos lcgittimos
assecuh fuerit, ex tune dictas Vll s. gr. puterit et dobcbit in prefatis bonis Jobannis conquirere et habcre. Sin
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autem annis maiorennis non assecutis concluderet diem
suum extremum orphanus antedictus, exinde tenebitur Johannes prefatus Mathie prelibato pecuniam reponere.
Act. fer. V. post Viti.
.
4. 1450.
Tamtéž f. 1102. Kathenna, nata
magistri Alhikonis, indixit se ad domum eiusdem patris
sui. Cui nullus hominum contradixit.
5. 1460. 7. i-íjna. RlITwp. č. 2105 f. 125. Mathias
dictus Pokušenie resjgnat omne ins snum ad domum ohm
suam eundo ad hospitale jnter domos ad solem e~ Zabiakonis hincinde situatam [amosis Bus et ApI fratnbus de
Wicztum. Act. fer. III. post Remigii.
6. 1467 13. června. Tamtéž f. 256. Wenceslaus
a facic et Ma;gareta e. d. inter domos Wenceslai Skřítek
et ad solem ap ut d. Georgium dictum Opl de Ficztum
pro LXX s. gr. Act. sabbato ante Viti.
7 1467 7. července. Tamtéž. lvlathias dictus Pokušení resign~t omne ius suum ad domum dictam AI~~
kovsld vVenceslao a facie. Act. fer. III. post Procopn.
Š. 1476, 9. prosince. Tamtéž f. 378. Famosus
Johannes de Zbraslawicz e. d. inter domos ad solem et
Pauli frenificis hincinde aput Margaretam, relictam Wenceslai a facie, pro LXXXV s. gr. pf. Act. fer. II. post
Concept. M. V.
9. 1477, 9. srpna. Tamtéž. Quemadmodum fam.
Johannes de Zbraslawicz emerat domum - uti contract,us
antedicti congrue non potens - memorate Margaretne
domum resignat. - Act. in vig. s. Laurencii.

Oíslo pop. 91a.
1. 1488, 27. března. Ru7wp. Č, 2106 f. 227. Ja·
Cúbus Ludowicus cl Zuzanna e. d. penes domum Thome
coloratoris cucium et domum eiusdem Jacobi Ludowici
erga ilIalhiam Horcziczkam pro XIIII s. gr. pr. Hoc
adiecto, quodJacobus Ludowicus structuram laborar~. deb~t
in curia irnpensis propri;s in,ipicnd", a pen u cclarn testl'
tudinati semicirculariter in altitudinem usque ad fenestram
Jacobi, coloratoris cucium, vicini sui. Act. fer. V. post
Anuncc. M. V.
2. 1488, 29. července. Tamtéž f. 240. Ambr?sius
pellifex et Margarctha e. d. erga Jacobum Ludowlcum
pro XX s. gr. Act. die Marthe. (R. 1492 splácí vdova
,
Markéta.)
3. 1491. 15. května. Ta1llléžf. 300. Thomas Zalud
et Anna e. d.' a Margaretha, relicta Ambrossii pellificis,
pro XIX s. gr. Act. die Zophie.
4. 1493, 27. dubna. Rttlwp. č. 2107 f. 39. J~han
nes serrator Lékařík dictus el Swata e. d. a Thoma Zalud
pro XXII'/, s. gr. Act. sabbato post Marci:
5. ]496, 6. října. Tamtéž f. 114. NIColaus [Kapr]
braseator et Ludmila e. d. a Johanne Lékařík pro XX s.
gr. Act. fcr. V. post Francisci. (Spojeno s domem pře·
dešlým.)

Oíslo pOp. 91!>.
1. 1486, 23. února. Rt/kop. č. 2106 f. 187. Mathias Horcička et Margaretha e. d. inter domos Pauli
frcniC,cis el Martini sellatoris ad solem erga Offkam a
racie pro XXXV s. gr. Act. in vig. Mathei ev.
2. 1487, 1&. září. Tamtéž
212. Mathias [bra·
seator] dictus Farář et Ursula e. d. in parochia b. M. V.

r
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in lacu penes domum Jacobi Ludowici ex una et domum
ad solem nunccupatam parte ex altera aput J\fathiam
Horcziczkam pro L s. gr. Act. sabbato post Exalt. s.
crucis. (Zrušeno ještě téhož roku.)
3. 1488, 27. března. Tamtéž f. 227. Thomas, colorator cucium el Martha e. d. penes domum ad solem et
domum Jacobi' Ludowici aput Mathiam Horc.zic~k~~ pro
XXX s. gr. 1sto adiunctú, quod murus, qUl dlvldlt do·
mos, debet esse simultaneus. - Ac!. fer. V. post Anuncc.
M. V.
Tamtéž f. 300. Thome, coloratoris
4. 1491.
cucium.

li. 1494, 16. července. Rukop. č. 2107 f. 65. B~r:
thossius braseator de Střiebro e. d. inter domos Martllll
Slunce et Thome Žalud a Thoma, coloratore cucium, pro
L s. gr. Act. fer. Ull. post Divis. apost.
6. 1503, 9. listopadu. Tamtéž (. 241. Bart~lOs~ius
doliator et Anna e. d. inter domos ad solem et sPlelacky
Nicolai Kapr a Barthossio a rubea cruce pro L s. gr.
Act. fer. V. ante Martini.
7. 1546, 7. prosince. Rulwp. č. 2136 ~l. /- 4:
Smlúvy svadební staly se jsou v pátek po sv. TroJIcI mezI
Annou Bartošovou bečvářkou na místě Kateřiny, dcery
své s Šimonem zedníkem na místě Mikuláše, syna jeho,
ze 'ona Anna jmenovala po též dceři své X k. m. a vajP' a"u podle možnosti své. I při. tom dala jest od sebe
mluviti, ze jemu zeti svému dělati v verštatu do r~kav dopustili má při svém nádubí řemeslo a po roce, Jakz se
o to snestl. Act. fer. III. post Nicolaum.
8. 1559.
Rukop. č. 2117 J. 428. Bartoše
bečváře.

9. 1562, 3. srpna. Rukop. č. 2118 f. 30. Anna,
vdova po Bartošovi bečváři, vzdala dům dceři své Kateřině a manželu jejímu Mikulášovi. Act. fer. II. post Petrum catenatum.
]O. 1572.
Tamtéž f. 326. Mikuláš Koutský
bečvář a Katehna m. j.
ll. 1582. 30. března. Rllkop. č. 2112 f. 123. Petr
Klapperpeyn tr'uhlář a Marjána k. d. v Platnýřské ulici
mezi domy Ježk0vic a Ondřeje KrokoCla od Mlkulá~e
Koutského bečváře a Kateřiny m. j. za CCL k. gr. c.
Ac.t. fer. VI. post Laetare.
12. 1596, 30. dubna. Rukop. č. 2113 f. 45. ,Adam
Švenda nožíř a Dorota k. d. mezi domy Václava Sobera
pozaunara a Jiříka Vocáska od Lukáše Longa ~ečváře ~
Doroty m. j. za 600 k. gr. č. S tím oz,?áu;emm: Kde,:
jest Petr Klapperbein odkázal kšaftem, týz du.m ~~~áŠOVl
Loukovi, niÍpad na děti jeho nařídil, ze to POJIŠ(UJI JIDde.
Act. pridie Philipi et Jacobi.
* 1629, 27. března. Rulwp. č. 2114 f. 405. Tomáš Dvorský nožíř a Lidmila k. mezi domy Jakuba Vocáska a Václava Šubera od Doroty Svendový, po Adamovi Švendovi vdovy, za 650 Je gr. č.

Oíslo pop. 92.
(D 1'; m u s 1 u n c e,

II

Jež k li )

* 1404, 28. února. RtJkop. Č. 2099 f. 89. Novednt universi, quod ego Jacobus de domo ad ~oles tenore
presencium publice recognosco, quod de belllvolenc:a el
bona voluntate egregíi viri magistri Albici, doctorls in

Č. p. 92.

medicinis ac civis dicte .civitatis l'rag., vicini mei karissimi,
in murum suum, qui eum integre concernit, novem trabes
inferius imposui, super quos unum novum comodum extruxi,
qui solum ad vite mee dumtaxat tempora et non uit· a in
ipso muro iacere debent, nullam quoque trabem superius
debeo imponere. Et promitlo prcsentibus bona fide, sine
dolo malo, pro me, heredibus cl successoribus meis ac
dicte domus mee possessoribus: Si dicte novem trabes
medio tempore per ignis voraginem excr( marentur alias
putrefierent seu quoquovis alio modo anichilarentur, ex
tunc alias trabes in dictum murum imponere non debeo,
nisi hoc fiat de dieti magistri Albici, heredum aut succesorum suorum sive dicte domus sue possessorum induitu
seu licenci a speciali. In quorum testimonium sígilla pru·
dentum virorum Johannis de Komin iudicis, Peche frenificis el Michaelis selJatoris, consulum iuratorum, ad prcces meas presentibus sunt appensa. Datum Prage snno
domini MCCCCllIlo fer. V. ante dominicam O culi. (Ad
peticionem Matie pincerne libro civili annotatum 1430
fer. IIII. ante Jacobi tempore regiminis Nicolai Tem!.

1. 1457, 3. srpna. Rukop. c. 2105 f. 73. Broz
sutor el Martha e. d. penes domum d. Dubský ex una el
Pokošenie parte ex altera erga Annam, relictalll Martini,
pro XX s. gr. Act. die Invenc. s. Stephani.
2. 1462, 21. června. Tamtéž f. 169. Tomas sellator
et Johanna e. d. inter domos d, Dubský plateola medi·
ante ex una et Appl parte ex altera erga Brosium sulorem
pro xxxn s. gr. Act. fcr II. anle Joh. B.
3. 1469, 11. červenc". RuTlOp. é. 2105 f. 280.
Broz sutor et I1f~rtha e. d. ad solem vocatam aput Johannem dictum Skoda torrificem za 32 s. gr. Act. fer.
III. ante Margarethe.
4. 1472, 18. února. Tamtéž J. 314. Johannes Doubek torrifex el Nieta e. d. ad so:em in acie erga Michaelem pictorem [též vitratorem] pro L S. gr. Act. fer. III.
post lnvocavit.
5. 1476, Ó. října. Tamtéž f. 377. Johannes Čeče1ka
el Anna e. d. ad solem in acie aput Johannem Doubek
pro XX S. gr. boem. Act. sabbato post Francisci.
6. 1481, 21. srpna. RuTlOp. Č. 2106 f. 83. Marlinus Dltlhoš sellator et Lida e. d. acialem in lacu miserie
ad soles nunccupatam aput Johannem Ssesselkam pro
XXV s. gr. pr. Act. fer. III. ante s. Bartholom.
7. 1494.
Rukop. Č. 2107 f. 65. Martinus
Slunce.
8. 1502, 30. června. Tamtéž f. 218. Katherina
Sluncová resignat domum suam, quam ínhabilat - Georgio, marilo suo. Act. [er. V. post Petri el Pauli.
9. 1534, 2ú. srpna: Rt/kop. č. 2142 f. Q. 1. My
purgmistr a rada - známo činíme - že kterak Kateřina
Sluncová učinila kš aft - v tHerý po sv. Bartoloměji _
L MVC XXXIII1 - že duom - dala Bartošovi a Ondře
jovi [Korbelovi] bečvářóm a sousedóm svým - . (Publikováno 21. října t. r.)

10. 1535, 26. dubna. Rukop. č. 2111 f. 102. Bartoš
bečvář a Ann", k. polovici domu, jehožto druhá polovice jest téhož' Bartoše a vešken ten duom leží podle
domu téhož Bartoše a Doubskýclt od Ondřeje Korbele
za XYl k. gr. Act. fer. II. post Marcum.
ll. 1535, 26. dubna. Tamtéž. Vít krejčí a Majdalena k. d. ležící mezi domy Bartoše bečváře a Doubskýclt
Oboslranně od téhož Bartoše bečvářeza XXXII k. gr. pro
Act. [er. U. post Marcum.
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12. 1536, 24. dubna. Tamtiž
138. Prokop Kapr
a Markéta k. d. Sluncovský vedle domu Bartoše bečváře
od Víta krajčflto za XL k. gr, Č. Act. fer. II. post Ge·
orgium.
13. 1540, 9. března. Tamtéž f. 278. Jan, syn nebo
Prokopa truhláře, a Marla k. d. Sluncovský vedlc Bartoše
bečváře od Prokopa Kapra za XLIllI k. gr. Č. Act. fer.
III. post Translat. s. Wenc.
14.

1548, 9.

března.

Rukop.

č.

2117 f. 129.

Ondřej

Král zlatník a Hedvika k. d. ležící mezi domy Bartoše
bečváře a Jana Kopáče ob uličku od Jana truhláře za
LXV k. gr. Č. Act. die Cirilli.

15. 1559, 10. března. Tam/Ji f 428. Pavel Li·
bánský k. d. na rohu podle Bartoše bečváře od Hedviky,
někdy Ondřeje zlatníka manzelky, za XC k. gr. C.
Act.
fer. Vl. ante Gregc.rium.
16. 1559, lO. března. Tamtéž. Mates Rurmajstr
zlalník a Anna k. d. na rohu od Pavla Libánského za
XC k. gr. č. Act. fer. VI. ante Gregorium. (Zaplaceno
r. 1571)
RuTlOp. č. 2120 f. 104. Dum Ma·
17. 1571.
tesa zlatníka.
18. 1576, J 7. z"ří. RullOp. č. 2122 f. 200. Jakož
jest statek pozuostal po někdy Sixtovi Cejldovi a ten
Adamovi, Zygmundovi, Dorotě, Lidmile, synuom a dcerám
nebo Jiříka Pergameníka na rovný podíl právem přivlastněn
a přisouzen, Adam též Zygmund ujali sou společně duom
Pergameníkovský při celnici ležící a druhý duom v Plat·
nýřské ulici u ježka řečený. Dorota pak i Lidmila l"likéž
spoleeně ujali duom třetí mezi domy Slámovic a Petra
Turka ševce. Act. die Lamperti.

19. 1578, 27. května. Rukop. Č. 2112 f. 31. Mi·
kuhiš Fibík truhlář k. d. vedle Mikuláše Koutského beč·
\'áře od Doroty, pozuostalé po Adamovi Pergameníkovi
vdovy, a Zygmunda Pergameníka za lóO k. gr.
Act.
fer. lIL post Urbani. (R. 1583 splácí Lidmila, někdy Mi·
kuláše Fibíka a již Víta Bruncvíka kolář'e manželka.)
20. 1583, 12. čcrvna. RullOp. č. 2112 f. 153. Jan
Klelecel šenkýř a Anna k. d. u ježka řečený v Platnýřské
ulici nárožní od Víta Brunclíka a Lidmily !ll. j. za 116 1/,
k. gr. č. Act. die Cyrini.

c.

21. 1586, 17. února. Rt/kop. č. 2205 f. 63. (Kšaft
Jana Glecle, jinak KorferŠta.) Ve jméno - . Já Jan Glecl,
jinak Korfešt, měštěnÍn St. M. Pr .. známo činím - , že
souci v nemoci postaven - , kšaftuji takto: Dále duom
muoj, v němž bydlím, jenž slove u ježka, ležící v osadě
M. B. nad louží, odkazuji po mé smrti Anně, manželce
mé, kterážto jcst mne všelijak i v nemoci jakožto věrná
manželka opatrovala a k zivnosti nápomocna byla, a to
na tento zpuosob, aby ona Anna, manželka má, Lidmile,
manželce Jakuba Fořta, dceh mé s první manielkou zplozené, byla povinna polovici sumy té, v kterýž týž duom
muoj spravedlivě šacován bude, ode dne smrti mé v roce
pořád zběhlém z téhož domu vydati a vyplniti, na čemž
Lidmila, dcera má, přestati jest povinna. Co se pak dotýče ložních šatuov i vinutých, též cínového nádobí i jiných
svrškuov a nábytkuov, toho všeho Lidmile, dceři mé,
pravou polovici, jakž na této ceduli v tomto mém kšaftu
zavřené poznamenáno, sem u vejpravě k svatebnílllu vydal
a ostatek těch svrškuov a nábytkuov, což jich za !linou
pozuostalo, ty všecky Anně, manželce mé, odkazuji. A toho
ona Lidmile, dceři mé, nic vydávati nemá, kromě jestliže
by se co po mé smrti jakých peněz, kterýchž v skrovnosti
již mám, našlo a od pohřbu se zaplatilo, aby se o ně
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Anna manželka má s Lidmilou, dcerou mou, spravedlivě
,
'
•
v
Vk
podělili, jakož pak jiné naděje k mm (ne~ se o to pe ~e s::?vnají) nejsem. Pakli by jmenovaná Lidmila, dcera ~a, dnv,e
rolm od vdání jejího prošlého anebo ~n~a, manzelk~. ma:
prve, než by stav svuoj vdovský promemla, bez p~nzem
prostředkem smrti z ~věta tohoto sešl~; t,omu ChCI, a?y
s umrlé na živou z mch pozuostalou tyz dll všec~k plnym
právem připadl. Jestliže by pak v lder~, kom,uz tak c~
tímto kšaftem odkazuji, na tom prestal! nechtela, aby Jl
tohko z statku mého padesáte kop míšo vydáno bylo, t~
jest vuole má. Však moci k změnění tohoto kšaftu sobe
pozuostavuji. Stalo se v Praze v pondělí Masopustní
léta 1586.
Poznamenání co jest Lidmila, dcera má, svrškuov
k sobe přijala: Předně dvě peřiny velký, polšt~ře dv~ a
dvě podušky, kterýchžto šest kusu?: z d.evatenáctlvpernych
kusu ov jest sobě nasypala a natlaClla, Item na. tech šest
kusuov troje dobré povlečení, item šest prosterade.l d.obrých, item dvadceti devět kusu<lv cínovél~o :nádob 1 vet:
ších i menších item kotel k šatuom pra1ll, Item druheJ
kotlík k rybá~ vaření, item moždíř 1, měděnici též 1,
item šaty své chodící i nebožky Kateřiny, dceři mé, vše.cky
jest vzala. _ K žádosti Anny Gleclové stvrzen 2. hvetna
t. To
_ ,
22. H>'37, 16. března. Rttlwp. c. 2230 f· 176. Jakoz
Jan Glecl jinak Korfiršt, čině kšaft o domu svém, ten
jest Anně manželcc a Lidmile, dceři své s pře.d~šlou
manže ikou splozené, na rov~ý díl odkázal a ?odellll se
bez nesnází poručil, i Václav Subr pozaunár, dotcené Anny
manžel i na místě Anny, též Lidmila, Jan~ Korfiršta
dcera, 'Jakuba Foršta manželka, oznámili, že jSÚ se spo;
kojili a tejž Václav s Annou, manželkou svou, za všehkvu
spravedlnost dědickú Lidmile vydali mají 100 k. gr. c.
Ac\. pridie Gedrudis.
23. 1588,7. března. Rt/kop. é. 2112 f. 281. Václava
Šobra pozaunára a Anny m. j. manželská smlouva. Act.
fer. II. post Invocavit.
~
24. JÓ93.
Rukop. é. 2231 [. 8. Václav Sob I'
pozaunár a Anna přiznali se, že jsou dlužni. z~?uší M. B.
na louži 100 k. gr. č., kteroužto sumu ZapISU)! na do,:,u
svém u ježka. (R. 1607 vypujcili se ještě 50 k. gr. c.)
25. 1611 28. listopadu. RllllOp. Č. 2179 Jl. f. 94.
Václav Šobr so~stružník [pozaunar] učinil smlouvu svatební
s Alžbětou, po Vilímovi WuigkIDono~i vdovou.
1669, Ó. prosince. RlIkop. c. 2116J 2?7. ~~te.
řina Tichá dcera Jana Stříbrského, oznámIla, Jakoz Jest
na ni po ~tci jejím dům nárožní u jeika řečený v Plat:
nýřské ulici leiící dědičně připadl, že ten dům JanovI
Václavovi Tichém~ manželu svému, zapisuje, jakž jest
otec její po někdy' Václavovi Šu?crovi dle jistého od p,ánů.v Stal'. M, Pr. v 1. 1627, 9. cervence vynešeného pnsudku sám měl.
Y

Č.

cultellatoris dicti Votava el domum dietam u sluncuo\f a
Johanne, orphano olím Jacobi color~to:is cucium, pro
XXVI s. gr. pl'. Act. fer. II. ante Callxl!.
3. 1505 8. listopadu. Tamtéž f. 273. Barthossius
braseator a r~bea cruce et Barthossius doliator e. d. in
Rlatea transeundo ad s. Valentinum penes domum Johannis
Cepe! rymerii ex una et domum dlctam ad solem parte
ex altera a Martha Pekárková pro XXIII s. gr. Act. sabbato post Leonardi.
4. 1513 23. června. Rl/hop. é. 2108 f. 125. Petr
starý tesař. ko~pil s~bě, ,Burjanovi, z~~i sv~m~, a Marké;e,
manželce Jeho, dcen sve,. duom v ullcce Jdnc:; k. sv. :.a:
lentinu mezi domy Jana Ce pele a Bartoše becváre leZlCl
od téhoz Bartoše za XXIIII k. gr. č. Dálo se u vig. sv.
Jana. (Splácí Burjan soukenník.)
5. 1516, 9. srpna. Jamtéž f· 188. Ofka. k. duom
mezi domy u slunce a Simka uzdaře od Bur).~na [sonkenníka] za XV k. gr. Aet. in vig. s. Laurenell.
6. 1517, 23. května. Tamtéž f. 204. Bonuše
švadlí koupila sobě Pavlovi, Vítovi, Jírovi, synuom, a
Anně dceři své du'om od Ofky kramářky za XVII!'!. s.
gr. Act. sabbato' post Ascens. d. (R. 1520 splácí Vít, syn
nebo BonuŠe.)
Rukop. č. 21ilf. 236. Jil"íka nožíře.
7. 1538.

8. 1571, 10, dubna. Rukop. c. 2120 .(: 1,04. (Kša!t
Doroty nožiřky.) My purkmistr -::. známo y~:tllme ~ ze
Dorota, manželka pozuostalá po }lnkovl noztrl, dozada:a
se v nemoci své při nás toho, aby k ní vysláno bylo, ~e
chce o statku svém pořízení učiniti - předkem - ze
_ duom vedle Matesa datníka a Mikuláše Koutského odkazuje _ Evě, pozuostalé manželce po y. Pavlov!
Hendrychovic _. Stalo se v outerý po Kvetné neděh
1571. (Potvrzeno v pondělí 11. června t. r.)
9. 1572, 4. prosince. RuIIOP. Č. 2118 j. 326. Anna
Pargamenice k. d. mezi domy Mikuláše Koutskéh~ a Martina Marouska od Evy Henrychovy za L k. gr. c, Act.
die Barbarae.
10. 1577 9. května. Rulwp. é. 2112 f. 5. Anna
PargamenÍce p~stupuje domu svéh~,. jejž o~ Evy Henry·
chový koupila, též Evě. Act. postndle Statllslal.
ll. 1580 9. května. Tamtéž f. 73, Eva Henrychova
od beránkuov ~ostoupila jest duom svůj mezi domy Mi.kuláše Koutského bečváře a Martina Marouska l)roz. p.
Burjanuvi Trčkovi z Lípy na Světlé, království Ceského
podkomořímu. Act. postridie Stanislai.
12. 1587, 14. září. Tamtéž j. 269. Kateřina Horová a Anna Farářka dcera její, k. d. v osadě sv. Valentina mezi domy J e'žkovic a Urbana Třebech~vského ~d
uroz, p. Burjana Trčky z Lípy za 100 k. gr. c. Act. dle
Exalt. S. crucis,
13. 1589, 18. srpna. Tamléž f. 326~. Mat.ěj Chrudimský, hospodář dvoru pans~ého, a Ka~e~l.na le d. ~d
Kateřiny Horový a Anny Farárky, dcery )e)l, za 100 le.
Číslo pOp. 93.
gr. C. Act. die Agapiti.
14. 1591, 2. prosince. Tamtéž f. 37? . Anna L~m
(U Třech Turků.)
pochova vdova k. d, mezi domy Urbana TreDeehovskeho
a Václava Šobera pozaunara od Matěje Holuba za 98 k.
Odděleno od č. p. 91 (dum Albíkovský).
gr. č. Ad. fer. II. post Andreae.
.
•
L 1488, 24. března. Rukop. č. 2106 f. 22 5. J~
15. 1604, 15. září. Rulwp. C. 2113 j. 329. Vit
eobus colorator cucium et Anna e. d. inter domos Mathle
Kore kloboučník a Kateřina k. dv' mezi domy někdy
Horcziczka et J eronimi šlajféř aplld predietum Mathiam
Urbana Třebechovského a Václava Sobera od Anny Lumpro XVIIII S. gr. pl'. Act. fer. ll. post Judica.
pochové vdovy za 200 k. gr. č. (R. 1605 splácl vdova
2. 1502, 10. října. Rulwp. Č. 210? f· 223. Petr~s
Kateřina.)
dietus Pekárek et Martha e. d. penes domum Duchcotlls
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16. 1605.
Rukop. Č. 2232 f. 204. Na den
Šimona a Judy stala se smlouva mezi Kateřinou Kurem'ou a poručníky k ruce Mariji, dceři dotčené Kateřiny
a sirotku po témž Vítovi pozůstalému, nařízených a to
taková. že všechen statek - jí KateHně Kurcové - se
postup~je - , z toho má vydati dceři své 200 k. gr. m.
17. 1608, 18. listopadu. Tamtéž f. 477. Daniela
Kučery a Kateřiny m. j. smlouva svadební.
li'
1638, 2. března. RullOp, Č. 2115 f. 12. Bartoloměj
Dvorský a Veruna k. d. od Daniele Kučery za 100 k. m·
'" 1651, 15. září. Tamtéž f. 224. Pavel Dvorský
nožíř a Anna k. d. v osadě M. B. na louži mezi domy
Tomáše Dvorskýho a Jiříka Strejciusa, jinak u třech
Turků řečeného, obostranně ležící od Bartoloměje Dvorskýho za 115 k. m.
'" 1668, 21. března. Rl/kop. Č. 2116 f. 210. Pavel
Dvorský prodal diim vedle lřech Turků Janod Ferdinandovi Hoffmanovi a Anně m. j. za 170 zl. rýn.
" 1689, 15. prosince. Rukop. Č. 2256 f. 275.
Anna Regina vdova Hoffmanová a dcera její Anna Barbora prodaly Matěji Nekannovi konváH a Zuzanně m. j.
dům u třech Turkll v lízké uličce blíze sv. Valentina a
druhý domek pl-i něm za 725 zl. rýn.

SI'.

Číslo pop. 94.

(U tře c h Tur k u.)
Oddě;eno od domu č. p. 91 (Albíkovský.)

1. 1487, 4. května. Rukop. Č. 2106 f. 199. Jeroni.
mus šlajféř el l\Iartha emerunt medietatem domus prope
ecclesiam s. Valentini penes ortum olím vVenceslai pileaLaris, cuius altera pars ad Mathiam Horcziczkam pertinere
dinoscitur, erga eundem Mathiam pro XXIX s. gr. lstis excepcionibus subinteriectis, quod murum, qui dividere debet predictas domos per medium fon tis, pretalus
Jeronimus funditus constrllere debet suis impensis sic,
qllod fontem habere dcbent simultaneum in medio illius
muri consistentem. Item canale parvum, quod est supra
esluarium prenominati Jeronimi eguali impensa reformari
debet. Act. die Floriani.
2. 1488, 6. května. Tamté;; f. 232. Anna relicta
oiim Stacho"is, alias Stachová, cmit pro se, Katherina
lilia domum penes domum Jacobi coloraloris cucium et
domum Jeronimi šlajfél' erga eundem Jeronimum pro XXV
s. gr. pr. 1sto adiuncto, quod murus, qui dividit domos
predietas, debet esse eommunis. Item fellestra, que est
de estuario predicte Anne ad orlum J eronimi versus oeciden tem, ei usdem fenestre medielas ex parte inferiori per
pretactam Annam obstruetur. Ceterllm est expressum, quod
columpne lignee, que existunt in orto memorati Jeronimi
subpodiantes partem estuarii prenominate Anne necessitate
cogente, cum reformari debuerint, eedem columpne in
loco tali ut locentur, sicut sunt pro presenti locate, nichil
ulterius mensure exeedentes. Act. die s. Joh. anteportam.
3. 1488, 25. října. Tamtéž j. 246. Anna relicta,
dicta Stachová, emit pro se, Katherina filia domum eum
orto penes orlum olim \Venceslai pileatoris aput J eronimum
šiajféř pro XX s. gr. Act. sabbalo ante Simo et Jude.
4. 1501, 4. května. Ruhop. č. 2107 f. 202. Slovutné a vzáelné opatrnosti purgmistru a radě St. M. Pr.,
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přátelóm

milým, šefmistři na Horách Kutnách. Službu
naši vzkazujíce oznamujem, že paní Kateřina, manželka
slovutného Jaroše Slona z Chvališova, našeho spolupří
sežného, na radě osobně před námi stojéc oznámiía: Jakož
má duom v městě vašem, .kterýž jí v knihách města vašeho
svědčí, že dává listem tiemto plnú i všicku moc duostojnému p. 1I1atiášovi z Třebska, najvyššiemu mistru křížov
níkuov s hvězdou, aby ten duom prodal Duchkovi Votavovi nožieři, sousedu vašemu, také jemu v lmiehy města
vašeho doložil i vše, což při tom za právo jest, učinil, i
penieze k ruce manžela jejieho, tudiež i její, zdvihal.
Tomu jejiemu oznámení, jsúe prošeni, pečeť mesta našeho
přitisknúti jsme dali k tomuto listu v středu (?) den sv.
Floriana.
5. 1501, 10. května. Tamtéž. Duchko cultellator
dietus Votava et Dorothea e. d. inter domos Johannis
rymerii et olim Jaeobi coloratoris cucium a Katherina,
conthorali J arossii dicti Slon de Montibus Cuthnis, pro
LX s, pl'. Act. fer. II. post Stanislai.
6. 1505, 1. března. Tamtéž f. 263. Johannes rymer
Czepel et Anna e. d. in parochia b. M. V. in lacu penes
domum eiusdem Johannis ex una et domum olim Jacobi
eoloratoris parte ex altera sitam a commiissariis bonorum
olím Duehconis cultellatoris dicti Votava pro L s. gr. pro
Act. sabbato ante Letare.
7. 1514, 27. února. Rl/kop. č. 2198 [.135. Šimon
uzdař a Anna k. d. yedlc domu Jana Cepele za XC lL
gr. pl'. Dálo se v pondělí po sv. Matěji.
8. 1529, 11, prosince. RHkop. č. 2110 j. 301. Já
Anna, osiřalá po Simkovi uzdaři, znamenajíc nebezpečnost
smrti - duom svuoj, v němž bydlím - dávám AlZbětě,
dceři Jana Hořčice nozieře, tetě mé, a Jiříkovi Hradec·
kému uzda!'i, manželu jejímu - , Z toho aby vydali k záduší sv. Linharta na stavení věže X k. gr. pr.,
však z rukou těch peněz aby žádnému nedávali než děl
nílmom když by se věž stavěla anebo na ty potřeby,
kterýehžby to dílo k té věži potřebovalo. Act. sabbato
ante Valeriani.
9. )538, 16 listopadu. Rt/kop. č. 2111 j. 236.
Václav Cepel a Kateřina k. d. vedle domu Kvasničky
uzdaře a Jiříka nožíře od Jiříka Hradeckého a Alžběty m.
j. za LXXXV k. gr. č. Act. sabbato post Briccinm.

)0. 1566, 8. ledna. RJtllOp. č. 2118 f. 120. Kateřina Cepelová vzdala duom Sebestianovi Bobrovi, manželu
svému. Act. fer. III. post Epiph. d.
ll. 1570, 19. listopadu. Tamtéž f. 268. Marlin
Marousek kožišník a KateHna k, d. vmezi domy Marty
Kvasničkový a Doroty roušnice od Sebestiana Bobra a
Kateřiny m. j. za CC lL gr. č. Act. in vig. Andreae.
12. 1584, 7. listopadu. Ruhop. č. 2112 f. 189.
Urban Třebokh9vský k. d. mezi domy p. Bm'jana Trčky
z Lípy a páně Cernínovým od Kateriny Marouskový vdovy
za 250 k. gr. č. Act. postridie Leonhardi. .
13. 1588, 18. ledna. Tamtéž. Kateřina, někdy
Martina l\'1arouska manželka, všelíkú spravedlnost svú odevzdala jest poručníkuom sirotkuov pozuostalých po Janovi
ze Sonova.
14. 1594, 19. zát-f Rulwp. č. 2113 f. 11. Adam
Tomáš ručnikář [šiftař] a Kateřina k. d. ve,dle domu p.
Cernína ležící od siroLkův po p. Janovi z Sonova pozů
stalých za 275 k. gr. č.
15. 1608, 7. srpna. Rukop. č. 2113 f. 467. Melichar Adolf k. d. mezi domy někdy Víta Korce [klobouč-
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níka] a pána z Bubna od Adama Tomáše šiftaře, za 300
k. gr. č. Však Adam s manželkou svou pokoj nade
dveřmi, nimiž se z ulice do domu vchází, do smrti své
vymínil.
16. 1610. 3. září. Rttkop. č. 2114 f. 19. Cís. rychtář
postoupil dům ~dúmrtím na krále připadlý po smrti Me·
lichara Adolfa Benediktovi Hynklmanovi, cís. sluzebníku.

17.

1611, 14.

října.

Rt/kop.

č.

2114 J. 47. Jetřich

vVittych a Marie k. d. mezi domy Daniele Kučery a Havla

Č. p. 94.

Turnovského od Benedikta He~glmona za 387 1/ 2 k. gr. č.
Však Kateřina, po Adamovi Tomášovi šiftaři vdova, v tom
domu a pokoji nade dveřmi do smrti své byt míti má.
* 1638, 18. března. Rukop. č. 2115 f. 13. Cís.
rychtář postoupil dum ú třech Turkův v pokutě po J etři
chov i Wittichovi propadlý Jiřímu Strejciu,sovi Přeštickému,
cís. sluzebníku při puchalterii komory Ceské, a Markétě
m. j. v 450 k. gr. m. (Zabaven byl dum 31. cervence

1636.)

XVIII.
V býv. Granátové ulici.
Číslo pop. SSa.
(L á z e

ň

n a s c h () d ci.)

1. 1464, 17. června. Rulwp. č. 2105 f. 211. Petrus
carpentarius et Ursula emerunt balneum in gradu alias na
schodci nunccupatum ex opposito hospitalis prope pontem
situatum erga Ursulam, relictam Martini horelogiste, et
Simonem et Mathiam, orphanos eiusdem - pro centum
decem s. gr. Act. die Al1exii.
2. 1470, 8. února. Tam/di f. 288. Vitrici ecc1esie
b. V. M. in lacu emerunt balneum in gradu cum caldaribus, sartaginibus, rippis (rupis) circa Procopium de
Krzeczowicz pro C s. gr. Act. fer. V. post Dorothee.
(Peníze přijímají Voršila matka a Dorota, sestra Proko·
pova.)
3. 1477, 30. prosince. Tamtéž f. 379. Wenceslaus
dictus Jazaiček et Anička e. balneum ad gradum aput
Wawram dictum Roubík el Machconem cultellifabrum a
calíce. vitricos ecclesie s. Marie in lacu - pro L s. gr.
boem: Act. fer. UL ante Circumcis.
4. 1499, 26. června. Rukop. č. 2107 f. 110. Mathias z Třebska, supremus magister Cruciferorulll cum
stella ordinis s. Augustini hospitalis s. Franci,ci iuxta
pontem, emit pro hospitali predicto balneum na schodci
a Wenceslao dicto Jazyk pro .LXXXXV s. gr. pro Act.
fer. lIlI. post Joh. B.
5. 1518, 27. října. Rllkop. Č. 2109 f. 4. Severin
kramář a Anna k. lázni, kteráz slove na schodci od
duostojného Václava z fIradešína, najv. mistra Křížovníkóv
s červemí hvězdú v Cechách, v l'olště, v Moravě atd.
řádu sv. Augustina v špitále blíž mostu Pražského, a od
ctihodného kněze Jakuba najv. převora i všeho konventu
téhoz špitále za LX k. gr. Act. in vig. Simo et Jude.
6. 1532, 26. listopadu. Rulwp. č. 2111 J. 36. Kněz
Václav, administrator 1<. duom, kterýž slul na schodci, od
Pavla Severina z Kapí Hory za XL k. gr. Act. fer. III.
post Katherinam.
7. 1539, 5. listopadu. Rttkop. č. 2142 J. T. 8.
(Kšaft kněze Václava administratora.) Já kněz Václav,
kostela sv. Apolinařiše děkan, znamenaje, že zemříti mi
jest, tomu chtě, aby po smrti mé o statek muoj, kteréhož
mi pán Buoh půjčiti ráčil, žádné nesnáze nebyly, protoz

o témž statku mém to činím mé pořízení: Najprvé oznamuji, ze mám sto zl. uh. na zlatě a jochmtáluov padesáte,
o kterých Markéta, služebnice a kuchařka má, dobře ví;
z těch poroučím a odkazuji Kadaňským, kteří strany naší
jsú, ku pomoci na vychování kněZí ':iich zlatých dvalceti
na' zlatě, aby jim vydali poručníci moji po smrti. mé.
Item Dorotě, manzelce Václava Vývody, kterýž v Jltčíně
jest, pdkazuji osm zL, Holickému, služebníku mému, deset
zl.; Simonovi, otci mlynářky Zlomkové, pět zl. Pakl! by
jej P. B. smrtí zachvátil, ly aby dány byly Markétě, kuchařce mé; knězi Janovi, faráři sv. lI1ikuláše pět zl.; J anovi, synu p. Pavla Severina, deset zl. A což by pozuostalo z té sumy, to chci, aby poručníci moji každý pátek,
pokud ta suma zlatých postačí, vydávali Markétě, kuchařce
mé, pětmezdcítma gr. č. a to aby rozdala mezi chu?é,
jakž jí ode mne poručeno, a z toho Zádnému aby poctu
nečinila než P. B. samému. Item Jochmtálských grošuov
padesát, kteří při zlatých jsú, ty dávám Markétě kuchařce
za službu její věrnú, neb sem jí ta léta, což u mne byla,
neplatil. Také oznamuji, že měl sem koflík pozlatitý, ten
jsem prodal a ty peníze i jiné, kteréž sem měl, to všecko,
což sem měl, (ne tak, jakž se lidé scestně domnívali
o mně), to sem rozdal tu, kdei se mi zdálo ~olřebně~šfm,
než sem sám; a mimo (o více nemám krollle to, coz Jest
v truhlici malé černé, to buď na pohřeb muoj a chudé
lidi po smrti mé. Také šaty mé všecky lozní i chodící se
všemi svrchky, což v domě jest, dávám Markétě kuchařce.
Knihy všecky aby rozdány byly chudým kněžím s radou
kněze Jana, faráře sv. Mikuláše. Item služební~a mého
Holického poroučím Markétě i s tím, což sem Jemu odkázal a zachoval, a ona aby jej opatrovala jako matka
syna a on aby jí poslúchal a poddán jí byl; pakli by
jinak učinil, aby jemu z toho ze všeho vydala dvě kopy
grošuov a tím aby oddělen byL Item duom, kter};ž mám
u špitála, ten dávám a odkazuji i s zahradú, p. Václavovi
Sovovi, příteli mému, a s tím aby činil, co se jemu zdáti
a viděti bude. Toto sobě pozuostavuji, jestlize bych chtě!
potom mimo to, což jsem tuto zřídil, co změniti, přidati
aneb ujíti a to jestliže bych oznámil před člověky dvěma
hodnými, buď světskými aneb duchovními, to všecko aby
svuoj průchod jmělo, tak jako by v tomto mém kšaftu
položeno bylo a jinak nic. Poručníky toho všeho činím
p. Jana Zvuonka a p. Jana z Chvojna, zetě paní Barbo"?,
Melounové, a jich sem za to zádal, ze s11 to k sobě ph-
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A tento kš aft psal sem mú rukú vlastní tu středu
sv. Linhartem léta MODXXX!XO a sekretem mým
sem zapeCeti!.
Při vys"ědčo"ání a čtení tohoto kš aftu nadepsaného
stojíce osobně p. Václav Jaroš z Kapí Hory, spoluradní
náš, a Jakub, písař radní náš, oznámili jsú nám, že týž
nebožtík kněz Václav jim jest oznámil, že dluh a sumu
jislú na Kašparovi Strnadovi a Prchalovi dává a poroučí
k vyupomínání Petrovi Hlavsovi a toho že jest do kšaftu
yjoži ti zapomenul. S talo se v úterý po Všech Svatých
(2. listopadu) léta MODoXLo. - (Stvrzen 16. března 1541.)
8. 1541, 2. května. Rulwp. č. 2111 f. 311. Kašpar
Urticellus z Kopřivné Hory a Anna z Hradištka m. j. k.
duom na schodci od Václava Sovy z Liboslavě za CXVI
ÍL gr. č. Act. fer. II. post Filipi et Jacobi.
9. 1ó43, 12. února. Rulwp. č. 2117 f. 353. Pavel
Gan a Jan Koukol koupili společně a AHbětě a Dorotě,
manzelkám svým, duom ležící na rohu na schodci řečený
od p. Kašpara Urticella z Kopřivné Hory za CXVI k. gr.
č. Ac!. fer. II. post Scholasticam.
10. 1543, 7. dubna. Rulwp. Č. 100 f. 17. Pavel
Gon seznal se, že jest dluzen CCCC k. gr. m. p. Václavovi Jarošovi z Kapí Hory. Kterúžto sumu má platiti
vzdycky každaj tajden po X lL m. a ty p. Václav sanytr
od téhož Pavla bem vyrážeti má každý týden X k., jeden
centnýř sanytru po IX k. m. počítajíc, až do vyplnění.
lJ'jišfujíc sumu dotčenú na domích, kteréž s Janem Koukolem má. Při tom i to oznámeno, že i jiný sanytr všicek,
coZ ho koli nadělá, jinému zádnému prodávati ani kam
vydávati tajně a ukrytě ani zjevně mimo téhož p.
nemá. Act. sabbato post Reliquias.
"
11. 1544, 4. ledna. Missíva v archivu Ceského
misfodrž. z r. 1544 f. 22. (Ferdinand 1. Staroměstským.)
PoctivÍ, věrní naši milí! Omluvě té, kterúz jste nám skrze
vyslané vaše učinili, z kterých příčin podle poručení
našeho k Janovi Koukolovi právem outrpním přikročiti
jste nedali, sme vyrozuměti ráčili, i nepochybujem že jsú
vám tíž vyslaní vaši proč a z kterých příčin sme vám přikázati
rácilí k témuž Janovi Koukolovi právem outrpným přikroto liž, ze jest dotčený Jan Koukol přes jisté přikázání
toho doktora Václava, kteréhož sme času předešlého
ze všech království a zemí našich pod skutečným trestáním
rozkázati ráčili, V domě svém tejně přecho
a nad to ze se v té poslední ceduli hanlivé nachází
a zejména dotejká o mlejnu sv. Pavla, pokud o tom se
jest mezi některými osobami obmejšlelo a rozjímalo, a
v těch cedulích hanlivých mečem se pohrůžky na bezhrdlí
a tak se při nás, jakž i předešle snáší, ze sme vám
i spravedlivé poručení o témž Janovi Koukolovi,
poněvadž se tu osoby a vrchnosti naší i vás, jakozto úřed
níkuv našich. dotejká, učiniti ráčili, protož vám tolikéž
poroučeli i té dokonalé víry k vám, jako k věrným pod·
daným úředníkóm naším, býti ráčíme, že vzhlédnouc na
rozkaz náš i povinnost vaši i také na to, což jest týž
Koukol proti nám ucini!, k němu nemeškajíc právem
útrpným přikrociti a jeho se tázati rozkážete, aby se na
nčm o těch vécích dotčených a, jakž sme vám předešle
skrze vyslané vaše poručili, grundt přezvěděti mohl, neb
se ten doktor (s) zprávou Jana Koukola nesrovnává, a
skrze to další podezření se nacházejí, a což tak ten
Koukol na trápení vyzná, toho nám hned odeslati neobmeškávejte jináče nečiníce; jestlize byšte pak tím, ač se
nenadějem, prodlévali a co horšího skrze to přišlo, znáti
muzete, že bychom nad tím spravedlivě těikost nésti
muosi1i a lidé by vám (jakoby se to ncdbalivostí vaší

jali.
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stalo) vinu přičítati a dávati mohli a vy byšte z toho odpovídati povinni by li. Dán na hradě Prazském v pátek
po Obřezání P. Kr. léta etc. XLIIIlo.
12. 1544, ló. února. Tamtéž f. 69. (Týmž.) Poctiví, věrní naši milí! J akoz času nedávno jminulého
z rozkázání našeho Jan Koukol a Bartoš impressor z ně
kterých hodných příčin do vězení vzati byli, kteříž až
po dnes v témž vězení jsou, i jsouc my ustavičnými prosbami od králové její lásky, paní manželky naší nejmilejší,
i také od jiných mnohých osob staráni, abychom dotčené
dvě osoby na rukojmě vydati rácili, k takovým vejš psaným prosbám sme se naklonili a milostivé povolení naše
k tomu dávati a povolovati ráčíme, aby ty dvě osoby
z vězení vypuštěny a na dostatečné rukojmě kazdá osoba
obzvláštně pod dva tisíce kop gr. č. vydána byla na tcn
způsob, když bychom týmž rukojmím tejden napřed vě
děti a oznámiti dáti ráčili, aby obě dvě osoby zase do
téhoz vězení, z kteréhož jsou vyručeni, pod propadením
vejš psaného základu od rukojmí postaveni byli. I vědouc
vy o tom, poroučíme vám, abyšte to přátelům dotčených
dvou osoh oznámili, aby se věděli čím spraviti jináče nečiníce. Dán na hradě Pražském v pátek po sv. Valentinu
I éta etc. XLIIIIo.
13. 1544, 27. července. Tamtéž f. 159. (Týmž.)
Poctiví, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, ze sme
z zvláštní milosti naši královské a na mnohé přímluvy,
kteréž ste Je nám měli, Jana Koukola na jistý zápis,
kterýž na se udělal, z rukojemství propustiti a druhého
Bartoloměje impressora z vězení též na jistý zápis, kteréžto oba zápisy od nich jsou z rozkázání našeho přijaty,
sme vypustiti rozkázati ráčili, O cemž vy vědouc, poroučíme vám přikazujíc, abyšte nemeškajíc dotčeného Koukola z toho rukojemství propustiti a impressora z vazby
vypustiti dali jináče nečiníce. Dán na hradě Pražském
v neděli po sv. J akubě, apoštolu Božím, léta etc. XLIIII".
14. 1ó48, 17. prosin:e. Rukop. č. 2117 f. 155.
Kryštof Dlask ze Vchynic k. d. na rohu od Pavla [Gona]
ze Studené Vody za C k gr. č. Act. die Sapientiae.
15. .1553, 2il. listopadu. Tamtéž f. 301. Šcbeslian
hospodář z celnice a Mandalena k. d. od p. Kryštofa
Dlaska ze Vchynic za C k. gr. Act. fer. lIlI. post Elisabetham. (Bez kvitancí.)
16. 1556,29. října. Ta1lltéž f. 371. Uroz. p. Albrecht
Smiřický z Smiřic a na Náchodě k. duom na rohu podle
Pavla sanytrníka od p. Jiříka ml. Vchynského ze Vchynic
na místě sirotkuov po Kryštofovi Vchynským z Vchynic
za C k. gr. Ac!, fer. V. post Simo et Jude.
v 17.
1562, 25. září. R1l1wp. č. 2118 f. 32. Uraz.
p. Ceněk Dašický z Barchova k. d, na rohu podle domu
Pavla 90na od uroz. p. Albrechta Smiřického z Smiřic
a na Skvorči za sto k. gr. (Relator byl Vít, hospodář
domu.) Act. fer. VI. post Mathaeum.
18. 1567, 2. května. '{a111též f. 156. Uroz. p. Ferdinand z Ryzmberka a z Svihova a na Dobříši k. d.
od p. Čenka Dašického z Barchova za sto kop gr. č.
Ac!. die Sigismundi.
19. 1569, 13. cen'na. Tmzztéž f. 221. Uroz. p. Bořivoj purkrabie z Donína a na Zehušicích k. d. od uroz.
p. Ferdinanda z Ryzmberka za sto k. gr. č. Act. fer. II.
ante Viti.
20. 1590, 9. ledna. Rukop. č. 2112 f. 349. Uroz.
p. Zachariáš Kába z Rybňan k. d. podle domu Jana
:otorka formana od uroz. p. Ferdinanda z Ryzmberka za
300 k. gr: č.
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6. 1519, 12. listopadu. Rukop. č. 2109 f. 79.
21. 1602, 14. kv~tna. Tamtéž. Ve středu po Veliké !
Dorota Konvoyá a Anna k. d. od Anny Cukrmanky
noci [JO. dubna] Jan Stork a l\Iarjána m. j. prodali kus
- za XXXV k. gr. Act. in crastino Martini.
místa od domu svého, počna od kolny mimo studnicí
7. 1540, 4. května. Rttlwp. č. 2111 j. 282. lIIistr
skrz tu starou maršlal az na ulici i s tím kusem zdi, co
Tomáš z Javořice, kancléř Star. M. Pr. a Aneika 'k. d.
se jí v tom místě obsáhne, uroz. p. Václavovi Vratislayovi
leZící podle domu kněze Václava a někdy lázně řečené
z M. za 150 k. gr. m. (Při lom mlm-í se o studnici na
na schodci od p. Jindřicha Fraňka z Liběchoya za XV
dvoře.)
k. gr. č. Ac!. fer. HI. post Rogacionum,
22. 1602, 14. června. Rt/kop. č. 2113 f. 269. Uroz.
8. 1545, 19. května. Rulwp. č'v 2117 f. 66. Pavel
p. Václav st. Vratislav z Mitrovic a na Litni k. d. od
Gon z Studené Vody a Aižběta z Sonova m. j. k. d.
UJoz. p. Zachariáše Káby z Rybňan, místosudího království
mezi domy téhož Pavla obostranně od p. mistra Tomáše
Ceského, za 525 k. gr. č.
z Javořice za L k. gr. č. Act. fer. III. post Sophiam.
28. 1611, 15. záiL Rt/kop. č. 2114 f. 45. Cís.
9. 1566, 25. května. RUŘop. č. 1172 f. 1(1. Popis
rychtář a obec ujali se domu po někdy s"abriciusovi postatku po někdy Padovi Gonovi 7 Studené Vody stal se
zustalého blíž bi'ehu podle domu Jana Storka formana,
jest u přítomnosti slovutných p. Augustina apatykáře a p.
protože při knihách městských žádného pořádného držitele
Jana Hada Kantora, konšeluov přísežných, v so~otu po
po témz Fabriciusovi se nenachází a tak týž dum právem
Bozím vstoupení léta MDLXVI: Item vinice na Sárkách
odoumrtním na J. M. K. a obec jest připadl.
II sv. Matěje Xll'/ 2 strychu i s lisem, item duom ležící
24. 1612, 12. října. Tamtéž f. 84. Cís. obec prona břehu proti špitálu a druhej u sv. Michala v Vopatodala polovici domu Matesovi z Hundeku, cís. Rudolfa II.
vicích nedoplacenej, má se zaň dodati pětmezcitma kop
komory furyru, za 500 k. gr. č. (Druhou polovici dostal
míš., kterýz jest koupen za vosmdesát kop mÍšo Item
darem.)
dvanácte uh. zL, Hem indickej vořech voblozený stříbrem,
25. 1615, 12. května. Tamtéž f. 176. Vádav st.
koflíky dva, jeden stříbrný pozlacený a druh)' samostříbrný,
dvě číšky stříbrný s kraji pozlacenými, jeden větší s zvoVratislav z Mitrovic a na Starém Kníně k. d. za 1300 k.
nečky a druhý menší s andílky, pasy dva stříbrný pozlagr. od panen: Judyty, Marie, AlZběty, Kateřiny, Veroniky
Polixeny, dcer po l\fatesoYi Hundekoyi,
cenÝí jeden yělšÍ
druhý menší, item páteře dva, jeden
větší s desíti grošy pozlacenými a jedenáctým stříbrným,
"' 1674, :?3. května. Rukop. č. 2116 f. 440. Václav
s zrny stříbrnými, druhý menší s křišťálem a s vosmi
Vojtěch Maxmilian Vratislav z JiIitrovic a na Chotovinách
groši stříbrnými, lžíc dvanácte stříbrných s dlouhými
prodal d. paní Dorotě Maxmilianě Brandštejnové roz.
držadly a s konci pozlacenými, druhejch deset lžic s tří
z Chejnova a Winterberka, jak jej zdědil po strýci svém
brnejmi držátky, item dýka stříbrná vobložená, v prostředku
p. Jiřím Maxmilianovi Vratislavovi z IIi., posléze Fr. Seraaksamit černý, druhá dýka velká stříbrná všecka s knoflíkem,
phino kapucinovi za 1450 zl. r)'n.
na němz jsú dvě litery vyryté zespod P. a Z., a sedm
prstýnkuo s ornpantíkem, a prsten zlatý s dyamantem,
kterejž pan Izaiáš Velí k vzal a má jej při sobě. S strany
pak jaký věci, že se neví, ty pak věci poněvadž před
rukama nejsou a o ně soud jest před pány soudci, od
židovky položeny býti mají. Item sekryt zlatý s pečetí
Číslo pop. B6b.
stříbrnou. Tesák s stříbrnou rukovětí, nákonCí u něho stHbrný a nuž řezáček a špice stříbrem vobloženy, item loží
1. 1439, 30. září. Ru7wp. č. 90 f. 45. vVenceslaus
šest, šatuov ložních s povlakami se čtyři postcle, kozich
dictus Bumbal el Margaretha e. d. inter balneum dictum
vlčí suknem podšÍtej, a druhý liščí týž suknem, item
in gradu ex una et Andree sítař parte ab altera erga
zbroje černý dvě s předními a zadními kusy na dva paMartinum sítař et Nietham, conthoralem suam, pro V s.
cholky, Raše dvě cínový, jedna y sedm žejdlíkuov a druhá
gr. AGt. die Jeroniíni.
ve čtyry, konvice dvě cínový po vosmi žejdlících a
2. 1473, 12. června. Rt/kop. č. 2141 f. 422. Matěj
dvě po pěti žejdlících, jedna v šest žejdlíkuov, dvě po
koželuh a Mikuláš lukař sel-nali, kterak i\1argréta Bumbatřech žejdlících a tři po puol pintě, vodlívany dvě po
lová na smrtedlné posteli ležéc, požádavši jich, aby k nie
puol druhým žejdlíku a čtyři konvičky, devět žejdlíkuov,
přišli, toto jest pi"ed nimi poručenslvie učina!a: takže
komičky dvě, jedna v puol žejdlíka a druhá y ctut žejdomek i jiný vešken statek svuoj poručila jest mocně
dlíka, a slánka sypací malá, úmývadlo s mědenicí vodliJaně, dceři své - . Act. sabbato ante Trinit.
vané cínové, druhý umývadlo týž cínové a třetí u dveří,
dvě menší) dvě pouzdra talířuov a VOSlll talíi:uov} iťenl
3. 1480, 17. línora. Rukop. č. 2106 f. 52. Margamísy velký tři, prostředních a menších šestnácte a kř"e
retha, relicta \Venceslai Bumbal resignavit ius ad domum
novní mísky čtyři, kotlíkuov sedm k vaření ryb větších
sitam penes balneum ad gradum et domum Martini pellii menších, item dva kotlíky k praní šatuov, jeden drejficis dicti Mnissek \Venceslao dieto Bum bal, genero suo,
fusem a druhý zasazený, ilcm d,"a kotly k vaření sanytru,
Jane, filie sue, uxori dicti Wenceslai. Act. fer. V. ante
jeden z nich horší prodanej, kterýž vážil puol druhého
Invocavit.
centnýře a lžice k ty potřebě železná; item sanytrnejch
4. 1501, 29, července. Rt/kop. č. 2107 f. 206.
kádí třidceti, štrokvasi'! třidceti, některý z nich nOI'ý neJohannes institor Peniezek et Magdalena e. d. penes balzaplacený, item měděnice mosazný dvě velký a třetí
neum na schodci ex una et domum Regine vidue parte
menší, mozdíře dva, jeden větší a druhý menší, a k nim
ex a1tera a Martino Bumbal pro XVIII/, s. gr. pr. Act.
jedna palice, rendlík měděný a kotlík k rybám vaření,
fer. V. post Jacobi. (Bez kvitancí.)
pekáč jeden, cedídko měděný, hrnec v kamnách a druhý
na vohništi, item dvě prostěradla kmentový, jedno ve tř-i
5. 1507, 3. listopadu. Rukop. č. 2108 j. 10. Vicpuoly a druhý ve dvě; dvanácte cejch menších i větších,
torinus Cukrman et Anna e. d. a Johanne Peniezek
pět prostěradl velkých tenších i tlustčích, cejšek na popro XXV s. gr. pl'. Act. fer. IIII. post 00. SS.
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sedm, ručníkuov
mistra Jana Husi
Spangenbergii a J ezus Syrach, stoluov šest, zidle
káry dvě, rohy jelení čtvery, jedny velký a troje
štoudev k vodě, almary dvě y síni, hrnec jako
jím vodu berou, rožnu šest, sanytru nebylo nic, truhla
velká a dvě malý.
10. 1572, 4. června. Rul/op. Č. 2118 r. 309. Eliáš
Walter k. puol domu mezi domy Bořka z Donína a Zygmunda Gona z Studené Vody od téhož Zygmunda za 300
k. gr. č. Act. pridie Corp. Christi.
11. 1572.
Rukop. Č. 1052 f. D. 12. (Svědomí ZikIJlunda Gona proti Eliášovi Walterovi.) Jan
Brejcha: Ze jest p. Zikmund prodal Eliášovi duom až po
tu zahrádku a ten plac vždycky jest náleZel k tomu malému domečku, kterej az posavad Zikmund drží, a ty dvéře
prve nebyly prolámány do toho druhého domu, který ny~ičko prodal, až potom nebožtík Pavel dal je prolámati,
udělal zahrádku. A jakž ten duom odprodal Eliášovi, hned
ten plac Zikmund najal tomu sklenáři a já sem hned ty
dvéře zazdil, který byly do toho domu velkýho. - Martin
Nos sanejtrník: Když sem dělal u nebo Pavla, otce tohoto
Zikmunda, že v té zahrádce stálo prvé kádí 50 a na tom
vo které se nyničko soudí, mívali tu suol. Potom
do marštalí jedno 20 kádí a tu před verštat 9 kádí
a potom, kde sou ty kádi byly, udělal tu zahrádku a byla
tu ulička mezi zahrádkou a marštalí. Pak se zdálo pánu,
ze d"aleko bylo tudy pro vodu obcházeti, prolámal dvéře.
- Sfastný Kilian: Kdyz sem dělal u nebo otce Zikmundova, stávaly tu kádi, kde nyničko zahrádka jest. Potom
jeho otec kázal ty kádi postaviti na tom místě, o které
se nyničko soudí; pak kázal tu dvéře prolomiti k ty komoře, kde sa!,ytr byl.
Václav Stěpánek: Některého času Eliáš se mnou
mluvě oznámil, ze jest koupil od Zikmunda dum po, t~
zahrádku a po tu komurku. Václav de Clivo, plsar
hořejší kanceláře:
Pamatuji se, když bylo od pánuv
v radě, aby Eliášovi Walterovi puol domu od Zikmunda
prodaného do kněh vloženo bylo, povoleno, týl; Zikmund
při tom oznámil, že díl domu Eliáše od Zikmundového
domu děliti se má po zahrádlm a nějaký přístřešek nebo
hradbu, k čemuž Eliáš na dotázku ode mne učinčnú,
lakli by bylo, se přiznal.
12. 1575, 8. července. Rttkop. č. 2118 J. 405.
Zveden jest Václav Plakvic z Plakvic domll Eliáše Waltera podle přísudku panského pro 106 k. 34 gr. č. Act.
die Kyliani.
13. 1577, 2~. listopadu. Rttkop. č. 2112 f. 18.
Jan Krudele jinak Slork, forman a i'vlarjána k. d. od Václava Plakvice z Plakvic za 220 k. gr. Č., jak to sám
zvodem měl. Act. pridie Clementis.
14. 1585, 13. srpna. Ruhop. č. 1136 f. 451. (Jan
forman s Janem Payremvtéz formanem.) L. 1585
v outerý po sv. Vavřinci Jan Stork forman připraviv ku
právu Jana Payra jeho jest obvinil, kterak on sa člověk
neusedlýv lidem jest v tomto městě škodlivý, nebo když
on Jan Stork slouzíc na Novém Městě domuv phšel, tu
on jej mimo naději sekerou uhodil a tudy jemu na zdraví
nemálo uškodivše potom utekl ay právu se ukrejval, ano i
velice se zavázal, že jeho Jana Storka chce na kusy rozsekati; pak kdož jednomu pohrůžky ciní a odpovídá, ten
všec!měm odpovídá, protoz Zádá v tom za opatření, a
bude-li chtíti toho popírati, on to chce naň dostatecně
prokázati.
Na kterúžto žalobu J~n Payr po hojemství vzatém dal
tuto odpověď, že on Jan Stork jemu dal k tomu příčinu,
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nebo prve jest na něho sekerou ťal, a kdyby se byl neuhnul, byl by mu ji do hlavy vrazil, a lak kdyi se uhnul,
on ji do stolu vťal a mluvil, že jest od šibenice vyprošen,
což vše z pruvodův bude sye moci vy hledati.
Proti tomu od Jana Storka mluveno, že on tomu
odpírá, aby jemu takovou příčinu dáti měl, ano kdyby
on Jan Payr nebyl křiv, byl by neutíkal, ani tomu neodpírá, kterak se velikou přísahou zavázal před lidmi, že
kdez ho koliv podskočí, ze jej v kusy rozseká.
Kdež strany sou ce sobě na odporu den jim k pruvodům az pod ztracepím té pře jest jmenován.
Na kterýchžto stojíce Jan Stork dal čísti svědomí rejstry zavedená k tomu mluvě, kterak na onen včas když byl od
něho Jan Payr obviněn, že jest jeho Storka zranil, pak
tomu odepřel, nyní pak to jest ukázáno, že jest ho zranil,
ano i že se jinde k tomu znal, pravě, CO jest učinil, že i
ještě učiní; na to dal čísti svědomí ph právě Nov. M.
Pr. zavedené, jímž se provozuje, kterak on Jan Payr se
nevážně k němu choval a jeho sekerou zranil. A právo
ukazuje, jaká takového pokuta následuje, dal čísti právo
S. XI. a podle toho poručil se k spravedlivému op~tření.
Proti tomu od Jana Payra: Tento průvod Jana Storka
jemu ke škodě nic není, nebo na onen čas učinil žalobn,
kterak by jeho bez příčiny tento Payr zraniti měl, a toho
z tohoto pruvodu jeho vyhledati se ne,muže. Neb tímto
pruvodem se to ukazaje, že by on Jan Stork jemu příčiny
dával, tak pruvod s žalobou se nesrovnává, nebo v žalobě
se dokládá, jakoby on Jan Payr odpovsdníkem býti měl,
a toho se ničími' neprovozuje. A on Stork mohl dobře
bez toho býti a pokoj jemu dáti, a byl by k tomu nepřišel. r poněvadi nic neprovozuje, nic také uziti nebude
moci podle práva A.51., kteréz čteno. Potom podal svě·
domí listovního při právě Nov. M. Pro zavedeného a
k němu mluveno. kterak z těch svědkuv se to nachází,
že on Jan Payr ~a něho sekerou ťal, a kdyby se byl neuhnul, by! by jeho Payra i na místě nechal, a poněvadž
to odvozuje, žádá za přečtení práva N. 19., B. 65., s tím
poroučeje se k spr~vedlivému opatření.
Zase od J a!la Sto rka mluveno, ač se z tohoto odvodu
nachází, ze Jan Stork naň sekeron bil, ale žádný se z těch
svědku v nenachází, který by vysvědčil, že jest jemu tou
sekerou nějakou škodu n3 zdraví učinil, ale tento Jan
Štork (i) ukazuje, že jest vzal, ano ze jemu i pohružku
činil pravě, kde bude moci, že jej zamordovati chce, aniž
toho strana ukazuje, proč by jemu to učiniti měl. S tím
spor zavřín a strany poručily se k spravedlivému právu
opatření.

Tu pan purkmistr a rada
takto o tom vypovídají:
Jan Pa)'r podle odp0l'ědi své na ialobu od Jana
Storka formana z vejtržnosti na něj nčiněnou dané to jest
průvodem sl'ým podle r;ráva vedeným dostatečně ukázal
a provedl, ze on Jan Stork ph té šarvátce mezi nimi
zběhlé ponejprve sekerou na něho Pa)"ra ťal, a kdyby se
nebyl uhnul, že by naň túž sekeru v hlavu hyl vrazil,
však že se uhnul, ji do stolu vťal, a tudy k ourazu svému
sám příčinu jest dal, toho pod řádem a práve~ učiniti
nemaje, z té příi:iny on Jan Payr jemu Janovi Storkovi
formanu tOl! zalobou povinen není podle práva, však ze
jeden i druhý pod řádem a právem toho sou se dopustili,
Ran purkmistr páni je oba dva v své trestání bráti ráčí.
Skody z bodných příCin mezi stranami se zdvihají. Actum
fer. 2. postridie Exaltationis S. Crucis (15. září) 1586.
15. 1612, 9. července. Rukop. č. 2233 f. 92. Jan
Krurlele, jinak Štork, forman a Marjána m. j. "pi'iznali se,
že sou dlužni 200 k. m. Václavovi Humlovi z Ruprštorfu
a ujišťují sumu tu na domu svém na břehu blíž špitálu a
~oněvadž
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Chodovského ležícím,vv

němž
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(R. 1615 splácí Lidmila Skybová, dcera Storkov3.)
16. 1615, 26. března. Tamtéž f. 267. Jakož nejv.
pp. ouředníci a soudcové zemští poručením svitu, které·
hož jest datum v středu po sv. Fabianu a Sebestianu
1. 1615, mezi Esterou Zaurovou a Lidmilou Skybovou,
jakolto dcerami po Janovi Štorkovi formanu, k porovnání
jich sester vlastních o slatek po otci jich pozůstali komisaře naříditi rácili, ti povolavše strany i přátelské před·
ložení stranám učinivše obzvláštně Lidmile Skybové, kterážto hájíce se zápisem kněh městských polovici statku
po otci a mateři Esteře, sestře své mladší, vydati se spě
čova!a, ,Estera však Zaurová vždy při smlouvě mezi někdy
Janem Storkem formanem, otcem jich, a nimi sestrami
před dáním statku od něho otce Lidmile, starší dceři,
učiněným zachována býtí žádala.
I takto je porovnali:
Jakož Lidmi!a Skybová, starší sestra, otce svého duom
na břehu ldící s sanetrnou i s svršky a nábytky sobě
zapsanej má, táž Lidmila při témz zápisu se zanechává,
však na ten způsob, aby všechny dluhy otce svého sama
zapravila a sestře Estéře 250 lL m. vydala.

*, 1628, 12. září. Rukop. č. 2114 f. 392. Anna
Pichlpergerová z Varvažova postoupila dům její v osadě
Malky B. na louži Abrahamovi, synu p. Abrahama Khincle,
sanýtrna řečený vedle domu Vratislavovic a Jiříka Chodovského ležící.

Číslo pop. 68.

1. 1445, 19. října. Rukop. č. 90 f. 124. Jacobus
murator et Kunka e. d. circa s. Valentinum inter domos
Wenceslai rimer ex una et ,Venceslai dicti Bumbal parte
ex altera erga Brozium, de Hradczana iudicem, tutorem
Katherine, relicle Andree sitař, pro IIII s. gr. Act. fer.
III. post Gaili.
2. 1459, 14. srpna. Rttkop. č. 210S f. 106. Bohuslaus de Montibus Cutlmis ei. Zofka e. d. - erga Jacobum lapicidam pro xnII s. gr. Act. in yig. Assumpt.
M. V.
3. 1463,4. října. Tamtéž f.19S. Martinus [pellifex],
dictus Mnich, et Regina e. d. - erga Matheum coloratorem pro XI s. gr. Aet. die Franeisci.
4. 1464.
Tamtéž f.207. Domus Martini pel1ificis.
5. 1480.
Rttlwp. č. 2106 f. S2. Domus Martini peliificis dicti Mnissek.
6. HOl.
Rl/kop. č. 2107 f. 206. Domus Regine vidue.
7. 1540.
Místo dáno nejspíše úředníky šestipanskými Pavlovi Gonovi.
8. 1572.
Rulwp. Č. 2118 f. 309. Dum Zikmunda Gona z Studené Vody.
9.

11\72.

Rttlwp.

č.

10S2 f. K. 3.

(Svědomí

ku potř,ebě Zygmundovi Gonovi. z Studený Vody, proti
Janovi Spičkoyi.) Jakub Malej svědcil: Když šel Jan Spička
z domu Zygmunda Gona, vyprovázela jej manželka Zygmunda Gona a prosila jej, aby jináče nedelal než což
jest přípověděl, a on pověděl, nestarejte se paní, jináče
neudělám, jiného nevím.
t-Iandelína, manželka Jakuba Malého: Přišel do domu
Jan Spička, posadil se v vratech a ptal se na pána, jestli
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doma; a pána doma nebylo. Potom šel nahoru a pán
domů pfišel; když šel z domu, paní jeho napomínala,
medle Spičko, nedělej jináce než což si nám připověděl.
a on řekl, že jináče neudělá.
.
Kateřina,v nebožtíka Matěje Smysla dcera: Kdyi nejprve přišel Spička k p. Zygmundovi, pán se jeho ptal,
budešIi, předce II mně, však tak, jeslliž vzal odpuštění,
uchovej mně P. B., abych já tebe od pána louditi měl, a
on řekl, že jest pořádně odpuštění nal. Potom p. Zygmund dáti mu chtěl 5 kop a on nechtěl vzíti než 30 gr.
a pravil, že lepší slovo než peníze, a tak jemu připověděl,
že u něho ten rok bejti chce.
Elena z Poděbrad: Nejprve přišel domů "\o řekl, zdař
Buoh paní Káčo, a ona paní řekla, zdráv byl Spičko; on
jí řekl, jestli pán doma a ona řekla. počkej, pán hned
domu přijde, a on řekl, aby šel s ním do jeho veštatu,
aby pohleděl na jeho dílo, jak by se mu líbilo, ne teprv a
aby mně haněl, kdyz bych u něho dělal, než neničky aby
sobě pohleděl; potom několikráte se zapřisáhl, že chce
bejti u p. Zygmunda do roka, jakž pán jeho přijede, že
sou lepší jeho slova nežli peníze a jemu že hodněji věřiti
než penězům. A pán řekl, že on cizí čeledi louditi nechce
Boba se dokládaje, nd když odpuštění vzal, že mu věří,
sám k němu do domu přišel a pro něho žádného neposílal.
Lidmila, Kunftráta manželka: Ze sem byla u p. Zyg111unda a ptal se Spičky, budeš-li li mně čili nebudeš, a
on pověděl že bude, aby se na tom bezpečíl, pán toliko
jeho domů přijede, konečně se na to bezpečte, že budu
u vás dělati, u svého pána dělati nechci, nechť sobě
jiného ptá.
Michal Strnad: Přišelvsem k p. Zygmundovi a leZelo
pěti tolarů na stole, aby Spička je vzal na dílo, potom
knzal jeden proměniti a půjčil mu 30 gr., že více slov
sobě váZí než peněz, aby se bezpečil, že u něho dělati
cbce.
Jan Famire: Když sem byl u Hory, slyšel sem, že
Andres Minych zavdal uherský zlatý Hromádkovi kotláři,
který sanejtr vaří U Hory.v
Ondrej Minycb: Jan Spička nikda se mně nezjednal
do roka a taky nikda odpuštění nebral, než dělá u mně
na tejden; ale okolo ssředopostí zpráva mně došla skrze
jiné pacholky, že by Spička u mně dále dělati nechtěl
než do Veliké noci, tu sem já psaní učinil do Hory
Kutný nějakému Hromádkovi, jestli by Spička u mně
dělati necbtěl, aby u mně veš!at spravil, i uherský zlatý
v tom psaní sem poslal, ale odpovědi psané mně nedal
než oustně mi vzkázal, jestli že by Spička u mně bejti
nechtěl, že se on neodpovídá u mně sloužiti, ale manželka
toho Hromádky vzkázala mně, abych já se na jejího muže
I)ebezpeCiI, že ona do Prahy jíti nemíní. Tu sem já Jana
Spičlm žádal, aby u mně se jednal do roka, on nechtěl
toho učiniti pravíc tak, že se jakživ u žádného pána do
roka nejednal, že také u mně jednati nechce, ale že muže
jemu to P. B. dáti, ze u mně dále slouhti bude než se
naději a že ode mně se nestrojí, že mi dá napřed dvě
neb tři neděle znáti.
Václav Fabritius: Toho sem v pravdě povědom, že
sem byl s Zygmundem Gonem v sanejtrně za branou pominulého týhodne, přišel Andres Minich za námi, a Zygmund Gon sobě stěžoval ukazujíc kádi přichystaný k dílu,
kotel II jiné věci, že by len Jan Spička, čeledín Andresa,
podle smlouvy k němu na dílo zanedbával přijíti a že
toho škodu znamenitou má, kdyby jeho nebylo, že by
nedal toho kotlu ani kádí strojiti, žádajíc Andresa, aby
ho nezdrZoval, a Andres žalostivě p~osil, aby za některou
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neděli zanechal, že kdyby ho pustil, musil by veštat SVU]
vopustiti a státi ho nechati, a že sám tomu řemeslu nerozumí, a tak by k škodě znamenité přišel. A potom sem
seděl na dvoře s Andresem, kterýž mně prosil za přímluvu
k Zygmundovi, aby mu jeho donekud zanechal, a to ne·
jednou ke mně mluvil žádajíc přímluvy, a jakou odpověď
od Zygmunda vzal, že toho učiniti nemůž, o tom dobře vi.
10. 1577.
Rl/kop. Č. 2118 f. 40S. Dům Zikmunda Gona.

11.

1579.

Rl/kop.

Č.

1059 f. 66.

(Svědomí

mezi Zygmundem Gonem z Studené Vody a Michalem
Židem). Alžběta od Vondřeje přívozníka svědčila: Byla.
sem při tom, když tento Žid Michal přišel ku paní Káči,
Zygmundově manželce, s krajčím, prosil aby mu dala
ze jest dobrý člověk; ona pověděla, ze ho neprej slibuji za něj, jest dobrý člověk, a ona když
slibuješ dám mu hospodu. Já pak odešla a paní Kapravila mi, že ten krejčí pobral pět mís cínových,
svícen, pantofle, kord, sekeru mlynářskú, a druhi kraj čí
když spal uřezal mu ten jistý z plundr klíč a všel do
komory, za mnoho kop pobral, to sem od ní slyšela, víc
nevim, stalov seto po sv. Duše léta tohoto. - 1zak Žid,
syn Josefa Zida, svědčil. Před některou nedělí, já ncpamatuji kterého dne, přišel ke mně Izák Kože Žid a prosi! mne, abych šel k Z)'gmundovi Gonovi, já tak udělal
a on se mnou byl ten Žid a prosil ten Žid, abych mluvil
s panem Zygmundem, aby toho Michala Zida pustil z vě
zení a chtěl mu dáti dobri kapr, já sem se také k tomu
přimlouval a cht,ěl sem jemu také sám nětco z svých
penez pro toho Zida, přiložiti, a Zygmund sobě proti mně
stěžoval, že by ten Zid měl jemu nějakého krajčího dohoditi a jemu že by se mělo mnoho ztratiti u něho, a
sem j~ se opět přimlouval a chtěl sem mu dáti tolar,
toho Zida pustil a v vězení nedržel, to sem učinil na
toho Izáka Kože, a p. Zygmund chtěl kopu gr. a
ode všeho chtěl pustiti, víc nevím. Mendl sklenář
svědčil: Mluvil Michalu bratr, že sou přivedli do Zygmundova domu toho krajčího a že mu nekázali krásti,
to mluvil, že vídávají toho krejčího každi den v ulici,
víc. -- Beyle, hrahele Chomutovského žena, svěd
Nevím nic jiného, než že jest Zygmund obeslal toho
Michala, potom Zygmund stál a Žid tu nebyl; když
ho obsílal, pověděli, že ho doma není, že jest přes pole;
když ho potom podruhé obsílal, ten Zid stál a Zygmund
nestál, a tak nikdy se spolu neshledali, já! pak dále nic
- lzrahel Chomutovský svědčil: Já neznám toho
s kterým se Zygmund soudí, by přede mnú stál,
byl sem nemocen, lezel sem na smrti; praviI mi Zygmund,
z.e by měl přede mně obsílati toho Žida, nebo tehdáž
sem poručil jinému rychtářství, když sem sám ležel v nea tak když sem chtěl v knihách pohledati, Zygmund
sám, že netřeba hledati, že sou se neshledali, že
Izák Kože:
lam není nic poznamenáno, nic nevím. Zygmund když dal Michala do věžení, tehdy sem já se
ptal Michala, proč jeho dal Zygmund do vězení. Michal
pravil, nejsem mu nic dlužen ani s ním nemám nic činiti
a dal mne do vězení a já řekl mu, dám já Zygmundovi
sám od sebe, aby tě pustil z vězení, nic jiného. Kostečka: Léta etc. 79. v dobrý paměti mi zuože pred sv. Duchem p. Zygmund Gon požádal mne,
šel k rychtáři židovskýmu, chtějí na nějakýho Mikrajčího Zida dáti právo, že jest mu přivedl Bartle
krajčího slibujíc mu zaň, že jest věrný, a Zygmund na
Jeho žádost ze jest ho choval; potom ten Bartl pobral mu
mís pět cínových, pantofle, sekeru mlynářskú i jiné věci,
a za pivo zuostal 18 alb. i jinimu tovaryši vzal kabát

XVlIJ. V byv. Gral1átové ul. -

C. p. 69a.

327

barchanový, a ten kraj čí tovaryš ho hledal, nemohl ho
najíti"množstvíkrát to sobě Zygmund stěžoval. - Abraham Zid, Marku syn, svědčil: byl u p. Zygmunda hěj"ký
krejčí, já mu dal dělati zivůtek tykytový, potom sem
chtěl svý vyplatiti a on pravil, že mu nějaký jiný krajčí
ukradl, já pak nevím, jestli to pravda či nen l , a pravil,
že mu ještě se více šatuo\' při tom ztratilo, víc nevím.

12.

1607.

Rukop.

Č.

1066 f. 214.

(Vysvědčení

o řádném v stav manželský vkročení Jiříka Chodovského
a Anny z Kosoře a V tom manželství splození Jana, syna
jich.) Vypovídají Kateřina Vlkanovská z Chodova a Kateřina Vlašská, po Janovi Vlašským, měštěnínu St. M. Pr.,
vdova. Tato praví: Byla sem nebo Danielovi a potom Janovi, kterej živ jest, kmotrou, synům Jiříka Chodovskýho
a Anny m. j.

13.

1608.

Rukop.

Č.

324

f. 444.

Dum Jiříka

2114

f. 392.

Dum Jiříka

Chodovského.

'"

1628.

Rukop.

č.

Chodovského.

Číslo pop. 6Sa.
1. 1455, 17. dubna. Rukop. č. 2105 f. 36. Johannes
Tluxa et Manda e. d. sitam ad b. Virg. in lacu pelles
domum Jacobi lapicide immediate erga Margaretham, relictam Wenceslai J'.Ianhal, pro VII S. gr. Act. fer. V. post
Cond. pasche.

2. 1456, 4. prosince. Tamtéž J. 61. Johannes dietarius et Dorotltea e. d. - erga Johannem Tluxam frenificem pro XlI s. Act. dic Barbare.
3. 1459, 4. srpna. 1 a1lltéž f. 105. Nicolaus lukař
e. d. in ripa in llcie penes domum Jacobi lapicide immediate erga Johannem sellatorem pro Vs. gr. Act. sabbato
ante Sixti.
4. 1464, 7. května. Tamtéž f. 207. Mathias cerdo
et Margaretha e. d. acialem posť balneum na schodci
penes domum Martini pellificis erga Nicolaum lukař pro
XVI'/2 S. gr. Act. fer. II. ante Asc. dom. Per dd.
ofnciales officii sex dominorum Mathie cerdoni addita est
are a longitudinis trium cubitorum, lalitudinis vero quantum
curia eiusdem extat dilatata. Ex qua quidem losungare
tempore bernarum debebit II gr.

,
5. 1541, 25. června. Rulwp. č. 2111 f. 315. Jan
Zába z Vlkanova a Johanna k. d. na břehu na rohu vedle
domu Ve1íkový jdúc od sv. Valentin a od Ambrože Šlahy
a Alžběty m. j. za XIII k. gr. č. Act. sabbato post
Joan. B.
6. 1556, 3. listopadu. Rukop. č. 2117 f. 312. Václav Po}edne k. d. podle domu Pavla sanytrníka od Johanny Zábové za XXXV k. gr. č. Act. fer. III. post 00.
SS. (R. ] 560 splácí vdova Kateřina Polednová)
7. 1575, 9. června. Rukop. č. 2122 f. 139. Jakož
jsú pozuostaly dva domové po někdy Václavovi Polednovi
šlejfíři a synové J abb, Jan, též Kateřina, malka jich, kdež
o takový grunty mezi Kateřinou a jmenovanými syny porovnání se stalo, že ti domové pošacováni jsou ve 300 k.
gr. m., na břehu ležící ve 100 k. a druhý ve 200 k. m.,
i Jan Poledne ujal jest v podílu svém duom na břehu
vedle domu Zikmunda Gona, Jakub pak téZ ujal druhý
duom u sv. Valentina, z kteréhož matce své 100 k.
dáti má.
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8. 1575, 7. října. Rulwp. Č. 2118 f. 414. Zikmund
Smrl ldoboucník a Kateřina k. d. vedle domu sanytrnického od Jana Poledne za 50 k. gr. č. Act. fer. VI. post
Francisci.
9. 1601, 4. líjna. Rulwp. č. 2113 f. 214. Vojtěch
Drbal koželuh a Marjana k. d. od poručníkův sirotkův po
Zikmundovi ::'mržovi kloboučníku za 125 k. gr. Č.
10. 1608.
Rukop. č. 324 J. 444. [Pokojníci]
v dome Vojtěcha Drbala: Antonín zedník, Bartl tesař,
Lukrecie švadlí (ta dítě dala chovali, sama že sedá, do
fraucimoru), Adam Beránek a Pavel, nááenníci a podruzi.
ll. 1616, 27. ledna. Rukop. č. 2114 J. 195. Jan
Mauryc rukavičník vzdává dům svůj Mandelíně m. své a
tato svuj manželu svému.
1622, 22. června. Rukop. č. 2114 f. 301. Jan
Gebl tesař a Marky ta k. d. v osadě M. B. nad louži mezi
domy Jiříka Chodovského a Jakuba Vodňanského od Jana
Mauryce a Mandaleny m. j. za 250 k. gr. č.

*

Císlo pop. 69b.
Zápisy starší obsažené v knihách tH-adu šeslipanského
a mostského se nezachovaly.
1. 1599.
Rukop. č. 2148 J. 21. Stala se
smlouva s p. Janem Kapounem z Karlové Hory z jedné
a Jakubem Vodňanským mydlál'em a Marjánou m. j. strany
druhé, jakož jest on Vodňanský jemu Kapounovi 20 k.
m. dlužen. takovou sumu na domě svém na břehu za sv.

Valentine~ ujišťuje.
2.

1601.

Rulwp. Č. 2113 J. 214. Dum Jakuba

Vodňanského.

3. 16J7, 17. září. Rukop. č. 1141 J. 2.56. 1.. P.
1607 XI. Maii Marjána Vodňanská obeslavši Salomenu
Koldinskou vinila ji z nářku poctivosti, kterak léta tohoto
1607 ve ctvrtek Zelený před památkou slavného hodu
Vzkříšerlí beze vší příčiny od ní Marjány Vodňauský dané,
tu kdež na ln'ámě sedá, ji na poctivosti její nařkla s odpuštěnínl, ze jest kurvou svodnickou a od svozování že
po dvou a po třech stech kopách brala, k tomu že zlodějkou jest, čemuž ona, aby laková býti měla, odpírá, a
pro týž nářek cedule řezané k ní jest cdeslala, na kteréž
poselství žádné patrné odpovědi jest nedala, nýbrž to vše
na sebe vztáhla, pro tož aby takový nářek na ni vedla a
ukazovala, přiloživši ceduli k zalobě, a ta jest čtena.
Proti tomu po vzat0m hojemství od Salomeny Koldinské skrze Pavla Dupáka, přítele jejího, mluveno: Jakou
jest onehdy žalobu ucinila Marjána Vodňanská na ni Salomenu, kterak by ji ve čtvrtek Zelený 1. J 607 narknouti
měla, že tu žaloba v trojích věcech rozdílných jest uči
něna, proli kteréž mohla by se neodpovídáním hájiti; ale
ušetřujíc právu i sebe zaneprázdnění, poněvadž jest ona
Marjána k ní poselství ueinila, a dávajíc jí odpověď na ně
těm nářkuom odepřela, protoz toliko toho žádá, aby jí
pokoj dala, že ji má za poctivou a dobrou ženu, a majíc
jí pokoj dáti, ještě pod soudem tímto pokoje před ní
míti ne muže, nebo soucí páleným ráno napita a potom
vinční k večerou ji plundruje a haní, lmrev i jinak jí nadává, tak ze hlavy vystrčiti z domu pro ni nemůže a
poněvadž se zná, že neví o ní než všecko dobrý a poctivý jako o dobrý a poctivý ženě, aby jí jen pokoj dala,
ze ji též chce řečí i skutkem polmj dáti, zvlášť že pan
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purgmistr a páni dosti s věcmi i jinými zaneprázdnění
míti rád, tudy se jí vidí za věc neslušnou, aby stolice J.
lvIti C. těmi pl-íeinkami zaneprazdňovati se měla; že se
pánuom PražanuoIll slovutné a vzáctné poctivosti tytul
dává a píše a toho tytule i měštky poctivě poZívají, aby
se lak k sobě chovaly, jakž na poctivé měštky záleží, že
je v té příčině pan purgmistr a páni napomenouti ráčí,
zádala.
Zase od Marjány Vodňanský, že jest pod tímto soudem zhaněla a kurev svodnických ještě včera jí nadala.
což se ukáže, a podle práva C. 30., kteréž loho brán<
neměla by toho činiti; při čem toho dále pan purgmistr
zl\Staviti ráčí, podala toho k uvážení. Z kteréhož uvážení
jest jim oznámeno, poněvadž strana obviněná jest tomu nářku
na odporu, a takový odpor musí skrze průvod se vyhledati,
protož že se jim čas právní k pruvoduom i odvodům ukládá
a když vedle téhož oznámení zase 10. Septembris před
právem stály, Marjána po opáčené žalobě s odpovědí dala
čísti svědky rejstry zapsané, listovní Jiříka Humle, mluviti,
ti svědkové vysvědčují, kterak jest bez hodné příCiny Salomena jí Marjánu nařkla, prolož podle práva B 65, C
14, roz, 1, 2, zřízení zemského K 19, práva C 18, roz.
1, 2, C 19. 20, R 5, roz. 1, 2, pokudž by se k mluvení
další příčiny nedalo, poručila se v tom k opatření.
Od Salomeny dána nejprve zaloba s odpovědí ku
přečtení s ~í,? při t?m prom~u,~ením.' že jest se nadála
]ako'J. jest zUlobou tezkou ohl;lnena~ ze ta
bude,
nebo vinila ji, že by ji kurev a svodnic nadala, a po 200
i 300 kopách od svodnictví brávala, provedeno však toho,
že by to mluvila, není; a pakli jest co mluvila, měla sobě
k tomu příčinu danou, a chtíce vždy zaneprázdnění uspořiti, doložila toho v odpovědi své, že ji za dobrou ženu
má, a kdo co komu půjčuje, tomu se zase lak odplacuje,
davši tolikéž svědky rejstry zapsané čísli, k tomu mluviti,
ráčili sou p. purgmislr páni odvod její slyšeti a z toho
nacházeti, že jest jí 1\Iarjána Vodňanská vždycky prve
haněla, ze jest kurva cizoložná a toho neukazuje, nad to
"ejše na duom její tloukla, jí pokoje nedala a naříkala, a
tak sama sobě přičísti to musí, kdo jest se pak lépe
choval, již jest slyšáno, a aekoli ona Marjána prve se
v kožíšku do vody utekla, majíc tato sobě na ní stěžovati,
však mohlo to bylo dosavad v dlouhé truhle zustávati,
kdyby toho byla sama nevyložila a na sebe nevyjevila,
přiloživši ješlě právo C 30. 31, zřízení zemské R 24,
poručila se též k uvážení.
Od Marjány Vodňanské: Doslechla (otiž průvodu
Salomeny, že pak ta Anna svědek slyšenou řeč svědčí, i
Jiřík Veselický co od p. Heřmamkýho z Sloupna slyše!,
a tak podle práva B 69 za jistou věc položiti se nemohou,
však zase proti tomu Pavel Pihavý a Floryan Feli< svědčí,
že když jest Marjána o tom zvěděla, k němu pánu
z Sloupna poslala, ale on tomu před nimi jest odepřel.
A poněvadž jest žalobu provedla, bude očekávati, davši
opáčiti dictum po učiněném sporu mezi nimi vynešené,
dolozila k tomu, že jest ještě zde na ralhauze ji haněla.
llemajíc se proti témuz dictum a vyměření toho dopustiti,
A také Salomena jiné vedla ne!: v žalobě stojí proti
právu B 12, 22.
Od Salomeny: Chtěla by nyní to tímto dotáhnouti,
že by jí pod touto pří naříkati měla, ježlo svědkové seznávají, ze se to vespolek mezi nimi dálo, ale kdo ví kdo
jest toho příčina, a podle práva původ takových věcí za
urážejícího se u práva drží. Co p. Plésa dolýče seznávají
svědkové, že jest doložil, že ví, proč jest to mluvil, ale
neodpírá tomu J\larjána, co Anna Tancerová svědčí; Anna
Hašková, ta zjevně dokládá, že jest svodnicí a že kurvy
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chovala, toho pak na ni neprovozuje, co do žaloby položila, aby cizoložnicí byla. A tím spor zavřín.
Kdež p. purgmistr a rada v-ypověděli: Poněvadž Mal"
jána Vodňanská obvinivše Salomenu Koldinskou z nářku
cti žalobu svou svědky podle práva vedenými dostatečně
jest provedla a prokázala, že jest ji táž Salomena Koldinská
pi:ed dobrými lidmi, že by kurvou svodnickou a zlodějkou
býti mela, nařkla, naproti eemuž táž Salomena Koldinská
yedouC k odpovědi své svěáky to jest léž provedla a ukázala,
ze jesl ji dotcená :\farjána Vodňanská, že by kurvou cizoložnou byla, zjevně narkla, a kdo by z nich počátkem
lakových nářkuov byl, toho se "x;hledati nemůže, zřízení
zemské a práva království Ceského vyměřují, jestli
by jeden druhého zhaněl a ten se mu zase odhaněl,
že haněni za hanění býti a pře k zdvižení od práva při
jíti má. Z tech pi'íčin takový jeden i druhý nářek od
práva se zdvihá, moří, ruší a v nic obrací, tak že jedné
ani druhé straně, dědicuom a budoucím jich k ujmě poctivosti b)Tti nemá nyní i na časy budoucí. Že sou se
pak toho pod řádem a právem tak nevážně na zhoršení
jiných dopu,titi ,měly, p. purgmislr páni pro budoucí
toho při nich přetržení obědvě v své trestání bráti ráčí.
Actum 17. Septembris 1607.
4. 1620.
Listím1- 1.-451/57. Marjána mydlái'ka Pibavá.

Číslo pop. 70.
Starší zápisy v knihách úřadu šestipanského a mostského se nezachovaly.
1. lb60, 10. ríjna. Rukop. č. 211Z f. 463. Jan
zlatník a Barbora k. d. li sv. Valentina na rohu
někdy Václava Poledne od Tomáše Bechyn60 k. gr. č. Act. poslridie Dionisii. (Spíaceno
1572, 6. února. Rt/lwp. Č, 2118 J. 298. Václav
a Kateřina k. d. vedle domu Polednovic od Valentina Sti-íhrského a Lidmily m. j. za 67i/~ k. gr. Č. Ad.
díc Dq,rothee. (R. 1582 kvituje Ondřej Hejtmánek, Václa"a Ceřena náměstek.)
2.

*) Týž vzal si l\Iarkétu, vdovu po sladovníku VáclaBřečkovi, kt?rý měl na břehu dvě haldy (srov. rukop.
~. ;!1l7 f. 37 a c. 100uf. 76.) Snad byl tedy dům č. p.
v
,O Yyslal'en
na tomto haldišti.

;O\;!

Gra1~áfové

ul. -
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3. 1586, 28. dubna. Rukop. č. 2112 f. 231. Katerína Hejtmánková oznámila, kdež jest Jiříkovi Fenderovi
z Nornberka 104 k. gr. č. povinna byla a ten dluh na
d?;nu,. s;ém u sv. Valentina jemu ukázala, jakž pak oá
pnseznych zedníkuov a knmeníkuov v té sumě jest odhádán
že jemu ten lakov)' duom postupuje. Act. fer. II. post
Marci eL
4. 1586, 28. dubna. Tamtéž J. 231. Tomáš Grof
z Grajfenberku k. d. od Jiříka Fendera za 100 k. gr. C.
Acl. fer. II. post Marci ev.
5. 1588, 14. březua. Tamtéž J. 308. Jan Hanuš
Forls a Voršila k. d. na rohu blíž břehuov ležící od p.
Tomáše Grofa z Grajfenberku za 120 k. gr. č. Acl. fer.
II. post Reminiscere.
6. 1592, 3. června Tamtéž f 381. Kašpar Erber
cís. harcíř, a Anna k. d. proti kostelu sv. Valentina vedl~
domu Kateřiny Polednové od Jana Forče za 175 k. gr. Č.
Acl. [er. lIlI. post Carp. Chr.
7. 1593, 10. zárí. Tamtéž f 405. Dorota Gregorova
jinak Fibíkova vdova k. d. v Kaprovic ulici na rohu
proti sv. Valentinu ležící od Kašpara Erbera a Annv m.
j. za 180 k. gr. e. Act. fer. VI. post Nati". jI. V. (Rolm
1598 splácí Jan Kantor Brodský a Katerina m. j.
8. 1595.
Rukop. Č. 2113 J. 32. Zveden p.
Tomáš Grof v dum Doroty Gregorovy pro 5 k. gr. peněz
gruntovních.
9. 1599, 9.
Tamtéž f. 144. Zmocněn
Jiřík Pachernyt,
;l,fenš. :II. Pr., domu Jana Kantora Brodského pro 15 k. gr. č. peněz gruntovních.
(Odpor polozily Anna, Mandalena a Kateřina, sestry vlastní
a dcery po Dorotě Fibíkové.)
10. 1604, 19. cervence. Ruko}'. č. 1029 J. 93. My
Rudolf - oznamujem tímto listem, že v té při mezi
Esterou Jiříka Pachernyta manželkou, z jedné a Mandalenou, též KateJ-inou, dcerami po někdy Dorotě Fibíkové
pozůstalými z strany druhé, co se 100 k. gr. m. peněz
gruntovních zadfŽalých dotýče - povázivše toho všeho
- takto ten ortel fer. 3. in octayam Trium regum (12.
ledna) 1. 1604 uciněný v prvním artikuli napravujeme:
Poněvadž Jiřík Pachernyt učiniv zvod a zmocnění do
domu nárožního u sv. Valentina pro 15 k. gr. č. po
právě svém nekrácel, nýbrž roku a dni projíti dal, protož
takovou spravedlnost, těch 15 k. gr. č., jest promICe!.
Co se pak ostatní sumy dotýčc, ly obi:alovaní ve dvou
nedělích složiti mají.
O č. p. 85.
o celnici mostní.

(Prádlo

Jošlovské) víz níže zprávy

XIX
Císlo pop. 191.
Spitál Křižov'níku s červenou hvězdou.
..

.

1235,

12. února.

Lis/ina podvrž. v archivu

Idaslen1ÍlIl. In nomine sancte Trinitatis el individue unitatis

amen. ::'Jos \Venceslaus, dei gracia guartus rex Bohemo·
rum,' ulli\:ersis fide christiana predilis in perpetuum. Quomam aCClOnes morlalIum .sub tempore sollempniter celebrate propter longevum temporis cursum proch dolor a me-

moria decidere consvel'erunt, expedit ct omnino necessarium arbitramur, ut, ne suis frustrentur effectibus, liltera.
rum et teslium amminiculo perhennentur. Noscat igitur tam
presens hominum ctas guam Sllccessnra in Christo fidelium
postcritas; guod nos ad predecessorum et Sllccessorum
nostrorum remediurn propriamgue salutem, moti tamen
specialiter pia et devota precum instancia dilecte sorori,
nosl>:e, d. Agnetis, hospitale s. Francisci, guod ipsa in pede
ponlls Pragensls ad usus infirmorum peregrinorum et
guorumlibet debi1ium ibidem confluencium construxit, cum
42
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fratribus eiusdem hospitalis ordinis Stelliferorum presen·
tibus et futuris huius subnotate libertatis privilegio ex affiuen·
cia regia gaudere volumus iugiter et eiusdem muneris pIe·
nitudinem eosdem fratres a nobis nostrisque successoribus
in perpetuum possidere de regali largicione ipsis. p'rimo
liberalíter concedentes et sub obtentu nostre gracle pre·
cipientes firmiter et districte, ut nulli nostrorum officialium
camerarii, ministeriales, barones, nobiles, iudices pro vin·
ciales vel simplíces seu cuiuscumque potestatis nostre
extíterint rectores, in dicti hospitalis curiis, villis, civita·
tibus et aHodiis ac in omnibus eorum bonis aliis habitis
et habendis aliquod forum iudicii pro quacumquc causa
quantumcunque magni criminis fuerit, videlicet homicidii,
furti, stupri, incendii, spolii vel alterius cuiuslibet flagicii,
sibi contra statutum regium aliqualiter atlrahant vel usur·
pent. Volumus cnim, ut fratres predicti in omnibus
eorum bonis et possessionibus de omni causa facultatem
habeant manu videlicet libera iudicandi, ipsis ex nostre
plenitndinis gracia concedentes, ut si quid umquam ho·
micidii vel alterius nephandi criminis in hereditate eornm
subortum fuerit, de hoc primo COram eorum prefectis et
iudicibus per actores tantummodo iusticia requiratur. Qui
si ad distinccionem et decisionem cause neglígentes vel
insufficientes extiterint, ex tunc talis casus discussio summo
magistro et fratribus prefati hospitalis ab actoribus defe·
ratur, ut fine debito, mediante tamen iusticia civitatum
nostrarum, et non alia, decidatur. Quod si magister et
fratres antedicti hospitalis ad hoc determinandum eciam
ine<[pertes vel tardi seu maliciosi, quod absit, extiterint et hoc
per testimonium fide dignum probatum fuerit, huius litis
contestacio et cause predicte detruncacio ad examen
tantum regalis presencie pertinebit; ita tamen, ut quicquid
coram nobis vel nostro iudice specialíter super hoc delegato satisfaccionis exinde vel emende prof1uxerit nobis,
totum in usus pauperum dieti hospitalis ct debilium con·
vertetur. Addentes eciam, nt si per defectum supradictum
pauperes et homines predicte fundacionis corarr: no?is vel
nostri, iudicibus hoc modo respondere conhgent pro
quocumque casu, ad nullum alium locum, quam ad castrum
noslrum Pragense ipsos citari !iceat per aliquem. quem·
cumque nostrum nobilem vel actorem.
. .
Eisdem eciam fratribus et eorum hOnl1l1lbus ex ha·
bundancia favoris regii liberaliter indulgemus, ut si ad
forum alieuius iudicii seu secularis sive spiritualis contra
modum supradicti processus dueti fuerint vel coacti,.
lieet eciam causa maxima mediante, ab eodem penitus
sint exempti et adversam partem ipsis in expensis, quas
fecerunt, per presenci a condempnamus, additis omnibus
illis, qui Prage vel in aliis nostris civilatibus fratres vel
homine. antedicti hospitali. pro quacumque causa occupa·
verint vel gravaverint indecenter. Ad hec de nostra muni·
ficencia sepedictis fratribus conferimus graciose, ut per
omnem hereditatem hospitalis eorum in quibuscumque
locis ipsis expedire videbitur, ad ampliorem infirmorum
refeccionem et profectum, nullis obstantibus casibus, tabernis eorum utantur perhenniter pacifice, libere et
quiete. Preterea si forsan propter terre necessitatem pr,,·
nominatos fratres et eorum successores de hominibus
hospitalis exaccionem, que vocatur steura vel perna regis,
umquam dare continget, ipsam tantum fidelitati eorum
per omnes possessiones suas committimus colligendam;
quam eum prosecuti ex integro fuerint, mediam eius
partem nostre camere, reliquam vero ad usus infirmorum
predicti hospitalis fideliter assignabunt, nullis nostris offi·
cialibus et collectoribus ipsis resistentibus in hac parte.
Insuper magistrum prefatum cum suis posteris hospitalis
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nostri hoc muneris dono potiri volumus, ut cum sex equis
infra terram et cum octo extra terre nostre terminos
expensis nostre familie sit asscriptus; inhibentes distriecius, ne quis suppanorum nostrorum in quocumque nostro
vel eorum negocio in bon;s supradicti hospitalis se re·
cipiat ad pernoctandum in eorum preiudicium et gravamen. De libero eciam nostro arbitrio concedimus, ut pre·
dicti fratres per omnes possessiones suas venandi liberam
in evum potestatem habeanl et omnis posteritas eorundem.
Demum omnia bona nostris baronibus a nobis quocnm·
que iure collata, que sepedicti fratres ordinis Stelliferorum
ad hospitale donacionis vcl empcionis titulo conlraxerint,
sive in civitatibus vel in villis, curiis, ecclesiis, silvis,
piscacionibns, pratis, campis sive in aliis quibuscumque
proventibns habeantur, cuncta eisdem personis presentibus
et affuturis predicta bona eum omnibus obvencionibus ac
utilitatibus eorundem ad usus et refeccionem debilium in
perpetuum conferimus iure hereditario possiden.da. Quam
donacionem ad omnes nostros po stero s extendl volumus
in hiis scriptis; adiicienles nichilominus, quod prediclum
hospitale nostrum cum omnibus suis tam rebus. quam per·
sonis omni et maxima liberlatis frui debet graCla, que per
nos seu predecessores nostros umquam in terris nostris
cuiquam esse facta dinoscitur, perhenniter et gaudere; ad
quam libertatis graciam ipsum presentibus confirmamu~.
Cum autem huius pie affeccionis et dOnaClO!llS nostre ll·
beralitas iam dieto hos pilali tam in suis personis quam
possessionibus in palam facta sit ad landem dei principa·
liter sueque genitricis Marie et omnium sanctornm pan·
ter gloriam et honorem ac in remedium predecessorum
nostrorum ct nostram ac successorum nostrorum propriam
ad salutem, ipsi summo deo suiusque sanctis omnibus,
nec n011 sanctissimo palri nostro, summo sedis apostolice
pontifici Gregorio, qui nostre voluntatis et donacionis in
hac parte magnificenciam ad preces nostras personahter
confirmavit, promillimus :egia fide data pro nobis ~c
omnibus nostris succeESonbus, quod omnem excellencle
nostre munificenciam hiis litteris editam et impensam circa
dictam hospitale et in bonis suis ratam et inviolabilem
et inconvulsam peroetuo "olumus observare, de libero nos
ad hoc obligantes "arbitrio cum omnibus nostris successo·
ribus ut si umquam cogente quacumque necessitate per
nos 'vel sequaces nostros bona prenominati hospitalis
nunc habita velhabenda ab eo alienata vel in usum
alterit1S nostre fundacionis quantumlibet care vel eciam ad
utilitatem sororis nostre Agnetis sive s. Francisci sti·
pendia translata fuerint, per donum seu per rapinam vel
calumpniam aliquam et redacta, et eciam si de malicia
quacumque, quod absit, predicte liberalitatis nostre colla·
cio circa bona sepedicta suis effectibus privata fuerit et
minuta ex tunc ad eiusdem defeclus restitucionem et re·
formaclonem integram, indignacionem omnipotentis dei et
bannum bb. apostolorum Petri et Pauli ac offensam et
proscripcionem omnium regum nos et tota.m su~cessi:am
nostram posteritatem profitemur et decermmus mcunss~.
In cuius rei perpetue firmitatis vigorem presentls
scripture seriem conscribi et sigillo nos:re sublimitatis
iussimus insigniri. Testes autem sunt hii: J ohannes, ve ne·
rabilis Pragensis ecclesie episcopus, Eppo, Pragensis pre·
positus et totus eiusdem ecclesie conventus, Bahuta, pre·
positus Bole~laviensis, Arnoldus, prepositus Wissegradensis,
laici: Roznata. noster cammerarius, Meztidruch, castel!anus
Pragensis, Za~isse subcamerarius, Ypoch castellanus 'vVisse·
gradensis, Budizíaus el J arozlaus, fratres uterini, Zulislaus
de [Z]trinic, Bavmr de Lubohowic, Sdezlaus de Synic et
alii quam plures clerici ac laici fide digni. Acta sunt hec
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a. dominice incar. MCCXXXV, regni nostri a. XIIlIo.
Datum in ambilu Pragensis ecclesie pridie idus Februarii,
indiccione III a.
*2. 1237.
In nomine sancte Trinitatis et in·
dividue unitatis amen. Nos 'vVencezlaus, dei gracia quartus
rex Bohemorum, universis fide christiana preditis in perpetuum. Acciones humane, que sub tempore sollempniter
celebrantur, cum tempore defluere consveverunt et sepius
propter incertos rerum eventus cassantur, ita quod nullam
efficaciam soreiuntur. Expedit igitur et omnino necesse
est, quod ea, que per longevum temporis cursum possunt
a memoria decidere et facillime annullari, litteris et testi·
bus perhennentur. Ad absterganda igitur tocius ambigui.
tatis "estigia noscat tam presens homiuum etas, quam in
Christo successura posteritas, quod nos hospitale s. Francisci, quod soror nostra d. Agnes solummodo ad usus in·
firmorum et peregrinorum seu aliorum pauperum ad idem
confluencium ex summa devocione Prage construxit, cum
omnibus, que nunc possidet vel in posterum iuste possi·
debil, in regiam proteccionem suscipimus concedentes eis
plenissimam liberlalem et eciam omnem exempcionem
cunctaque privilegia, que a nobis vel ab antecessoribus
nostri, data sunt ecc1esie Wisschigradensi, addentes eciam,
quod quicumque aliquam rebus vel personis, ubicumque
fuerint, ad hospitale pertinentibus violenciam vel iacturam
intulerit, in bannum regium cadat pariter et offensam.
Insuper quicumque reus vel homicida aut qualiscnmque
f!agiciosus infra terminos curie hospitalis predicti confu·
geril, null.m calumpniam penitus paciatnr, et quieumque
ibidem "iolenciam inferre presumpserit, indignacionem el
baunum regale se noverit incursurum. Testes autem huius
rei sunt: Venerabilis Pragensis ecclesie J ohannes episcopus el Peregrinus, quondam eiusdem ecc1esie episcopus,
Arnoldus, prepositus lVi schigradensis et cancellarius aule
regie, Eppo, Pragensis prepositus, et eil1sdem ecc1esie
tolus conventus, Hermannus, prepositus Lutmiricensis,
Bohulo, prepositus Boleslaviensis, laici: Stezlaus camerarius,
Groznata, Heinricus, filius Witigonis, Budizlaus etJarozlaus
fratres, Mstidruch, caslellanus Pragensis, Ypoch, castella·
nus IVischigradensis, Zlavnik castellanus, Noztup, prefectus
de Primda, Zawise subcamerarius et quam plUl·es alii
regni noslri fideles. Cum autem hoc statutum cum nostro
consensu et favore sit sollempniter celebratum, volentes
ipsnm perpetue firmitatis vigore roborari, presenti. scrip·
ture seriem conscribi fecimus et sigillo nostre sublimitatis
iugsimus insigniri. Acla sunt hec a. dom. incar. MCCXXXVlIo,
nostri anno VlIlo. Datum apud Pragam per manum
notarii.
'*3. 1237, 14. dubna.
Gregorius episcopus,
senu s servorum dei, dilectis filiis .. magistro hospitalis
s. Francisci Pragensis eiusque fratribus tam presentibus
quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.
Omnipotens deus, qui alto providencie sue consilio cuncta
disponit, cor et animum dilecte in Christo filie Agnetis,
sororis karissimi in Christo filii nostri, illustris regis Bohemie, tantn caritatis igne succendit, ut in monasterío
s. Francisci, pauperum monialium inclusarum Pragensis
Christo se ip·sam in odorem svavilatis offeret et pietatis
ac compassionis inluitu ad opus infirmorum et pauperum
hospitale, in quo divino estis obsequio mancipati, fecerit
et dotarit. Nos igilur prosequentes eius sanctum proposi.
tum et apostolico palrocinio confoventes ad prcces ipsillS
predic~um situm in fundo, quem prefatus rex
Romane concessit et tam idem quam venerabilis
[rater noster Pragensis episcopus plenarie libertati donavit,
sicut in eorum ad 110S transmissis perspeximus [litteris]
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contineri, in ius et proprietatem b. Petri et sub nos tra et
apostolice sedis proteccione suscipimus et presentis scrioti
privilegio communimus. Inprimis siquide~ statuentes, 'ut
ordo canonicus, qui secundum deum et b. Augustini re·
gulam in eodem hospilali de maudaio nostro institutus
esse dinoscitur, perpetuis ibidem lemporibus inviolabiliter
observetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque
bona idem hospitale in presenciarum iuste ac canonice
possidet aut in futurum concessione pontificum,largicione
regnm vel principum, oblacione fidelium seu aliis iustis
modis prestante domino poterit adipisci, firma vobis ves·
lrisque successoribus et i11ibata permaneanL De quibus
hec propriis duximus exprimendo vocabulis: Locum ipsum,
in quo prefatum hospitale silum est, cum omnibus per·
linenciis suis, vil1am Glupeting cum omnibus villis ad
eam pertinentibus, Hummecle et Nindoscitus, víllam Borotiz
cum om nibus vil1is ad ipsam pertinentibus, videlicet Su·
penecwizt et Drachtensichi, "illam Ribenic cum suis per·
tinenciis, villam Rochische cum omnibus pertinenciis suis et
alias possessiones vestras cum pratis, "inei;, terris, nemoribus,
usuagis, pascuis in boscho et in pIano, in aquis et molen·
dinis, in vii s et semitis et omnibus libertatibus et immu·
nitatibus suis. Sane novalium vestrorum, que propriis ma·
nibus aut sumptibus colitis, de quibus aliquis actenus non
percepit, sive de ortis, virgultis et piscacionibus vestris,
seu de vestrorull1 animalium nutrímentis nullus a vobis
decima, exigere vel extorguere presumat. Liceat quoque
vobis personas liberas et absolutas e seeulo fugientes ad
conversionem reci pere et cas absqlle aliqua contradiccione
retinere. [Prohibemus insuper, ut nulli [ratrum vestrorum
post factam in eodem loco professionem fas sit de loco
ipso nisi arcioris religionis obtentu discedere, discedentes
vero absque communium litterarum vestrarum caucione
nullus audeat retinere.] Cum autem generale interdictum
terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis, excommunicatis el
interdictis exclusis, non pulsatis campanis, suppressa voce
divina officia celebrare, dummodo causam non dederitis
interdicto.
Pro consecracionibus vero altarium, sive pro oleo
sancto vel alio ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub
obtentu consvetudinis vel alío modo quocunque audeat
extorquere, sed hec omnia gratis vobis auctoritate nostra episcopus dyocesanus inpendat, alíoquin liceat vobis hec eadem
auctoritate recipere a qnocunque malueritis katholico ano
tistite graciam ct communionem sedis apostolice obtinente.
Quia vero interdum dyocesani episcopi copiam ncn habetis, si quem episcopum Romane sedis, ut diximus, gra·
ciam et cOll1munionem habentem et de quo plenam no ti·
ciam habeatis, per vos trans[ire] contigerit, ab eo bene·
dicciůnes vasorum et vestium. consecraciones altarium sen
basilícarum, ordinaeiones cle;icorum, qui ad ordines fue·
rint promovendi, recipere valeatis. Obeunte vero te, nunc
eiusdem hospitalis magistro, nullus ibi qualibet subrepcio·
nis astucia seu violencia preponatur, nisi quem fratre,
communi consensu vel fratrum maior pars consilii sanioris
secundum deum el b. Augustini regulam providerint eli·
gendum.
Libertates prelerea et immunitates concessas vobis
a rege, episcopo et capitulo supradictis auctoritate apos·
lolica confirmantes nichilomínus inhibemus, ne quis archie·
piscopus, episcopus vel prelatus alius in hospitale predictum
vel regulares personasinibi domino famulantes excommunica·
cionis, suspensionis vel interdicti sentenciam audeat pro·
mulgare, quam contra prohibicionem huiusmodi prolatam
decernimus non tenere. Paci quoque et tranquillitati vestre
pateraa inposterum sollicitudine providere volentes aucto·
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ritate apostoiica prohibemus, ut infra c1ausuras locorum
yestrorum nulIus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere yel
interficere seu riolenciam audeal exercere_ Decermmus
ergo, ut nulli omnino hominum hceat prefatum hospitale
temere perturbare aut eius possessiones auferre "el ablatas
retinere, minuere seu quibuslibet yexacionibus fatlgare,
sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernacione ac sustentacione concessa sunt nsibus omnimodis pro futura salya sedis apostoJice auctoritale. Ad
indicium autem huius percepte a sede apostolica libertatis
unum bisancium nobis nostrisquc successoribus annis singulis persolvetis. Si que igitur in fut~rum ~cclesiastica
secularisve persona hanc nostrc constJtuC101l1S pagmam
sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terdove con1ffionita, ni si reatum suum congrua satisfaccione
correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque
se divino iudicio exislere de perpetra\a iniquitate cognoscat
et a sacratissimo corpore BC sanguine dei et domini redemptoris nostri Ihesu Christi a1iena fiat atque in extremo
examine districte subiaceat ulcioni. eunctis autem eidem
loco sua iura servantibus sit pax domini nostri lhesu
Ch)'isti, quatenus et hic fructum bone accionis percipiant
et aput districtum iudicem premia eterne pacis iuveniant
amen. Datum \Viterbii per manum magistri Guillhelmi,
s. Romane ecclesie vicecancellarii, XYIII. kalendas Maii,
indiccione IX, incarnacionis dominice a. MCCXXXVIII",
pontificatus vero d. pape anno Xlo.
"'4. 1247. Beckovshý 1. str. 402. Albrecht
z Štermberka, ncjv. mistr nejprvnější, maje věků svého
74 léta a jsa nejv. mistrem 30 let, v Pánu usnul. Na jehožto
místo volen byl Kunrad, muž vážný a velkého věku.
"'5. 1250, 10. října.
lnnocencius episcopus,
servus servorum dei, venerabili fratri .. episcopo Pragemi saIutem et apostolicam benediccionem. Precibus
dilecte in Chrislo filie Agnetis, sororis monasterii s. Francisci ordinis s. Damiani Pragensis, de cuius bonis hospitale ipsius monasterii immediate ad apostolicam sedem
pcrtinens constructull1 dinoscituf} benignum j~lpercientes
assensnm fraternitati tue per apostolica scripta mandamus,
quatinus .. magistro et fratribus eiusdem hospitalis, si
expedire videris, defcrendi siguum cOllgruum, quod tibi
videbitur, concedas auctoritate nostra liberam facultatem,
contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione
postposita compescendo. Datum Lugduni VI. idus Octabris
pontificalus 11ost1'i anno oclavo.
.
*6. 1252, 21. května. Prameny déjil1 Cesli)ích ll.
str. 290. Eodem anno XII. kal. Junii fundatum est hospitale ad pe dem pontis in ripa rluminis Wltave a fralribus
Stelliferis ad honorem s. Spiritns.
~'7.
1252, 17. června.
Nicolaus_ dei gracia
eccIesie Pragensis episcopllS, magistro C. ct fratribus hospitalis s. Francisci Pragensis cunctisque fratribus tam presentibus, quam futuris eiusdem professionis et ordinis per
Bohemiam, Moraviam atque Poloniam vel in quocumque
loeo terrarum sunl ad presens vel fuerint inposterum constitutÍ, lnagistro, qui nune est, vel suis successoribus ca·
noniee intrantibus el ipsi hospitaJi et subiectis imperpetuum. A domino Innocencio quarto, Romane sedis summo
ponlifice, accepimus in mandatis, quatinus deferendi signum congruum auctoritate apostoliea vobis eoncederemus
liberam facultatem, cuius mandati tenorem presencium
presentibus litteris decrevimus inserendum, qui talis est:
Innocencius [viz výše č_ 5.] H uius igitur auctoritate
mandati, habito prundentum virorum consilio, statuimus et
auctoritate apostolica, qua in hac parte fungimur, conilr-
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mamus, quod pro signo in mantello et cappa slellam
rubeam cum signo crucis rubee desuper libere et in
omni loeo absque contradiccione cu:usquam sive obstaculo
deferatis. Et ne aliquis ausu temerario contra mandatum
apostolicum el noslrurn in deferendo huiusmodi signo
vobis ingerut molestiam aut gravamen, sub interminacione
anathem;tis prohibemus. Et ni si huiusmodi temerarius molestator cicius resipuerit, sentenc:Ían1 excommunicacionis,
quam auctoritate apostolica nunc ferimus, secundo terciove commonitus, si nOll destiterit, appellacione postposita, tunc inccurrat. Ad cuius rei evidenciam presentem
paginam sigi1li nostri munimine roboramus. Datum Prage
in ecc1esia s. Fetri in vico Teuthonicorum presente abbate
lITontis Syon presentibusque fratribus Minoribus aliisque
vlurimis religiosis a. d. 1\1CC quinquagesimo IlO, XY"
kalendas Julii.
"'8. 12ó3, 6. dubna.
In nomine domini amen.
Nos ,Vencezlaus, dei gracia Bohemorum rex quartus,
omnibus Christi fidelibus tam presenlibus quam futuris,
ad quos hoc scriptum pervenerit, salutem in salutis auctore.
Humane vite varietas, mundi cursus instabilis sua mobilitate nos arnmonet, qui sumu s, lícet inmeriti, in fastigio
regii eulminis auctorc domino constiluti, recordari temporum eternorum, qualiter per opera pietatis, quibus facta
est repro mis si o hercditatis eterne, donatori omnium placeamus) ita ut eunl dies extreme examinacionis adveneril,
tuba clangente angelica in adventu filii hornini, a dextris
in numero ovium gregis domini collocemur. Sane cum
religionis propagacionem plantare ét plantalam foyere
modis omnimodis debeamus, precipue lamen hospitale s_
Francisci, quod olím ad s. Petrum, nunc autem in civitate
Pragensi in latere pontis constructum est, prosequi volumus favore ampliori, ea nimirum raciolle, quia Agnes,
carissima soror nostra, anci1la Christi, ciusdem hospitalis
primum auctrix exLÍterit et fundatrix. Qua dc re omnia
bona, villas} possessioncs, ecclesias, fara, thelonea, silvas,
prata, paseua, domos, molendina) aquas, piscaciones , ob·
laciones, decimas, predia rustiea vel urbana, immobilia
vel ll10bi1ia sire se movencia, a nobis vel a matrc nost! aj
magnifice memorie regina Constancia, et dieta germana.
nostra Agncle, aut fratre noslro Premizl, marchione Moravie t ct carissimo nato nostro Prenlizl, cluce Austrie et
Stirie et marchione 1'v!oral'Íe, vel a quocumque fideii reglli
nostri eidem collata fuerint hospitali, te:lOre presencium
in perpetuum confirmamus. Bona autem hec sunt:
Ecclesia s. Petri in vico Theutonicorum cum agris,
areis, molendinis et aliis perlinenciis suis, Hlupetin cum
vil1ulis, scilícet Humenz, Hnidoschicz, agri" vineis, pratis,
silvis et omnibus pertinenciis suis, Borothicz, Dratheschicz,
Supenowicz cum sil vis, agris, theloneis ct omnibus perlinenciis suis, que mater nostra Constancia regina magistro
et fratribus hospitalis de nostro consensu et libera voluntate ad refeccionem contulit infirmorull1; Dawlicz cum
suis pertinenciis Dobrichowicz eum agris, sHvis, aquis,
pasení s, vineis et aliis pertínenciis sui~~ ecclesiam in
Wribna cum omnibus iuriblls, dccimis cl aliis pertinenciis
suis, ecclesiam in Cubito cum omnibus iuribus, vilIis, decimis et aliis pertineeciis suis, Cralup quoque vil1am, que
iacet super Wltawam, quam olim Campnosius, civis Pra·
gensis, minus iuste occupaverat, quando f"it subcamerarius
matris nostre regine Constancie, cum nec a nobis nec ah
aliquo progenitorum llostrorum umquam silli data fuerit
vel alicuí de suis, predicto conferimus hospitali absque
aliqua eontradiccione perpetuis temporibus iure proprio
possidendam. Item villam forensem Gumpolcs cum lheloneo,
silvis, agris cuHis et incultis et aliis pertinenciis suis,
j
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ecclesiam eciam s. Ypoliti circa Znoim et ecclesiam in
Rotic1 ln l\loravia eum "iIlis, agris, yineis silvis, molendinis. decimis el aliis attinenciis suis a nobis collatas de
cons~nsll dyocesani Brunonis confirmamus eisdem fratribus
hospitalis. Insuper Zrinownik, qllod iacet in provincia
Shacensi, cum villis Blatna, Thize, Rohozn, BaJcowa,
Hozlrasek,
nobis moriente Choiata sine prole obveneranl,
nostre Agneti ad edificacionem c!austri contulimus, que ea predicto hospita!i de nostro lihero consensu vendidit, CU1l1 silvis, agris et aliis pertinenciis suis
in perpetuum 1ibere possidenda. Villam eciam \Valowe,
a Praga ad miliare distat, quam Chunradus cognomine
de nostro consensu eis vendidit, villam eciam
111 Priboy el vil1as Duba, Brizna, Brizina,
Horka, Rozquas Albertus miles de Duba et J ohannes, cognalus
de nostro consensu cum sil vis, agris, pratis
mulendinis eisdem contulerunt, iure prop'ii possidend~
confinnamus. Preterca vilas Humprechtiz, Drahoniz. Zadi\yiz , \Vieko\viz) Duno\viz, quas Fridericus lniles, 'marsa!chus coniugis nostre regine Chunegundis, de nostro
consensu eis contu!it, cum sil vis, agris cultis et incultis
cl aliis pertinenciis suis inre proprii confirmamus.
Item vil1am Chrinuz maiorem, que a Praga fere ad
duo miliaria distat, quarn Boehuzlava, relicta nobilis viri
Z\'lszthonis~ CQram omnibus nobilibus regni a~senciente
filio
Zulizlao milite in monasterio s. Francisei in die
libero contulit post mortem suam hospila1i cum
omnibus aliis pertinenciis et cum omnibus immoatque mobilibus sive se moventibus, quam colladonem nos predictis fratribus hospitalis in perpetuum
confirmamus. Villam eciam Racziche sitam in lIIoravia,
'luall1 germanus noster Premizl, marchio Moravie, eidem
ho.'pitali contu!it, predium eciam situm in vilI a Chetomiz
cum vinea, agris, silvis) molendinis et areis duabus in
civitate Znoim et aliis pertinenciis suis, 'lue ZwogJo
ioculator cum consensu Jilii nostr; Premizl, marchionis
~jora\'ie, eidem vendidit hospitali, predielis fratribus COllílrmamus. Ecc1esiam ecíam s. \Valentjni in cíviiate Pracum areis adiacentibus et cum villa Tazeniz, que
ecclesic dos est, quam nobiles virj Dobrahozt,
Drisko donavcrunt hospitali et fratribus, conJirmamus.
quoque circa s. \Valentinum usque ad pedem pontis , quas relicta viri nobilis Hroznate eum COnsensu Jiliorum suorum Wilhalmi et Benesii libera voluntale donavit eisdem hospitali et fratribus, conJirmamus.
Ad hec villas et predia cum theloneo snper pontem
cl donarii" qui recipiuntur de tabernis vini in civitate
2ragensi ct extra circa menia civitatis, que ad reparaci 0!lCJll fracture pontis destinata sunt, magistro ct fratribus
hospitalis conferimu, in perpetuum possidenda, ita ut ipsi
fratres de bonis predictis [racturas pontis secundum anti{lUa~l consveLudinenl teneantur, cum necesse Íuerit, rcsarClre. YilIe autem hec sunt: Zlivenz, Holean, \Vrantsicz,
:\Ialeticz, Zelubo, Talcn, Smrikowicz, Triboto\,-e unum
pr~dium eum pratiE: sil vis et aliis pertinenciis suis hospitah et [ratribus in perpetuum eonfirmamus. Porro hospitale de M)'sa cum ecclesia, vmis, silvis, molendinis et
a,ii, pcrtinenciis suis predieto hospitali et fralribus in
confcrimus in perpetuum possidenda. Item hospitale
cum capei1a s. \','encezlay adiacellte, vilIis et
aliis pertinenciis suis Pragensi ccnferimus ho spi taJi. Hec
omnia. inguam, supradiclo magistro et fratribus hospitaJis
s. Francisci in latere pan lis in Praga conferimus et confirmarnus in perpetuum possidenda. Omnes eciam libertat\:s ct emunitates, quas nos et prcdecessorcs nostri geD
ncris et honoris \Yisegradcllsi "cl cuicumgue ulie ecclesie
j
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regni nostri concessimus, predicto conferimus hospitali,
ita ut hospitaJia de Misa et de Ponte nec non alia hospitalia, que eidem domui accesserint in futurum. sed et
domus, ecc1esie, vme, a!lodia predicti hospita!ís s~renitatis
nostre predictis libertatibus glorientur.
Ct autem celsitudinis nostre donacio et confirmacio
perpetuis temporibus maneat inconvulsa, presens scriptum
sigillorum nostrorum munimine roboramus. Testes autem
!ruius facti sunt: Nicholaus, Pragensis ecclesie episcopus,
Thobias prepositus, Vitus, decanus Pragensis, Engbertus
decanus, Fridericus scolasticus, Albera, canonicus \Visegradensis, Johannes, abbas de Strahowe, Martinus, abbas
de Breunowe, frater Chunradus de \Vormacia et frater
Farchasius de domo s. Francisei; nobiles viri GalIus.
Zmilo, Borso, Bavarus, \Vittiko de Novo Castro, Chunra:
dus de ChiJingeberk, Zulislaus, filius Zvizthonis, Boruta,
Pomnien, Zawis, Pitrolfus miles, Frowinus, Ebrlinus monetarius, Heinricus dictus Crancpurgarius, cives Pragenses,
cl alii quam plures. Datum in Praga a. d. m. ducentisimo
quinquagesimo tercio, octavo idus Aprilis, indiccione undec;ma, per manum Herbordi, curie nostre notarii.
Nos eciam Otakarus, qui et Premizl, dux Austrie et
marchio Moravie, natus incliti regis \Venceslai, collacionem
seu confirmacionem patris nostri ratam habentes omnia
supradicta magistro et fratribus hospitalis bona voluntate
in perpetuum confirmamus. ln cuius rci argumentum sigilla
nostra per manum Wilhelmi, curie nostre notarii, appendi
lUSSlmus ad cautelam presencium et presidium futurorum.
Nos quoque Nicholaus, Pragensis episcopus, piam ordinacionem et donacionem seu confirmacionem il1ustrium
principum regis Bo!remie Wenceslai et filii sui Otakari,
qui et Premizl, pio favore prosequentes auctorilate omnipotentis dei et nostra sub ioterminacione anathematis
proibemus, ne quisquam predictum hospilale, quod summo
pontifici immcdiale subiacel, in rebus vel personis audeat
molestare. Ad cuius evidcnciam presentem cartam sigilli
nostri apensione signamus. Datum in Praga, sicut supra
dlctum est, a. d. m. CC quinquagesimo tercio.
*9. 1272·-76, 14. třez. Otbacarus, dei gracia
Bohemie rex, dux Austrie, Styrie, Karinthie, mal'chio Mo·
ravie, dominus Carniole, marchic Egre ac Portu s Naonis,
universis per regnum Bohemie constitutis, quibus presentes
líttere exhibite fuerint vel ostense, graciam suam et omne
bonum. Exhibitores presencium, nuncio, hospitalis s. Francisci super pontem Pragensem, ad reparaéionem pontis in
Praga per magistrurn el fLltres ipsius hospitaJis pro colligendis elemosinis specialiter deputatis, universitati vestre
duximus litteris nostris regalibus affectuosius commitendos;
atlente nichilominus iniungendo, quatinlls eosclem nuncios,
cum ad vos vcnerint pro petendis elemosinis, ob divine
ac nostre maiestatis reverenciam recipientes in brachiis
caritatis vos eisdem circa tam pium rei publice negocium
quociens, quando et ubi aliquem seu, aliquos ex vobis
requirendos duxerint, debea!is benivolos cxhibere non
permittenles ipsos ab aliquo molestari, il" quod' vobis
proinde preter nostre gratificacionis inpendium regnum
debeatur eternum. Datum Prage II. ydus Marcii.
*10. 1275.
Beckovský J. sll'. 427. Merkotto.
v počtu třetí !lejv. mistr, Cídiv ten řád chvalitebně 15 let
a maje věku svého 58 let v Pánu usnul. Jeho pak předek
Kunrad, řídiv také ten řád 13 let a maje věku svého 80
let a tři měsíce 1. 1260 umřel.

"'ll. 1279 -1290.

z

BechYNě č_ 46.

Novdli, FOr11l1tldl; Tobidše

(Biskup Tobiáš potvrzuje všechna cl arodilí krále Václava a jiných.) Thobias, dei grada Pl a·
gensis episcopus, . . magistro, priori et fratribus hospitalis
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s. Francisc; Prage'nsis etc. Dignum et congruum estimamus, equitas quoque racionis exposcit, quod pii s votis et
honestis petencium desideriis favore benivolo concurrentes,
prebeamus eciam noslre 1iberalitatis assensum.· Hine est,
quod ius palronalus et ipsas ecclesias, quas elare memorie
vVenceslaus, rex Boemie, aliique nobiles seu fideles Pragen,is dyocesis vobis el ves tra hospitali ad usum et sustentacionem infirmorum eiusdem hospitalis eum omnibus
rcdditibus et aliis pertinenciis contulerunt, vobis tenore
presencium, salvo iure obediencie, quam tenentur rectores
ipsarum ecclesiarum parrochialium nobis nostrisque archidiaconis exhibere in spiritualibus nec non eciam in temporalibus, imperpetuum confirmamus. Ecclesie autem iste
sunt tales ct tales in tali loco.
Hanc igitur donacionem, quam predictus rex aliique
nobiles seu fideles ad usum infirmorum vestris hospitalis ac
fratrum ibidem serviencium p;a devocione ordinarunt, ratam
et firmam habentes, predictas ecclesias el capellas cum
suis redditibus libera voluntate divine retribucionis intuitu,
salvis decimis episcopalibus, videlícet VI denariis, qui de
quolibet fumo tam vestrorllm qllam aliorum hominum, qui
ad easdem parrochias pertinere noscuntur, et per totum
reguum colliguntllr, tam in spiritualibus qllam in temporalibus perpetuis temporibus vobis vestrisque fratribus
confirmamus. In cuius rei augmentum presentem paginam
conscribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari.
Datum etc.
"12. 1282.
Beckovsky 1. str. 451. Otto nejv.
mi-tr v počtu IV. řídiv ten řád 7 let a maje věku svého
48 let v Pánu usnul, na jehožto místo Erhart, jinak Ekart,
jemuž také Ekbert říkali, volen byl.

"'13.

1283~1:dfJO.

Novdk,

Formuldř

Tobidše

z Bechyně č. 49. (Kapitula Pražská nařizuje děkanovi
u sv. Jiljí, aby prohlásil klatbu nad Křižovníky špitálu sv.
Františka, protože staví jez od hořejší strany mostu na
škodu biskupových mlýnu pod ostrovem.) Ulricus, miseraracíone divi"a prepositus, magister G(regorius) decanus et
capitulum Pragensis ecclesie honorabili viro d. S., decano
s. Egidii, salutem in domino. Cum religiosi viri fratres R.
magister, Conradus prior et J o(hannes) claviger, seniores
hospitalis s. Francisei in capite pontis Pragensis, in preiudicium manifestum et gravamen molendinorum episcopatus Pragensis, postorum sub insula Ostrow et aliorum,
que situari possunt sub curia episcopali, sicut ab antiquo
situata fuerunt, construant et construi faciant obsta cul um
seu clausuram ex superiori parte pontís et flumini; Wtltawe, nos iniuriam nostre ecclesie, sicut nec debemus,
dissimulare nolentes ac volentes tX officio nostro procedere, cum construccio huiusmodi se exhibeat conspectui
hominum et nulla possit· tergiversacione celari, vobis mandamus, quatenus in predictos R. magistrum, C(onradum)
priorem Jo(hannem) c1avigerum - si a construccionc non
dcstíterint et non destruxerint, quod illicite construxerunt,
excommunicacionis sentenciam proferatis - . Datum Prage
etc.
"'14. 1283 -1290.
Tamtéž Č. 50. (3. děkan
u sv. Jiljí prohlašuje klatbu nad Křižovníky, protože nechtějí upustili od stavby jezu.) In nomine domini amen.
Ego S., decanus s. Egidii, exsequutor ad monendum
cl compellendum per sentenciam excommunicacionis religiosos viros fratres N. magistrum, C(onradum) priorem et
Jo(hannem) clavigerurn, seniores hospitalis s. Francisci
Slelliferorum in capite pontis Pragensis, ex eo, quod iidem
fratres in gravarnen et preiudicium manifestum ecclesie et
molendin6rum episcopatus l'ragensis - construunt el COllstrui faciunt obstaculum seu clausurarn in flumine Wiltawe
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ex superiori latere pontis Pragensis, quia iidem fratres _
per me - ammoniti trina vice, ut desisterent a predicto
gravamine et construccione obstaculi - desistere renuunt
et contempnunt nec volunt de'struere, quod construxerunt
iniuste, ideo in predictos excommunicacionis sen tencíam profero et promulgo - .
*15. 1283-1290.
Tamtéž Č. 51. (Křižovníci
slibují biskupovi, že upustí od stavby na Vltavě.) Nos
frater N. magister, frater C(onradus) prior totumque collegium hospitalis s. Francisci in pede pontis Pragensis
ordinis Stellatorum perspicientes, quod ex alíena rei detencione non solum fame, verum eciam sahltis proprie
dispendium quivis incurrit, istius scripti testimonio profitemur ac publice protestamur ad futurorum hoc et presencium noticiam tenore presencium deducentes, quod nos
minus san o circumventi cO!1silio in flumine Wiltava in
superiori parte pontis Pragensis a pila ta1i et tanta pontis
eiusdem usque ad insulam il1am, que in viciniori loco
consistit s"pra pontem predictum, Arena vulgarita appellata, molendinorum nostrorum obstaculum in preiudicium
molendinorum d. episcopi et d. prepositi Pragensis temere
protendi et construi feceramus, unde ab hiis nos, que
deum cffendllnt et homines, salubriter abstinere et avertere cupieutes - promittimus, quod deinceps nullatenus
altemptabimus nec atlemptari aliquatenus faciemus, quod
obstaculum et pro nobis et molendinis nostris aliquod
fiat in preiudicium d. episcopi et d. prepositi Pragensis
supradictorum molendinorum per nos et nostros quoslibet
successores. In cuius rei etc.

Tamtéž Č. 52. Nos frater
"16. 1283-1290.
nostro et omniurn successorum nostrorum nomine in
hiis scriptis promittimus et publice protestamur, quod
obstaculum molendinorum nostrorum ultra superiorem
partem pontis Pragensis nullatenus extendemus nec exlendi
uUo umquam tempore faciemus - .
* 17. 1292, 27. června.
(Statuta vel decreta
reformacionis per visitatores apostolicos data et precepta.) A. d. MCCXCII, V kal. Julii nos Bernhardus,
dei gracia ;\1isnensis prepositus, et nos fraler Heidenricus,
abbas monaslerii Scedlicensis, hospitale s. Francisei
Prage de mandato sedís apostolice visitantes subscripta
statuimus per ordinem universis firmiter ab omnibus
observari: Inprimis cum confessio non solum a peccatis
illstificet, verum eClam virlutum graciam nutriat et
infundat, statuimus, ut omnes fratres tam canonici, quam
professi ad minus semel in mense confessionem faciant
integram el contritam. Et quia expedit, ut sacerdolts sacrosancla commercia corporis et sanguinis domini petractantes mundiciam babeant honestatis, volumus, ut rasuras
alteris faciant seplimanis et eorum numerus taliter aug·
rnentetur, quod Prage tres vel qualuor ad agend um divinum officiurn continue demorentur et alias in domibus
amotis secularibus presbyteris collectentur. El hiis adici·
mus, ul cum hostia salutaris devota mente sit pocius, quam
oculis corporalibus contemplanda, inhibemus, nequis fmtrum ad ipsam videndam per diversa vadat altaria hora
misse, sed uno in loco ad audiendam missam honeste et
ordinarie insimul se disponant.
Item cum ordo principaliter sedi apostolice sil subiectus, a qua tamquam ab origine emanat omnis gracic
plenitudo, precipimus, ut electus prior non posluletur
amodo per episcopum confirmari, sed presenti nostra confirmacione et ordihis auctoritate a predicta sede apostolica
robore perpetuo stabilita curam habeat animarum ct una
cum magistro membra ordinis hine inde dispersa visitent

Č. p. 191.

annuatim et iuxta sui ordinis instituta quoslibet puniant
transgressus certis ex causis officiales ab officiis ammoventes.

Preterea cum scandala sunt _. pro vil'ibus evitanda et
honestas in moribus preferenda, statuimus, ne quis fratrum
in civitatibus, in quibus ordo possidet domus, cum personis secularibus comedat sive bibat, sed conceditur, ut
in mensa prelatorum seu religiosorum eis comedere
opportullo tempore sit lícitum et permissum, nec extra
rcfectorium sui huiusmodi prandii quiscunque absque
licencia magistri vel prioris cibum percipiat sive poturn.
Et ut testimoniuUI sibi prestare mutuo de commissacione
valeant regulari, nullus in parochiis, curiis hospitalibus
vel hospiciis solus, sed cum fratre socio vel laico mat.ure
commissacionis, si frater haberi non poterit, demoretur.
Insuper ut religiosis quibuslibet vester ordo sit conformis, quadragesimale ieiunium feria secunda post dominicam Esto mihi precipimus inchoari. Preterea ne domus
debitorum oneribus aggravaretur, inhibemus firmiter et precise, ne quisquam sine sui superioris licencia magna contrahat debita sive parva; tl'ansgressores ab officiis deposit i
et arnmoti per magislrum taliter puniantur, quod penis
ipsorum acerbitas ceteri. presumptoribus transeat in
exemplum.
Statuimus insuper et mandamus, ne quis fratrum officialium cultellum sive gladium preaculum habeat, sed in
viam processuri cum non acuminatis cultellis exeant et
reversi, ea apud magistrum, quoJsque iterato exeant, re.
ponentes.
Ceterum ne temeritas ordinis et paupertas personalis
temerilatem fortassis Ilon valeat sustentasse, mandamus, ut
ad ordinem nulla prorsus recipiatur persona sine nos tra
licencia speciali et de nostro procedat beneplacito et
consensu. Sorores eciam maneant in ordine iam recepte,
nulla prorsus ipsum ordinem denuo receptura, nisi cui sine
gayi scandalo non poterit denegari.
Item cum omnia bona domus siut pro infirmis principaliter deputata., volumus, ut magister unum ferlonem
magistre per singulas tribuat septimanas et adhuc ipsum
grande (') sibi subsidium administrent secundum cuiuslibet
f&cultatem et idem panis el potus, qui datur fratribus !ll
communi, detur omnibus generaliter et infirmis.
Denique cum sit iudicium unanimitatis et caritatis, ut
uniformes ordinis participes et laboris equalítatem in victu
leneantur et veslitu, volumus, ut fratres el sorores crucem
ferentes communitatem in cibo teneant atque potu et
saltem uno vestítu vestiantur ab ordine annuatim et si
aliquem si ve aliquam contigerit infirmari, eis caritative
solacia et necessaria ministrentur et omnis esus carnium
minucionis tempore diebus ab ordine inhibitis inhibetur,
nisi durntaxat providenti alicuius infirmitate magister dixc rit dispensandum.
Damus eciam licenciam generalem, ut cappis amodo
depositis et amotis omnes in legacionibus vel pro negociis equitantes signatis cruce palliis uti possint. Cupientes
eciam omnem proprietatis materiam abolere, committimus
magistro et, cornmendatoribus ac provisoribus universis,
ut in libris et aliis necessariis pro sua possibilitate taliter
sibi commanentibus studeant fratribus providere, quod
nulla ipsis remaneat occasio, ut proprium aliquid recipiant
aut reservent. Volentes preterea fragilitatis resecare scandalum et ruinam, prohibemus, ut nulla sororum a modo sine
nostro scitu et sentencia ad domum aliam emittatur et
prebendarias mulieres~ ab eorum consorciis in locis Guibuslibel precipimus amoveri. Scriptum hoc singulis mťnsibus
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in capitulis quibusIibet ad integrum recitetur, ne quis de
statutorum ignorancia se excuset.
*18. 1293.
Beckovsky J. sfr 458. Ekard,
nejv. mistr v počtu pátý, zemřel, kterýž řídil ten řád II
let a věku svého měl 63 léta; na jehožto místo vyvolen
byl Frydrych.
.
.' 19. Okolo r. 1300. - Loserth, St. Pauter Formu/ar Č. 16. Venerabili domino specialissimo nec nou
amicorum suorum peramantissimo d. Friderico, divina
miseracione generali magislro domus hospitalium Prage
in pede pontis, fratri ordinis Stelliferorum cum cruce, Johannes, com pater suus fide1issimus de Argentina, \'Ínculum
indissolubile sincerissime caritatis - . Vestre - significo
caritati, quod 'Vernhero, filio meo, vestro patrino, dil'Ína
predestinacione de ecclesia competenti fideEter est provisum; per cuius ecclesie opulenciam mihi ceterisque
amicis suis poterit suffragari. Insuper toto affectu - milli
salus in hoc videretur, ut vos ante meam corporis de
hoc seculo transmigracionem valerem in persona propia
speculari. Ceterum rogo vos qautenus intuitu mei
amoris vestre quoque honestatis interventu Wolfradum,
vestri filium fratris, vobis commissum fideliter habeatis,
quia frater vester per multorum sui filiorum molam in
artam penuriam nunc est detrusus.
*20. 1305. Petr Žitavsky v Pramenech d. č.
IV. str. 92. Omnem ornatum totumque lecti regalis app"·
ratum ex preciosis pannis et intexturis sericeis adaptatum
mox in ipso debilitatis inicio ad usum hospitalis Pragcnsis
rex tribuit pro languentibus et egenis.
*'21. 1310.
Tyž str. 158. Wolframus, civis
potens Pragensis, unus fuit, qui hospitale pauperum Prage
incastellavit.
l)íž str. 1Z 2. Chorinlhiani autem et
Mysnenses ad hospitale in ponte ct ad castrum Pragense
fugerunt confuse II facie Johannis, magnifici regis.
*22. 1310.
Pulkava v Pra11tel1ech d. č. V.
str. 197. l{ex J ohannes, Elizabet regina et omnis eorum
exercitus civitatem Pragensem intraverunt tercio nonas
Decembris. Quod milites et gentes ducis Carinthie nec
non cives, qui eidem adhererant, videntes, munientes
hospitale in pede pontis trans \Vltawam fluvium fugierunt; hospitale vero predictum per gentes regis Johannis fuit eodem die acquisitum.
*23. 1314.
Beckovsky 1. str. 491. Frydrych
1., nejv. mistr v počtu VL, který řídiv ten řád 21 rok a
maje věku svého 71 rok, v Pánu usnul; na jehožto místo
Rudelinus (Rudigerus) vyvolen byl.
*24. 1317, 13. listopadu. Registra Vatik. Jana
XXII. Č. 67 f. 74. Č. 272. (Dilecto filio presbytero ho spitalis pauperum in pede pontis Pragensis ordinis Cruciferorum cum stella.) Lecta coram nobis pro parte tua
peticionis series continebat, quod tu olím secularis existens, dum iuvenili floreres etate el te inceutiva libidinis
induceret ad peccandum, ut pruritum in te carnis extingueres, unum tíbi de vasis seminariis propriis manibus
precidisti, credens propterea deo plus servire, et postmodum fecisti tibi alíud per manus cuiusdam medici amputari. Postquam credens te dei servi cio magis aptum
ordinem predictum intrasti absque professione faciens te
abslineri el adhuc et adhuc, ut asseris, abstines ab
execucione sacrorum ordinum, quos receperas antea. Tua
te super hoc consciencia remordente, unde cum huiusmodi
factum occultum existat, ut asseris, supplicari feeisti humiliter circa execucionem dictorum ordinum tibi per
dispensacionis graciam subveniri. Nos itaque tuis supplicacionibus inclinati, si est ita et aliud tibi canonicum non
exislat, teoum, ut premissis nequaquam obstantíbus possis
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sorum nostrorum virtuosis actibus ex innata nobis benigin subsceptis ordinibus ministrare, auctoritate apostolica
nitate vestigiis inherere, pollicemur magistrum el fratres
misericorditer dispensamus. Nulli etc. Datum Al'ignione
dicti hospitalis, qui nunc sunt aul qui pro tcmpore fueidus Novembris anuo secundo.
rint, circa graciam de indulto recepcionis huiusmodi te*25. 1325.
Tyž str. 502. Rudelinus, jinak
lonei per predecessores nostros, ul premittitur, eis factam
Rudygerus, nejv. mistr v poctu VII., jsa v tom ouřadu
graciosius conservare. Mandamus pro nobi", heredibus ne
II let a maje věku svého 52 léta umřel. Po jehožto
successoribus nostris, Boemie regibus, capitaneis, eamesmrti Oldřich vyvolen byl.
rariis, burggraviis, villicis et aliis nostris officialibus seu
*26. 1330.
Tyž str. 506. Ta na lehdejším
subditis, ac specialiter iudici et Íuraris Pragensibus, qlli
mostě stojící a posléze k špitálu Křižovníkův patřící věž
nunc sunt et qui pro tempore fuerint, firmiter ct expresse,
k rozboření přišla, když se díl téhoz špitála na jejím
quatenus ipsos magistrum et confratres prefati hospitalis
místě v nově stavěl, kteréhožto mostu jeden díl při tom
ac eorum officiatos ad hoc deputatos non debeant in
špitálu a na něm v kameně vytesaná hlava dosavad se
exaccione et recepcione telonei antedicti ac in hiis, que
nachází, kteráž od slarúdávna Bradáč sluje. Ta včž, skrze
premissa sunt, sub obtentu gracie nostre ullo unquam
níž se také tehdáž na most jezdívalo, proti nynější motempore impedire, sed pocius tueri favorabiliter in eisdem
stecké věži stála, na jejímž místě nyní díl toho pokoje,
barum testimonio litterarum. Datum Prage in die Exaltav kterém chudí bydlejí, stojí.
cionis s. crucis a. d. 1332.
"'27. 1332. 14. září. Orig. v al'c!tivu l'ádovém Č. 8.
"'28. 1336, 15. července. Ph notáhhém opise bully
Nos Joannes, dei gracia Boemie et Polonie rex ac Lucemz 1'. 1237: Actum Prage in domo hospitalis in pede
burgensis comes notum esse volumus tenore presencium
pontis fratrum Cruciferorum eum stella ipso idus Julii
tam presentibus quam futuris, quod quia attestacione et
presentibus discretis viris Andrea iurisperito, Johlyno,
testimonio devotorum !lobis magistri et confratrum ipsius
Slawcone, Symone, publicis notariis, magistro, priore do·
ordinis Cruciferorum cum stella hospitalis s. Francisci in
mus predicte el Frenczlino, sepedicte domus notario - .
pe~e ponti, Pragensis sufficienter sumus instructi, quod
Et ego Drahusco vVoyslay de Tyssow - publicus notalpSI ab eo tempore, quo non existit memoria, videlicet a
dus - .
pnmeva fundacione et plantacione hospitalis eiusdem ex
"':29. 1338.
Beckovsky I. slr. sn. KřižovnÍci
donacione fclicis recordacionis regum et principum Boemie,
od Jakuba Sabicha za pět gr. pr. pul dolejší skály, která
illustriul1l predecessorum nostrorum, thelooium, quod non
ležela mezi jinými těch IGižovníkův skálami za řekou
solum ab incolis regni nostri, verum eciam ať aliarum
Vltavou k vinicím se vztahujícÍ na vrchu Letně nazvaném
parcium univ.ersis homioibus per pontcm ipsum transitum
přikoupili, kdd také oni po dvouch letech jiný díl skály
faclentlbus pro reslitucione et reformacione pontis eiusdostali od měšřana Většího M. Pr. Svach nazvaného;
dem. exigi et reci pi consvevit, possederint el iUud
klerého7.to vrchu Letně řečeného jistě velký díl těm Kči
pOSEmt ac debeant co modo, qui sequitur, in anlea
žovnÍkům přináležel.
lUrc quolibet extorquere, dictique reges litteris ct priv*30. 1342.
Pelzel, K. KarI IV. 1. Č. 191.
legiis suis sigillatis, que sicut dictorum magistri et conNos Karolus etc. Ad universorum noticiam etc. Quod
fratrum suorum testimonio recepimus, ignis per voraginem
inter legaciones alias per d. genilorem nostrum, karissiex. incauta custodia sunt consumptc, eis donacionem
mum regem Boemie, nobis faclas idem genit0r noster
hUlusm~di cOllfirmarint, ita scilicet, ut rcgnicole 'universi
nobis specialiler mandavit dislriccius el iniunxit, ut
de quohbct equo cunus vel curruum unum hallensem desuper conslrnccione ct reformacione pontis Pragensis
narium, advene autem cl aliegene undequaque ad civitatem
sollicite intendere el circa reformacionem huiusmodi
eandcm accedentes de uno quovis equo duo halleuses
magistrum et fratres ordinis Cruciferorum cum steUa
denarios in suo introitu, et si quas res ab inde duxerint,
domus hospitalium in pede pontis Pragensis debeamus in
sive intrantes, tam regnicole quam advene, unum de quosuis libertatibus et iuslicia favorabiliter prosequi et foyere.
libet equo hallensem denarium racione thelonii solvere
Nos itaque cupientes palernum mandatum, ut tenemur,
tantummodo . lcneantur, iUis autem hominibus, qui tantum
excqui reverenter, super premissis habito nostrorum
circa civitatem Pragensem ad spacium duorum mil\iarium
consiliariorum diligenti consiliQ et deliberacione matura in
residenciam fccerint, tam in introitu, quam exitu, utrobihoc recedimus et linaliter totaliter duximus ordinandum,
que duntaxat exceptis.
quod iidem Cruciferi theloneum et alias utilitates ex parte
Preterea siquis suam sponsam trans pontem eundem
census illarum villarnm duntaxat et bonornm dicto hospide quocunque loco.duxerit, ab eodem septuaginta et duos hall.
tali et fratribus eiusdem propter reparacionem pontis
den., de Judeo quoque mortuo, qui per predictum pontem
collatorum videlicet et datorum ad pontem ipsum el resepeliendi causa Pragam adductus vel apportatns fuerit,
formacionem ipsius plena cum integritate usque ad conseptuaginta et duos hall., ac de quolibet, qui de loco in locum
sumacionem pontis prefati imponere cl impendere teneeum familia et suppellectibus suis, quod vulgariter abvart di ciantur, quo reparato seu perfecta omnes huiusmodi pro"
tur, pontem transieri t antedictum, undecunque fuerit, ab i110
ventus thelonei ac census ad fralres et idem hospitale,
similiter septuaginta et duo s hall. den. pro telonei huiusmodi
ut antea, pleno iure deservient et perpetuo pertinet unt,
solucione sil ipsis magistro hospitalis et confratribus suis
impedimentis ct condicionibus omnibus procul motis. Hoc
extorqucre el recipere licitum et indultnm. Insuper prefali
autem sine omni dolo et malo ingenio intelligi volum".s in
magister hospitalis et confratres sui ac eorum servitores pro
hunc modurn: Quod si forte, quod absit, aliquo impedireparacione pontis predicti et ipsius monasterii ac hospitalis,
mento vel causa illegitima interveniente seu ex alia malicia
in quocunque loeo fuerit, lapides frangere et adducere
pontem ipsum per longa tempora non contingeret reforabsque precio quolibet possunt licite et quiete.
mari, quantumcunque in tantum fuerit reparatus, quod
Nos volentcs omnia el singula ac specialiter ea, que
commode et competenter sine periculo equis et curriblls
per predecessores nostros antedictis piis locis et personis
transiri poterit, dieti fratres cum stella sua bona on1nia
miserabilibus ae infirmis in eodem hospitali degentibus
denuo libere et pacifice possideant cum censibus, proproinde concessa aut donata sunt, robur el firmitatem
ventibus, theloneis ac utilitatibus omnibus supradictis.
obtinere perpetuum cupientesque in huiusmodi predeces-
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Decernimus nihilominus auctoritate presencium staluentes, quod universi et singuli homines, res et materias
pro hospitaJi predicto et eius curiis deducentes durante
seu currente ipsíus pontis reparacionis tempore ad danda
thelonia nullatenus arceantur. Volumus eciam, quod di cti
fralres Cruciferi .de omnibus bOlli~ ipsorum, quibuscunque
censeantur nonulllbus et termllllS, a solucione thelonei
sint exempti ct omnimode supportati el quod sepedicti
ffatres seu CI:uciferi homine.sque hospitalis ad alia quecunque Subsldla pro reparaclOne ipsius pontis quomodolibel facienda nequaquam cohercerí, angiari debeant seu
compelli. Statuimus insuper, quod de illa cista, in qua
sunt proventus .se)Jedicti. et a1ia emolumenta, que pro
construccrone dletI pontls per Christi fideles data et
ministrala fuerint, seu n10do qllovis evenerint, conservanda,
cÍves Pragenses duas claves et ipsi Cruciferi terciam clavem habere debebunt et sic de negocio scire et interesse.
quod in construccione pontis sepedicti ipsorum ecia~
Cl ucifcrorum consilium requiri debeat et haberi.
l\fandamus igitur capitaneis, camerariis, subeamerariis,
purchraviis nec non iudicibus el iuratis ac civibus Pragensibus ceterisque officiatis et fidelibus paternis ac
nostris dilectis, qui nunc sunt aut erunl per tempora, firmIter et dlstncte, ne predictos magistrum et fratres Cruciferos ac homines ipsorum ad ulteriora compellere vel
conlra tenorem premissum molestarc quomodolibet aut
tnrbare audeant vel presumant, contrarium facientes indignacionem paternam et nostram gravem pro motu regio
ct llostro inB.igendam se noverint irrrell1issibiliter incurSHrOS. Harum elc.

"'31. 1343, 6. června. Bmler, Pozltstatky J. str.
410. A. d. MCCC quadragesimo tercio feria sexta Quatuor
tempo~'um Penthecostes in iudicio - tene per quosdam Clves Pragenses litigatum fuit, quod homines CrucifcroruJll hospitalis in pede pontis in Praga coram eis
convenli respondere deberent iure terre, ipsis Cruciferis
c~lltradicentibus, quod non aliter respondere deberem,
lllSI secundum quod in eorum privilegiis cl terre tabulis
continelur. Tunc - predicti beneficiarii et barones ~.I1\'enerunt pro iure:
de cetero et perpetua sic homines eorum, ut in
privilegiis el tabuli. continetuľ,
deberent ct nullo unquam tempore in hoc
et in omnibus aliis per qucmcunque !lominem
contra ipsos Cruciferos et hospitale eorum nichil in conlrarium deberet penitus attentari.
*'32. 1348, 18. ledna. Orig. tl archivu hidovém.
Kos Borsso iudex et Andreas Goldner, Sidlinus de Pieska,
IIenslinus Mathie de Egra, Otto pannicida, Pesco Nevm·
burger . . . pincerna et Frenczlinus Goppoldi . . . lesco
Ba\Cnri, Endrlinus Stuk, \Venceslaus Gevnher et Rudlinl1s
. . . iurati cives civitatis Pragensis, recognoscimus tenore
presenciuI1l protestantes, quod quia honestus vir J ohlinus
Jacobi, concivis noster 1 constitutus in nostra presenci a,
dum pleno presideremus consilio, duas patentes litteras
testamenti. civis nostri , .. scit et fuit longo tempore,
nooIs exhlbUlt, unam sigil10 maiori civitatis Pragensis
roboratam et datam in anno domini miUesimo treeentesimo primo quinto idus Februarii el alteram tribus parVlS sigillis munitam et datam in anno domini millesimo
trecentesimo primo quarto nonas Marcii, in quibus quidem
patenlibus litteris testamentalibus sanis et integris omnique sllspeccionis vicio carentibus vidimus et legimus, quod
quondam d. HyIta, olim Nicolai Cristine, civis Pragensis,
rehcta pIe memorie, disposuit, legavit et donadt in perpetuum testamentum lredecim marcas argenti de censu
III Radonicz annis singu!is in usus pauperum et pios ...
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actus, sic ut in dictis litteris testamentalibus plenius est
expres sum. Quarum quidem tredecim marcarum una
marca argenti de eodem cengu magistro Cruciferorum cum
stella domus hospitalis in pede pontis Prag. iuxta s. Clementem solvi et dari debet annis singulis, per medium
1I1 festo s. Georii et per medium in festo s. Galli. Quam
marcam census idem magister hospitalis infirmis in eodem
hospitali degentibus pro expensarum necessariis tribuet et
convertet. In cuius rei lestimonium presentes lit teras
sigillo civium Pragensium seu civitatis Pragensis predicte
fecimus communiri. Datum Prage a. d. m. trecentesimo
quadragesimo octavo in die s. Prisce virg.
*33. 1349, 22. prosince. Pelul, K. KMl 1 V. J.
Č. 136 a Tadm, SU1Illlta ca/1cellariae CaroU IV. sll'. 75.
(l,uperator libcrlat hospitale Prag. ab omnibus steuris,
raClOne quorundam agrorum.) Karolus etc. Notum facimus
etc., quod quia pridem religiosis fratribus ordinis Cruciferorum cum slella in pede pontis Pragensis, devotis etc.
commensurando ambitum et circumferenciam Nove Civ.
Prag., ad cuius perfeccionem et consummacionem debitam
totis viribus anhehmus, quosdam agros ipsorum ad duas
araturas vel ultra recepimus neque ipsis hucusque alíquam
compensam fecimus, qua possint aut debcant in commutacionem huiusmodi graVamlI1IS contentari. Idcirco ut
predictis fratribus, conventui et universitati debi1ium ac
infirmonul1 hospitulis eiusdem de llostre celsitudinis providencia graciosius satisfiat. debila deliberacione providimus
dlCtOS . . . fratres, conventum, hospitale, bona, predia,
agros, possessiones, villas, homines et rusticos eorumdem
ab omni onere taUiarum, steurarum, peticionum, \'ecturarum, laborum et omni simpliciter gravamine absolvendos.
ut ad nulla huiusmodi onera sive gravaminllm quorullllibet
imposiciones, qnibus ceteras religiosos regni nostri Boemie
onerari continget imposterum, nobis, heredibus aut successoribus nostris, regibus Boemie, obligari debeant, ni si
primitus eisdem fiat pro antedictis araturis plena et suflicíens recolllpensa. Ut tamen pro pecuniis huiusmodi, in
quibus presidio libertalis predicte deferretur eisdem, panem pro cottidianis ipsorum ac infirmorum et languenciulI1
apud cosdem usibus et indigenciis debeant comparare.
Bernam tamen regiam specia1íter excipimus, quam ipsi eciam,
dum generali regula ab omnibus baronibus, civibus et ceteris religiosis regoi nostri expediri continget, more solito
tenebuntur. VOIUlllUS eciam et sub obtentu nostre gra-cie
firmiter precipiendo mandamus, quod nuUus baronum nobilium, militum, clientum aut cuiuscunque alterius c~ndi
cionis hominum in allodiis, curiis sive grangiis dictorum
hospilaiis et conventus hospitari sive pernoctare presumat.
Contrarium vero faciencium penas nostro arbitrio pro
molu regio inB.igendas specialiter reservamus. Inhibentes
utliversis et singulis capitaneis: camerariis, subcamerariis
iusticiariis, officialibus, viceoflicialibus, qui pro tempor~
fuerint, fideiibus nostris, ne supradictos fratres, conventum et hospitale adversus presentis nostre largicionis indultum quovis ingenio et colore quesito impediant sive
sinant quomodoEbet impediri. Presencium sub nostre
maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Prage a. d.
MCCCXLIX, indiccione secunda, XI. kalendas Januarii,
regnorull1 noslrorum anno quarto. Ad relat. Busconis de
V\Tilharlitz J oannes Noviforensis.

*'34.

1350, 30.

července.

Orig. v archivu

řádovém.

Nos Borzuta iudex et Zeydlinus institor et Nicolaus dictus
Znoymensis, iurati Mai. Civ. Prag., universis preseneíum
inspectoribus volumus fore notllm, quod cOllstituti coram
nobis in domo pretorii in pleno iudicio discretus vir
Henziinus presbyter, natus quondall1 Frenczlini, notarius
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dominorum de hospitali s. Francisei in pede P?ntis Prag.,
eum d. Walpurgi genitriee et aliis amicis SUlS recognoverunt publice, se omnes pecunias tam pro ordeo, pe~l11s,
humulo est aliis rebus receptas quam ahas, quas Ipse
Frenczlinus aput prefatos dominos, YideEcet. Henncum,
summum magistrum, et Ulricum, antiquum maglstrum, ~e~
non f1'atrem Ulricum, clavige1'um hospitalis. supradICtl
ordinis C1'uciferorum cum stella, habuit, receplsse, asse·
rentes se aput ipsos domino s nullas pecunias nec quicquam
de rebus ipsius Frenczlini habere nec eos de ahqUlbus
pecuniis et rebus quibuscunque n~c fratres.. conventus
hospitalis supradicti [amici] memoratJ Frenczhm de ?etero
habebunt monere nec quicquam disponere cum eIsdem.
In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et sigil1orum nostrorum munimine iussimus roborari. Datum Prage
a. d. m. trecentesimo quinquagesimo iubileo die perultima
mensis Julii.
*35. 1351.
Beclwvsky 1. str. 544. O1dřich,
nejv. mistr v počtu VIII., trvaje v t?~ úřad~ ~6 lv~t va
maje věku 67 let, v Pánu usnul; ktery lsa v meste Stnbre
zplozený do téhož města z Kladrub od kostela ~v. Jakuba
špitál přenesl. Po smrti téhož Oldřicha za neJV. mIstra
Jindřich vyvolen byl.
*'36. 1351.
Tamtéž str. 545. Jindřich, nejv.
mistr, maje věku svého 41 rok umřel; na jehožto místo
Lev Pražan vyvolen byl.
*37. 1356, 27. září. Libri co Hjirm .. I. str. ~. Ad
presentacionem hon. et relig. fratris Leol11s, ~ut~r:-11 magistri Cruciferorum cum stella domu s s. Fr~ncIscI 111 pede
pontis l'rag. ordinis s. Augustini, ad altare 111 honore beatissime V. M. in medio pauperum in firmo rum per eum
in predicto hospitali erigendum et de quinque s. gr. d.
prag. dotatum, discretus Welislaus plebanus fuit confir·
matus.
*38. 1363.
Beckovský 1. str. 566. Lev Pražan,
nejv. mistr v počtu X., trvaje v tom úřadu 12 let a věku
maje 51 rok, umřel. Na jehozto místo zvolen Frydrych lL
*39. 1363, 16. září. Bienmberk, Analekten str. 56.
Nos hater Fridericus, summus magister ordlllls Cruclferorum cum steUa in domo s. Francisci Prage 111 pede
pontis, frater Petrus, prior summus, Petrus claviger, Conradus plebanus Nysensis, Weczemlllo de KIlllgsberg,
Zeyczo de Cubito, Joannes, preposltus de monte s. Ypoliti, Nicolaus de Ponte et Woytiech. de Luthomencz ~ec'
non totus conventus domus Pragensls tenore presenclum
recognoscimus tam presentibus, quam futuri.s, quod nos
considerantes statum fratrum infirmorum, qUla temponbus
retroactis non fuit conceptus nec in aliquam consola:
(ionem per autecessores nostros deductus, quamvIs IP SI
consilia primaria nobis sepius supradlctum effectum exln·
buerunt, tamen nunquam ad effectum compleverunt: ~"0S
igitur constituti in capitulo gen~rali c.ons.llIo unammlter
deliberato anle creaclOnem dl ctI magIstr! deduxlmus et
ita inviolabiliter habere volumus, quod dictis fratribus
infirmis existentibus in infirmaria et in aliis locis nostri
ordinis egrotantibus dedimus et contulimus. pro. ipsa recreacione et consolacione dicti defectus qumdeclm s. gr.
d. pr. perpetui census in villa dicta Lupotin condicione
tali, quod dictus census per pnorem Pragensem debet
colligi, videlicet oetava dimidia sexagena ~n festo s. Gal1~
iam instanti residua dimidia oclal'a s. gr. m festo sequentl
S. Georgii. 'Qui quidem taliter distribui debent: decem 8.
pro ipsa inlirmaria fratribus. egrotantrbus Ibldem et III
aliis locis pro necessarns ad mfirnutal:m concurrelltlbus,
que connotant ipsam debitatem corpons. Et 81 qUld anno
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eodem de dieto censu remanserit, illud idem singulis
anni8 debet ipse prior cum certitudine reservare et assidue super eo intendere, qualiter po.ssit augmentare.; sed
quinque S., quas vVoytiech comparavlt et dudum. satlsfec:t,
ipsis fratribus in conventu eXlstentrbus pro pllancla. 111
Adventu et Quadragesima taliter dIvIdend?: dllll:d:am
terciam S. gr. in Advenlu et residuam terClam dllmdIam
S. gr. in Quadragesima pro emenda~lOne commestlblhum
et bibicione, pro ut ipsis fratribus vldebltur magls expedire, sic quod dictum censum Ipse pnor, qUlcUl;rque pro
tempore fuerit, eadem cum racione fratrum 1': dlcto c?nventu existencium in suscepcione et exposlclOne luclda
lenetur habere et cum debita demonstracione approbari.
Quod autem hec donaeio dieti census pro ipsa infirmaria
et aliorum fratrum per nos sic de bito modo faeta maturo
consilio unanimiter omnium fratrum in predicto capítulo
existencium et quod ipsam nullus audeat successor vlOlare
noc aliqua sinistra astucia co,:c;,lcar?, presentem htteram
sigiJ10 nostri magisterii et slglllo IpSlUS convenlus. pro
maiori tutela et perpetuo successu iussimus robora~1 d
litteram presentem ipse prior, qui pro tempore fuent, III
custodia sua et possessione continue debet habere. Et SI
per eventum yel astuciam seu neglig~ncram. ammltteretur,
ex tunc diclus census assidue predlctrs fratnbus assIgnetur
et alia [litteraJ sub tenore prehabito deinceps formetu.r.
Datum et factum Prage a. d. m. tr. sexageslmo terclO JIl
dic et festo b. Ludmile m.
*40. 1373, 30. května, Ta dra, Soudní akta 1 str.
33. Thomas plebanus in Sedlecz, d~ctam ecclesiam suam
resignavit ex causa vocacionis ad pnoratum m Praga 01'dinis Cruciferorum.
*41. 1376.
Tamtéž str. 149. Benessius, olim
notarius magistri hospitalis.
*42. 1378, 28. listopadu. Beckovsky 1. str. 601.
V první neděli adventní špitál kř. všechen s~oře!, od
. kteréhožto tak náhlého a velmi prudkého ohne nekohk
osob zachvácených v tom špitále také uhořelo.
*43. 1379.
Tamtéž stl'. 603. Frydrych, toho
jména druhý, nejv. mistr, v posloupnosti jede~áctý, maje
vělm svého 59 let a řídiv ten řád 16 let, umrel. Na JehoHo ouřad Zdenko dosedl.

*'44.

1383.

Paulu s prim'.

*45.

1390.

Tadra, Soudni akta 11, str. 217.
"

Prame11y ději,~ Ceskych I. str.

451. [Johannes, Pragensis archiepiscopu8 krcius] hospital.e
circa pontem Pragensem visitabat, singulrs mfirmls lustrat:s
et consolatis pro unoquoque grossum tribuere thesaurano
iniungebat.
*46. 1394, 3. dubna. Rukop. archivu kapit. sv.
Vitské U X I f. 22. Constitutus personaliter cor~m nobls
Johanne Kbel Wenceslaus architector, resldens m
Budecz confessus est et recognovit, se recepisse a d~.
magistt;o et cOllventu hospitalis in pe de pontis .PragensIs
Cruciferorum cum stelía lUl S. gr. pr. monela m parata,
pro quibus promisit laborare et tecturam facere per
ipsos deputandam infra hinc et feslull1 Pe~"tecostes proxime venturum - . Acta sunt hec a. d. M.CCCLXXXXIIU,
die III. m. Aprilis.
*47. Asi r. 1397. - Tadra, Formulář kanceldře
Rožmberské Č. 2. Reverendo in Chrislo patri d. d. B. de
C. A., dei gracia archiepiscopus - salutem in domino -:.
Si quidem pater reverend. et domine tale q~on?amhosp1tale et domus religionis in pede ponlls Malons CIV. PI'.
singulorum morbide languiditatis sauciatorum stJmulrs pro
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relevamine fundatum et dotatum per ignis voraginem collapsum nuperime cernitur, ubi clerus et ministri ecclesie
t .. řbidi et impetuosi celeberrima divinorum sub tranquilli·
tatis solemnia pacis peragere nequeunt imbris et ventorum
propter obstacula, egroti nec non algore perurgentes
lloetes quasi singulas deducunt insomnes. Qua de re pre·
sentibus petimus ct hortamur, quatenus presencium exhibitores, nunccios et visitatores vestre diocesis, ad quascUllque diverterint se ecc1esias, erga populum promovere
studeatis plebanisque promovere seriose eosdem demandetis, ut sic per elargicionem elemosine ac cetera bona,
que dco inspirante pro reparacione prefate domus erogaverint, ad eterna gaudia mereantur pervenire, scientes
dierum indulgenciarum peceatis pro crimina·
cum duabus karenis (sic).

*'48.

1398.

Tadra, SOUdl$i akta 11. str. 386.

Johannes notarius. - Str. 405. Johannes capellanus ma·
gistri Sdenconis hospitalis.
"49, 1399, 2. dubna. BieHmberg, AJ1alelltelt str. 64.
\Yenceslaus, dei gracia Romanorum rex semper augnstus
et Boemie rex, notum facimus tenore presenciull1 univeris:
Inter assiduas quotidianasve meditacionum regalium curas,
que circa procurandas nostrorum fidelium commoditates
animum nostrum torquendo confodiunt, hec nobis adest
solicitudo frequencior, qualiter temporibus nostris religiose
deoque dicate persone non solu1ll sub optate pacis ame·
nitaLe permaneant, verUUl ecialn pafili inter ipsos stante
concordia superioribus suis in cultis licitis et honestis
et intendant. Inteleximus etenim, qualiter nonnulli
ordinis Cruciferorum eum stella in pede pontis
Pragensis tanlo sint pestifere inquietudinis ardore succensi, ut non solum ab obediencia sui superioris inoonsulte recedant, verum eciam bona seu hospitalitates ipso·
rum commissas regimini distrahendo delapident nc eorum
utilitates, quas ad communem necessitatem serv are debueproprios convertunt in usus et quidem appare! deiis redenda per ipsos de perceptis, prout ius!um
racio debita per superiores suos requisiti, hanc
[acere obstinati recusant, imo, quod magis esl quod·
que anímo lurbato referimus, dum ipsos ad observanciam
regularis discipline et honestornm '1uidem morum pro viden cia superioris, prout tenetnr, monendo solicitat, hi post
sathan comersi principum, comitum seu aliorum polenlum
se tuicioni committunt sub eo proposito, ut ab obediencie iugo soluti perpetrandi, que voluerint, liberam habeant
facultatem. COllspirantes nichilominus in destitucionem
superiorum suorum, quos ex obediencia debito tenetur
il1eriio revereri.

Nos igitur attedentes, quod religiosi, qui se sponte
deo el religioni dedicaverunt, mortui debent esse mundo
ct vivere Christo, nemoque mittens manum ad aratrum
et retrospiciens aptus est regno dei, a'dvertentes eciam,
ex huiusmodi fralrum dissoluta et fiocci pendenda
ordo predictus gravibus damnis atteritur, regalis
Boemie, ad quam spectat, camera evidenter offenditur et
poslremum inlirmis et debilibus in eorum necessitatibus multipliciter derogatur, patique nolentes, ut a personis
tam levibus tot miserabilium personarum pendeat mors
el vita, religioso viro Erasmo, ordinis predicti supremo
magistro, ac ei, qui pro tempore magister fuerit, seriose
precipimus et sub nostri favoris obtentu exoresse mandamus, quatenus adversum huiusmodi fratres t~libllS exces·
sibus irretitos quovis terrore subducto et omni prorsus
appellacione semota secundum qualitatern excessuum ad
correccioncm, penitenciam et regularem disciplinam proce dat. Mandantes nichilominus corumendatoribus, prepo-
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sitis, prioribus, plebanis et ceteris dicti ordinis fratribus,
quod prefatum magistrum Erasmum et ipsius successores
in correctionibus, penitenciis et disciplinis regularibus, ut
predicitur, contra hniusmodi rebelles, inG bedientes et
dissolutos tocies, quocies opus fuerit, et per euru requisiti
fuerint, quoad hoc fideliter adiuvare ac una cum ipso de
conspiratoribus talibus opponere debeant cum effectu. Et
ut talibus imposterum vagandi precludatur occasio prefatique magister et conventus circa liberlates et laudabiles
consvetudines, quibus freti sunt hactenus, efficaciter conserventur, universis insuper et singulis ducibus, baronibus, nobilibus, militibus, clientibus, burgraviis et signanter Pragensi burgravio, castellanis civitatum, oppi·
dorum et locorum communitatibus et rectoribus eorundem per el infra regnum nostrum Boemie et terras
eidem subiectas constitutis virtute presencium distinccius ínhibemus, ne tales inobedientes, rebelles et profugos fratres ad domicilia seu loca sua recipianl nec
ipsos convoveant aut contra magistrum prefatum et eius
convenlum quomodolibet tueantur, quin pocius ipsos ad
requisiciollem magistri seu nuncciorum eius sibi presentare
studeant, per ipsum secundum ordinis instituta puniendos.
Quod si qnis secus faceret et contra presentem inhibi·
cionem nostram huiusmodi inobedientes, rebelles, discolos
et distortos fratres receptare seu foyere presumpserit
publice vel occulte, hic preter indignacionem nostram
gravissimam penam quinquaginta marcarum auri se noverit
incursurum, quarum medietatem nostro el successorum
nostrorum, regum Boemie, erario sive fisco, residuam
vero partem iniuriam passorum usibus decernimus irremissibiliter applicari. Presencium sub nostre maiestatis
sigillo testimonio litterarum datum Prage a. d. m. tr.
nonagesimo nono, die secunda Aprílis, regnorum nostrorum anno Boemie tricesimo sexto Romanorum vero vigesimo tercio.

*50.

1406.

Tadra, Soudní akta ll. str. 53.

Johanne, de Nupak, notarius hospitalis.

*51.

1408.

Tadra, Souditi akta VI. str. 268.

Mag. Vitus, sindicus magistri hospitalis,

*52. 1412.
Beckovský I. str. 638. Zdenko,
nej". mistr, jsa živ 63 léta, řídiv řád 33 let, umřel. Na
kterýžto úřad Jan Sdedin vyzdvižen. A ten nejv. mistrem
v počtu dvanáctým.
*53. 1419, 27. května. Liber erect. X. f. N. 3. In
nomine domini amen. Nos Mixo, magister supremus hospilalis ordinis Cruciferorum cum stella S. Francisci sub regu!a s. Augustini, Thomassko prior, J ohannes, plebanus
S. Stephani in Ribniczka Nov. Civ. Pr., Johannes, magister
coquine, Petrus, plebanus S. Henrici in foro feni dicte
Nove Civ. PI'., totusque convenlus domus hospitalis in latere pontis Pragensis ordinis supradicti notum facimus
universis, quod nos cupientes nostram nostrique hospítalis
et ordinis condicionem facere meliorem díligenti deliberacione ac maturo consilio capitulariter ad sanum eampane facto prehabitis, propterque urgentem et evidentem
necessitatem nostram et domus ac hospitalis supradicti
vo!entesque crebras, continuas et cottidiana, moniciones
el infestaciones creditorum nostrorum evadere, duas S.
gr. den. pl'. census annui et perpetui nudi liberi et ab
omni exaccione soluti in de et super omnibus et singulis
bonis nniversis nostris et domus supradicte habitis et habendis quibuscunque honeste domicelle Przibe, lilie Martini de Kokonicz, pro yiginti S. gr. d. - vendidimus - .
Quem censum - eadem domina - ad vite sue tempora
dumtaxat habere et recipere debebit - . Datum Prage a.
d. MCCCCXIX sabbato post festum S. Urbaní p.
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*54. 1420, 10. ledna. Rullop. Č. 2099 f. 86. Jira
pannicida publicavit de et super uni\'ersis bonis domus
hospitalis in pede pontis liIle s. gr. racione de biti pro
diversis panni staminibns. Act. fer. lIlI. ante dominicam
Omnis terra.
*55. 1420, 13. července. Tamtéž f. 85. Sbinco,
provisor hospitalis penes pontem, nomine tocius communitatis ibidem fassus est, se teneri Hensliconi ferratori
VI s. gr. pro ferro et \l'{ enceslao dicto Czrny pro sotularibus VI s. gr. Act. in die s. Margarethe.
*56. 1424.
1 adra, SOUdlÚ akta Vll. str. 107.
Procopius, notadus magistri hospitaJis.
.57. 1426.
Rezek -Beckovský IiI. str. .'!90.
Křižovníci svýho nejv. mistra Jana, jinak Mikuláše Cápskýho, r. 1426 v městě Stříbře shromázdění, s jeho úřadu
svrhli, jakožto panství a zboží těch Křižovníkuv mrhače a
téhož ouřadu osobitele (byl on na ten ouřad nepořádně
dosazen), na jehožto místo a na ten ouřad byl volen
Václav Holub i také od císaře Zikmunda byl potvrzen.
"'58. 1426.
Beckovský J. str. 727. Jan Čápský,
nejv. mistr XIV. maje věku svého 42 léta a jsa nejv.
mistrem 5 let, umřel; na jehožto ouřad Václav Holub
dosazen byl.
*59. 1428.
Beckovský J. str. 737. Václav
Holub nejv. mistr. XV., maje věku svého 40 let a zastá·
vaje ten ouřad toliko dvě leta, v Pánu usnul; na jehozto
místo Erasmus dosedl.
;"60. 1431.
Rukop. Č. 2099 f.300. Jacobus,
gener Petri \Valdek, fassus est, se teneri veri debiti
ll-fartino de Mezirziecz, pro tunc gubernatori hospitalis
in latere pontis, et Simoni de albo leone.
*61. 1431, 1. března. Orig. listina v archivu řd
dodul. Nos Cunczo, dej gracia episcopus Olomucensis et
administrator eeelesie rragensis, notum facimus - quod
orta nuper inter dilectos - Erasmum, supremum fratrum
ordinis Cruciferorum eum steUa de domo s. Francisei
hospitalis in pede pontis Pragensis magistrum, ex una et
Johannem Kyrnyk, fratrem laicum eiusdem ordinis, de et
super magistratu dieti hospitali. - partibus ex a!tera materia questionis - d. Sig-ismnndus, Romanorum imperator
- nobi, materiam ipsam vivo vocis oraculo commisit
discutendam. Unde partibus memoratis coram nobis llÍncin de personaliter constitutis quia, ut informacione
nobis desuper leg-ittime facta recepimus, dictum Erasmum
ad magistratllm huiusmodi canonice fuisse electum litterasque certi tenoris d. Sigismundi, imperatoris atque regis
prelibati, coram nobis exhibitas eidem Erasmo super ipso
magistratu fuisse concessas - ordinamus eundem Erasmum circa magistratllm hospitalis memorati - volentes
nichilominus, ut idem Johannes Kyrnyk et alii eiusdem
ordinis fratres laici pro vite ipsorum sustentacione viUas
et alia bona immobilia ad hospitale predictum spectancia,
que per Hussitas detinentur occupata, recuperare ac sine
dictorum magistri et ordinis preiudicio possint et valeant
retineri, donec et quousque bona ipsa - per ipsius ho spitalis pro tempore magistrum teneri possint ac gubernari.
Datum Basilee in domo residencie nostre sub anno - m.
quadringentesimo trice.imo quarto, die vero Lune prima
mensis Marcii.
*'62. 1435, 6. července. Rttkop. č. 331 f. 148.
Pátý artykul [majestátu krále Zikmunda]: Zbozí špitálské
od mostu, které chudým a nemocným jest odkázáno, ne
skrze cizozemce, ale skrze úředníky Star. M. Pro aby
spravováno a věrně řízeno a rozdáváno, jako již mnohá
léta obyčej jest a tak se zachovává,
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1. 1444, 23. kYětna. Rukop. č. 2099 f. 800. Ad
optamen et desiderium dominorum magistri civium et
consulum Mai. Civ. Pr. d. Erasimus, supremus magister
domus hospitalis s. Francisci de regula S. Augustini ordinis
Cruciferorum cum §tella, submisit et obligavit se, ut Johanni de Oráčov, Cepice dieto, solveret per tres s. gr.
singulis annis, quamdiu pretacto magistro seu predicto
J ohanni vita come. extiterit. Act. sabbato ante Asc. d.
2. 1453, 7. září. Beckovshý J. str. 828. Jan Smi-.
řický na rynku sťat a potom v kostele při špitále Křižov
níkuv s čenenou hvězdou blíž mostu pohřben byl.
3. 1454.
Beckovský, Poselky1tě 1 str. 839.
N"ejv. mistr XVI. jménem Erasmus, maje věku svého 65
let a ten svtli ouřad zastávaje 26 let, v Pánu usnul. Na
jehožto místo Ondřej Bessmet dosedl.
4. 1454, 29. května. Bienmberg, AJlaiehten str. 77.
A. d. MCCCCLllll die XIX mensis Maii in die Pudentiae
virginis obiit venerabilis vir, pater et dominus dominus
Erasmns sacerdos nec non supremus magister ordinis
Cruciferorum cum stella, hic sepultus. Orate pro eo.
5. 1456.
BecliOVsk)í /. str. 847. Ondřej Bessmet, nejv. m. XVII., maje věku svého 54 léta a ten ouřad
toliko dvě leta zastávaje umřel; po jehožlo smrti za nejv.
mistra Jan Hulc volen byl.
6. 1460.
Tamtéž sir. 871. Jan Hulc, nejv.
mistr XVllI., maje věku svého 60 let a jsa nejv. mistrem
4 leta k věčnosti se odebral; na jeholto místo Mikuláš
Puchner volen byl.
7. 1471.
Beckovský J. str. 935. [Jan Rokycana] z kostela Eř. vzal některé hlavy z tovaryšek sv.
Voršily, je obloupil vezma z nich všechnu drahou okrasu
a ty hlavy tak zohavené do kostnice mezi jiné kosti vhodil.
8. 1490, 20. prosince. BienenbeJ'g, Alwle7dm str.
82. A. d. MCCCCXC in vigilia s. Thomae apostoli obiit
reverendus pater ;\Jicolaus Puchner, supremus ac generalis
magister per Boemiam, Moraviam, Slesiam, Poloniam etc.
ordinis Cruciferorum cum stella; hic sepultus. Orate
pro eo.
g. 1492.
Beckovský 1. str. 968. Nejv. mistr,
v počtu XVnII., 1Iikuláš Puchner, maje věku svého 71 rok
a velmi chvalitebně ten Sdlj ouřad 32 leta řídil', šťastně
v Pánu usnul. Na jehožto místo Matěj Třevský volen byl.
10. 1511. - Beckovs"ý 1. stl'. 991. l\1atěj Třevský
(Střebský), nejv. mistr. XX. maje věku svého 71 rok a
řídiv ten řád 21. rok umřel. Na jehožto místo Václav
z Hradešína dosedl.
11. 1514, 2. března. Desky zemské vétsi Č. 3
f. G. 2. My Vladislav oc král oc oznamujem tímto listem
všem, že jsme prošeni jménem velebného kněze Vác1ava
z Hradešína, najv. mistra špitálského v Praze u mostu
KřižovníkuDV s červenú hvězdú řádu sv. Augustina O takovou věc: Že jest nám dal předložiti, kterak ne·
božtík kněz Matyáš, najv. mistr špitálský, předek jeho,
na to zádUŠÍ, kteréhož on po něm v drzení a spravováni
jest, veliké dluhy uvedl, pro které některá od téhož záduší zboží s povolením naším na prostánie zapsal a za·
slavil jest do jmenovitých let a na některých sobě a hudlÍcím svým a k tomu konventu a záduší vajplatu zuostavil a vymienil jest. I pro dobré téhož záduší a pro
uvarování dalšího zavedení a těch všech dluhuov zaplacenie
prošeno jest nás jménen1 téhož kněze Václava, najv.ll1istra
špitálského, abychom my jemu toho mi!osti"ě pWi a dopustiti ráčili, tak jakož se svrchu píše, aby on mohl Ta·
línské zboží se vším příslušenstvím, které v tisíci kopách

C.

gr. č. s poyolením naším ·zastaveno a prodáno jest na
prostánie, pro dobré toho špitálu a záduší dědicky odbýti
a prodatl mohl, komuz by se jemu zdálo a líbilo a těmi
všecky dluhy zaplatiti a s toho špitálu a záduší
svésti mohl, kterých jináče svésti a zaplatiti nemuože; a
což by nad dluhy peněz zbylo a poznostalo, jiné zboží
jemu a tomu záduší přílditější vyplatiti mohl, jinam ostatku
těch peněz po dluzích poznostalich neobracuje.
Pak my
k tomu pro hlídajíce i to "ážíce - že tady tomu záduší
dobře se stane a z dluhů vyvedeno bude, s\'olili sme
k tomu a listem tímto 8volujem, pmcolenie naše králoyské
k tomu dávajíce a toho dopouštějíce takovým obyčejem:
kdyžbykoli nadepsaný kněz Václav z Hradešína ~c to
zboží Talínské odbýti a dědicky prodati chtěl, a~y to mohl
uciniti s radli a vědomiem uroz. Ladislava z Sternberka
a na Bechyni, najv. kancléře kl'. Č., a statečného Matyáše
Libáka z Radovesic na Smrkovicích, prokuratora našeho
- tak aby oni Ladislava Matyáš to tak opatřili, kdyby
zbozí častojmenované Talinské dědicky prodáno bylo,
všickni dluhové aby zaplaceni a s toho špitálu a záduší
svedeni byli, a co po dluzích zuostane, těmi penězi aby
jinam hnuto a obráceno nebylo, nežli k užitku a na dobré
záduší toho s vuolí a vědomím jich - . Dán na Budíně
v úterý po neděli postní, jenž slove Oculi, 1. 1514.
12. 1524, v únoru. RullOp. Č. 1047 f. E. 5. (Svě·
domí proti Václavovi z Radešína, mistru špitálu od mostu.)
hospodář od mostu, -v)" znal : To mi jest vědo1l10 a
sem nejednú, že dcera Rozlockého chodívá do špitálu u mostu a když zase ze špitála jde, tehdy služebnice
její vždy něco nesou a také že ze špitálu k nim, k Roznosí chléb i jiný potravy. A pekař pana špitál·
nechtěl z té příčiny b)'ti ve špitále, ;oe mu pán
rozkazoval, aby chléb pekl doktorovi Václavovi, když jest
bylo za krále J. Mti, to mi jest sám ten pekař mluvil a
ze ho proto i vězel. A také množstvie tam ve špitále
panstva bývá a tamž kolací mívají a hodují a chudina ncbožatka žaluje, že velikej nedostatek trpí a ze je zlc opa·
truje.
Matúš, celný od mostu: To sem vídal, že jest dcera
Roztockého chodívala do špitálu druhdy pl-es den dvakrát, třikrát sem i tam. A také sem vídal, že jsú ze špitálu nosili chleby v lluoších a pravili, že nosí Václavovi
doktorovi, i jiný potravy rozličné a k Roztockajm, a to
jest mi čeleď jeho špitálského pravila "še.
Hanuš Kleiiprger: Idě 1 sem dáti p. mistru špitálskému
XXX k., aby mi ztravu dával do smrti a abych s knězem
za stuol sedal, i zdržel mi to a jsú XV nebo XVI neděli.
l'otom jest mě pán odstrčil pryč od stolu a pověděl, že
bych nevzal sto kop, abych tě měl na takový ztravě do
smrti chovati, snad by ty dlúho ziv byl. A udělaj se mmí
počet a zaplať mi, což jest slušné a cos jedl a ostatek
zase dám. A potom sem čekal několik nedělí, aby mi
ostatek zase vrátil, a on mi nic nevrátil. A dělal nebožtík
Pavel převor ten počet s mistrem i srazili mi za tu ztravu
III k. a ostatek mi měl vrátiti. lslrčil mne mezi chudé
a byl mi slíbil dávati kněžskú ztravu, i dával mi tak a jsa
dva dni i potom mi hned kázal dávati jako jednomu chu·
dému. A ,:aří chudým dosti krup, zelí a hrachu, ale to
nemastné, a pivo dává kyselé a nic dobrého a velmi
lehké. A hostí a frejířek mají dosti, těm všeho dobrého
dosti dává. A má jednu frejíi'ku, dceru Roztockého, té
dosti dává; víc jí d,,1Vá a na ni nalOŽÍ, ney]i na všecky

chudé. Šaty čisté a hotové peníze, což ráčí, to "šecko od
má, a nám tudy utrhá a ujímá. A což se doktora
Yác1ava dotice, ten prve na dve letě z toho špitáJ.u měl
do úplnR zlravu a nyní, jakž sem z Uher pi'ijel, též opět
něho
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odturlž dosti má yína a obrok koňuom i jiných všech
decko jemu ze špitálu na Hradčany dává a nosí
se. A nestaví ani opravují špitálu nic a všudy do komor,
do pokojův teée a on nic neopravuje, až se yšecko zboří
a zkazí. A [)i Ž ve d\'ořích všecko opouští. A ta dcera
Roztockého, jeho frejířka, lehá s ním a druhdy dva dni
a dvě noci bude u něho. A on také prvé tam u ní doma
líhával, již slyším, ze ne s ní. A zimlí se chudí dosti
namrlÍ, neb dHd také doktoro\'i a frejířce dád.
Johanka ze Sukdola: To mi jest dobře vědomo, že
dcera Roztockého (~Iarkéta) bÝ\'á u mistra špitálského
týměř na každý den v jeho pokoji a tam zavra se i hodují a dobní vuoli mají. A my chudí všiclmi skrze to jich
hodování hladem mřeme jeda nemastné a neslané kroupy,
zelí, hrách. A když ona přijde k němu i odejde, tehdy
on nám laje a přimlúvá 1 ze o něm klevicem a ll11uvÍme.
A když se nemá nad kým pomstíti, tehdy přijda mstí se
nad námi. A poslal byl jeden čas po mne do svého po·
koje i mlm'il mi, ze o něm kleveci a já sem mu řekla,
ze o něm nekleveci, nez že to o něrn mluvím, což všichni
zjevně mlu\'Í.
Á teď v neděli minulaj masopustní přišla
k němu Markéta, dcera Roztoekého, a já stála v sínci
před kostelem a ona šla z jeho pokoje. A já k ní řekla;
Pravíš vždy, že sem nechodíš, kajž pak čert zde děláš?
Tuším, že v pekle konš~ly sadíš.
Majdalena z Lnb: Celeď Roztockajch nesli vína v fla·
,šech. Ta
kteráž on nich šla pryč, řel a ll1i; 11ilá
ty ftaše těžko nositi. A já řekla: Odkudž je nosíš? Ona poveděla: Ze špitále. A prosila mne,
abych na ni nepravila, však bych byla bita. Však nosím
všecky poti'eb)'. I jiná jejich čeleď té!' mi to pravila a
řekli mi: Neprav, však zc špitále všecko dávají. mistr
špitálskaj, sajr, máslo, sádlo, všecky potřeby. A sama
panna Roztocká se přede mnú chlubila: Mám od jednoho
člověka kopu gr. kaZdý týden. A já sem jiného nemohla
rozuměti, nežli jeho mistra špitálského, poněvadz jiné
všecky potřeby jest jim dával.
Vondra z Lučec ze vsi: Kdyz sem u p. mistra špitálsKého žal žito s jin)imi ve dvoře, když p. mistra rybář
převezl s jaklÍs rnladú p"es řeku a ta mladá měla s seblÍ
starú ženu, i nechali té staré ženy z oné strany řeky a když ho s' mladú pře"ezl, šel s ní pau mistr do luhu nebo
do hoví a potom kdy? ji zase domóv vyprovázel pan
mistr, vzal ji sobě na kuoň a nesa ji vajskal, zdvihl ru'ku,
jako by sobě nevěstu nesl.
potřeb

,
13. 1545. Kopidř listi; krdlovskych v archivu
Cesk. místodržilelství
i, 1545-6 f. 34. (Najv. zřízeným
radám komory
Ceského.) Ferdinand etc. Sta·
teční věrní naši milí. Jakož jest nyní jminulým sněmem
obecním, kterýž v pl'ítomnosti naší na hradě Pražském
držán byl, jeden artikul v Sněl110vnÍn1 zavření s strany
špitálu v doložen, aby kazdý, pokudž vrchnosti jeho nálci.í,
to tak opatřil, aby podle nadání jednoho každého špitálu
chudí lidé na to chováni býti mohli, i poněvadž nám
špitál y St. M. Pra7.ském blíž mostu náleží, neclltíc lollo,
což jest týmž sněmem s vulí naší svoleno, porninouli a
znajíc slušné i spravedli\'é býti, poroučíme vám, abyšte
spolu s urozeným Jindřichem Planským z Ziberka a statečným Piramem Kapounem z Svojkova, věrnými našimi
milými, klcrýmž také psáti rácíme, čas k tomu pří1eiitý
oberouc, však dlouho tím neprodlévajíc mistra špitálského
před se obeslali, pakli by pro nemoc k "ám se \'ypraviti
nemohl, alc sami do téhd špitále sjeli, na všecky a vše·
lijaké nadání a duchody a pozitky i také, jak se v témž
špitále i ph jiných věcecl, špitálských hospodaří a řídí,
mnoho·li a kolik se také osob chudých chová, co a kterak
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se jim strava i oděv i jiné potřeby dávají, s pilností
vyptali, vyzvěděli, shlédli a pokudž byšte seznali, že by
co na nedostatku a nepořádného bylo, napravili i to
rozvrhli, jaký větší počet mimo to, což jest nyní chudých
lidí, v tom špitáli na duchody špitálské ještě chovati by
se mohl, a což tak uznáte, tehdy aby tolik chudejch lidí,
kteříž by podezřelí nebyli a pro nedostatek zdraví svého
se živiti nemohli, přijato bylo, kdež znajíc jistú vuli naši
býti tak toho všeho (jakž o \'ás nepochybujem) podle
potřeby vyříditi nepomíjejte a což nařídíte, toho nám bez
meškání sepsaného odeslati neobmeškávejte, abychom se
včděli čím spraviti, jináče nečiníce.
Dán na hradě Pražském v pátek po sv. Matěji léta etc. XLVQ a králol'ství
našich Rímského patnáctého a jiných devatenáctého. V táž slova, ut supra, mutatis mutandis urozenému Jindři
chovi Planskému etc. a statečnému Piramovi Kapounovi
obema spolu.
14. ló52, 21. května. Bíenenberg, Aflaleklen str. 87.
A. d. J\IDLlI die XXI Maii obiit reverendus dominus
\Yenceslaus a Hradessin, generali, magister Cruciferorum
cum rubea stella. Requiescat in sancta pace.
Hí. 1552, 21. května. Rezek-Beckovsky 1. str. 204.
Václav Hradešín z Hradešína, nejv. mistr, dne 21. máje
v Pánu usnul, tak svědčí jeho hrobový nápis. Na místo
jeho vyvolen byl Antollín Brus, z Mohelnice rozený,
tehdfcž Vídeňský biskup.
16. ló55.
Rezek-Beckovský 1. str. 201. Když
naděje již dobrá byla, že Tovaryšstvo Ježišovo klášter i
kostel sv. Klimenta obdrží, přišel z Ingolstatu do Prahy
kněz Petr Kanisius, své obydlí také i vychování měl
v špitále Křižovníkuv a v tom pokojíčku, kde nyní velký
oltář v tom křižovnickém kostele stojí, v kterým někdy
bl. Anežka, zakladatelkyně téhož špitálu, bydlívala, on
Petr Kanisius až do postoupení kláštera i kostela sv. Klimenta bydlel.
17, 1558, - Rezek-Beckovsk)í 1. str. 245. Antonín
z l'dohelnice obnovil i také posvětil kostel sv. Františka,
který 1. 1420 velké porušení vzal a 138 let pustý státi
zůstal, a téhož špitála páni světští statkuv se ujali, dokad
Zikmund českým s\'ým Jistem to nezpůsobil, aby statky
skrze s\'ětské pány spru\'ovány nebyly. Také on Zikmund
i to ustanovil, aby těch Křižovník~v kostelové farní a
kaple Zádnou daň nedávali králům Ceským.
Kostel pražský Ki'ižovnický nebyl ten, který nyní
mramorem roziičné barvy vnitř ozdobený se spatřuje, ale
byl jiný, mnohem menší a dle tehdejšího zpusobu sprostě
vystavený, který své porušení vzal a rozbořen bylI. 1679.
18. ló63, 25. srpna, SteÍllherz, Briefe d. AntoH
Bms von Miiglitz č. 94, (Arc. Brus Jírovi, úředlníku
v Praze ve špitále.) S strany počtuov tvých oznamu·
jemť, ze sme v ně nah1ídli a nemalý nepořádek v nich
našli,
uznáváme, že osobou tvou to nesešlo, než těmi,
l,do sou psali a počítali, Pro tož dohlídej k tomu pilněji
než prve a budei snad i užitečněji - - o

ac

19.

1566,6.

června.

Bimel1berg, A11aZeklm str, 87.

Léta 1566 ve čtvrtek po slavném hodu Seslání ducha
svatého umřel urozený vladyka v pan Vilém z Hradešína,
někdy míslokomorník království Ceského, etc. a tuto po·
chován jest. Proste P. B. za duši jeho.
20. ló66.
Rezek-Beckovský 1. str. 271. (Nedorozumění mezi špitálem Křizovníktlv a StaropraZskými
o novou zeď, kterou ti Pražané od dveří téhož špitála až
k mostu na gruntech jeho stavěti začali.) Jakož jest Antonín arcibiskup k pp. Pražanum Staroměstským
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psaní učiniti ráčil, aby oni zeď od dveřec při vratech špitálských k městu (neboť ti gruntové k špitálu jsou náležející) nedělali, poněvadž J. M. knížecí vlastním nákladem
to otevrené k vodě neb k řece Vltavě místo zahraditi poručiti ráčí, jakž list, jehož datum jest 26. března 1ó66,
do kněh kanceláře arcibiskupské Pražské vepsaný to obsahuje. Páni Staroměstští z prostředku svého osoby radní
p. Pavla Kapra, tehdáž primasa, a p, z Dražice hned následujícího dne jsou vyslali žádajíce, aby pán J. M. toho
sobě do nich stěžovati neráčil, na to aby vyjeti a to
spatřiti osobně ráčil.
Tomu vyrozuměje J. M. Kn. hned
ještě toho dne v druhou hodinu po polední dolu do téhož
špitála sjeti ráčil, kdež vphtomnosti kněze Petra Peri·
steria, oficiála J. Mti arcibiskupské, a uroz. rytíře p.
Oldřicha Dubanského z Duban, podkomořího císařové J.
Mti, také p. Jaroslava Zlatníka i jiných mnohých přítom
ních ti nadepsaní Pavel Kapr a pán z Dražice oznámili:
p. purkmistr a rada o tom dobrnu vědomost mají, že to
místo, v kterém tito gruntové k vystavení té zdi vyko·
páni jsou, k jich obci nepřináležejí, ale k tomuto špitálu,
také to ne tím Ou myslem to dílo před se vzali, aby jakou
protimyslnost J. Mti Kn. učiniti chtěli, ale poněvadž to
tak otevřené místo při mostu na velkým zřeteli leží a
častěji od mimojdoucích a k řece tím místem běžících
všelicí neřádové se činějí, chtíce v tom libost J. Mti Kn.
učiniti, to místo nákladem svým proto páni ohraditi sobě
umínili, aby ono zdí a ne plankami, jakž prve byio ohraženo, k větší města okrase sloužilo, žádného práva skrze
stavení té zdi sobě páni neosobujíce, nýbrž také k tomu
se znajíce, že ti gruntové k špitálu náležející jsou. Dle
toho jich vlastního seznání a vysvědčení J. 11. Kn. na
jich žádost k tomu jim, aby tu zeď na jich náklad vystavěli, povoliti ráčil, s tou však vejminkou, aby to povolení
k t:ádné škodě a ublížení téhož špitála nebylo. Actum
Pragae penes hospitale die Mercurii in festo s. Hasta!i
1566 (27. Martii),
v
To když skoncováno bylo, přišel Pavel Zipanský,
cís, rychtář, k J. Mti Kn, do toho Křižovnického špitála
a dobrovolně vyznal, že ti gruntové pro stavení té zdi vykopaní k témuž špitálu náležející jsou.
Ta zeď když v následujících letech mnohých své porušení I'zala a místo k i'ece dolů otevřeno. na kterém se
rozliční neřádové od lidí také ve dne dáÍi, všem bylo,
Jiří Pospíchal, téhož špitála převor (potom také nejv. mistr),
když nynější při tom špitále stojící kostel vystavěl, také
tu nynější od špitálských d,'eří až k vojanský při mostu
stojící stráži nákladem špitálským vystavěti i také za tOll
zdí, na místě k řece se táhnoucím malou zahrádku způso
biti dal - .
Nacházím také v starých listech pamětních, že od té
zdi od dveří špitálních až k mostu, kde také již stojí
vojanská stráž, celé to prostranství před kostelem špitálským, jak dláždčné tak nedlázděné, až přes vozovou obecnou cestu, kterou se obyčejně do Staré Prahy jezdívalo,
mimo špit~l mezi zděmi IGižovnickými aJ esuitskými proti
domu p. Svihovskýho z pravé strany a proti domu p. Vratislava, jinak Turečka, z levé strany, kterýžto dům pánuv
Vratislavuv také na plldě špitála s dovolením řádu "Ystaven
byl, [špitálu náleželo]. O lo nyní jmenované mí"to Staro·
pražští páni se pokoušeli a je sobě přivtěliti chtěli, ale
od Křižovníkuv jim vždycky mocně odpíráno bylo. Protož
také tehdejších časův Tovaryšstvo Ježíšovo při kostele sv.
Klimenta bydlící, kdykoli nějakou komedii na tom prostranství dělati chtělo, vzdyckny pány téhož Křižovnickýho
špitála ředitele za dovolení žádalo, aby pro takovou ko·
medii na tom prostranství potl'ebné lešení postaviti mohlo;
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takové požádané dovolení vždyckny pp. Jesuité dosáhli
s tou vejmínkou, aby oni všecknu škodu, buď na dlazbě
neb na ujmě špitálské učiněné vynahradili a co pokaženého bylo napraviti dali na svuj náklad, což vždyckny
také oni Vl' konali.
Grunt~vé pak Svatovalentinští vztaho~ali se za císaře
Ferdinanda 1. od zadní strany domu p. Svihovského po
pravý ruce mezi domem žlutýho lva a mczi domem p.
Dejma, také mezi domem p. Deolaudatus nazvaného, podobně mezi domem p. Karafiata i p. Jakuba Mannera,
iehož obyčejně catholicus pistor jmenol'ali, opět od domu
léhol, ~,iannera skrze Kaprovou ulici mezi domem p,
z Talmberka mezi druhým domem p. Mannera, zpříma
od těchto domuv az k bráně Židov~kého města a od té
dolu přes dosti velký díl židovskýho hřbitova, poaž k strouze, kterou stok vody z města jest až
k řece Vltavě, t. j. až k místu čerpadla nazvanému.
Na gruntech Křižovnických stojí nynější lázeň staropl'aZská, jinak Královská, také při ní nárožní dum i celnice a jiní v tom řádu až k nynějšímu mostu domové i
vojanská stráž; neboi předešlých let na tom místě od
kostela starého špitálského až pi'es nynější lázen až i
k mlejnům staropražským býval lúbitov, kdež se také
mrtyých těl kosti vykopaly, když se příční zeď od téhož
špitála až k vojanské stráži. stavěti měla a pro ní gruntové se kopali,
21. 1580, 28. srpna. Rezek-Beclwvsky 1. str. 425.
V neděli na den sv. Augustina Antonín, arcibiskup Pražský,
láižovník s červenou kvězdou a téhož řádu nejv. jenerální
mislr v počlu XXII., vykonaje věku svého 62 leta, 6 mě
sídlI' a 9 dd, v Pánu usnul a dne 2. září v kostele Sl'.
Yíta na hradě Pražském v kapli sv. Antonína pohřben byl.
22. 1581, 8. ledna. Rezek-Beckovsk)í 1, str. 330.
příjměním Medek, křiiovník s červenou hvězdou
a
řádu nejv. jenerální mistr v počtu XXII1., z Mohelnice, moravského města, rozený a probošt na vrchu
sv. Hyppolita, za arcibiskupa Pražského dne 8, ledna vyhlášen byl.
23. ló90, 2. února. Rezek-Bec1wvsk)í I. str. 364,
Dne :č. února Martin, arcibiskup Prazský, jenerální mistr
XXIII., maje věku svého ó2 leta v Pánu usnul, v kaple
s\'. Antonína byl pohřben.
24. 1608.
RullOp, č, 64 j. 3. (Psaní činěná
Mti Kn. p. arcibiskupa, též od J. Mti p. purkmistra
St. M. Pr., totiž o zeď, kteráž se dělí od špinahoru až k mostu Pražskému, též také o krámec
podle dotčené zdi postaveného (I) nížeji zapsána stojí):
Karel, z bolí milosti arcibiskup Prai:ský, kníže, stolice
svaté apoštolské legát, J. Mti Cé rada, pozdravení naše
vzkazujem slovutné a vzáclné poctivosti pp. sousedé nám v P.
B. milí I J akďž jste k nám nedávno pominulých dnuv jisté
osoby z prostředku vašeho vyslali a s námi co v příčině
toho stavení, kteréZ se na poručení vaše blíz mostu Praz8kého na gruntech našich špitálských bez našeho povolení
rozmluviti dali, i též, co by od nás na to odpo~ědíno bylo, nepochybné jest, že jste šířeji vyrozuměli.
Ze pak až p(lsavad od vás dokonalé ani oustní ani psané
odpovědi nemáme, ,z té příčiny vás napomínajíc sousedsky
žádáme, že nám téhož místa k špitálu našemu náležejícího
aneb postoupiti aneb jakou byste spravedlnost neb právo
jmíti tu se pokládali, zase odpovědí vaší psanou co nejdHvěji zpraviti nepominete. Tak aby nám i vám z dalšího
omylu sjíti mohlo. S tím milost buoží račiž s námi se
všemi býti. Datum v Praze v domu našem arcibiskupském
v pátek po památce Hromnic 1. P. 1608. Karel ru. p.

XiX. ","pital Khžolmílu1.

Č. p. 191.

343

Odpověď J. Mtí p. purkmistra a pánuv:
Službu svú V. Kn. Mti vzkazujem nejdůstojnější a
osvícené kníže, pane pane nám laskavě a d0h!,otivp. pří~
znivý, Y. Kn. Mti od P. B. všemohoucího dlouhého zdraví
i nebeského požehnání se vší nálditou uctivostívinšujíce
zádáme. Z psaní V. Kn. Mti pominulých dnu v v phčině něja
kého stavení při mostě Prazském nám učiněného, čeho odnás
Zádati V. Kn. M. ráčíte, jsme porozuměli; kdež abychom
jaké stavení na gruntech špitálských stayěti dáti a místa
toho V. Kn. Jilli postupovati povinni bejti meli, tomu žádného místa nedáváme, nebo jestliže sou ouředníci mostu
Pražského na gruntech obecních tu při mostě !<rámec ten
postaviti dali, to jsou podle povinností svých pro dobré
obce dobře učiniti mohli, poněvadž místo to, na kterémz
stojí, ne k špitálu, ale k obci St. J'.1. Pr. dědičně přiná·
leží, jakž tomu z příležícího spisu nám od nich podaného
V. Kn. Mti vyrozuměti moci ráčíte. A pro tož za to žádáme,
pokudž by jaké zprávy V. Kn. Mti docházely, jako bychom grunty špitálské sobě přivlastňovati měli, že jim
místa dávati a o nás toho smejšleti neráčíte. Což se další
stížnosti líředníkuov našich mostských dotýce, kterak by
správcové špitálu V. Kll. Mti z sklepu, na němž někdy
most starý by!, pod špitálem ležícího a k obci naší náležejícího se ujíti, v něm doly tejné na škodu mlejnův
obecních a zapěnování nečistotou řeky zdělati dali, za to
tolikéž ve vší šetrné uctivosti V. Kn. Mti žádáme, že
takové škody gruntům obecním našim činiti dopustiti neráčíte, jakož bychom i my v podobné příčině to učiniti
chtěli, na jiném nejsouce, než s V. Kn. Mtí jako i s předky
V. Kn. Mti svaté paměti každého casu v dobré pfízni a
sousedství zustávati. S tím milosti boží poručení. Datum
v Praze v pátek den sv. Petra stolování 1. P. 1608.
(V notulích panských šestých v listu 329.)

3. Slovutné a vzáctné poctivosti pp. purkmistru a
St. M. PL, přátelum nám v P. B. milým.
Karel, z buoží milosti etc. Pozdravení - . Jakou
nám zase odpověď na připsání naše vztahující se na stavení, které teď nedávno pominulých časuv na gruntech
našich špitálských od ouředníkl\ov mostu Pražského pro
dobré obce vaší učiněno jest, dáváte, z přectení jsme
porozuměli; i jest nám v pravdě toho s nemalým podivením, že nám tak zkrátka, abyšte tu co na gruntech
našich špitálských vystavěti dáti aneb jakým místa postupováním povinni býti měli, odporujete. Nicméně my,
ačkoliv žádných sporuv, žádných nevolí žádostivi nejsme,
však abychom od pouhé spravedlnosti, kterážto k témuž
špitálu našemu vlastně přináleží, tak zhola upustiti měli,
podle dobrého s\'ědomí a povinností naší toho se nám
trefiti slušně nikoliv nemůže, neb nepochybné jest, že to
v knihách vašich městských památných se tolikéž nachází,
jaké jest na onen čas mezi dobré a svaté paměti pp.
Antonínem, arCIbiskupem Pražským, předkem naslm,
z jedné a obcí vaší skrze jisté vyslané z strany druhé
o týž grunt narovnání se stalo, kteréhož i vám pro kruntovnější toho vyhledání hodnověrný vejpis z kněh kanceláře naší památn)'ch příležitě odsíláme, té jsouce k vám
naděje, že povážíce téhož špitála pouhou tu býti spravedlnost, nás při předešlé žádosti zuostaviti a gruntu ov našich
sobě přivlastňovati nebudete.
My sice na jiném nejsme,
nežli příkladem pp. předkuov našich v dobrém sousedství
a srozumění ustavičně s vámi zuostávati. S tím milost B.
' - Dat. v Praze - 7. dne Martii 1. 1608. Karel m. p.
radě

4. Ad perpetuam memoriam. Vejpis z kněh J. Mti
Kn. p. arcibiskupa Pražského památných y kanceláři Leské
26. Martii 1566 (viz výše Č, 20.).
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odpovědi p. purkmistra a pánuv:
Službu sní - . Psaní V. Kn. Mti nepominuli jsme
úředníkuom mostu Pražského v známost uvésti s tím napomenutím, aby ph témž úřadě i při knihách městských,
zda-li by jaké poznamenání podobné lomu, kteréž v psaní
V. Kn. Mti nám učiněném zavEto bylo, s strany místa
obecního při mostu Prazském ldícího najíti se mohlo,
bedlivě pohledati, ale z přílezejícího spisu jich patrně se
ukazuje, ze nic toho nebylo a není. A poněva.dž j~st
téhož místa obec naše přcdešle nad pamět l1dskou ]akozto
svého vlastního vzdyckny v pokojném uZívání i za slavné.
a svaté paměti J. Mti Kn. p. p. Antonína a potom jiných
předkuov V. Kll. iliti, arcibiskupllv Pražských, až dosavad
zuostál'alo, col. by se dostatečně prokázati mohlo, a povinnost naše ukazuje, abychom vedle dobrého svědomí
takových m(,t chrániti hleděli, pro tož té nepochybné
k V. Kn. lil ti naděje sme, že v pouhé spravedlnosti
naší nám překážky Ciniti neráčíte. My jak prvy i nyní
v tom se ohlašujeme, že na jiném nejsme, než V. ~n. Mti
všelijaké služby a dobré sousedství prokazovati. Ze pak
na poslední punkt předešlého psaní našeho strany zdělání
tejných doluov v místě obecním, kdež někdy starý most
stál, na škodu velikou mlejnuv obecních a zapěnění neči
stotami řeky od V. Kn. Mti žádné nám odpovědi dáno
není a tudy stížnosti oui'edníkuov mostských místo se dává,
za to V. Kn. M. tolikéž žádáme, že pro zachování dobrého sousedst\'Í V. Kn. :'-1. lo ph spr,,,,cích špitálu touž
věc nám a obci naší velice škodnou zastaviti poručiti
ráčíte pro naši toho V. Kn. Mti přátelskou a sousedskou
odměnu. S tím - . Datum v Praze v pondělí po neděli
Smrledlné 1. P. 1608. (V notulích panských šestých
v listu 333.)
6. Vejpis psaní od pp. purkmistra a pánuv p. arcibiskupu Prazskému uČlllěného:
Službu svú - . V. Kn. Mti od P. B. - žádáme.
V známost nám uvedli úředníci mostu Pražského od nás
nařízení, kterak by V. Kn. M. veřeje blíže špitálu v zdi
přícní k vodč pod mostem Prazským vobořiti a jiné nové
veníře (?) storcenÍ (?) a nad nimi erbem aneb znamením pánuv

5. Vejpis

Křižovníkuov vyzdvihnouti chtíti ráčili, a to vše

ie by na

veliké ublížení místa a gruntu obecního proti pouhé spravedlnosti se dáti chtělo, jakž stíznost jich příle2'itě ukazuje. Což ml' podle povinnosti a závazkuov našich obci
naší bedlivě opatrovati jsme povinni, pročeZ jsme takové
v nově prolomené zdi a bez našeho a starších obecních
vědomí a povolení začaté dílo a stavení slušně právem
obstaviti a zastaviti poručili. A poněvadž pak V. Kn. M.
k též přícní zdi vždy sobě jakousi domnělou spra\'edlllost
pokládati chtíti ráčíte, pro tož pro vyrozumění a té věci

zpomožení žádáme, že jistý den a hodinu obrati a jisté
osoby sobě voliti ráčíte; my na týž den a k uložené hodině chceme též některé osobl' z prostl'edku našeho, jako
z obecních starších, k spatření a vyrozumění, i pokudi:
mozné bude na místě aspoň té veci jednou postaviti, naříditi
a vyslati, té jsouce k V. Kn. M. celé naděje, že k zádo sti
naší odporni býti neráčíte, jako bychom i my nápodobně,
kdyby co .toho se trefilo, učiniti neobmeškali. S tím - .
Datum I'e ctvrtek nazejth památky sv. Máří Majd. 1. P.
1609. (V notulích panských šestých v listu 381.)
7. Vejpis odpovědi od J. Mti Kn. p. arcibiskupa:
Slovutné - . Karel - . Pozdravení - . Psaní, kteréž
nám v přÍcině oboření veřej Ul' blíž špitála našeho ve zdi
příční pod mostem Pražským dle stížnosti o túi. věc vám
od úředníkuov úřadu mostu Pražského podané ciníte, co
by v sobě obsahujíce zavíralo, z přečtení sme porozuměli.
I poněvadž jak vy, tak dobře i my k témuz místu právo
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a spravedlnost se míti pokládáme a o týž grunt dávní
již sporové obapolně trvají, toho podání našeho, které
nám, totiž aby některý jistý den, hodina a místo, obrány
a z obojí strany k vyrozumění i na místě, pokudi. moZné
bude, postavení té věci jisté osoby n~řízené byly, před
stíráte, sme nemálo toho povděcni. Ze pak lúž věc pro
zachování I' lom dobrého sousedství dlouhého odkladu
víceji snášeti nemůžeme, žádáme vás, že jisté osoby
z prostředka svého, které by se, dá-li P. B., v outerej po
památce sv. Anny nejprve p"íští, jinak dvadcátého osmého
dne měsíce cenence v hodinu osmou polovičního orloje
y špitále našem k spatření a uvážení té věci se nalézti
daly, voliti budete, kdež i my také aneb osobně se nalézti aneb zřízené své komisaře vyslati neobmeškáme a
pokudz k témuž dni se shotol'iti a své vyslané k tomu
naríditi moci budete, naděje sme ty, že nás zase tím casněji zpraviti neopominete. S tím milost Buoží rač s námi
býti se všemi. Datum - v pátek po památce SI'. J\fáTí
Majd. 1. 1609.
8. Relací od nás starš[ch mistrův poctivého řemesla
a pořádku zednického a kamenického v St. M. Pr. strany
spatření klenutí před špitálem i pod špitálem u mostu.
L. P. 1609 v pondělí po sv. Anně na porucení p.
purkmistra a pánuv St. M. Pr. vyšli jsme na vejchoz
k spatření dvojího klenutí, první klenutí před špitálem
blíž mostu, které z pískového kamene sklenuté jest, na
kleréž rum navezen jest; z kteréhozto návozu plac
jest prázdnej a nekrytej, na nějž krápěje deštová se střechy
špitála padá a nemaje žádného spádu táž voda táhne se
"šeckna do téhož klenutí. To vše my bedlivě dle povinností našich se vší pilností shlídše a spatřivše tomu jsme
vyrozuměli že témuž klenutí prvnímu touž vodou deštovou
se střechy' špitála spadající nemalá škoda se děje, takže
mezi štukovím vápno vyšeptáno a vypláknuto jest a po
jedné straně klenutí vyduto a na upadnutí, takže kus toho
ldenutí zboI·iti se musí a zebera týž rum znova zase jin)'
sklenouti a vystavěti a nad klenutím vydlážditi, lak aby
spád na témž placu voda míti mohla.
Za tím pak klenutím druhé klenutí z vopukového
kamene Bille spatřili, na ktcrýmž špitála stayení
v nemz dvě latryny skrz též klenutí prolámané sou,
obě z obou kor1Cuv klenutl, jedna při prampouchu pískovým a druhá v prampouchu, skrze kteréž veliká škoda
témuž klenutí jest, takže několik štuk vypadnuto a jin)ich
podle toho mnoho vyšeptáno a spukáno, pročež se musí
zase znova jinými vysázeti a vše dobře vycl'ikovati a
vápnem vobvrhnouti a latryny jinak vopatřiti a sdělali,
tak aby větší porušení a škoda témuž klenutí se nedála.
Pro lepší duvěření této relací pečet našeho pořádku
"ětší jsme přitiskli, již jest datum léta a dne, ut supra.
Starší misti-i poctil'ého pořádku zednického a kamenického
v St. Tvl. Pr.
25. 1611.
Rtt7wp. Č. 64 f 55. 1. (Od J. Mti
p. arcibiskupa Pražského psaní učiněno strany dveří
u špitála.) Slovlltné a vzáctné poctivosti a nám zvláště
milým přáteluoll1 pp. purkmistru a radě Star. M. Pr.
k dodání. Karel, z boží milosti arcibiskup Pražský ~.
Pozdravení _. Zpráva nás dochází toho, že byste při
dveřích zdi příčné, která se od mostu PraZského k špitálu našemu táhne, pominulich dnův o své ujmě dvéře,
an na nich znamení erbu města vašeho vyryté se spatřuje,
zavěsiti poručili, cehoz bychom my jistě od vás, aby se
nám to tak na protimyslnost díti mělo, nikoli neočekávali,
zvláště poněvadž ta věc až dosavad nesrovnahí na odpořích zuostává a vy ani ste nás z práva na~eho, kleréž my
sobě tu míti pokládáme, nevyvedli ani také vaší k ní
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spravedlivosti dostatečně nepokázali. Pročež vás za to
přátelsky, žádáme, ze se nám v věci k špitálu našemu
přináleZité, I' kterých!' my jako i páni předkO\'é naši
v drzení zuostáváme. vkládati, jich sobě proti právu
mocně oFobovati nebudete a ty dvéře zase odtudž. tak
aby nám k tornu jiných prostředkuov požívati p~ti'eb[
neby 10, 1')'Zdvihnouti poručíte. Neb jestliže by na zavěšení
takových dverí pro vyvarování mnohých, které se tu pří
během dějí, necistoty tak mnoho záleželo, ještě bychom
to opathli a tako\'é dl'éře, mohouc ještě s týž náo)'tL shotoviti dáli neminuli. V čem se vám důvěřu
jeme, že to pro zaclrov"ní dobrého sousedstl'Í naříditi a
~by spral'edlnost svůj prllchod jmíti mohla, k tomu prijíti
dopustíte. S tím ochrana P. B. rač býti s všemi námi.
Datum na Oseku v pálek po památce ;\laroz. P. M.
1. 1611.

II. Slovutné

II

mil)~cb, za

mnoho vzáclné poctivosti pp. purkmistru

Slovutné a mnoho vzáclné poctivosti Vaše l\1ilosti
panc purkmistře a páni nám laskavě přízniví: Ráčili jste
nám v známost poručiti uvésti psallí J. Mli Kn. p. p.
Karla, z buoží milosti arcibiskupa Pražského, v němž
sobě "lížno"t pokládati ráčí, iako by J. M. zavěšením dveří
veřejích zdi příčné, která se od moslu Pražského

Ze

š~itilu táhne, něco na protimyslno~t díti se rnělo.
ty dvel'e na zdi naší vlastní zavěsiti dali, tu nic

n~i;Íkání lidskému státi a vsáknouti llluseli) aniž se nám
vidělo takových dveří zavěšení komu co na urážku neb
nbHžcní býti, poněvadž nám správa a opatrování břchu"
obecních svěřena jesl a ty koliti, J'umovati i všelijak opa-

trovati nákladcm obecním musíme, abychom i toho místa
llccistotaIlli zanešení p,'etrhnouti a tak ubezpečiti neměli,
se žádnému zl;r,\cení nedálo. Zvláště odvedše klíč
od týchž Jvei'í J. Mti KTl. ve špitále p. ouředníku,
a\)y jeho nejinak, nei jako hl, to vše otevřeno osta10
v potřebách sv);ch starobylým· způsobem požívati mohli:
Protož V, 1iti v náležité uctivosti žádáme, ze v ty
přícině nás při J. Mti Kn. laskavě omluvny učinili ráč[te,
aby J. ~r. toho, coz se všech vubec k dobrému vztahuje
av~ám k opatrování na místě V. Mtí i vší obce přísluší,
lezce néstr a tornu na odpor, zdáště poněvadL se špitálu
pohodlí a služebnosti starobylé v nejmenším neublizuje,
.'tavětl, nýbri' pfíkladem slamých předkuov svých k vzdě
lánf obecného dobrého a zvláště mlejnův nad mostem,
z lllchz i špitíílu pohodlí se děje, nápomocen býti ráčil.
na jiném nejsme, neZli J. M. ve všech slušných pří
podle nejvyšší moznosti rádi sloužiti. Vedle loho
\'. Mtern k laskavé ochraně se poroučejí
úřednící lířadu mostu Prai.ského.

Listil1,a 1. Č. 451/31. My Ferdinand
oznamujem tímto listem všem, že is~e, od.p~
~ n;;ibožn)'ch převora ll. konventu KnzoYDlku\'

16:23.
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s červenou ln'ězdou řádu sv. Augustina v špitále sv. Františka v St. M. našem Pražském blíž mostu, věrných našich

a radě Sl. M. Pr. zpráva:

ani komu k· jaké nejmtnšf protiml'slnosli od nás
pl'edsevzato ncjní, ale bezelstnou potřebou a opatřeuí
::;runtuv našich obecních, též pro vyhnulí se budoucímu
pokřiku obce k tornu přivedeni jsme.
Nebo čel~ď okol·
ních souseduo\' i jiných ze všech stran, tak dobře i ze
spitála, spatřujíc místo to otevřené, hrnce, střepy i iiné
rozličné nerády a smetí, kteréž by na břehy nešeny i)ýti
měly, pod špitál a most, obecně metali, nesli a uimi {eku
zapěňovali, odkudž nemalé nákle a nánosy se narážely a
zdrZ:o\'aly, takže voda žádného odpadu od mlejnul' nad
mostem míti nemohla, ale zpátečním I'zhllru dutím se za·
stavovala, a kdyby častého nákladu na cizení a vyklizování našeho nebylo, již bychom s týmiž mlejny k velkému
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to se vší ponížeností proseni, aoycÍlUtn jiru

všech a všelijakých milosti, majestátu", privilegií, obda.
rování, vejsad, padání a práv, kte'Céž sobě od předkuv
našich, císařuv Rímských a králův Ceských slavné paměti
nadané a stnzené mají, obzvláštně pak listuv a nadání
panny Anežky, fundatricis téhož špitála sv. Františka
svaté paměti, též dvou ch listův krále Václava, v počtu
čtvrtého, jichžto obouch jest datum a to prvnímu in ambitu Pragensis ecc1esiae pridie idus Februarii a. d. m.
ducentesimo tricesimo quinto, a druhému in Praga a. d.
m. ducentesimo qllinquagesimo tercio, octavo idus Aprilis,
item listu krále OttHgara, jehož datum Pragae a. d. m.
dueentesimo 'texagesimo nono, tertio idus :\íaii, item listu
císaře Karla Ctvrtého, jehož datum Pragae a. d. m. trecentesimo quinquagesimo quinto, duodecimo kalendas
?eptembris, item listu \'áclava, krále Římského a Českého,
Jehož datum Pragae a. d. m. trecentesimo octllagesimo
septim?, die decim~, mensis Januarii, item listu Zikmunda,
krále Rírnského a Ceského, der geben zu der Lippa in
Hungern nachChristi geburth viel'lehen hundrt und darnach
in dem sechsundzweinzigistern Jahren an S. Bricciustag,
item dvouch listll\' krále Ladislava, jichzto obouch jest
datum, a to prvnímu Pragae die quarta mensis Oetobris
a. d. m. quadringentesimo quinquage.imo quarto, a druhému Viennae díe ouinta decima mensis NOl'embris a. d.
m. quadringentesim~ quinquagesimo quinto. Item třech
listu\' krále Vladislava, jichlto všech jest datum a to
prvnímu Pragae die penultima Julii a. d. m. quadringentesimo septuagesimo quarto, druhému na Bud[ně v úterý
po neděli, jenž slove Oculi, 1. b. tisícího pětistého čtr
náctého, a třetímu v Edinburce v pondělí na den sv.
Sixta papeze 1. b. ti"icího pětistého patnáctého. Item listu
krále Ludvíka, jenž jest dán na hradě Pražském v neděli
postní, jenž slove Laetare 1. b. tisícího třimecitmého.
A naposledy listu krále Ferdinanda, toho jména prvního,
jchož datum na hradě Pražském v pátek po sv. Benediktu
1. b. tisícího pětistého sedmmecítmého, milostiyě schváliti
u potrrditi rácili.
K jichžto pokorné prosbě nakloněni jsouce a vidouce
ty listy, majestáty, privilegia) obdarování, nadání, potvrzení celé a nepo~ušené býtí, s dobr)'m rozml'slem, naším
jistým vědomírp, s radou věrných našich milých, mocí
královskou v Cechách nadepsané všecky listy, majestáty,
obdarování, privilegia, nadání a potvrzení jsme tolikéž
schváliti, obnoviti a potvrdni ráčili a tímto listem naším
ve všech jejich zněnÍ, položení, v punktích, klauzolech a
arty kulích, ne jináč než jakoby v tento list náš císařský
slovo od slova nadepsány byly. netoliko schvalol'ati, obnovovati a potvrzovati, ale také je, Křizovníky, v tom
opatrovati ráčíme, aby jejich nynějšího arcibiskupa a ně
kterých předešl)ich arcibiskupuv Pražských za své nejvyšší
mistry dobrovolné volení a přijetí nebylo na protržení a
stencení jejich privilegií. svobod, práva starobylých do·
brých zvyklostí, nýbri budoucně v čas nastávající potřeby
aby za nejvyšší mistry s červenou hvězdou osoby hodné,
pobožné a příkladné toliko z sebe a řádu svého bez pře
kážky a odporu všelijakého budoucích arcibiskupuv Prúských i jiných duchovních vldycky obírati a voliti mohli
a moc jměli. Chtíce tomu konečně, aby při tom při všem,
což tento lláš i svrchupsauí listové v sobě obsahují a zavírají, od jednoho každého člověka jmíni, držáni a neporušitedlně zacho1;áni bj li bez naší, dědicuv našich a budoucích králů" Ceskich i jiných všech lidí všelijaké pře
kázkl' a odpornosti. Protož přikazujem všem obyvatelum
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a poddavým naSlln ze všech slavuv dědičného královslví
našeho Ceského i jiných zemí k němu vtělených, nynějším
i bltdoucím~ věrn}1m našim lni1ým, abyste s\Tfchupsané
Krizovníky s cen-enou hvězdou, nyllěj!ií i budoucí, ph
tomto miloslil"ém obnol"ení a potvrzení, též opalřcní našem jměli, držcli a ncporušitcdlně nyní i na budoucí časy
a věcné bez yšelijakých zmatků,' a odporností zachovali,
žádných jim I" tom překážek neciníce ani komu jinému
činiti nedopoušlějíce. A to pod uvaronlním hněvu a nemilosti naší cíSa1-ské, dědicův našich a budoucích králuv
Ceských. Tomu na svědomí pecee naši CÍsařskou a královskou k listu lomu to phl'ěsiti jsme rozkázati ráčili. Dán
v městě našem Vídni v pondělí po památce sv. Jana Ki·.
léta od nar. syna b.,. tisícího šeslistého dl'acátého třetího
a královstyí našich Rímského ctl'rtého, Uherského šestého
a Ceského sedmého. Ferdinandt. Ad mandatnm sacrae
caesareae maiestatis proprium.
1648.
Rezek-Beckovsh); ll!. str. 388. Ta
věZ [špitální] stála na ostatním dílu pi'edešlého moslu
l'razského, k tomu špitálu pr'inálei:ejícího, kde nyní léhoi;
špitála díl stavení dáleji z téhol; stavení k nynější mosteck)' bráně Ileb k \-ezi \'ystupuje a v něm chudí svou
obecnou s\-ělnici \' dolejším ponebí mají; neboť ta stará
věZ neb brina někdejšího moslu Pražského, po němž
skrze tu bránu přes i:eku Vltavu se jezdilo, spíše neZli
nynější most \')'staven byl, když se star)' špitál zbořil a
nynější staveli zacal, do toho sta\'cní pojatá byla.
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~ově nalezené rukopisy fonnuláru (1887) str. ] Ď. C. 23.
*2. 1420, ] 2. brezna. RullOp. č. 992 I 105. Kos Nicolaus, 5UprC!l1US magister~ Thomasko prjor~ Johannes c1aI'iger, Johannes plebanus s. Stephani in Rybniezka, Johannes sacristanus totusqtle COllventus fratrum dorl1us
hospilalis s. Francisci in latere ponlis Pragensis siluati de
regula s. Augustini ordinis Cruciferornm cum stella lenore
presencium publice recognoscimus universis et testamur 1
nos discreto viro Sigismundo de Ponte inslitori, cil'i

Ivlaioris Civ. rrag.,

ct ipsius heredibus in ccntum et

octl!uginta 5. gr. cum viginti quatluor gr. bOl1orum denariorum prag. ex causa yeri cl iusti de biti nobis el hospilali nostro mutuati debitorie obligari. Qnam pecnniam in
evidentcn1 neccssitatélll 1 comodum et utilitatem noslri
ordinis converl!mus de presenti. Idcirco promiltimus prcsentibus hona llostra hde sine dolo malo quolibet manu
coniuneta cl indivisa preťalo nostro creditori cl ipsius
heredibus predietam pecunie SUIl1ll1am in feslo Penlhccosten
nunc proxill1e \'coturo dare el persohere pecnnia cum
parata dilacione et occasione langiori qualibet non obslante. Quod si Ilun fecerimus, ex tunc statim in craslino
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post prediclum terminllm prefato nostro creditori et ipsius
heredibus damus virlute prescnciulll plenam cl omnill10dam
facultatetjl, quod prcdielam pecunie wmmam inler Indeos
et CristiaIlos possil et debeat reciperc et conquirere
nostri et hospilalis nostri predicti snper dampna. Nichilominus sepefati nostri creditores poterint drtnte prcSenCil1ill
homines nostros censuales cl bona hcspitalis nostri predicti habita ct in futnrum habenda, .ubicnnque locorum
inyenta et reperta fuetinl, per se aut cum auxilio quorumcunque baronum) dominorum , nobilium, offlcialiulJ1 , bnrgraviornm, beneficiariorull1 , ludicum et aliorum hominurn
in civitatíbus, opidis, yil1is, stratis inpignerare, arrestare
el caplivare ipsaque pignera inter Iudeos \'el Cristianos obligare, vendere, alienare, eciam si placuerit, pro sue \'olun·
tatis libito reserv are nee tamen ipsa pignera sic dislracta
debeut ipsis quomodolibet decuti in summa capitali, sed
pocius persolvi cum omnibus datnpnis exincle perceptis
pecunia cum parata. Insuper babebunt eciam plenam poleslatem racione prediclc snmme et llniversornm dampnorum in de quomodolibet subortorum nos iure spirill1ali
convenire, aggrarare ac excommunicacionum scntencíis
involvere tam diu, quous([ue predicta summa capitali non
soluta ae dampnis racionalliliter pcrceptis ipsis non fuerit
satisfaetum. Si autem prcdicla inpigneracio cl arreslacio
per 1l0S aul nostros qualilcrcunque impedirctur vel perhiberelur: ex tUllC contra fidem et b01l0renl !lOS fecissc faLCmí.lL Eciam nulla luris accio canonicj vcl cirilis aut privilegia ordinis vel iuris Ilostri nos potcrint quomoJolibet
adiuvare, quibus omnibus rcnunccÍamus per presentes. Et
quicunque lilteram presentem de scilu, consensu ac bona
voluntate preclictorum llostrorum creditorllm habuerit,
eidem velud ipsis plenum ius compctit et compelere debet omllillm prcmissorum. ln horum testimonillm et robur
sigil1a noslra propria, magistri videlicel et conventus, de
certa omniun1 l10strum sciencia presentious sunt appellsa.
Datum Prage a. cl. m. quadringentesimo I'icesimo feria
tereia in feslo s. Gregorii p. in Quadragesima.
*3. 1430, 20. cen-cnce. 7(ulltéČ:f 121. :\os magister
civiul1l, eonsules ct scabini ~Iai. Civ. Pr. presenci um per
tenorern cunctis innotescentcs reťerirnus. quia discreta
Sophia de Tnchlo\\'icz, relieta Iessieonis de Zrnosek, comparcns nostro plci10 in GOllsilio resignayit ~ suatn
post mortem deccm s .. gr. census annui ct perpetui in
viila :\uezicze dieta per tabu las tcrre proscripti iuxla clariorem declaracionem dictarulll tabularum pauperibus ad
hospitale in latere pontis siluatum pro anima sua et suorum
predecessoruJ11 hoc sub excepto, qllod posl morlem
anledicle Sophie d. Laurcncio sacerdoti de prediclis decem s. gr. census tenenlur alquc debent dare cl persolvere per duas s. gr. dU1ntaxat ad sex al1110S conlinuos.
Act. fer. nlI. anle lVlagdalene a. XXX.
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*1. 1348, 11. srpna. Rukop. Č. 993 f. 177. He
condiciones in thelonei recepcione, pro ut inferius continenl, de rebus universis in ponte ligneo Pragensi pro
reediticacione pontis lapidei sic observabuntur, que eciam
notatc sunt in hoc libro a. d. MCCCXLVIII sequenli die
Dost diem b. Laurcncii lll.
~
Item primo de unaqlle ligatura pannorum) que za\Yll1
dieitllr, I gr.
Item de qllolibet stamine panni, quod educilur, I hal.
Item de qllolibet stamine panni mixti sive grisei,
'[uod huc illuc ducitur, I hal.
Item de qualibet ligatura, que zawm di ci tur, de Golez
seu gallice vel bavariealis tele I gr.
Item de quolibet vase vini bozauici vel rivoli III gr.
Item de quolibet vasc vini, quod schawernak dicitur,
II gr.
Ilem de guolibet vase vini elsasensis et Franconi·
censis II gr.
Item de quolibct vase viní australici I gr.
Item de quolibet vase medonis Egrensis I gr.
Item de quolibet vase cerevisie marcialis I gr.
llem de quolibet vase vini lnthmiricensis VI hal.
Item de qualibet lagena vini bozanici, ryvole cl sehawemach, II hal.
Item de quolibel magno vase olei II gr.
Item de quolibet lagena olei II ha!.
ltem de quolibet lunna alecum II hal.
Item de quolibet ligatnra, 'lue za\nn dicitur, rerUll1
inslitalium 'luarumcunque I gr.
Ilem de quolibel ccntellario cupri, sLanni Cl plumbi,
quod huc vel iliue! dueitur. I hal.
Item de ,[uoli bet eentenario cere II hal.
Itelll de celltum cutibus magnis boum vel vacearuru
II gr.
Item de '['linquaginla cutibus earundem cucium I gr.
1lem de llnaqueque ligatura, q ue zawm dicitur, par"arum eUlicularum cl eciam pellicularum quarumcunque
I gr.
Item de mcdio ZaWlIl dictarum cuticularum seu pellicularum VI hal.
Item de ,[uartali unius zawm diclarum euticularum et
p~lIieularum earundem III hal.
Item de quolibet centenario ligni flader et puchspan
el lalium rerum I hal.
] tem de unoquoque CHrru salÍs I gr.
Item de unoquoque curru ferri 1 gr.
!tem dc quolibet centenario lane II hal.
Item de quolibet molari, qui per pontem ducitur,
\']' hal.
Item de quolibel cunu lapidnnl. lalerum, a, cne, cimcnli et argille I hal.
ltem de quolibel curru bladi euinseullque grani et
de 'luolibet curru lignorum, lrUllcorum el carbonum I ha!.
llem emptores el yenditores pecorum de quolibet
boyc sive vacca I hal.
!tem de sex ovibus seu capris I hal.

Most Karlův.
Item de duobus magnis porcis enutritis I hal.
Item de sex porci s parvis I ha!.
Item quolibet, qui cum rebus suie se per ponlem
traherit ad aliam mansionem, III gr.
Item de qualibet spo118a matrimonialiler copulata et
per pontem dedúcta I gr.
Item de usione, quanlulll drum dicitur, IllI gr.
2. 1436. Listina č. 1.-4. Regeslrum offic i a I i u m po n tis. Officiales pontis Mathias ab Ethiopibus, VVeneeslaus a coronis cl :\lixo pellifex. .
K o ta nt II r d i s tr i b u t a p o II t i s septimaualim a
dominica Quasimodo genili inclusive llsque ad dominicam
Deus in adiutorium, eciam inclusive, de anno domlni
M. CCCCXXXVr.
Dominica Quasimodo geniti: magistro Iaxoni carpentario XX [není-li nic jiného udáno, rozumí se grossosl
Martino, nolario eonsilii, XVllI, notario pontis VII, the·
loneario pontis VIII, portulano pontis VI, N'icolao Nos V,
\'ozkovi IX, plebano de Alia parte V, portu lano de ibidem
VI, ~[arssoni antiquo JI, custodi braseorum lL secunda el
tercia feria kolníkóm Xln gr. II haL, eisdem diebus fa·
mulis dictariis VlIl gr. Vln haL, pro duobus eq uis emptis
ad poutem erga d. i\Ialhiam ab Elhiopibl1S Vln s. gr.,
famulo ot uzdy ll, pro q natluor compaginiblls quereinis
I S. II gr., it. pro uno compagine trámoví LXXX, de llavigio corundem cornpaginmn IlJI gr. IlIl hal!., naplav"ci
lIIf, a\'ene pro equis pontis XXV slrich. minus quartali
per III gr. et VIII hall. compnlando, summa LXXXVIII
gr. lIlI hall., famuJis nayigantibus de Hoholic in Libczic
IX, vectoribus rajsam facienlibus pro anliquo prám in
Hoholic IX, nUllccio intranti in Costelecz pro acquirendo
censu HI, pro quinque lnilibus clavonlrn šindelných
XXIIII gr. 1lIl hal!., pro LX sexagenis scilindorum I s.
gr., sepurn et ,migma II, quinta feria el sabbato kolníkóm XXVIII, eisdem diebus famulis dictariis XVlII,
earpentariis seplimanatim I s. \' gr., pavimentariis pontis
septimanalim XXXIII, skalníku septimanatim X gr. IlII halL,
Gailo fabro a laborc minorum frameotorum Xl gr.
Summa septimane et columpne XVITI S. XIX gr. XII hall.
Domiuiea Misericordia: Jaxoni carpentario XX, IlOlario consilii XVIII, notario ponli, VIL portulano ponti,
VI, tbeloneario pOll tis VlH, )1ieolao Nos V, \'o"kovi TX,
plebano de Alia parte V, portulano de ibidem llIl, J'darssoni anti'luo II, custodi braseorum II, za lúkolÍ ke trojim
kolóm LXX, pro fumibus necessariis IX, lercia, quarta,
quinta, sexta et sabbato skalníkóm XXXll gr. XII hal!.,
eisdem· dicbus famuEs dielariis XX gr. X hal!., pal'imcntariis poutis pro eisdem diebus XXXII, carpentariis pro
eisclem diebus I s. I gr., Gallo fabro a labore millorum
ferralorum Xll, pro uno eompagiue quercino I S. gr.
Sum ma septirnane Vl s. XXVlll gr. lIlI hal!.
Dominica Iubilale: Iaxoui carpentario XX. notario
consilii XVIII, notario pontis Vl[, theloneario pontis VIII,
portulatw pontis VI, ;'-licolao Nos V, \'ozkod IX, plebano
de Alia parte V, portulano de ibicle1ll IIn, :\Iarssoni anliC[uo, custocH hraseorum ll.
SUlll111a partis septirnane LXXXVI gr,
Summa columpnc VII s. LIlII gr. lIlI hall.
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pro uno ligno quercino k beranu a palečnému kolu XXX,
il. pro lIlI compaginibus quercinis na kole CI, de navi·
gio eorundem lilI. it. Durasovi pro aliis qualuor compa·
ginibus magnis III s. XXVllI gr, secunda feria famu1ís
dietariis VlIL, carpentariis pro tribus diebus XLVI], sexta
feria et sabbato dietariis V, eisdem diebus kolníkóm XX,
dlaždicóm pontis pro tribus diebus XXI, Ga110 fabro a
labore minorum ferratorum VIII, skalníku septimanalim X,
~epum I gr. lIlI hall.
Summa superioris VII s. XLIn gr. lIlI hall.
Dominica Cantate: J axoni carpentario XX, notario
consilii XVIII, notario pontis Vll, theloneario pontis VIII,
portulano pontis VI, Nicolao Nos V, vozkol'i IX, plebano
de Alia parte V, portulano de ibidem lIlI, Marssoni ano
tiquo II, custodi braseorum II.
Summa huius partis LXXXVI gr.
Summa columpne IX s. IX gr. lIlI balL
Nunccio intranti in Hoholi cz pro aquircndo cemu II,
sarratoribus asserum, alias pilařólll, VII gr. JIlI halL, pro
XlIII compaginibus magnis mixtis, videlicet quercinis ct
sosnových, emptis erga Stradalikonem, Ssafrankonem et
Ssmardochonem, XII S. nu gr., it. pro uno compagine
minori XXXII, de navigio eorundem compaginum XXII,
iL de navigio Cjuattuor compaginum circa Durasonem
prius emptorum VI gr. Hll hall., naplav(\či Xl gr. II hal1.,
za vesla II, avene pro equis pOlltiS XV slrich., I j, per
lIlI gr., I s. Jl gr.; secunda feria válecóm lesu VI gr.
II hal!., tercia, quarta et quitlta famulis dietariis XLIII,
skalníkóm septimauatim XIlII, pavimentariis pontis septímanatim XL gr. II halL, sexta feria et sabhato dietariís
et kolníkóm XXXVII, Gallo fabro a labore framentorum
XV, X gr. Vln hall., carpentariis septimanatim LXXIIII,
molendinatori pro eiusdem porcione a šlejferna XXIIII.
Summa superioris XYIn s. XXVIII gr. X hall.
Dominica Vocem illcunditatis: J axoni carpentario XX,
Bolario eonsilii XVIII, Holario pontis Vll, theloneario
ponti, VIII, portulano pontis VI, )íicolao Nos V, vozkovi
IX, plebano de Alia parle V, portulano ibidem lIlI, lI!ar·
SBOll} antiquo II, custodi Drascorum II.
Summa huius partis LXXX VI gr.
Summa columpne XIX s. LIlII gr. X hall.
Seéunda et tercia feria [amulís dietariis XXVII, eis·
dem diebus kolníkóm, za vesla II, quarta feria famulis
dietariis VII, sexta feria et sabbato díetariis XX gr. Vln
hall., dlaždicóll1 ponlis seplimanatim XXXV, carpentariis
septimanatim LXXVII, Ga110 fabro a labore ferramenlorum
X, pro tribus compaginibus jedlových necessariis k tráll1óm
nI s. XXln gr., il. pro lIlI compagiuibus quercinis II o.
HlI gr., il. pro aliis cOll1pagillibus minoribus CV, de ua·
"igio eorundem compaginum et naplav(\či XlIlI.
Summa superioris X s. XXXVI gr. X hall.
Dominica Exaudi: ]axoni carpenlario XX, llotario
consilii XVIII, notario pontie VII, theloneario ponlis VIII,
portulano pontis VI, Nicolao Nos V, vozkovi IX, plebano
de Alia parte V, portu lano de ibidem lIlI, Marssolli antiquo II, custodi braseorum II, za kadei III, za škorní
velehl! XII halL, Johanni Haléřek pro fumibus necessariis
XL, dlaždič6m pontis septimanatim XXXVI, pro eursu
n"cessario de novo disposíto xxxvn, za socLory II gr.
hall., skalníku VI gr.
halL, secunda et tercia
feria dietariis XIII, quarta et quillta fel'. dietariis xm,
sexta ferÍa et sabbato eisdem XVIII gr. X hall., Gallo
fabro II labore XIJII, carpentariis septimanatim LXXIIlI.
Summa septimane V s. XLllII g ...
hall.
Summa columpne XVI 5, XXI g1'. U hall.
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Dominica, Spiritus domini: Jaxoni carpentarÍo XX.
notario consilii XVIII, notario pontis vn, theloneari~
pontis VlIl, portulano ponti, VI, plebano de Alia parte V,
portulano de ibidem nH, )licolao Nos Y, \'ozkol'i IX,
1farssoni II, custodi braseorum II, quarta et quinta feria
kolníkóm XXIII gr. II hall., eisdem diebus famulis dieta.
riis IX, sexta feria et sabbato kolníkóm XIII, eisdem
diebus dietariis XVI gr. I hall., dlaždičóm ponti,
XXI, skalníku septimanatim X, carpentariis septimanalim
I s. VI gr., sepum et capisteriurn IlII, Gallo fabro a la·
bore ferramentorum IX, avene XV str. per lIlI gr. cl
lIlI hall., summa avene I s. HU gr. Hll hall.
Sum ma septimane V s. XXI gr. Vln hall.
Dominica Benedicta: Iaxoni carpentario XX, notario
consilii XVIII, Ilotario pontis VII, theloneario ponti, VIII,
portulano pontis VI, plebano de Alia parte V, portulano
de ibidem \'1, Nicolao Nos V, vozkovi IX, Marssoni TJ,
custodi bľ3seorum II.
Sum ma septimane huius parti, LXXXYl gr.
Summa columpnc VI s. XLVII gr. VIII ball.
Secunda, tercia et quarla feria dielariis XX, eisdem
diebus kolnfkóm XXIIII, sexta feria ct sabbalo dietariis
XXX, skalníku seplirnanatim XI, carpentariis septimanatim
II s. II gr., Gallo fabro X, pavimcntariis pontis XXXVI,
lapicidis, alias kameník6m XHlI, ayene pro equis poulis
XVIII str. per IIII gr. et IX hal!., sumllla LXXXIIII gr.
YIn hall, 11101el:tdinatori pro eius
a šlejferna
XXIIII.
Summa superioris
s. XI gr. X hall.
1lominica Domine, in tua: Iaxoni carpentario XX.
notal'io consilii XVIII, notario pontis Vll, theloneario
pontis VIII, portu lano pontis Vl, plebano de Alia parte
V, portulano de ibidem Hll, Nicolao Nos V, vozkovi IX,
Marssoni II, custodi braseorum II, pro cemento Ilecessa·
1'io ad pontem LXXX lIlI, carbonum sex sacci, jdto po·
dušku leli k beranu, VT, puškah, ježto podušku lél, XV,
tcsákóm kamene pro quinque diebus XXXV, rotificí za
nápra\'u et duabns rotis XIX a skalníku septimanatim X,
famulis dietariis pro quinque diebus 1 s. I gr., dlazdičóm
pontis pro eisdem XXXV gr. II hall., Ga110 fabro XlIII,
carpentariis seplimanaliJ11
s. VIlI gr., sle, sedlo na·
bedrnie el střmeniště pro eguis pontis XXXVIII.
Summa septimane VIII s. XI gr. II hall.
Sum ma columpne XIIII s. XXII g1'. XII hall.
DOli1inica factus est: Magistro Iaxoni carpentario
XX, Botario cousilii XVIII, nolario pon1js Vll, lbeloneario
pontis VIII, portulano pontis Vl, plebano de Alia parte V,
portulallo de ibidcm lIlI, Nicolao Nos V, vozkovi IX,
Marssoni ll, custodi braseorum II, pro XlIH krokví XII,
za habřie VII, famulis dietariis septimanatim 1 s. XVI gr.,
carpentariis pro guinque diebus I '/, s. II gr., dlaždicóm
ponlis pro eisdem diebus XXXV, Gallo fabro XVII.
Summa septimane VI s. Vll gr. lIlI hall.
Dominica Respice: Iaxoni carpelllario XX, notario
consilii XVIII, notario pontis VII, porlulano pontis VI,
plebano de Alia parte V, portulano de ibidelll VI, )íicolao
Nos V, vozkovi IX, Marssoni ll, custodi braseorUln II,
theloneariis pontis VIII, dlaždičóm ponti, pro ducrbus
diebus XIIII, od sekánie sena na ostrově IX, .• ecunda,
lereia, <juarta el quinta feria dictarii. XXVllI, 5abbatů
eisdem dietariis X, za habřie VII, pro tegulis, lapicidis
septimanatim XXXV, carpclllariis septimanatim LXXXII,
funes et ko!omast XI, pro lapide molari XXXII.
Summa septimane V s, XXVII gr. IITI hall.
Summa columpne XI s. XXXlIII gr. VIII hal!.
Dominica Dominus illuminacio: [axon i C3l'pelltario
XX gr., notario consilii XVUl, notario pontis VI, thelo·
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Secunda et tercia feria dietariis XV, quarta et quinta
lleario pontis VIII, portulano ponlis VI, plebano de Alia parte
feria eisdem XVI, sabbato die eisdem XIII gr. VI halL,
Y, portulano de ibidelll lIlI, Nicolao Nos V, vozkol'i IX,
skalníku septimanatim X, messoribus ayene YIII, Johanni
Marssoni II, custodi braseorum ll, a"ene XIII str., minus
Haléřek pro funibus necessariis XIT, carpentariis XXXII,
qnarlali, pro lIlI gr. II hall. computando, sum ma avene
Gal10 fabro VI.
I s. lIlI hall., c1avuli necessarií I gr. II bal!., famulis
Summa superioris I s. LIl gr. YI h.
dietariis pro quinque diebus XLII, cal'pentariis pro eisdem
Dominica Dum clamarem: Iaxoni carpental'Ío XX,
diebns I s. I gr., lapicidis gro eisdem diebus XXVIII,
notario consilii XVIIT, notario pontis VII, theloneario
molendinatori pro eius porcÍone a šlajferna XXIII!.
pontis VIII, portulano pontis VI, plebano de Alia parte V,
Summa septimane V s, II gr. VI hall.
portulano de ibidem UIT, Nicolao Nos V, vozkovi IX,
Domiuica Exaudi: Iaxoni carpentario XX, notario
Marssoni II, cuslodi braseorum II, secunda et tercia feria
consílii VIII, llotario pontis VII, theloneario pontis VIII,
beraníkólll XXXII, lapicide dietario III, a labore fornacis
portulano pontis VI, pleballo de Alia parte V, portulano
circa molendinum et aliorum ibidem necessoriorum XL,
de ibidem lIlI, )Jicolao )los Y, vozkovi IX, :V[arssoni II,
quinta feria beraníkóm XVI, sexta feria et sabbato eisdem
custodi bl'aseorum ll, od sekánie luk v Hlubočrpiech I s.
XXXVI, lrituratoribus avene X gr. VII h, skalníku septima·
Vl gr" famulis dietariis septimanatim LXXX\' gr., carpen·
natim X, carpentariis septimanatim LUl, Ga110 fabro XI,
tarii" septimanatim LXXXVI, skalníku VI, lapicidis septi·
\Yenceslao Holec pro cemento necessario XXVIII, Sspal.
manatim XXXV gr.
koni molendinatori subarraverullt pro area J1101endini ab
Summa septimalle VI s. lIlI gr.
eodem empta cum pertinenciis II s.
Summa columpne XI s. VI gr. Vl hall.
Summa septimane VII s. XXV gr. Vll b.
Dominica Dominus fortitudo: Iaxoni carpentario XX,
Sutllma columpne XIX s. XVII gr. XIII h.
Holado consilii XVIII, notario pontis VII, theloneario
Dominica Deus in loeo: Iaxoni carpentario XX, no·
VIII, port11lano ponli5 VI, plebano de Alia parte
tario consilii XVIII. notario pontis VII, theloneario pontis
porlulano de ibidem Ull, Nicolao No s V, \'oz1<ovi IX,
Vl11, plebauo de Alia parte V, porLLllano de ibidem lIlI,
(liS fo di braseorum 11, :\Iarssolli antiquo II, a"ene V str.
i portulallo poutis VI, Nicolao ]\!c,s Y, vozkori IX, :\larssoni
,,1'0 Ull gr. et II halL, summa a"ene XX gr. X ball., se·
ll, custodi braseorum U, pro sciilindris necessariis ad
~unda, tercia, quarla et quinta dielariis XXVIII gr. II hall.,
stu bam molendini XX, secunda. tercia, guarta et quinta
sexta ferÍa et sabbalo dielariis XI gr. II ball., iapicidis
feria kolníkóm XV, sabbato beraníkólll XVII gr. VII h.,
pro quinque diebus XXXV, carpentariis duobus septima·
eisdem diebus famulis laborantibus necessaria ad obstacu·
XXXVI, skalníku septirnanatim X, Gallo fabro X.
lum pontis VII, funes ct se pum III, carpenlariis septima·
Sllm'na septimane III s. LVI gr. XII hall.
natím LXXII, skalníkóm duobus XVI gr. Vl h., dlaždici
Dominica Ornnes genles: laxoni carpentario XX,
dietario II, hlíňákovi V.
nolario consilii XVIII, nolario pOlltis vn, theloneario
Sumrna septimane lIlI s. XXIII gr. XIII h.
pontis VIII, portulano pontis VI, plebano de Alia parte V,
Dominica Deus in adiutorium: Iaxoni carpenla1'io XX,
de ibidem lIU, Nicolao )Jos V, vozkovi IX,
Ilotario consilii XVII1, nofario pontis VII, theloneario
II, cnstodi braseorum ll, rotifici a labore Hll
ponlis VIII, portulallo pontis VI, plebano de Alia parte
rotarurn XXVII, secunda et tercia feria dielariis VIII,
V, porlulano de ibidem TIn, Nicolao Nos V, vozkovi IX,
sexta ct sabbato dietariis XlIII, skalníku septima·
1\la1'ssoni 11, custodi braseorum lL
natím
famulis cutll argilla circa slubam molendini la·
Slllllll1a seplimane hnius partis LXXXVI gr.
bOl'antiblts XXV, Gall0 f"bro a labore ferramentorum XX,
Summa columpne V s. XLIX gr. Xln h.
Rvcne \'1 str. per Hll gr. el VII hal., 'Hmma avene XXVIII.
Arene pro eqnis pontis V str. per IIII gr. et III h.,
Summa seplimane III s. XXXVIII gr.
summa XXI gr. II h., frena, 'šle el nabedrnie proequis
Summa columpne VII s. XXXIIII gr. XII hall.
pontis opsielkoYÍ solntis XIII, secunda cl tercia feria be·
Duminica Suscepimus deum: !axoni corpentario XX,
raníkólll XXVII gr. VJ h., famulig dietariis ducentibus la·
llotario consilii XVIII, notario pontis VII, thelolleariis
pídes ad obstaculum vn gr. X h., il. aliis dietariis pro
pontis VIII, porlulano pontis VI, plebano de Alia parte V,
eisdem diebus HII, quinla et sexta feria dietariis XXIX,
de ibidem II II , Nicolao Nos V, vozkovi IX,
skalníku septimanatim XI, Johanni Halél'ck pro funibus
lL custodi braseorum II, hlynál<ólll slube XVI,
necessariis XIII, famulis cum argil1a laboranlibus in domo
pm XXIX s. scilindorum per 1 gr. et II hall. computando
Saxollum septimanatim XXXll, Ga110 fabro a labore ferra·
sum ma XXXllI gr. JI haíl., messoribus ayene XV in
menlontlll XIII, quarta et quinta feria beraníkóm XXXlI.
Radlicz per I gr. el II hall., sumrna XVII gr. II ha1.,
eisdem diehus famulis duccntibus lapides ad obstaculum
avene XII str. per V gr., SU!llma I s .. sccunda et terceia
vn gr. X h.
feria beraníkóm XXVllI, eisdem diebus dietariis xun g1'.
Summa superioris Ull s. I gr.
Vl hall, quinta, sexla et sabbalo berallíkóm L gr. II hal .. ,
Summa universa lis oll1niutll distribntonltl1 de proven·
skalníku septimanatim X, Gallo fabro Vll, carpentariis
tibus ponlis Pragensis a dominica Quasimodo geniti usque
septimanatim I s. VI gr., molendinatori pro eius porcionc
ad domínicam Deus in adiutorinm CL s. XXVIII gr.
a šJajferoa XXIIlL
X hall.
Summa seplimanc VI s. XLIX gr. Hll ball.
N ů l a II tur p € r cep t ft P (') II t i s septimanatim,
videlicet thelonei, lIlo1endini, ssleyfenle, CCllsuum nec non
Dominica Bcce deu5: Jaxoni carpentariů )LX, uotario
aliornm proventuum proveniencium et spectancium ad
consilii XVIU, notariů pontis VII, theloneariis pontis VnJ,
pontem Pragensem irJCipiGudo a dominiea Quasimodo ge·
ponti, Vl, plebal10 de Alia parte V, portulano de
niti illclusive usque ad domivicam Deus in adiutorium
IlIT, Nicolao Nos V, vozkovi IX, :;Iarssoni II,
auni d. m. CCCCXXXVr.
custodi braseorurn ll. za latí .a za kdec XII. rola neces·
Dominica Quasimodo genili: The10neutll de magna
saria IIII, hlíiiákóm XIII.
'
pixide pontis III S. JI gr., theloneum de parva pixide
Summa septimane huius parlis I s. 1. V gr.
pontis XVI lfr., theloneum de A!ia plJrte XXXIX gr., a
Summa cQlumpne Vln g. XLIHl gr. IJlT h.
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šleyferna, quam convenit Johannes cultellifaber cum sociis,
XXIIII gr., de molendino sub ponte II S., a Waczkone
theloneario de Modrzano perceperunt a convencione eiusdem thelonei pro termino primo YII s. XXX gr.
Summa dominice XIII s. LI gr.
Dominica 1.lisericordia: Theloneum de m. pixide p.
II s. XX gr., de parva pixide X gr., theloneum de Alia
parte XXV gr., a šlejferna predicta XXIIII gr., de molendino sub ponte III. s. I gr.
Summa dominice nn s. XLV-IIl gr.
Summa columpne XVIII s_ XXXIX gr.
Dominica Jubilate: Theloneum de m. pixide Il'/, s.,
de parva p. XV gr., de Alia parte XXXII gr., a Johanne cultellifabro de convencione šlejferne XXIIII gr.,
de molendino sub ponte I s. lITI gr., census de Hluboczerp pro termino s. Georgii I s., census de Poczernicz
pro termino eodem II s. VI gr., census de Modrzano
1'/2 s. VII h., a molendinatore penes Costelecz et d. 1\icolao de Tuhanecz deperierunt.
Sumraa dominice IX s. IX gr. VII h.
Dominica Cantate: Theloneum de magna pixide
LXXXII gr., th. de parva p. VIII, th. de Alia parte XII
gr. VII h., a Johanne cultellifabro de convencione šlejferne
XXIIII gr., de molendino sub ponte Plz s. V gr., pro
navi, quam vendiderunt de Hoholicz d. Johanni 'Yelwar
II s.
Summa dominice V s. Xl;l gr. VII h.
Summa columpne XIIll s. LI gr,
Dorninica Vocem iucunditatis: Theloneulll de magna
pixide II s. III g{'., th. de puna p, VIlr gr., th. de alia
parte XV, a Johanne cultellifabro de convencione šlejferne
XXHn gr., de molendino sub ponte I s. L gr.
Snmma dominice JIH s. XL gr.
Dominica Exaudi: Theloneum de magna pixide I s.
L gr., th. de parva p. VIII gr., th. de Alia parte Xl gr.,
a Johanne c. de cony. šlajferne XXIHr gr., de 1l101endino
s. p. LXXXVlll gr.
Summa dominice Hll s. J gr.
Dominica Spiritus domini: Theloneum de m. pixide
LXXXUII gr., th. de parva p. YI gr., th. de Parva parte
XV gr., a Johanne c. de cony. Š, XXUIl gr., de molendino s. p. ]1 /z S., a Waczkonc thdonci Modrzanensis
comentore perceperunt pro Qnattuor temporibus circa
festum Trinitatis vrr s. XXX gr,
Summa dominice XI s, IX gr.
Summa columpne XIX s. L gr.
Dominica Benedicta: Theloneum de m. pixide II s.,
th. de parva p. XII gr., th. de Alia parte XIX gr., a
Johanne c. de com'. š. XXIIII gr., de molendino s. 1'.
LXXII gr.
Summa dominice Hll s, Vll "r,
Dominica Domine. in tua: Thelon;um de m. pixidc
III s. XII gr., th. de p. p. XIln gr' j th. de Ali" parte
XlIII gr., a Johanne c. d. conv. Š. XXIIII gr., de molendino s. p. LXXJIIr gr.
Sum ma dominice V s. XXVIII gr.
Dominica Faclus est: Theloneum d. m. p. I s.
gr., th. de 1'. 1'. XII gr., lh. de Alia parte XXVH
gr., a Johanne c. de cony. š. XXlllI gr. (deperierllnt
propler inundacionem), de molendino s. p. XXXUH gr.
Summa d. II s. LUH gr.
Summa columpne XII s. XXiX gr.
Dominica Respiee: Theloneum de m. p. II s. XI gr.,
th. de p. p. xnn gr., lh. de Ali" parte XXXiI gr., a
Johanne c.·"'de cony. š. XXIIII (deperientur propter
priora). de molendino s. p. XL V gr.
Summa d. Hrr s. Vl gr.
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Dominica Dominus illuminacio: Theloneum de m. p.
I s. XLI gr., th. de p. p. VIIr gr., th. de Alia parte
XXII gr., a Johanne c. de conv. š. XXIIII gr., de molendino s. p. I s. III gr.
Summa d. III s. XXXVIIi gr.
Dominica Exaudi: Theloneum de m. p. II s. HU gr.,
th. de p. p. X gr., th. de A1ia parte XIII gr., a Johanne
c. d. conv. š. XXIIII gr., de molendino s. p. 1'/, s. gr.
Summa d. lIlI s. XXI gr.
Dominica Dominus fortitudo: Theloneum de m. p.
1 s. XXXIIII gr., th. de p. p. VII gr., th. de Alia parte
XXIIII gr., a Johanne c. XXIIII gr., de molendino s.
p. I s. XXX gr.
Summa d. lIlI s. I g-r.
Dominica Omnes gentes: Theloneum de m. p. I s.
XXX gr., th. de p. p. V gr., th. de AHa p. XX gr., a
Johanne c. de conv. š. XXIlU gr., de lllolendino s. p.
I s. LV gr.
Summa d. lIlI s. XlIII gr.
Dominica Suscepimus deum: Theloneum de m. p.
II s., th. de p. p. XI gr., th. de. Aha parte XXVII gr.,
a Johanne c. de COllV. š. XXIIlI gr., de molendillo s. p.
II s. XL gr.
Summa d. V s. XLI gr.
Summa columpne XIII s. LUU gr.
Dominica Ecce deus: Theloneum de m. p. II s. XX
gr., th. de p. p. XXVII gr., a Johanne c. a šlejferna XXIIII
gr., de molendino s. p. II ·s. LVII gr., theloneum de
Alia parte XXI gr.
Summa d. VI s. XXIX gr.
Dominica Dum clamarem: Theloneum de m. p. I s.
XXI gr., th. de p. p. XIII gr., th. de Alia parte XV gr.,
a Johanne c. de conv. š. XXIIII gr., de molendino s. p.
III s. XL gr.
Summa d. V s. LlI gr.
Dominica Deus in loco: Theloneum de m. p. II s.
XXXVI gr., th. de p. p. XXXI gr., th. de Alia parte
XXXVI gr., a Johanne c. de com'. š. XXIIII gr., de
molendino s. p. Ull s. V. gr.
Summa d. Vln s. XII gr.
Summa columpne XX s. XXXIII gr.
Dominica Deus in adiutorium: Theloneum de m. p.
II s. XLI gr., th. de p.
XXI gr., th. de Alia parte
XXIII gr., a Johanne c.
conv, Š. XXHII gr., de molendino s. p. IU s. XV gr.
Summa d. VII s. HlI gr.
Summa universalis perceptorum prol'eniencium ad
pontem Pragensem a dominica Quasinwdo geniti usque
ad dominicam Deus in adiutorum CXIX s. XXV gr.
3. 1459, 22. ledna. Rukop. č. 3 f. 48. (List krále
JiUho, jenz dál"á a připojuje mocně clo v celnici na
mostě měšťanum Star. M. Pr. se všemi jeho užitky a pHslúšnostmi.) JiH, boZí milostí král Český - k věčné -paměti. Ustavičně myslíme, kterakým velebnosti našie obdarováním nejjasnějšie Město Většie Pražské, světlo a slavný
měst královstvie ée,kého příklad, poctili bychme, pl-išlo
jest I' mysl naši, aby braním cla II mostu potěšeno bylo,
y jehozto pěkném a znamenitém diele raduje se a jehožto
měšťany takového diela stavenie a vod tekutie a na hory
zdravé pohlcděnie obveseluje, aby také pozitek ,,,Hec
naplnil. Protož znamenavše '1Stavičné a neproměné ,',luiby
a celtí vieru i otplaty cti hodných, poctivých purgmistra,
konšel[1\', přísežných, měšťan i všic obce Většicho ?;Ičsta
našeho Pražského, věrných našich milých, ne skrze omyl
a neopatme, ale s rozmyslem. s zdravú pánuov a \'črných
našich radlÍ, z jistého našeho vědolllie. mocí královskú
clo na~e, ktcréHo v celnici slavného mostu Prazského

XXa. Řeka Vltava. _. Most Karlllv.

XXa. Řeka Vltava -

Mosl Karl/lv.

351

Item kozeluzi zdejší i hosté jednostejně clé.
obycejně se klade anebo dává, se všemi jeho uzitky, poItem od mazaného 111'betu I ha!., z malých mazaných
zitky. břemeny, přidrZnostmí a příslušcnstvími jim měšťa
kOŽÍ té); z kopy puol groše, od vazu též.
nón; 'u obFatelóm dali jsme a připojili, driYáme a připo
Item od jabléli a hrušek dává se právo koňské neb
jÓl e1l1 , i yěcnými casy řečené clo ze zboží vezen:~ch anebo
clo. Ale od vla,k)'ch ořeehuov cejch z Tejna, právo
nesen)'ch od starodávna platiti obyčejné, bráti, upomínati
z koní k tomu.
a jeho u7.ívati i k uzitkóm potl'ebn)'1l1 mostu i města naItem od rethu, od ban~v z kai.dé~ tuny ~ JI peníze,
lo?iti, i tiemto listem milostivě dáváme chtiece tomu, aby
cejch, ius equorull1 k tomu.
tak velikého diela divné zdělánie pěkné města okár.aoie
Itcm od koudele k0110p1Ú toliko prál"o z koní, pakli
dobré hospodáře nalezlo, jen? by jeho smutné obol'enie
len jest, tehdy cejch z Tejna a z kazdého cejchu II perádi opatro,'ati mohli. Protož i.ádnému z lidí nebuď slušné
níze, ins equorum k tomu.
tento list našeho dánie, štědroty a vuole rušiti aneb jemu
Itcm kdy, vezu ryby suché do Prahy, toliko 1'rál'o
smělostí všetečnlÍ kterakkoli otpiernti,
by našeho hně,'u
z koní, cejch; pakli I" tunách ryby vezn, cejch, ius eqllovelmi tč).kého a pokuty podle vuole uložené pilněji chtěli
se uvarovati. Toho na svědomie - . Datum Pragae die
rum, z tuny II peníze.
ltem od pláten cejch a z kazdého kusu bneného II
XXII. Januarii a. :'ITCCCCLIX.
peníze a z reZného I peníz a právo koňské k tomu.
4. 1476. - Rl/llOp. Č. ,) f. 31. L. B. tisícého
Item veze-li kdo slllma do Prahy přes most, cejch
čiyi'istého sedmdesátého šestého a pr;nější léta před tím
z Tejna a z ka7:dého postavu barveného dva peníze a
zběhlá na mostě Pražském tímto obyčejem clo bráno jest
z šerého I peníz, ius equorllm k tomu. Též také kdožkoli.
podle obyčej e :
buď soused nebo podruh, na jarmark veze sukno přes
Nejpné kdo? by vezl obilé do Prahy, jakožto žito,
pšenici, oves, ječmen, na prodaj, tehdy zase z města jeda
most, tým); obyčejem clí, jako such u psáno.
Itcm kdy); liramá1~ky kam na jarmark jedlí nebo jiní
dej do celnice III peníze ze čtyř koní, ale ze tří koní
obchodníci, tehdy právo z koní forman daj a z sudu,',
Y hl. a to neveze-li nic. Pakli by co z města vezl, jajakz se vidí, tak se béře, větČí·li věc viec: tllenší~li, méň.
kožto nejdc pivo z města vozí sedláci, veze-li jeden
Ale od truhly I gr.
věrtel, víc nedá než III peníze. 'l'eze-li pak dva věrtele,
Item kozíŠl1ici domácí i hosté na jarmark jedonce,
IlJI peníze. Pakli tři věncle, daj V peněz. Pakli čtyry
daj 1'1 peněz. Pakíi pěl, tehdy jeden groš. Item I z každé své truhly I gr. dá a forman prá "0 koňské
veze-li kdo do Prahy pres most hrách, semenec nebo
k tomu daj.
jc\blv- na prodaj, tehdy nechej základu v celnici a zase '
Item od vozu mouhy, když. vezou, právo z koní
jeda dej právo od koní z každého koně '/ 2 groše, jestliže 1 toliko daj a to jestli je za kopu nebo víc.
nic z města neveze. Pakli veze co z města, tehdy právo,
Item od pasíh;k);ch truhlic po II penězích, ius
clo koňské prvn(~jšÍ dej předse a to jcstli hrachu za
equornm k tomu a z soudkuov malých též po II penězích,
kopu nebo víc. A z toho pak, co ven veze, dej clo, jako i ale z větších po I gr. nebo jakž .vidí.
na to záleií, též jako' by do města I-ezl.
Item veze-li kdo do Prahy kosy nebo Slp)' nebo
Item vezli by blo do města ví110 odkud od jiného
z města též, tehdy i kRzdé kopy kos nebo srpuov dá II
města, tehdy nechej základu v celnici a s tím vínem do
peníze a právo z konÍ. Té). také z klobúkuov, když by
Tejna jeď a tam z Tejna vezma cejch tepruov na mostě
jich bylo mnoho.
cli: llajprv clo právo koňské U gr. daj a z svidnického
Poveze-li kdo železo berounské nebo jaké!: kolivěk
I gr. a z zitavského II gr, a tak dále až do největšího
jiné, kteréž se na c[entnýřeJ neprodává, bud ho málo
si.ldu. Pakli opět co zase veze z lněsta ven, tél clo jako
nebo mnoho, právo dej z koní toliko. Bude-li pak žďárské
do města.
nebo jiné, kteréž 11a c[ entnýře ] vá,í se, i k tčm všecky
Item veze-li kelo, bueť soused nebo neusedli, ViNO,
podobné yěci nebo i harasy, kmenty, krámské rozličné
koupě jc na 1I1alé Straně, tehdy dej ze ctvrtce Hll peníze
věci, ty se všecky na c[ entnýře ] klad'í, lehdy přines
a z puol věrtele Vln peněz a z věrtele XVI a tak až do
z Tejna cejch a z každého c[entnýřeJ II peníze a ius
llej,'ětšího sudu, kolik "ěrteluov drZí elc. Tehdy ty peequorum. Pakli zase veze [ven] také věci k těm podobné,
níze mají lla dvé rozděleny býti: polovice do obecné
též cli, jako do města.
a druhá polovice králi do ungeltu. Té? také clí se,
Itcm od sejra, lIlasla právo od koní dá, yíce nic.
po vínu sbírání l\ovoměstští sobě víno vezou anebo
Item od pá1t7Je pi·vovdrshé, jestli mosaznR, od ní II
podruzi zdejší i Novomčstští i také sousedé zdejší,
groše, ius equorum k tomu. Pakli železná jest nebo jaká
když by víno kupované z jiných dnic, nežli z svých, yczli
malá, tehdy ius e'luorum pI'edse, jakž vidíš.
most, tchdy též z čtvrtce HU p. etc. ut supra. Pakli
Item od každého c[ entnýře] vlny II peníze a od koní
z města dno veze, zjednaje cejch z Tejna, též rovně
právo k tomu a cejch z Tejna.
clí, když ·"do města vezl by.
Item od fortele barclzamlOv;'p gr., k tomu koňské
Med. Item veze-li kdo med chebský neb jakýkolivěk
clo a cejch z Tejna.
do Prahy přes most, nechcj základu v celnici a med do
Item od strychu chmele I hl. a jestli ho za kopu
Tejna vez a přinesa cejch celným daj právo z koní dl'a
nebo víc, ius equorum. Pakli sousedé Staroměstští z svich
groše a z každého sudce II p. Pakli by v tunách med
chmelnic domlJov vezou, tehdy nic dáti nemají, ale Novo·
kladený nebo litý byl, tehdy též z každé tuny II p.
mestští platí jako hosté.
Jest!iie pak v kbelcích, tehdy právo. z koní toliko.
},falvazí. Item od malv'azÍ z každé laky 1h groše,
Item od .~lo.iihtOV cejch z Tejna a koňské clo, kdy,
na voze; pakli na koni nese kdo y uzle šlojíře, cejch
od vlaského z každé laky II peníze, od zemského vína
z laky nic než právo od koní \'Ždy z každého vína.
z Tej na a III peníze.
Item kdyz zenu dobytek přes most do Prahy, tehdy
Suol míšellska. Item od solných vozuov béře se po
šesti groších a cejch z Tejna.
od krávy a od vola I hl., ale od bejka nic Ale od ovcí
a skopcuov od člvera, i koz, I peníz, ale od beraullov a·
Item od koZí velikých po I haléi'i, ale od kopy
Jwzluov nic.
malých '/, gr. Ius equorum k tomu.
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most, to. jest celným zpropití. Též i z pánví, když do
Item z každého koně y nově v Praze koupeného
města aneb ven vezou.
jinde a přes most když ho vedou neb na něm sedí,
[K tomu dodáno:J XX d. ciní III gr. minus I do.
hal. má dáti.
XXX d. lIlI gr. II d., XL d. V gr. V d., L d. VII gr.
Item od kar sedlských, kdyz dvěma koňmi táhne,
I d .. LX d. VIII gr. IlII d., LXX d. X gr., LXXX d,
II peníze; ale od domácích těch hřmotných I halít-.
XI g1'. III d., LXXXX d. XIII gr. minus Id., C d_
Item od žernovu bere se I gr.
Xlm gr. II d., CC d. XXVIII gr. lIlI d., CCC d.
Item od štukoví, kameni, z vozu II peníze, když
XLIII gr. minns I d.
z nájmu veze.
A votruby, popel, drozdí vinopalské a voštiště, od
Item soused maje své koně a k své potřebě kámel1
truhly, necky, ,'ešeta, to jest vše celnýeh zpr?pltí. v.
yeza, nic nedá, novoměstskf jako staroměstský. Hlínu
Od vozu železa jakéhozkoliv cejch z TeJna pnnes a
též. Pakli z nájmu komu kámen nebo hlínu veze, od vozu
sedm gr. tři peníze vše míšo k tomudaj. Od káry železa
I halíř dá.
cejch z Tejna a II gr., od káry soli míšenské II gr. a
Item zemané k svým potřebám vezouce rozličné věci,
cejch.
buď do Prahy nebo ven, nic nedávají. Pakli vezú na proÚhlíři pak po III hal. z koně v pondělí, v outerý,
daj, tehdy platí jako jiní lidé.
v středu, ve čtvrtek dopoledne, ale ve ctvrtek odpoledne,
Item od ryb živých právo nebo clo koňské dávají,
v pátek, v sobotu po I hal. dávají z koně.
.
když by na voze za kopu jich byli nebo víc.
Od vědra vína, jako od centnýřuo bez ceJchu_ Od
Item šrotéři nebo i sousedé, majíce své luně, když
sudu vína domácího fl domácí I gr. Ale od přespolného
z nájmu veze na Malú Stranu neb kamžkoli pivo, z kazdého věrtele dávají peníz. Též i Košířští i Smíchovští i i ius equorum a II gr. k tomu od .sudu, tím zpuosobem
přespolní clíti mají.
Pohořalci. Pakli by zdejší soused chtěl kam jinam pivo
Od kamene žernového I gr.
staré nebo jiné vézti do jiného města, plat jako jiní forŘezník když dobytek veze,
gr. z koně, z palíku
mané platí. Item od starého piva, když pryc je veZOll
suchejch ryb II gr. ius equorum a cejch. .
pres most, tehdy dávají clo koňské II gr. a od svidnického
Od sudu freiberskýho piva cejch z TeJna a II gr. a
groš a od žitavského dva gr. Ale šrotéři když pivo vezou
ius equorum. Tolikéž i od hořkého, když přes pole se
staré přes most na Mahí Stranu nebo na Hradčany, dáveze.
vají z svídnického I gr. a z zitavského dva groše, ale od
Od polousudí kloboukuov cejch II gr. a ius equorum.
každého jejich cla Hacuje se jim osmý peníz zase.
i
Z hladových husí ze dvouch I ha!., ale z krmných
Item když by pdí vezli do města nebo z města, '
z jedny I hal.
tchdy cejch z Tejna a z kaZdého cejchu II peníze dá a
Z truhlic plátna po V, po VI gr. i vejš, jakž lderá
clo koňské k tomu.
jest, a ius equorum ,k tomu.
"
Item když vezou hnlce, nechy, misy, tehdy dej II
Vezl-li by kdo z města votruby a bylo JIch VIII, X
peníze, nic víc, a to protoze musí něco na rynku tržného
etc. strychuov, ius equorum tolik? po YII hal. z koně.
dáti.
Od truhlice roušek II' /, gr. c.
Item veze-li kdo do Prahy dr'va na prodaj, z nich
Od rejnského vína sou.dku cejch z Tejna II gr. a
dej dva peníze.
. .
_
IUS equorum k tomu.
Item když kdo z nájmu veze komu seno, dej od
Ó.
1536, 22. cen-ence. RlIkop. č. 3 .f. 39_
vozu dva peníze. Pakli soused staroměstský sobě svými
(Instruccio anebo zpráva, kterak by se ,mě!i celní za?h.okoňmi veze, nic nedá, ale novoměstský dá dva peníze.
vrivati ~i:'i "ybírání cla při most~ ... Pra:sk~m .v c~lnvlclJ.
Od lyči téZ romě clí se_
Item vzdycky jeden celný na veZl ma lehatI Rve ctyn
Item kdvž vezOu telata na voze a bylo by jich za
neděle plné. A ten, jakž ráno vstane, nikaln jinaln z té
kopu, tehdy - ius equul'um II gr. Pakli na kárách nebo
věže nemá choditi, neZ hned upřímě do úřadu a 7. toho
dvěma koňmi vezou a jest jich za kopu, ius equorum I gr.
prve nevycházeti, leč dvě hodině před polednem. A druhý
Item když prostiénolt s1l01 vezou, tehdy, buď jí plný
eelný kteriz doma v těch ctyřech nedělích léhá, jakž by
vuOz prostic nebo dvě prostice, dávají z toho lUl gr.
mohl~ po lektu!'e býti, hned také aby se v úřadě najíti
Pakli by z města vezli suol v prosticech, tehdy clo
dal. A tu pospolu jsouce pilně cla vybírati m,"j~: jeden
z koní II gr. a z kai.dé prostice I peníz a to kdy na
druhému pomáhaje, toho šetříce všemI obyceJI, aby
prodaj veze a jest jí za kopu vel ultra. Item kdy v suobecní dobré jich nepilností nescházelo. A první, toti"
dech suol vezou, tehdy ius equorum dávají a z kal.dého
ten. ktervz na věži léhá, když by již k obědu šel, má
věrtelového sudu 1/2 gr. a z svidnického I gr. a tak dále_
voríoj vobrátiti. A v té jedné celé hodině najeda se aby z~se
Item když SellleHa ciblllnd yezou do města, tehdy
do úřadu phšel a druhý, totizto ten, kterému se ten cas
clo koňské a cejch z Tejna dávají.
doma léhati dostane, kdy" se první od jídla navrátí. má
Též když i jiná semena vezou, kdyby ho bylo mnoho
také, obrátíc orloj, domuov k obědu jíti. A té?, také pověrteluov, za kopu krom cejchu.
jedú~ zase do úřadu v hodině plné se navrať. A tak již
Item kdyby vezli z města Prahy olej v tunách nebo
potom tu spolu aby trvali v úl-adě aZ do hodiny v XXII.
ryby, buď na prodaj nebo sobě, tehdy II peníze z tuny
A kdyl. by se již cas ten přiblízoval, tehda opet ten,
kter'/Z na vězi léhá. má k večeři jíti a tél. v hodině,
a ius eqUtlrUm bez cejchu_
jakl i od obědu, má' se zase do úřadu návrátiti. A druhej
Item od vina židovského i od dobytku jich to zprotaké též aby šel k veceři, kdyl. by se již první zase dopití celných. ll. od každého c[ entnýi'e] peří III gr. m. a
muov nanáti!.
cejch z Tejna. Jl. od stěhování všelikého, to jest celným
COl se pak obsílek anebo vybírání úrokuov dotýče,
zpropití. It. každi Žid od vola po penězy a od krávy tél.
to tomu spravovati náleží, kterýž by na ten cas doma
a od telete, skopce, vovce, kozy etc. po I hal. ll. kazdý
léhal. A když páni úředníci y úřadě sedí, tehdy ten,
Žid, Ieter)'ž odjinud do Prahy jde nebo na voze se veze,
který?, na věži líhá, lidi před ně do liřadu pouštěti má a
daj dva peníze. Pakli na koni jede, dej pět peněz a to
druhý na cle seděti a je vybírati. A tak tcn pořádek
jest celným_ It. od zvonu koupeného, když vezou jej pt'CIi
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mezi sebou vZdycky aby zachovávali, jakž jesti jim již
nahoi'e
by pak kterému 7. tichz celn}'clJ poll·eba ně
jak i pilná a znamenitá nastárala, pro ktenHto by odjíti
musil, tehdy ten jistý má se pánuom úředníkuotl! opově
dili a jim přícinu toho svého odchodu oznámiti i také za
to jích Zádati, aby jemu na hodinu anebo na dv-ě pro
túž
odjíti dopustili anebo jakž by toho táž poti-eba llkazov-ala. Nd sl"é\'olně a bez příčiny hodné žádný
z nich nikam z celnice odcbázeti nemá. A jestli že by
s po\'olením pánuov úi'edníkuv odešel, tehdy při
aby byl hospodá,' z celnice nebo hospodyně, tak
aby ddycky se dvěma při vybírání cla dostalo biti.
Actum sabbato die l\-Iariae Magd. a. ló36.
6. I ó37, 21. října. Tamtéž f. 40 a nt/cop. č. 42
2. (Regimen anebo zprál"a vydaná třetímu služebníku
v celnici, jak by se ph věcech jemu náleicjících chovati
jměl.) Item pl'edkem což se vobilí dotice, při tom péči
aby obzvláštní jměl a ph vyměřování i také prodaji takového vobilí aby přítomen bival, registra obzv'láštní
Ir tomu zřízená maje, do kteriehž by sobě poznamenánI,
co by a jak mnoholi kteréhokoli obílí odměřeno bylo a
potom zase komu by prodáno bylo a po čem i také
kterého času to by se dálo, pro zprávu i také budoucí
toho. A tím zpuosobem aby se choval při vymě
ovsa a col, by ho kali koupeno ancbo zase pro
potřehy obecné vydáno bylo a ztráyeno, to de aby
,.obě v registřích svýeh poznamenával.
'
Item druhé, pri kupov"ání dříd a zyláště kteréž by
ku pile náleželo, aby bYv·al. A kolik by koli VOl'llOV a
I" kaZdém
VOtU kolik dřey a zac by koupeno bylo a
kterého casu neh roku, to aby sobě zapsal. A též jaký
by počct
z těch voruv koupených vyřezán byl
aneb komu
co prodáno bylo, to V6e aby sobě pilně
v registřích k tomu ú'ízených poznamenával. A když by
koli pilar m<':l prodál'ati prkna, k tomu aby ll}',"al po\'olán. A kaidi den ráno aneb o poledni ab)' se li pilare zastavIl.
Item ~~etí, ph příjmu" prachu.ov i také p~o~aji aby
pntomen byral, tez ,- reglsLra subě pUDe poznaco by koIi ho buď přijato aneb prodáno bylo a
po cem,
a rok sobě
Item člnté, když
dělníci že by drHni byli, tebdy hospodář nemohl-li by
pro jiné některé pilné potřeby při t)icbž dělnících sám
pl-Í1.omen býti, on sám pří nich auy b);v'aL pilnost a bedlivost o to maje, aby dělali a nezaháleli, a kolik by jich
koli který den dělalo II po cem, aby sobě poznamenal.
A naposledy když by koli prázdno st měl, lél. aby ph
vybírání úrokuo\', buď nových aneb zadržalých, k tomu
také i jiných dluhuov- k témuz úřadu od jistých osob,
buď z Starého, Nov'ébo i také JI>lenšího měst Pražských,
povinnovatých pilnost při upomínání měl. Act. saboato
die Undecim m. virg. ] 537.
7. 1563, 24. listop. Rulwp.
42. Jakal jsou
předcšle celní, kteříž ph mostu
od starodávna
clo obci této vybirávali, některá svá zpropití a případ
nosti z jistých, věcí, jak:1 na onen čas to z příčin někte
rých býti mohlo, sobě propujčená měli a k svému polepšení v' sluzbě obracovali, i p. purkmislr a páni prohlídajíce k nynějším časuolll a to uvazujíce, ze by již
k těmto letum takol'á zpropití se trefovati a jim celným
bez nějakého u lidí domnění býti nemohla, z u\'ázení
svého pilného a bedlivého ta.ková zpropití sou sloziti a
zcela zapověditi ráčili a tímto svým dekretem a naukládati rád, aby oni celní, nyncjší i budoucí,

r

XXa. Řeka Vltava. -

j\,[osl Karllfv.

Alost Karli/V.

353

žádných zpropití z ničehéhož, hned ovšem, sobě nebrali
ani nepfidastiiovali, než všeckno to, což od koho a z jak}'chzkolí věcí cla přijmou, hned tu bez umenšení do pokladnic obecních k tomu zřízenýcb skládali a tak, jakž
na věrné, upřimné služebníky přísežné náleží, v tom tak
se chovali. Však aby tal,é na tento cas oni celní lepší
opatření k Sl'ému poziyení míti mohli, jim každého týhodne lunu nebo platu za práci na každú jich osobu
dvadceti gr. č. ukládají, tak aby oni takové polepšení při
své slul.bě majíce, tím pilněji, věrněji a upřiměji obci
této sloulili a tak, jakž na věrné a upřimé služebníky
náleZí, se chovali. Stalo se v radě St. m. Pro v středu
pi'ed sv. Kateřinou 1. 1563. za úředníkuov mostských p.
Sixta z Ottrsdorfu, p_ Pada Podkoteckýho, Zikmunda
Zoubka a ,\Coila Pcrgera.
8. 1565-6.
Rulwp. č. 64 f. 8. Vydání a
útraty na celnici, brány mostské i jiné brány a dům Saský,
též na zed; kteráz v nově při mostu a špitálu vystavěna
jest, učiněné 1. P. 1565 a 66.
lud1:ca: Po v,tčlení P. Kr. nádeníkuoll1 4 za 3 dni
a 3 za 2 dni, kteří klenutí k zdi u špitála vybírali i zedníkuom pi-idávali, po 2 1/9 g1'. - 45 gr., třem zedníkuom
za tři dni, kleCí tu zeď dělali, dáno po 5 gr. - 45 gr.
D01l!il1e: Po SV-. Ambroži Pl'ed l(yčtnou nedělí dáno
za štuko\'i kámen a prosti'ední ke zdi 1 k. 50 gr., za
65 for malébo kamene a 16 for stuCí po 6 gr. 8 k. 6 gr.,
pět zedníkuo\- tu zeď dělalo 6 dní po 5 gr. 2 1/ k., čtyrem
pi'idávacum za 6 dní po 2 1/ 2 gr. 1 k., dá1:0 za kopu
hřebíkuov k lešení 6 g1'.
ReslIrexi,' V Bílou sobotu 6 zedníkuom za 3 dni a
jeden den devíti po 5 gr. a za jeden den po 6 gr., že
sou u špitála zeď stavěli, dáno 2 k. 16 gr.; přidál'acum
4 za 5 dní po 2 t /, gr. 50 gr.
'
Qltasilllodo: ," sobotu pr-ed SV". ] ii'ím 4 zedníkuom
za půldruhého dne zeď li špitála \' nově vystavěnou obmítali, po 5 gr. a mistru po 6 gr. a na zpropitný dáno
30 gr. - I k.
; přidávači jednomu za dva dni
rum od též zdi odyozovaíi. dáno
a dvema za 3 dni,
po 2'/, gr. -- 16 gr.; za dvéře ke zdi u špitála 17 gr.,
za zámek krytý, pallly a háky ke dvci"utn 47 gr. l za 2
klíče ke dveH\rn u zdi špitála dáno 4 gr.
Rcspíce,' V sobotu před sv. Yítem dáno čtyrem tesařum za 2 dni a dvěma za dva schodl' které k vodě
od zdi nové dělali, po 4 1/, gr. - 1
gr.
Suma 21 k. 36 gr.
9. 1590.
Rltlcop. é. 2 f. 8. Registra ourokuov úřadu mostu Pražského, jak stálých tak případných
platův z míst, z krámuv y nově \·zděbnj7 ch a vystavených,
z domuo,", z bran, z zahrad a z vinic k témuž Stal'. M.
phnálczejícich za ~prá\'y toho času a úI'edníkuov Yavřince
J}řekovce z Závořic, Zikmunda Kapra z Kaprštejna, Havla
Styrského od bozi sukně, Václava ml. Kroclna z Drahobejle a Václava sl. Deklivo z Závořic založená 1. P.
1590 při památce svatých mučedlnlkuov Ceských mistra
Jana Husi a mistra Jeronyma.
Předně plat z šlejferen: dva sekerníci ročního plalu
2 k., nol.íri ze dvou míst do roka [) k., jircháři z valchy

k.·3

y

i31ejferně.

Z břehu z oné strany řeky nad mlejny Sovovskými:
Karel Hlav'áč pekal' z haldiště každého pUl leta 25 gr.,
Balcar mydlář kazdého pul leta 1 k., Mnich Strahovský,
Dura Petrova od bílení plátna ročně 10 gr. a Mandaléna
Winklerová téz 1Q.
Z břehuov a z míst nad mlcjny: Florian pekař
z místa hrai.eného, na kterým ddví rovná, do roka dávati má 1 k. Od něho pak Floriana kamení k stavení

4ó
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mlejnův Sovovských za 17 k. 9 gr. vzato.
Martin Kuchynka z haldiště. Panu Tomášovi Grofovi páni z lásky
místo k válení dříví u lázně Tocenické propůjceno, z ně
hož nic nedává pro práce obecní, Heréž na sobě má.
Při celnici: Pernikářky ze dvou míst vedli celnice
Vh k., z boudy nové, v který ponocní v noci bejvají,
z zadního' okna a sklípku 3 k., z předního okna 111z k.,
z třetího okna 1 1/, k.
Pod věží na mostě: Mikuláš šmejdíř do roka 15 gr.,
od páleného v bráně 20 gr., Rejna hřebenářka 15 gr.,
Jan Kytler, který kamení prodává 15 gr., Alžběta stará
hokyně 15 gr., Zygmund hřebenář 15 gr., Kryštof Hoff
[škrtnut], Lukáš Peryon 20 gr., Erhart Ellman, který
pečeti ryje 15 gr., Krystína hokyně 13 gr.
Z domu celného blíže Menšího M. Pr.: Jan Hájek
pekař z dolejšího pokoje do roka 9 k., Kryštof Puš flaš·
nýř z hořejšího pokoje 33 k., Dura Sedláková 15 gr.,
Pavel šenkýř 15 gr., Jan Suler ze sklepu a hořejšího pokoje v věži mostu z oné strany ročních 30 gr.
Z krámcuov 10 v nově vystavěných proti témuž domu
celnému od každého do roka po 21/, k. Z věže: Kryštof
Kundrat z sklepu při zemi, v kterým prodává řemeslo
své od mědi 17 1 /, k, Honz kotlář z placu a domečku
1 k.. Kundrat kotlář z domu svého 1 k. 40 gr., Klára
z, domecku 3 gr., Jakub Wiwek kordovaník 1 k., Jiřík
Skoda z vostrova 30 gr., Tomáš Delabunda v nově
věného domu blíž mostku 1 k., Lidmila
z zahrady 10 gr., táž Lidmila z domečku, kde pivo šenkuje.
Rybáři u sv. Petra oUl'oky z domečkův: Ambrož
Kec z domečku u potoka 30 gr., Cipryan 6 gr., Matěj
Tomanů - . Zednice 10 gr., Lidmila LašEovíčkova - ,
z Vítovic zahrady 6 gr., Valentin Klamperna rychtář nic
nedává, protože ouroky od jiných vybírá. Paní Judyt
z Kouby z haldišE dvou 40 gr., Jošt z domu u přívozu
10 gr., Lidmila Běšínská z domu ročních 30 gr.
Šífaři z domecku u mostku 6 k.

10. Asi r. 1590. -- Rukap. č. 3.].1. (Instrukcí celnýho
mostu Pražském, jakým. zpusobem clo má vybírati.)
Sedlák jakékoliv obilí do Prahy yeze-li, když z města
zase jede, platiti má z každého koně po 2 kr., '*) veze-li
pivo oílé, tehdy z sudu po 1 a z hořkého po 2.
Formané jakékoliv ooi1í vezou, buď do Prahy anebo
ven z Prahy, platiti mají z koně po 3.
Y
Piva ječná. Z piv přespolních Rakovnických, Zateckých,Jirkovských z sudu po 7 a z každéllO koně po 3.
Slotýři, když vezou přes most pivo bílé, z každého
sudu 1 a z hořkého 2, pakli kaufy nebo 10 věderní,
tehdy po 3.
Formané nebo kdo jiný, veze-li do města hrách, semenec, pohanku nebo jáhly, ten povinen základu nechati
a z Tejna cejch přinésti, z každého strychu cla dáti,
z hrachu po 2, z semence 3, z pohanky a jáhel 3,
z koní po 2.
Z vína rejnského z každého sudu nechá základu a
potom prinesouc cedulku od p. perkmistra, z ungeltu a
od register obecních z každého sudu po 10 a z koní po 3.
Vína přespolní veze-li kdo přes most, uherská, moravská, česká, rakouská, t)~mž způsobem se má zachovati,
jako nahoře, a z každého vědra po 2 a z koně po 3.
Vína domácí když se přes pole ven vezou, cedulka
od p. purkmistra má se přinésti a z každého vědra má
se dáti po 2 a z koně po 3.
při

li') V tomto kuse míní se vždy krejcary.
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Soused když pře koupí vína na zisk v lisích, jest
poyinen dáli z sudu osmvěderního 10.
i\Iedy picí veze·li kdo do měst Pražských, má pnnésti cedulku z ungeltu i od p. perkmistra, a z každé
tuny medu po 6 a z koní po 3.
Citrony, pomeranči když se vezou přes most Pražský,
z každé truhly po 6 a z koní po 3.
Z malvazí a z jiných vlašských nápojův cejch z ungeltu, též od p. perkmistra, z každé laky po 3 a z koní
po 3.
Sůl míšenská veze:li se, cla od 4 koní 24, ode
dvouch koní 12 a z káry po 10. Pakli veze zase ven
buď jáhly nebo koudel, tehdy od strychu a centníře po 3
a z švestek z centníře po 2.
Z kozí hovězích, když se přes most vezou anebo
nesou, od páru juchtu po 3 d., a z telecích jedny kopy
12, a z skopových od kopy 10. Pakli se vezou, tehdy
z koně po 2.
Koželuzi zdejší i přespolní též jednostejně clí a od
mazaniho hřbetu neb ousní po 1, od nydrlantské liberní
kůze z každé po 1, a z tuznu kordovanu po 1Z ovoce jablek a hrušek i z jiného ovoce má se
odvésti z koně po 6. Z vlašských ořechů má se cejch
z ungeltu přinésti a od strychu dáti po 3.
Tunné ryby v tunách když se vezou, má se cejch
z ungelta přinésti a odvésti z tůny herynků po 6, od šlik
po 7, z ouhoře po 6, z lososu čerslyého po 3, z lososu
tuny po 9 a z koně po 3.
Ryby na živě když se do města neb z města vezou,
z každé voznice ryb po 9 a z koní po 3.
Z raků, vezeli kdo na káře, po 15 a z vozu po 24.
Z štokfiše a platejsu z každého centníře po 2 a
z koní po 3.
Plátna když se vezou, z každé truhly plátna po 12,
od pa1íku plátna též po 12 a z koní po 3.
Roušky když se vezou nebo nesou, z ungeltu cedulku
přinésti a z každé truhly po 12 a z koně po 3.
Item nesou-li Němci krajky v. truhličkách na sobě
anebo jestli by formani slavkovští, J. Mti knížete z Sasu
poddaní, co takového na vozích vezli, má se platiti, cejch
z ungelta přinésti a jak truhličky jsou velký nebo malý,
jedna druhý na pomoc, z každé po fl a z koní po 3.
Sukna veze·li kdo do Prahy přes most, má cedulku
z ungeltu přinésti a z každého sukna postavu širokého
odvésti 1 a ouzkého 3 d., a z koně po 3.
Kramáři když na jarmark své věci vezou, když má
2 koně, dá cla 24.
Kožešníci domácí i přespolní mají z každé truhly
odvésti po 15 a forman z koní po 3.
Vlny. Má nejprv cejch z ungeltu přinésti a od každého centnýře dáti po 2 a z koní též po 2~ NB. Tu pilný
pozor dáti má, komu jest prodána. Jestli Zidu, tehdy má
odvésti z centníře po 3.
Železo, vocel, volovo, cejn, čistee, měď, vit rolím,
kamenec, síra i k těm všechny věci podobné, které se
na centníře kladou, když cedulku z ungelta přinese, má
odvésti z každého centnýře po 2, a z koní po 3.
Formané z káry železa jakéhokoliv, lopat neb hře
bíkův i jiných nápodobných věcí po 13. Pakli zase veze
takové věci všecky od želez, volova, cejnu i k těm
všechny podobné věci, má se tím způsobem zase vy clíti,
jako i do města.
Kosy, srpy veze-li kdo do Prahy i tolikéž z města,
má přinésti cedulku z ungelta a má z každé kopy kos
odvésti po 4 a z kopy srpu po 3 a z koní po 3.
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Pánev pivovárská když se přes most veze, platí se
z ní 16 a z koní po 2.
Chmel když se přes most veze, cedulka z ungeltu má
se přinésti a odvésti od každého strychu 3.
Sejr a máslo když se na centníře váží, cejch s ungeltu má se ukázati a odvésti z každého centnýře po 2
a z koně po 2. Z kopy sejra má se odvésti po 10.
Z tuny másla, když se neváží, po 6. Z syrečkův kozích
lleb kravských na káře má se dáti z káry po 13.
Dobytek hovězí když se žene, voly, krávy, do města
nebo ven z města, z každého kusu po 2.
Skopce, vovce, telata, z každého kusu po 1. Pakli
Židé hnali krávy nebo voly, tehdy z každého kusu po
Item vepřu, z každého krmného po 2, z hladového 1.
Koně když se vedou na prodej v jarmark, z každého
koně sem uvedeného po 6. Neprodal-li by a jede-li zas
domu, nedá nic; pakli koupí koně a jej přes most vede,
dá z jednoho každého koně po 6.
Kámen mlejnský když se do města veze anebo
z města, z každého koně po 3. Pakli by z Plzenska mlejnský kámen vezl a měl 4 koně, dá 18.
;V[ramor když se na hrob veze v velkém kusu, dá
z něho 12; pakli menší kusy, tehdy z koní po 3.
Páni II přátelé když k svým potřebám rozličné věci
vezou, nic neplatí. Pakli vezou na prodej jakékoliv věci,
sejry, másla, vlny, platí z centnýře jako jiní podle cedulky z ungelta dané a z koně po 2. Pakli vezOu obilí
. jaké lwlÍv na prodej, tehdy z koně po 1, neb to pod<daní z roboty musí dělati. Jsou-li pak kteří panští potahové, tedy nic neplatí.
Husy když se přes most nesou nebo ženou, tehdy
z každé 3.
Peří husí když se veze do města nebo ven z města,
ukážíc cedulku, z každého cenlnýře po 4 a z koní po 3.
Pálený víno když se veze do města anebo ven z města,
z každého vědra po 6 a a koní po 3.
Olej když se v tunách veze, buďto rybí tuk, z jedné
každé tůny po 6 a z koně po 3.
Z vosku od centnýře 2.
Z palíku papíru bílého po 4 a z palíku papíru čer
niho po 2 a z koní po 3.
Z smůly a přískyřice, z kamene po 3 d.,< z centnýře
po 2 a z koní neb čím veze po 2.
Z skel, veze-li kdo, z každý truhly po 6 a z koně
po 2.
Z krosny skel nebo sklenic, z kazdé krosny po 3.
Hrnce když se vezou, buď to berounský nebo klerékoliv jiné, z každého koně po 3. K tomu 4 kusy nádobí hliněného.
Dřevěné nádobí když se veze, jako necky, konve,
kolecka, škopky, platí se z vozu, když má 2 koně 24,
pakli 3 36.
Z lZic od každé putny aneb z pytle lžic po 6.
Prkna veze-li kdo na prodej do města, z koně dá
po 3.
Žlaby vezou-li se přes most, z každého žlaou i z koní
po 6.
'
Tyčky na vinici z nájmu když se vezou, z koně
po 2.
Semena cibulná, mrkvová a jiná všelijaká, když se
do města vezou, cedulka z ungelta když se ukáže, z každého ,strychu po 3 a z koní po 3.
Cesnek když se do města veze, cedulku z unge1ta
ukázati a z každé kyty po 3 d., z koně po 2.
Mouka když se přes most veze, platí z koně po 3.
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Votruby když se do města nebo z města vezou,
z každého strychu po 2 d. a z koně po 1 d.
Dříví, seno, sláma veze-li se do 11l~Sta na prodej,
z každého koně po 2.
Uhli když se do města veze, z koní po 2.
Od všelijakého stěhování od každé fury ze dvou
koní 9, pakli má tři koně 15.
Hlína když se černá hrnčířská z nájmu veze, na
kůň se clí po 2. Hlína červená veze·li se, na kuň se
clí po J.
Formané aneb sousedé Slarého neb Nového M. Pr.
vezouce z peněz z Podskalí dříví neb cokoliv jiného
lidem přes most platu, podobně i z šifův obilí připlave
ného aneb cokoliv do Prahy, platiti povinni z kusu tažného po 2.
Naposledy Židé když na koni jedou, tehdy z koně
přespolní platí po 3, pakli pěšky jde z města po 1,
jedouli pak na kočáru, tehdy z osoby po 1 a z koní
po 3.
Patnět, co se má dávati z čeho, když se přes pomezí
po vodě na prameně neb na vořích do Míšně neb jiných
míst plaví:
Za strych pšenice, žita, ječmene, ovsa po 3 d.; ze
strychu jáhel, hrachu, krup, pohanky, mouky po 2 kr.
Z vědra pálenýho 3 kr., z vědra vína 3 kr., z celltn)iře
másla a sejra po 2.
ll. 1596.
Rukop. Č. 64 f. 12. (Výpis z rejstříku při úřadě mostském 1. 1594 založeného a do pergamenu svázaného.):
Misericordia: dáno 8 beraníkllm za dva dni od bití
kolí pod mostem u špitála po 5 gr. 1 k. 20 gr., dáno
Hlavovi, mistru jich, též za dva dni po 6 gr. 12 gr.,
dáno na beran 3 gr.
Jubilate: dáno 8 beraníkum za 3 dni od kladení
puboju (?) tesanicemi, pažili vokolo kolí a schodu k řece
udělání po 5 gr. 2 k.; dáno Hlavovi, mistru jich, též za
3 dni po 6 gr. 18 gr.; dáno na beran 4 ' /, gr.
Vacem: dáno dvěma zedníkuom za 6 dní od boření
zdi u špitálu, podlah sobě strojení k karbování vápna
a k rozdelávání po 7 1/, gr. 1 1/, k.; dáno dvěma mlynářským za 3 dni od štosování prken k vápnu rozdělávání
po 5' 12 gr. 33 gr.
Zřízení úřadu

mostského.

*

Asi r. 1650. - Rttkop. č. 63 j. 1. Co se předně
a nejprvé nynějšího mostu Pražského, vzáctného a vysoce
Rrospěšného klenotu města Prahy a celého království
Českého, dotýče, ten jest i s věžmi při něm z obojí
stranami se nacházejícími a spatřujícími v 1. P'Y 1358 od
slavné ,paměti Karla, toho jména čtvrtého císaře Rímského,
krále Ceského, (kdy" předešlý most Pražský nvákladem
královny Jitky, Vladislava, v počtu druhého krále Ceského,
manželky,!. 1174 založený a ve třech letech pořád zběhlých
dostavený, skrze nenadálou velikou, prudkou a v nadepsaném
království Českém neobyčejnou povodeň té noci před
sv. Blažejem v 1. 1342 na čtyrech nejhlavnějších místech
k prolomení a barky s překlenutím z kamene štukového
k oboření přišly a tak týž most kamenný toliko 168 let,
od aclum založení počítaje, v své podstatě zustával) mnohem širší, prostrannější, vyšší a před povodněmi ohraženější a bezpečnější přes řeku Vltavu a to málo výš nad
předešlým mostem ruinirovaným, z kamene štukového
fundírován. A maje v svém obsažení čtyrymecítma barek
a překlenutí, dílky pak osm set šedesáte dva lokty,
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teprv a - I. P. 1503 ye čtvrtek po narození sv. Jana KL,
totiž ve 145 letech, za králování Yladislava, krále Českého,
syna Kazimíra, krále Polského, dokonale dostaven, a mo,
houce se mnoho let před tím, nežli tak ve všech příle·
litostech, zvláši pak pi1íl-ích rodních a věZech (k čemuz,
jakožto k dílu veíice nákladnému a ozdobnému nemálo
času býti muselo) k dostavení přiveden byl, přes něj chc·
diti a jezditi, vzáctným privilegiem Prazanihn St. III. Pr.
k ruce obce tehdejší, nynější i budoucí s clem kopra·
vování y čas nastalé potřeby té hOl mostu nařízeným ode·
vzdán.
1. 1532, 31. července. Rttkop. č. 42 f. 1. L. etc.
XXXII v středu pl-ed S". Petrem vukovách páni purkmistr
a rada s pilností U\'ažujíc obecné dobré města tohoto,
chtíce rádi lepší pořád, nel předešle jest byl, vyzdvilmouti
ph všech a všelijakých úřadech a duchodích města tohoto
toto obecné nařízení pro budúcí pamět a zprávu uciniti
ráčili a za dobré uznali:
I,-ád vyměřený úřadu mostského od
mistra a pánuov vydaný:

p. purk-

Najprvé coz se sena při témž ouřadu mostském
podlc vobyčeje starobylého dotýče, kteréž z ouředníkóv
po jednom vozu každému dáváno bylo, takto o tom nařízeno:
Kdyzby koli kterého rokn seno na lukách se
obrodilo, jednomu každému z tejchž lÍředníkóv za práci
vuoz ::;ena, nynějSínl i potomním, aby dáváno Lylo. Pakli
by kdy s strany neúrody léta v senu nedostatek byl,
takže pro obecní potřebu do dvoróv seno by se kupovati
musilo, tehdy místo vOzu sena Jednomu každému aby
dáno bylo J112 k. gr. č. Jestli pak byl by dostatek sena
kterého času a kdo z tÍŤedníkóv maje toho dobrovolmí a
svobodnú vóli vozu sena "zíti nechtěl, má mu se místo
toho vozu I k. gr. c. dáti.
Tým?: ouředníkóm mostským má podle "obyčeje starobylého jednomu každému za měsíc jednoho týhodne po
pol-ádku dá";Íno býti VI gr. č.
Kapouni při starobylým obyčeji se zustavují a ti
pál~.u0rn r"dním pořádně v ro"nosti aby rozdáváni byli
o Stědf)'m dni.
Jiné peníze obecní, kterél by v počet nešli, k svému
užitku ouŤedníci aby jich neobracovali, než všecky do
pusek k duchoduom obecním aby kladeny byly. Nd
pracovali-li kdy pro obecní potřebu, všecky a vŠelijaké
útraty' tíž úředníci do rejstr klaďte.
Po poctu každému z tíředníkóv za práci na lázni po
I k. gr. podle starobylosti aby dáváno bylo každého roku.
Strych krup, strych mouky k hodóm každému z ouŤed·
níkóv podle obyčeje starobylého též aby dáváno bylo.
Jednomu každému z pánuo\' úŤedníkuov na sv. Martina na husy XX gl'. Č. též aby dáváno bylo.
2. 1783. Listina č. I.·602. (Soupis knih úřadu
mostského): Liber contraetuum de a. 1775 (= Č. 14.
u desk zemských), liber obligalionum de a. 1775 (c. 1
u deskl, liber condictiol1um de a. 1775 (c. 21), lib.
quiettantiarul11 1775 (c. 6), lib. testamentorum 1775 (č. 24),
missivarum, decretorum 1775 (ě. 303 arch. měst.), lib.
decretationum officii 1775 (není zachována), sententiarum
et dictorum 1775 (c. 25 u deskl, Ínventariorum 1775
(není zachována), liber pupillaris 1775 (není), manuale
expeditionum 1775 (č. 200 archiyu měst.), prothocollum
iudiciale 1775 (není), liber contraetuum, obligationum el
testarnentorum albus de a. 1676 (č. 2161 archivu m.),
liber contractuum, obligationum et testarnentorum albus
de 1710 (c. II u deskl, delto de a. 1740 (c. 12.), delto
de a. 1764 (c. 13), liber míscellaneorum primus, secundus

Most Karlt/v.

(snad č. 2650, 2651 arch. m.). ludicial-Prothocoll de a.
1757-1775 (c. 189 archivu m.), liber canonum et aliorum
censuum officii ponlis de a. 1676. :0i'r. 1. antiquitus (snad
c. 63 arch. n1.)) liber contractuUl11 1 obllgationUll1 et te6tamentorulll officii pontis de a, 1631. Nr. 3. antiquitus
(c. 2156 arch. m.), liber fundationum ss. Philippi el Jacobi de a. 1ó83. ::\r J. antiquitus (c. 2162 arch. m),
Eber variarum relationum officii pontis de a. 1658. Nr. 5.
antiquitus (c. 50 arch. m.), liber fundorum pagi Branik
el Straschnitz de a. 1612. Nr. 6. antiquitus (č. 2164 a. m.),
liber decretorull1 nr. 7. antiquitus (c. 65 arch. m.), liber
aquae ductuull1 ab a. 1640 nr. 8. ant. (č. 2159 arch. m.),
liber fundorum in Branik de a. 1613 nr. 10. ant. (č.
2163 arch. m.), liber fundorurn ct yinearum in Smichow
de a. 1591 nI'. II ant. (č. 2166 arch.
liJ)er laneorum
pagi Branik et aliorum de a. 1562 nr.
anI. (c. 2160
arch. m.), liber variarum relationum et decret. de a. 1630
nr. 16. ant. (není zachováno) registrurn sententiarum ab. a.
1518 nr. 17. antiquitus (té); nezachováno), liber instructionulll
ab a. 1661 nr. 18. ant. (snad č. 1721 arch. m.), liber contractuum, condictionum, obligationum ct quicltantiarl1m
ab a. 1518 usque 1558 nr. 19. ant. (rovněž se nezachovala),
registrum sententiarum, contractuum, testamentorum ab
a. 1532 usque 1606 nr. 20. antiquitus (ě. 42 arch. m.), liber
anliquus fundorum in Braník, Zaluží et Straschnitz nr. 21.
antiquitus (snad č. 2165 arch. m.), liber coniractuulll el
obligationUlll HL u. 1532 nr. 22 ant. (snad c. 2157 arch.
m.), liber contractuUJl1 et obligationum ab a. 1519-1555
nr. 1:5. ant. (není), liber contractuum ab 1595 nr. 26.
ant. (c. 21ó8 arch. m.), Prothocolum ofncii ab 1614 nr.
27. ant. (snad č. 181 arch. m.), liber canonum et aliorum
cenSUUlll de a. 1590 nr. 28. ant. (nejspíše č. 2 arch. m.),
liber aquae ductuum primus ab a. 1577-1629 nr. 27.
ant. (c. 7 arch. 111.), Prothocollum iuduciale de a. 1570
nr. 31. unl. (není), kniha ,,"pisní yšelijak)ich haldišť ab
a. 1643 (č. 2167 arch. m.). Acla zwischcn der Altstadter
Gemeinde und P. P. Dominicanis wegen Braniker Kalksteinfelsen (ě. 2168 arch. m., Registrum sententiarum,
obligationulll, contractuum et locationum al; a. 1538-1564
lir. 21. ant. (není), l\Ianuaie officii pontis 1571-1607
nr. 32 ant. (snad č. 64 arch. 111.), Manuale ab a. 1599 nr. 23.
ant. (neni), ~Ianuale ab a. 1610 nr. 33. ant. (není), :lIanuale ab a. 1671-17 j 8 (c. 201 arch. m.) ~Ianuale ab a.
1718-1731 (e. B08 arch. m.), Manuale ab 1737-1756
(;lení), Reposita ab. 1599-1624 (č. 176 arch. m), Re·
posita de a. 1703-1727 (není), Reposita de a. 17271750 (není), reposila ab. 1771-1783 (snad č. 195 arch.
m.) (V moderní době ledy zničeno 13 knih, z nicbž
dvě počínaly ji!; lety 1518.)

Obchod na

mostě

a

při mostě.

1. 1539, 20. září. RullOp. Č. 2157 f. 97. Y té [Jr!
mezi Annou kolácnicí a Annou z domu l\l1ékovského,
kdd jest jí táž Anna koláčnice vinila z toho, že když jesli
koláčuov pr-es most za 20 gr. álb. nesla, ona Anna nad ní pych
na týmž mostě učinila a svršÍ jí ty koláce na zeln do
prachu je rozsypala, žádaje v tom za opatření, aby jí
takovou škodu zase napravila. A což se té vejnznosti na
mostě nad ní učiněné dotýče, to ze k spravedlivému rozvážení připouští. Proli tomu Anna z domu :lIléko,<ského
porucila mluvili, že té Zalobě odpírá a to ztÍmysla na ni
že vymejš1í, neb ona chtějíei jí štus dáti, ty koláce sobě
jest sama srazila, a což jesti jich ostatek ještě na prkénci
zuostalo, ty jesti také doluov shodila a tím prkéncem ji
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bila. Páni úředníci vypoYÍdají: Poněvadz Anna
koláčnice toho, aby jí Anna z domu jI.Ilékovského koláce
srazila a pych nad ni ukázala, podle prá"a nepokázala, i
z té phciny dává se jí Anně z domu :\llékovského za
právo, takže takovou žalobou povinna není. Nd ponhadž
se to z tébož s"ědomí od stran pokázaného nachází, ze
jest Anna kolácnice bitím k ní Anně z d. M. na mostě,
~lIlistě t'ejsadnéJJt) příkračoyala a k ní slovy ncn~l1ezitými
domlouvala, z té
ji Annu koláčllici páni
sabbato ante :\Iauritii.
2. 1563.
Rulwp. Č. 2151 f. 203< Xa Zádost
Anny Peco"é propujceno jest jí od pp. úl'edníkuov 1110stských, však do "uole a libosti t)'chz páuuov, vejchoz anebo
pruochodiště vedle věže mostské konec mostu.
3.
8. listopadu.
Č. 2157 f. 251.
Hanušovi
prachai'i k
a časté žádo,ti jeho
meomCl propůjcili jsou místa na mostě blíž zadní
na konec mostu k zivnosti a prodávání prachu, tak
tajž Hanuš na místě jemu vykázaném knlmec tří
z dí1i a z šíH) jakž ji1lÍ krámové ukazují, však na
sruj náklad, postayil a toho pozíval, také uzhal do vůle
a libosti p. úředníki"", pokojně a n5ležitč se chovajíc.
Z kte,éhožto místa do Maclu úroku rocníbo dávati povinen bude 1 k. gr. č. Stalo se v'sobotu post Lconardum.
4. 1576, 27. hjna. RU/lOji. č. 2157 f. 265. Janovi
Tnrkovi
dovoleno, že jest sobě na sd.j náklad k pro·
mostu
cchlici kr8mec
mostu
úroku dávati má 1
Stalo se v sobotu před sv.
a Jud.
5. 159B.
Ruhop. Č. 176 I 1. [Pi'edesláno:
})an purkrnistr r;'icÍ poroučeti, aby se
kazdÝ1l1U
uCiuila.J Obesláni: :\Iundpek z
z sklepu proti domu celnému. Adam
mleče. Vlach z sklepu v věži z oné strany mostu at
se obešle. - Laurenc Skutecský, starý hospodář celnický,
Václav, hospodá,' celnický. - Vsloupení mají starší sti'elci
z ,"ostrovea. lIJartin :\Iadule, mlynář z mlejnu SovO\<'
.,:k)~ch. ?\ájemníci krán1cuov z oné str~ny mostu.
6. 1600. - Bartoloměji Magovi, Zofiji Bortnštej;\!ariji \Vognarový, Luciji Hoíumpochový a Dorotě
doyoleno v krámcích na mostě prachů" prodána krámě více pl'es libru ncmÍ\'aIi a prachy
plecho\'ejch zašrouboranejch chovali.
7. 1601. - Jakub Bas, dvorskej krejčí. Gederyon Dorr.
Rulant kupec pod stupui.
8. 1603.
Rulant z Halandll. Tom5š "acek
9. 1604.

Most Karlz'lv.

357

Wolf Herbst šenkýř
Kašpar Majer, dl'orský krejčí
1 k., Jakob Binter písař - .
Nr. 2. Daniel Payr kotlál' 8 k. gr.
lilO:
Payel zlatník, En\ koZišnice, Kryštof krejčí}
jak i:etízky dělá, Jan Kryksmon, Valentin šenkýř p.o 1 k. gr.
{:'odruzi, kteN toliko k01l1('ry najímají: Jihk kocí 30 gr.,
Simon šmejdíte 30 gr., Stěpáll Fajír 30 gr., Ytlelav N.
12 gr., Erhart J'\. 30 gr., Jiřík putnář 30 gr., Jil-ík kočí
1 Ó ~r.
~::\r. 3. Jan Bchem tkaničkář 6 k., v domu svém nemá
žádných pukojníkuov.
"'r. 4. Jakub \Yiwet kordovaník 8 k., lllá dva nájem·
níky drabanty, jsou r h'artyru J. illti Cé.
:\'r. 5. Yáclay
Bavorovský l' k., pokojník Grešenkuje, 1 k.
má ph zahradě duom, šenkuje

7. Jali Pospíšil, cís. zahradník 6 k. Má nájem.
tyto: Matiáš ::\ cbohej krejCí 15 g1'., Jan z přívozu
~Iarlin Hon::ík - , Leopold :lIajer voják 15 gr.,
Bajer krejCí 12 gr., Anna \Vilerin "dma - ,
Crsula \Yeberin "dova --, KateNna Horomanin ydon
10 gr., AEběta Lne)' ydova 6 gr.
XL 8. Kate:Ena Cypriánka má mnoho sirotkuov a
ještě jesl yelic.c potřebná, zabrada pak její všeckna od
povodně tohoto roku
zkaZena.
::\1'. 9. Dorola
dUOIl1 jejf tolikéz tohoto
roku od po\'odně všeckcn jest zkaZený.
Nr. 10. ~latěj Toman, rybář, nemá zivnosti Hdný,
toliko prádlo, 2 k. Podruhyni má jednu, ta pomáhá
\' prádlu.
Nr. ll. :\Iikuláš Jost v3 k. Podruhy má tyto: Šimon,
10 gr., Sebestian ponocnej b gr., Jii'íle
nádeník 10 gr., Jan Sele nádeník
10 gr. 1 IZunda kucha1'lca, slollzí li ds. scdlářky 6 gr.,
Anna pomáhacka - .
1'11'. 12. Bayel Ani:icka rybái' 3 k., má
ten jest zlámal nohu
,
tyto: Václa"
formanský pacholek - , Jilík
téZ nádeník
11~ldellík1 tesař j 2 gr.
Za branou pod Bruskou: Jiřík Renč 5 k.,
tito: Jan Weger,
40 gr., Jihk Tyršmit
gr. Vavhnec Gr)'n,
20 gr., Jan Holln
i:emesla tesai:ského 10 gr.
Kr. 14. Bartoloměj zedník nad branou Bruskou 5 k.,
podruzi jsou tito: Mikoláš Moravec, Havel Sedlák nádeník,
Jan Kohout nádeník, Jiřík pískař po 6 gr.
Nr. ló. ::oebestian BasU havíř nad branou Bruskou
l'Llrař (rourmistr),
4 k. Jeden
té, haYíř, 40 gr.
Faměti: O
že mají obadva nikam neodcházeje
~~r. 16.
Záblatský z obou dOlUU syich 8 k.
re7. do večera
- Příwzník dolejší aby Zádného
::\ájemník šenkýř 30
rvI. B. pod řetězem na ,'odu neuvozoval. Pe·
y zahradách 1 k.
Nr. 17. Dorota
z oné strany mostu y bráně, uZÍ\'aje míst v prodaji,
?--Tl'. 1 S. Jiřík Komínek 1 k
nic n~platí žádnému.
pod mostem na vo·
Nr. 19. Daniel
10. 1606. 18. lÍnora. Promluviti o robilí, kteréz
dl'orský trubli,', 1 k.,
ryšší sta"o\'é pod titulern domácí potřeby do měst bez
kteří komory
cla u\Tázejí. Anna) p. Jana Kocína z Kocinetu manmají: Andres řemesla tesařského 40, Augustin 1 li španěll.elka.
ského posclstd slouzí, 40, Frydrych musikář 10, Augustin
11. 1607. - Sousedé okolo kašny při masu)'ch všed·
, i'ernesla zednického :l0, Faltín, ten jest za kotČího 12,
llÍClJ krámích.
Huns kocí, tetl deIá mezi zedník)', 12, Jan, hrobník od
12. 1609, 2]. září. Rll/Wp. Č. 64 f. 11. Feria 2.
SY. Tomáše 10, Jan Starej, ten na vinici chodí dělati 12,
(Iic s. l\Iathaej ap, učiněna na sousedy taxÍ na defensí
Salomcna pradlí "dova 1 O, l\Iarije vdova, ta nemocnejch
kteH k tomuto úi:adu mostskému pi'inálezejí; Kr. 1. Felihlídávri 12, Doma pradlí 4, Katei'ina pradlí 4, "rarie
cita P'uxová platu ročnč dává 4 Jc. gr.
defensí má
dova pradíí 12 dc gr. č.
d~1ti 8 k, ?\ájemníci z dOlnu jejího kontribuci na pomoc
18. 1612. - Alexander Laberon o nájem domu
aby tolikéi po\'inni byli. Jan Jakob Heyden, dvorský kostoku druhého ,<edle celnice.
mory sekretá" - "Iichal :\Iajtinger, p. Peca sekretál·
"
j

c.,
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14.

1613. -

mostu Pr.

15.

1614.
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Jakub Ranoch Babický, celný při

Sousedům proti domu Šlejnicovskejmu

o postavení kašny.

16.

1615. -

o místo na

Petr Aulered s manželkou svou Martou

mostě.

17. 1617. - Jan Behm tkanickář s Marijí Bauserovou, vystavenou dědičkou statku dobré paměti Felice
Fuxovy a již nyní manželkou Andresa Frydleina, dvorského
peří šmukýře, o postoupení spravedlnosti na domn Jana
Millera pod mostem. - Haus Kranych o místo na mostě.
- Marta Moranská O pronajetí vostrůvku pod mostem.
- Jiřík Benedikt Beník, ouřadu rentmistrského gegenhandler. - Václav Tyl, !lOspodář celnický.
18. 1618. - Jan Slejgl, cís. zahradník. Michal
Najmon pekař o pronájem pekárny, kteréž na ten čas
Kryštof Maj pekař v držení zůstává, z druhé strany mostu
ležícÍ. -- Martin Pop na místě Alžběty, m. své. o prodaj
prachu ručničného na mostě.
.
19. 1619. - Marie Magdalena o místo na mostě,
na kterém Alžběta Popová sedala_ - Jan Hirnyo pulírnu.
- 'Wolf Celler o místo na mostě. - Johanna Stamlerová
o místo na mostě. - Pavel Počátecký o totéž.
,2~.
1620. -:- Adam Kraus na místě Alžběty, m. j.
Alzbetou, Marhna Popa m., na mostě prodávají. Estera,. matka Anny Hárovníkový, která maso uzený
u celmce prodávala. - Petr pečetář před celnicí.
21. 1621. - Matěj Komínek jaroměřský, hospodář
v celnici. Fridrich Richter kunstšreiber. Wolpra,
Kryštofa Tomera m., chce bezděk jmíti ten krámec pod
mostem, jak jest v něm Václav nádeník šlakem poraženej.
22. 1622. - Achacius Laubner o místo na mostě.
- Rybáři dolejší o kladení vrší do strouhy pod mlejny
nad mostem. v-Prokop Krčma o hospodářstvÍ v celnici.
Kateřina Solová, dvorská formanka, s Jakubem Fojtem,
synem sv)im.
. 23. 1623. - Jiřík Knor o pronajetí krámu, který
meeíř proti celnici najímal; má dávati do roka 24 k. m.
- Tiřík Seger, cís. sklenář dvorský. - Jiřík Gabriel
krejčí o složení klíče od věže z oné strany mostu.
24. 1624. - Zuzana Globicod s Michalem Weyglem,
p. otcem svým. - Jindřichovi Klajnovi propůjčeno místo
na mostě k prodávání, na kterým předešle Achacius
Laubner. hejcÍ prodával.
* Asi 1'. 1650. - Rukop. č. 63 f. 33. Item proti
domu .celnímu [č.,p. 193] jdouc k Malé Straně po pravé
ruce Jest stavenícko od kamene vyzdvižené a s mostem
se stejkající, v kterémžto na onen čas, dokud dům celní
vystaven nebyl, clo mostské se vybíralo. To se nyní pronajímá Kryštofovi Zwingerovi mecíři každoročně na 16
k. m.
Item z krámcuv na mostě Pražském se nacházejících
tento, důchod do úřadu mostského každoročně vychází:
Z kramce Jdouc k Malé Straně po levé straně ležícího
kt,erýž nyní Martin Pek mečíř sobě pronajatý má, vychází
najmu po 8 k. m. Z)n-ámce PS> též levé straně na mostě
lež!cího,v k,terýž nyní Salomoun Skultet pronajímá, vychází
kazdorocne po 8 k. m. Z krámce po téZ levé straně
kterýž Henrichovi Pe.rkenfeldovi pronajat jest, vychází p~
8 k. m.; z krámce Jdouc k Malé Strane po pravé ruce
leZícího, Anně Grebnerové pronajatého, vychází nájmu
po 4 k. m. Z krámce po též pravé straně na mostě
kterýž Barboře Forthauzové pronajat jest, vychází po 4,
k. m.
domův na grunlech St. M. leŽÍcích
úředlníkuv úřadu mostského uvedených

Z
pp.

pod správu
a knihami
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téh,Ož .~řad~ se }ídících tito stálí platové k ruce obce vychaze]l: Predne domové z této strany řeky Vltavy hlouběji v St. M. Pr. ležící: Z domu slove Mal1dlovna vedle
poustek obce Staroměstské nad lázní Točeničkou leZícího
kterýž od paní Kateřiny z Ebenštolu a dědicův z Trn:
čovských k ruce J. 1\1ti Cé koupen jest, platívalo se každoročně po 6 k. m. Ze však k témuž domu dvě místa (na
něž dříví váleno bývalo a z nich platu ročního po 4 1<.
m. vycházelo) po vystavení solnice J. Mti Cé se připojily
pročež odvozuje se nyní platu z solnice po 10 k. ~:
, " ,Z domu : prádla někdy Mikulášovi Joštovi přinále
zeJlclho na brehu reky Vltavy za sv. Valentinem proti
přívozu obecnímu ležícího, jehož nyní Marjána Vilímovská
v držení jest, vychází úroku po 2 k. m.
Muraň.

.
1. 1613, 17. srpna.;, Rt/kop. č. 2158 f. 125. Jakož
Jest Jeronym Muranský ponHeně toho skrze suplikací svou
při páních Mednících mostských vyhledával, aby jemu pro
,zlepšení gruntu a domu jeho na břehu proti řece ležícího,
k správě úřadu šestipanského přináležejícího, místo na
loket k vodě přidáno bylo, na kterémžto sobě místo
toho kolení a pa7.ení, kteréž se nyní při domu jeho spatřuje, zeď na vejš vystavěli dáti mohl. Kdež pp. úředníci
poznávajíce - že postavením takové zdi gruntům obecním nic na škodu a ublížení nebude, k jeho, Jeronyma
Muránskýho tak ponížené iádosti se nakloniti - ráčili,
aby on Jeronym místo toho pažení tu v tom místě pro
pohodlí a bezpečnost gruntu svého takovou zeď sobě postaviti dal.

Policie

říční

a regulace

řeky.

Ú řad pří s e ž n Ý chm 1 y n á ř ů.

*1. 1340, 19. května. Rukop. č. 986 f. 281. Karolus, domini . . regis Boemie primogenitus, marchio
Moravie, fidelibus paternis et nobis dilectis .. iudici . ,
iuratis totique communitati civium Mai. Civ. Pr. salutem
cum plenitudine omni. boni. Plene sumus fidedignorum
t~stimonio informati, qualiter cives vestre dicte civitatis
mol~ndina tenentes defectus et dampna pluries si nt perpessl pro eo, quod ipsa vestra civitas Pragensis nullam
determinatam hucusque habebat mensuram, per quam
unum molendinum vestre civitatis sine dispendio alterius
molendini debebat et poterat debito modo et proporcionabiliter elevari. Nos cupientes vestre civitati super
huiusmodi defectibus salubriter providere, vobis iudici et
cousulibus dicte Mai. Civ., fidelibus paternis el nostris
dilectis, seriose mandamus omnino volentes nostre gracie
sub obtentu, quatenus freti regia ac nostra auctoritate
unam lnensuram COlnmunem et rnediutn invenire sine di·
lacione qualibet debeatis, secul1dum quam tam divitibus
quam pauperibus tam superiora quam inferiora molendina
tenentibus equa iusticia secundum fidem vestram impendatur iuxta statum et condicionem cuiuslibet molendini.
Volentes omnino, ut transgressoribus eiusdem regie, nostre
et vestre ordinacionis et statuti statim certam et gravem
pen~Itl . absque remissione qualibet
infl.igere debeatis,
ordlllaclOnem nostram huiusmodi et statutum per vos et
successores vestros ex nunc in antea volumus perpetuis
temporibus inviolabiliter observari. Datum Brunne a. d.
m. trecentesimo quadragesimo XlIII kalendas Junii.
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ieht getuen. Wer aber dawider icht tuet, der leid di
*2. 1340, 17. listopadu. Tamtéž (.151. Wir Wenczlab
puze, dy dornach gehort und dorauf ist gesaczt. Wir wellen
genant Rokczaner richter, Meinhart, hem Wolframs sun,
auch, das man dyeselben sach angreif und \'olwuer, als
Wenczlab, hern Albrechts sun, :\Tyclas Rost, Peschyl
in dem genanten brief stee! beschriben. Doruber zu emem
Neumburger, Elbel \Vaczinger, Merti1, hern Mathes sun
gewissen wurchunde haben ,,,ir disen brief gehaizzen mit
von Eger, Wolfel von dem stein, Thomas der Swarcz
unserm grozzen insigel versigeln. Der ist gegeben ze
genant, Jaksch Payer, Meynel Rockczaner und UJa, hern
Prag nach Cristes geburt uber dreuzehenhundert iar, darJ ohan8 gewantsneiders suen, gesworn purger der stat ze
nach in dem vierczigisten iar des sunabendes in der QuaPrag, bechennen und tuen chunt offenlich an diesem
temper vor VV cynachten.
prief, das wir gesehen und geprueft haben, das di selbe
1. 1479.
Rukop. č. 3010 f. 29. Král Vladi~nser stat grozzen gebrechen leidet und geliden hat von
slav ráčil rozkázati, aby páni Staroměstští vedle práv
sulchen sachen, dass a1le dye muelen, dye umb di stat
svých s přísežnými mlynáři spatřili všecky je")', práhy,
gelegen sein, von der obersten uncz an dye nidersten,
cejchy a míry u· mlejnův velkých i malých na lodech
nieren ein maz haben oder ein gemezzen recht, doran in
okolo měst Pražských, počnouc od nynějšího na Kameni
genugen schul und doruber nyemant greiffen gelurre,
až nahoru k Vyšehradu, a vedle svých přísah vyrozumějíc,
uud das dem armen als vol vueg als dem reichen, und
kde jsou vyšší jezové neZli býtí mají vedle měr a práva,
nach dem ein iglich man gepowen mueg auf das seyn
rozkázali jezuv snímati potud, jakl. každému mlejnu vymě
aHes, das er recht hal. Dorumb als unser herre der chuřili a ukázali. A dále by tíž starší a přísežní koly bíti
nik und unser herre der marchraf oft geboten habent
kázali a ty vycejchovali a tak vyřkli, aby jezové všickni
vor bey andern scheppfen und auch bey uns, als uns des
na velkých i malých nebo loďních mlýních s těmi cejchy
unser aid und gewissen ermonent, so sein wir mit den
srovnávali a tak sebráni byli. A král J. M. ústy svými
eldisten von der stat ze rat wurden, das als schir weter
ráčil jest toho potvrditi a tak rozkázati, aby všickni mlytag chomen, die scheppfen, dye ze derselben czeit sein,
náři v těch mlejních okolo Pražských měst obývající v tom
sulleu chyeseu vier aus in oder ander gemainer purger
se zachůvali nyní i budoucně, jakož jsou mlynáři starší
vier von der stat. und diselben sullen chiesen ze in vier
přísežní jednomu každému mlejnu vyměřili a nalezli.
maister muelner, 'von wan si we!len, und dye a1le schullen
2. 1479.
Rulwp. Č. 3011 f. 363. (Napravení
,weren ze den heyligen, das sye an alle argelist einer
jezův.) L. 1479 že leto suché bylo velmi a horka veliká,
iglichen muel geben ir mazz, di si zu recht haben schol,
až potokové mnozí přestali a Vltava znamenitě se umenalso das nyemant do von erblos werde, und dye vorgečila, tehdy p. purkmistr a rada St. M. Pl'. znamenajíce,
uan t stat auch in su1chen sehaden icht chom, als layder
kterak na ten čas velmi příhodný k tomu jest, aby jezové
vor ofl ist geschen, sunder das ein igleich man, er se)'
a míry, držení vody na Vltavě u mlejnův okolo měst
reich oder arm, noch derselben mazz mueg gepowen
Pražských opatřeni a opraveni byli - i vnesli j~ou páni
a11es, des er recht hat, und daz dasselbe ewiclichen steet
takovou pilnou potřebu na - Vladislava, krále Ceského,
beleib; und ob yemant wer, der uber diesselbe maz, dy
a J. Mti Kr. ráčila rozkázati, aby pp. Staroměstští s pří
ym bey gesworm aid zu recht gegeben wirt, greifen
sežnými mlynáři tu věc opatřili a J. M. že ráčí také z své
getuerst, chumt das yemant ze schaden, der sol es clagen
rady některé pány k tomu vydati - . A tak při času P.
in dem rat vor den scheppfen, so schullen diselben
]\1[. na nebe vzetí -- obesláni jsou slaršíymlynáři přísežní
scheppfen senten darzu czwen gesworn maister, die di
jmenovitě Václav z mlejnův obecních, Stěpán z mlejnův
\\arheit doran besehen. Und sagent diselben, das di maz
Helmových, Daniel z Kamene, druhej ~ PoříČÍ Jil n Suchý,
uberwaren sey, so sol der schuldig czehen schok grozzer
Kubík z Zderazu, Prokop z Nov. M., Simon z Ce1akovic,
zum ersten mal zu puez geben an dye stat; chumt ein
Jan z Komořanek, Jíra z Berouna, Kubík z Berouna, Pavel
suelch dag zum andern mal auf den schuldigen, und wirt
Koleso, Matěj z Nelahozevsi a vzavše přísahu ti, kdož
besehen und besagt, als vorgeschriben ist, so sol er
jsou prve neměli na rathouze v St. M. Pr., s těmi starczwainczig schok geben an di stat; geschiht das zum
šími, kteříž prve přísahy neměli, a se pány Staroměst·
dritten mal, so sol er dreizzik schok geben an di slat
skými i také k tomu od krále J. Mti vydanými uroz. p.
und schol sein mnel in demselben ganczen iar ungemalen
Pavlem Skalským a p. Oldřichem Medkem z \Valdekasteen. Daruber zu einer gewissen urchund haben wir
opatrovali všecky jezy, práhy, cejchy a míry u mlejnův,
disen prief lazzen schreiben und mit der stat insigel ze
velikých i malých, na loděch okolo měst Pražských,
Prag versigeln. Der ist gegeben nach Cristes geburd
počnouc od nejnižšího na Kameni až nahoru k Vyšehradu
uber dreizehen hundert iar darnach in dem virczigisten
a vedle svých přísah vyrozuměvše, kde jsou vyšší jezové,
iar des nechsten vreitags noch sant Merteinstag.
nežli býti mají, vedle měr a práva rozkázali jezův snímati,
*3. 1340,23. prosince. Tamtéž. Wir Johannes, von
pokudž jakž každému mlejnu vykázali a vyměřili. A dále
gotes genaden ch unik ze Behem und graf ze Luczelhurg,
též starší a přísežní koly bíti kázali a ty cejchovali a tak
tuen chunt offenleich an disem brief, das vuer uns sint
vyřkli, aby jezové všickni na velikých i malých aneb lodchomen unser lieLen getrewen richter und scheppfen
ních mlejních s těmi cejchy se srovnali a tak sebráni
unser stat ze Prag, den si durch gemeinen nucz habent
byli. A král J. M. ústy svýmí ráčil jest toho potvrditi a
lazzen schreiben, als wir oft geboten haben, das man das
tak rozkázati, aby všickni mlynáři v mlejních okolo Pražsolt haben getan, und der brief loutet von wort zu wort
ských měst obývající v tom se zachovali nyní i budoucně,
also: [viz zde výše čís. *2.) und haben uns gepelen, das wir
jakož jsou mlynáři starší přísežní jednomu každému mlejnu
denselben brief geruehen mit unsern chunic1ichen briefen
vyměřili a n",lezli. Item téhož leta v pátek po Matce
und insigelen bestetigen. So haben wir an gesehen, das
Boží Semenné za purkmistrství p. Václava Zdi míra tíž
derselbe prief czeucht auf eines gemaines bestes der stat
mlynáři přísežní v radě na rathouzu stojíce jednostejně
und vueg dem armen als dem reichen, und bewart di stat
pověděli: Páni milí. Jakož z rozkázání krále J. Mti i V.
von swinlichen schaden, dye ofte vor si nt widerwaren,
Mti podle přísah našich nahlédli jsme k jezům, mlejnům
do rumb so wollen wir, das derselbe brief und alIes, das
i mírám okolo měst těchto Pražských i již jsme to. zřídili
dorinne beschriben ist, volle chraft habe und gancz und
i cejchy posadili, toho žádáme, aby V. M. jakožto k vám
steet ewiclich beleib, und das dowider nyemant getuer
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přísluší

ta věc ulvrzena býli a lak držena a zachovádna,
nebo naše práce [by] darební byla, kdybr Y. M. k tomu
se nepřičini;a, abr se tak skutečně dálo, což
my
jiz Úídili. abv \"Šickni ceichové okolo břehů,' i
vy'
trh"ni a lezo;'é vedle jez~v aby sebdni byli
cejchy
toliko. nic
a nimi sro\"náni a abr tak poto!llně bylo
zacho\"áno.
proto jsou cejchové, aby vedle nich
jezové děláni a drZáni byli.

3. Asi r. 1530. - Ruko1'. č. 3010 f. 6. (Regiment
stvrzený od p. purkmistra panův Star. v 1\1. 1)r. lnlynářům
slaršÍ1n pŤísezným zemským království Ccského y n1ěstech
PraZských, též i jin)'m mlynářům obecním pořádku všeho,
podle nehož se Nditi a nad ním ruku ochrannou držeti
povinni budou.) :Vll' purkmistr a rada St. :II. Pro známo
ciníme tímto naším listem -~ kterak pi'edstoupiíi jsou
před nás slovutní starší mlynáři pl-íseznÍ a s nimi tolíkéz
i mlynáh obecní, sousedé a obyvatelé v městech Prazsk)'ch,
a nám pi'edložili, kterák by se mezi nimi těchto let mnohé
škodlivé včci k snížení a vyprá,;odnění toho ,'emesla mlynái'ského, bez kterého v zemi Ceské býti se nemuže, nacházely, z čehož i městllln Pražským potomně ke škodlivým příhod,im sloužiti by mohlo. I podali jsou nám ně
kterých artykulllv sepsaných nás s pilností zádajíce, abychme
pro dobrý řád a pro správu obecného dobrého mezi nimi
a jjnými k nim p:Hslušejícími jill1 je scll\~á1fce poh'rdili.
Kdez my pi<edloživše sobě ne malou: ale znamenitou
hodlnost a
jmenoyaného remesla
kterýmž
!:DeStlUl1 těmto slavným
"\ Sl zenll koruny Ceské) buďto Iněrarni na

jezích, na mlejních posluhujíce a rozličnými instrumenty
yody na hrady a k 111ěslUlrl dodávajíce užitky il1nohé p:h~
nésti i tal(é od budoucích škod vystříci ulnějí a znají,
zdáMě pak městiIm tetnto
poně\'adž mllcží, aby
skrze pHsezné
své
t8kové věci
vodách,
jezích a při
to na
neb na
potocích, netoliko soudným právem, ale i pokutami na to
vysazen)rmi spravovali) tak aby starší mlynáři města Prazského, jakoito hlal7 království tohoto, uměním a řádem
ku příkladu a naučení jin)'m okolním mlynářům býti mohli
a z toho jako oudům svým ,-edle potřeby lidské, což by
znaii H uměli) rnajfce meú sebou a čeledí svou i:ád a
sprri\TU vyměřenou) udělovali a tak mezi jínyrmi míynáE i
řád a spravedlnost činiti a ndělávati mohli a obecné
'd~bré !,obzvláš~né aby bylo ~krze to ?ostat;,~něji, pokl1dž
byt! muzc, opatreno. A protoz s dobrym llaSlm rozmyslem
a vědomím, z plné rady, bcdlivým také udzení artykulův
níže položenich staršírn lnlynrii::lun přísežnJ'111 i všechněnl
obecním poctivého i'emesla mlynářského, nynějším i budoucím, jsme dali, schválili i potvrdili a listem tímto
z moci úřadu našeho a I'edle práva Star. jl,I. Pro schvalujeme, potvrzujeme a
chtíce tomu a přikazujíce
všem toho č"mes]a
nynějším i budoucím,
aby v tech arty kulích
polozených, jak SJd mlynái'ův
pražských, tak i jiných okolních, k koruně Ceské přiná
lezejících, byly dr!:ány a beze všeho přerušení i zmatku
zachovávány a to dotud a tak dlouho, dokudi bychom
my aneb potomci naši něco lepšího aneb platnějšího a
potřebnějšího k dobrému obcí našich i jejich poHdku
býti neuznali a potomně nenařídili.

Artylml 1'r!'lIí:
starší pi-íscžní,
i budoucf , dornácí i
kteříz y tornto
ée~
ském zustávají a
budou, mají bejti na cti dobře
zacho"alí, aby se na nich ž~ldnej neurázel: a v řemesle
mlynái'ském, v svém mistrovství dobľe zkušení, tak aby
toho jejich povolání skutek pojišťoval. A dotčení mlynáľi
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starší aby pľedkem sami se P. B. báli, spolu v svornosti,
lásce pi'ebývali, potom pak obecní mlynáře ano i celádkn
k témuz napomínali. A
by se kdo jakého "ej,tupku, předně z
jedni proti drl1h}'lll nebo
z obecních mlynáHlv anebo i z celádky, takového aby
111ezi sebou podle yclikosti skutku aneb proyiněnÍ, bu~I
pokutou penězltou nebo vězením, potrestali a což by se
tak mezi kcjm zběhlo, to aby zase k přátelskému pa"rovnání ph,-ésti hleděli, poněradž ve:iké zá"azky a přísaliy.
předně ~. B., J. :lIti Cé i dem tUm stavům králontd
tohoto Ceského při stolici J. Mti Cé. na rathouze pi'ed
p. purklllistrelll a pány St. M. Pr. ciní a každý ústy
s\"ými zd,'ihna dva prsty pi·ipovídají.
Druhý [artrkul]: Byla-li by jaká poLřeba J. Mti Cé
ano i všech tH stadl\' králo\'ství tohoto Českého. ze byměli k spatření někter)'ch věcí vejchoze ciniti,' c02
k jejich poYinnostem náleZclo a o tom jim bylo
meno od p. purkmistra pánuv St. M. Pr., hned o to do
hospody, kdez nálezÍ) aby se sešli: o té věci skrze porucení, jaká bv toho potřeba nastávala. z D]<ectění vyrozumějíce bedli;ě opatei]i, buď to vymÚení ~mlejna neb všelijakých nástrojův, co by voda stáhnouti mohla, tolikéž
jezu} práhu, zcejchol.'ání, k míře p:Hvedení, aby dědin,
luk, ostrovíiv) lnhuy ncrnírn}Trfi zvejšenÍm jezllv neztop 0yaly a yoda mlejnll\' po ycjš aby neztopila a tak
budoucími škodami
~Iti Cé pánu
i \'Šenl tl'em
knilo\'sbrí tohoto
na ně bylo podáno, podle povinností s,-ých Je
skutkem nápomocni byli. Vzešel·li by pak mezi
ph spatřování
cejchů, práhů a sumou v jaký koliI"
přícine při
lidských spra,'edlnoslí spor, takže
by se všickni za jedno nesnášeli, tehdy mají požádati
k tomu z těch míst osoL dvou neb td rozutrlll)'ch, kte:b:z
těch stran, jichž by věc se vyřizo\'ala)
a jich se tu nic nedotýkalo, aby s nimi pomohli
tnz
bez prodlé\'ánl: aby k daE~ílll ou tratám nešlo,
vyříditi a spravedlivě rozeZnati. A ty osoby aby byly buď
to stavu pOllskýbo, rytířskýho,
,\ bylo-li by jim
OZná[~l:noJv.~b~r t~ková díla: co
a vodou zgleich~jí~
k

SUDe

-Vl'lj all ,

j6Uil

Llln

aby osobu lleb

Cil"e

hodné mezi sebou k tomu
a toho se
měi'ol'ání spolu
To všecko pak aby tak
udetali a k užitku
aby nebylo 11a tom díle zádné
škody shledáno.
jeden ani dva nic o svém
, rozumu na sobě
než vše y společnosti řídili:
z čehoz by potomně
i škody na sebe neu,'cdli.
Třetí [arty kul] :
pi'íseZných v městech Pražských pú nejrnenšÍln
nebo šest lná se nacházeti a
kdyby některý z nich z tohoto syčta vykročil, budou povinni ihned p. purkmistru
Star. :\1. Pr. jiných
osob hodných, aby na místa těch dosazeny byly, podati.
A ti mlynáři pi-ísežní, buď to při yejjezdích nebo "ejchozech přespolních i dOlW1cích, vždycky z obecních llllynár'iiv
dvě nebo td osoby mladší pfi sobě
mají, tak aby
jedni od druhých jak
tolikéz i .jin/ch
potřebách pro budoucí
se c"ičili. ,\ kdyby pak
ně<terých velkých věcí se dot~jkati chtělo, tehdy pro
lepší radu aby mlynál-i pře 'polní z měst kra,sk/ch, nebo
kde by tak po krajích zustávali, k ty věci obesláni
Ktei'ížto mlynáři přespolní pi'ísežní k obesláaí budou
vejmluvy povinni na místo jmenoy'ané dáti se najíti a tu,
oč br bylo činiti, přím~uvy pokojné, vážné od mladšiho
aZ do staršího jedenkazdý, cemuz by rozumel a toho povědom byl, aby cLnili a jak J. Mti Cé tak i všem třem
stavihn králo\"ství Ceského podle spravedlnosti za spravedlivé aby činili hleděli.

Čtvrtej [artykul]:

J.
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Mlynáři starŠÍ přísežní i obecní,

kteří by na mlejníclr
Mti Cé i všech tří stavuv království
tohoto \' službě zůstávali, budou povinni takové mlejny

anO i pily a sumou všecko to, což jest jim poruceno a
svěřeno, s pilností opatrovati, vodu do zámkuv, do měst
instrumenty rozličnými hnáti, aby se na ničemž žádné
škody nestalo, toho bedlivi býti, čeládku pak dobrou,
vc;rnou, ktcrážby sprayedlivě, upřimě při svém povolání
sc chovala a ze mlejna z všelikého obilí jednomu každému,
coi jeho jest, aby navracovala, do mlejna přijímati a tovaryše k tomu jmíti, aby sobě náboje sám uměl spraviti,
kámen pěkně osadiLi a mládky tomu, což sám umí, též
c\"iciti. Též mlynáľ tím častěji ve dne i v noci do mlcjna
má dohlídati, celádku k povinnostem napomínati a.ji zádI1):ch poválecuv nedopouštěti přecho\'áyati ani ji čím fedro·
vati pod skutečným trestáním, nebo tou příčinou krádeže
po mlejních velice se rozmáhají. Tovaryši pak i mládkové
pod správu mlynáře náležející jsouce syého povolání bedlívi, kterak by nápotom .mlynáři z nich býti, J. ;VIti Cé
i všem ~~em :tavům ~eme:lem sv~~n ~~lo~žiti moh!i, k :omu
smerovah. Ponevadz pak taz celadka sobe za casté
že jim pekaři ode mlení málo platí, na cemž
jsouce také nyní na všecka drahá léta, ze pi'estati nemohou, aby vzdl' žádné vejmluvy, jestli že by se eeho
dopustili, jmíli nemohli, p'Jněvadž se po mlejních a mlejncích na lodecl" kteréž jak mlynáři tak i jini sousedé mají,
od kai:dého strychu buď žita nebo pšenice po krejcaru
platí, aby také na obecních rnlejních dotccní pekaři od
takového mlení též po krejcaru od každého strychu plaLili, col. kdyz se stane, nebude se jmíti pOtOll1 táž čeled,
že nemůže na tak skroyným placení, jak se nyní platí,
prestati , Cílll vyn110uvati a sobě krádeží vynahražovati a
tak bude povinna každému, což jeho spravedlivého jest,
ze n11ejnu vydávati.
Pátý [arty kul]: Mlynáři starší bez vědomí obecních
mlynářuv aby nikdy žádného do pořádku nepřijímali ani
Laké z pořádku nevylučovali' a kdož by tak žádal přijat
býti, ten aby předně byl povinen své na svět' zplození,
dobré chování a poľádné řemeslu se vyucení ukázati a
nicméně poně"adž na ten čas již k tomu přišlo} Je zřídka
kdo O to stojí, aby co uměl, což by mlynáři náleželo
aneb aby měl pro řemeslo do téhoZ pořádku za
žádati, nýbrž ve větším díle pro živnost neb handl
v múkách.i jiných věcech, s čímž mlynářům a ne někomu
jinému náleží se obírati; nebo mnohej nepočne dobrejll1
ml:1dkem býti, oženě se hned žádá za mlynáře do pohídku, toliko aby mohl tu živnost v provozování prodaje
múk a vaření vésti, přijat býti. Poněvadž pak pro necvicení se témuž řemeslu, když by žádných dobrých mistruv
mlynářův se nenacházelo, takové řcmeslo mlynářské, bez
kterého!: žádný býti nemůže, dokonce k ,zahynutí přijíti
mělo, s velikou škodou toto království Ceské toho by
pocejtiLi muselo. Protož aby podtud žádnej více do téhož
pořádku přijat nebejval ani živnosti mlynářské se mu
vésti nedopouštělo, leč bude uměti řemeslo ukázati a ně,
které kusy podle jistého vyměření, což mlynáři náleZí,
totiž kolo vodní, hřídel, čelník; pastorek, líČTlí kolo udě
lati, kámen vykrouziti! vosaditi a sumou mlejn až do zamlení přistrojiti. Též také kdo by sobě zoumysla zjevnou
kurvu aneb pankharta za manželku pojal nebo proti dobré
pověsti se něčeho dopustil, takovej každej aby jak do
poľádlm přijímán nebýval, tak živnosti mlynářské se mu
vésti nedopouštělo. Testli že by pak kdo prvotně jsa
v témž pořádku mlynái'ském za některej čas dobře se
choval, však potom toho něčeho, o čeml se nahoře zmínka
děje, se dopustil, takovému aby bylo řemeslo složeno
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a zádnej z mlynářův ani z čeledi jemu \' nicemž nesloužil.
- Poněvadž pak mlynáři žádné jiné živnosti, k kteréz
by se utéci mohli, nemají neZli tu, v které práci jsou svá
léta (pracujíce od mladosti y řemesle mlynářském a ním
jak J. Mti Cé tak i všem třem stavům královst\'í tohoto
posluhujíce) ztrávili, aby kdo jiný mimo řemeslo jich měl
té živnosti v prodaji múk a jinich vaření, kteréž se
z obilí vš~lijakého. dělá, požívati jako kroupníci, hrstníci
a jiní i:emeslníci nebo jiní všelijací obchodníci, to se za
sprayedlivé neuznává. Z kteréžto příCiny ti, kteříž jsou
jakJ'mkoliv zpusobem v příčině nedobrý zprávy v tOllZ
žil'nost mlynál'skou se vetřeli, z těch a takových ab)' se
Hdnému podtud více (pokudž dobrý řád má jíti), zivnosti
mlyná;'ské, totiž prodajc \- múkách a v vaření, vésti nedopo~štělo.

Sestý [artykul]: ]\f!ynářuv syn, kterýž by svuj mladý
po školách aueb v poctivých službách při páních
strávil, přijda k letům ozene se aneb svobodnej zustávaje,
žádal-li by do pořádkn přijat býti, aby mohl živnost vésti,
má se mu toho příti. Než kterej by se od mladosti svý
jak liternímu umění se neučil, tak u někoho dobrého
v sluzbč se nezdržoval, nýbrž den po dni toliko s hejsky
se toulal, statek po rodičích marně utratil, prohrával a
potomně nevěda, čeho se chytiti, žádal by mlynářův za
přijetí do pořádku, aby mohl zivnost vésti, takovému nemá
toho, ačkoliv že mlynářul' syn jest, dopříno býti, leč by
to, co mlynáři náleží, uměl udělati a řemeslo ukázati.
Sedmý [artykul]: Dopustil-li by se kdo toho téhož
řemesla našeho, nežli by žádal mlynářů,' starších do poi'ádku za přijetí, a dal se v provozování zivnosti mlynár'ský,
ten aby dal pokuty deset kop míš., jald ten rád od starodáVIla se zachovává.
Osmý [artykul]: Jestli že by kdo, ncjsa z řemesla
mlynárskéko, mlejn koupil, tcn pl'cdně, ncžli by se
v uzívání takového mlejna dal, má se s mlynáři o prop'ljcení čeledi mlynářské jednati a kdyžby se s nimi o to
porovnal, má mu čeleď propůjčena býti, však na ten způ
sob k poslouzení lidem z měřice, ne aby měl toho tak
svobodu, jako ten, kterýž se řemeslu ucil, obilí sobě
k ruce mlíti, dadouc mouku
; jinak dopustil-li by
se toho, tehdy aby mu byla
vyzdvižena.
Devátý [arty kul] : Vdova pozůstalá po některým
z mlynářův, pokudž by se ne\-dala, k živnosti mlynál-ský,
totiž k prodaji múk a vaření po manželu, má k tomu
právo a spravedlnost jmíti, ale jestlize by sc zase vdala
a z toho řemesla manžela sobě nevzala, nemá se jí déle
dopouštěti takové živnosti provozovati, neZ měla-li by
SVtlj mlejn, manžel její bude moci o propuštění celedi
ph mlynářích vyhledávati a když by se s nimi o to, jakž
nahoře doloženo, umluvil, má toho tak a nejinak, než jako
ti, kteří své mlejny mají a řemesla mlynářského nejsou,
k poslouzení lidem z měřic užívati.
Desátý [artykul]: Tovaryš ll1lynáľský, pokud!. by
někde chtěl mlejn najíti aneb někde za mlynáře bojLi,
má předně s mlynál-i o to jednatí a jich za přijetí do
pořádku za mlynáře žádati; kterýZto tovaryš bude povi [len
to, což mlynáři náleží, předně ukázati a pokudž by toho
ukázati neuměl, nemá se mu toho dopouštěti. Jestli ze by
se pak někam jinam odebral a podtaji toho něčeho se
dopustil, potom to na něj shledáno bylo, má od mlynářův
podle spravedlivého nvážení strestán býti.
Jedenáctý: Čeleď poněvadž čím dále vždy více jest
tak nevážná, nepoddaná a k napravení téměř zmeškalá,
ježto sobě nemnoho koho váží co, a nad sebou žádného
pOZOnl jmíti nechtějí, aby vZdy nějak tomn v cestu vkročiti
věk

46

362

XXa. i?eha Vltava. -

XXa. l~eka Fltava. -

.1íosl Km·ltlv.

se mohlo, ukazuje toho potřeba, mlynáři aby nad tím
obzvláštní pozor jměli a mezi takovou čeledí dobrej řád
nařídili, jednoho každého ihned, jakž by se čeho dopus~il,
podle velikosti provinění, buď ř"mesla složením, z me:t
PraZských provandrováním, vězením aneb pokutou penežitou trestali. Ajeslliže by kdy kdo z též čeládky pro nějaké
své zlé vejstupky z měst Pražských Rryč se odeb;al, p~
takovým aby do jiných měst, městecek a."o 1 VSI, kdyz
by se o něm zvědělo, psali, tak aby trpím am fedrovam
nikdež býti nemohli. Nýbrž dopustil-li. by se který co
tak velikého že by hrdla ztracení zasloužil, aby tím dřív
k vyhledání'a ku příkladu jiným k trestání pi'ijíti mohl.

ku příkladu jiným slušně zpokutovali aneb to na
mistra pány vnesli.

Čtrnáctý:
mlynářův.

druhý \'.
kdoz by
vznešeno
vedlivého
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p.

purk-

Častokrát se i ten neřád od mnohých

kteříž tak obilí skupují, spatřuje ten, že jedni
trhu předkupují a v ceně předávají; protož
se koliI' toho dopustil a. na mlynáře starší to
bylo, tehdy takovéllO kazdébo ah)' podle sprauvážení strestali.

Patnáctý: Kdožbr z mlynářů, kteří mouky prodávají,
neeisté obilí do mlejnuv obecních nebo kdekoliv
jinam dával a do zita ječmen, hrách nebo oves míchal
aneb prach, jej přes pytlík na mouku mlíti dadouc, takovou mouku potom z toho nečistého aneb míchaného
obilí ano i z prachu prodával, a bylo to na něj shledáno,
takovému aby byla zivnost zdvfzena a ta mouka, vznesouce to starší mlynáři na p. purkmistra a pány, v kteI-émž by se to městě stalo, aby v moci, co bl' koliI' dotčení p. purkmistr a páni s tím činiti chtěli, zustávalo.
nějaké

Dvanáctý: Poněvadž pak i to při čeládkách se nachází, ze mnohej nepočna se učiti, nercili aby měl catskej tovaryš bejti, dostana některé kopy dává se leckdes
v kupování obilí, potomně smelíe, tako;'é obilí do měs!
Pražských mouky sem veze, ano 1 to casem mnohe], ac
dobrých se nedotýče, utekouce odsud pro zlodějství aneb
pro nějaké jiné nei'ády, nesmějí sem do. měst Pražských
takových múk, aby nebyl polapen, VOZILI, spuntUje se
s sedlákem a nadělaje mouky z ledajakého směsicného
obilí, jako z zita, hrachu, jecmene, ovsa, to v hromadu
smíchajíc po sedláku do Prahy odešle, což se nyní velmi
zhusta děje, odkudž ne malej ale velkej neřád pochází
jedno, že čeleď řemeslu se nic pilně neuCí, jiní v zloděj
ství a V jiných neřádích posilneni bývají, myslíc, kdyby
se co toho proneslo; ponstoupiti a potom, kde by se jiIl1
vidělo, zdržují se, ze budou moci dobře skrze takové
handlování v múkách své obživení míli. Nic méně obecní
mlejnové za tou příčinou castokráte, poněvadž pekaři
obilí zde v městech l'ražských dostávati nemoholl pro
příčinu tu, že sedlák, maje obilí vézti, ve vsi je dá semleti a veze sem mouku, nemaje co mlíti, státi musejí.
Pročež velikej nedostatek a drahota v obilí zde v městech
Pražských bývá častokráte; pekaři pak skrze to kupnjíce
takové mouky, kteréž víceji nehodné ndli hodné bejvají,
přijdouce k škodě na domácí mlynáře nebo celádku jich
zčítají II tím se před lidmi zastírají a vymlouvají, protož
aby takoví neřádové [se] přetrhovali.

Šestnáctý: Jestliže by pak který pekař téhož se dopustil a takové nečisté aneb míchané obilí. do kterého
by pak koliI' mlejna pi'ivezl, tehdy tovaryš aby to na
starší mlynáře vznesl, oni pak budou pOVI1111I takovou
vec na p. purkmistra a pány vnésti. Več mu to p. purkmistr páni obrátiti ráčí, to buď pTi vuli J. Mtí. Nevznesli·li
by pak toho ten tovaryš na mlynáře a oni se toho dově
děli, tehdy aby mu bylo řemeslo složeno.
Sedmnáctý: Když by mlynáři starší poručili za iakou
pak koliI' potřebou všecek pořádek aneb toliko nčkteré
osoby k jisté hodině obeslati a někteří bud z starších
nebo obecních mlynářu k ty hodině do hospody nedal
se najíti a žádnému opověditi anebo že by slušné vejmluvy
neměl, tehdy ten a takový aby byl povinen deset gr.
míšo pokuty dáti. A kdyz by tak mlynáři za slušnou potřebou ob esláni byli prve než-li by ta věc, o kterou se
spolu sešli, k svému' vyřízení nebo skonce"í přišla, a ně
kterei z nich jak z starších mlynářuv, tak z obecl1Ich vyvstan~uc z ho~podv bez opovědi u stadích mlynářu\' pryč
ušel, tetl kazdý, k'dož by se toho dopllstil, aby též třid
eeli gr. míšo dal pokuty. Nez měl-li by kdo tol,o slušnou
příčinu, maje něco pilného jednati, opověda se u starších
mlynář&v bllde moci toho uziti a po své potřeb!: odjíti.

Třináctý,

I v tom se velikej nezpusob nachází, že
mnozí mczi mlynáři, kteříZ zde V městech Pralských
mouky a jiné věci, totiž od vaření, prodávají, v čas ~e
dostatku, klerejž někdy skrze velké aneb malé vody, casem skrze mrazy pochází, takovou mouku přes míru draho
dávají a prodávají. Protož ahy i ten neřád přetden býti
mohl, to se mlynářům poroučí, aby v takových přícinách
na to pozor měli a každého času, jak se kdy potřeba
býti uznává a zvláště v cas drahoty a nedostatku, s úřed
níky šesti panskými, po čem by se kterého času podle
toho, jak se obilí knpuje, mouky i vaření prodávati mělo,
posazovali a kdoz by koliv, buď on z přísežních aneb
z obecních mlynářův, toho se dopustil a takovou mouku
nebo vaření tak přílišně draho mimo posazení prodával a
na něj to shledáno bylo, takového aby buď pokutou peněžitou aneb vězením strestali.

Ano i to začasté se stává, že mnozí mezi mlynáři
na veliké strychy bez měřice neb triného od J.
Mti p. purkmistra pánův k tomu narfzeného skupují a
potom zase na menší prodávají, ano i v jio);ch měrách
menších nespravedlivě se chovají. Protož mnohdykráte
ne"inní podle "innejch, když jim z poručení p. purkmistra
pánuv takový strychy a míry k ohledání brány bývají,
domluvy veliké k w::,ě slyšeti musejí. Protož mlynáh
starší mají nad tím obzvláštní pozor a bedlivost jmíti,
kdyby se co toho při tom našlo, aby takového bud sami
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vaření

!

Osmnáctý, Kdy!: by mlynáři starší všecek pol-ádek
aneb toliko některé osoby na pochovávání, buď ten mrtvý
z téhož pOl-ádku aneb k zádosti někomu z jiného pořádku
a sumou čí pa'k koliI', poručili obeslati, kdo by koliI', buď
z starších neb obecních mlynářuv, k jisté hodině jsa
obesláll, časně na takový funus n<cpřišel .a nedal se opa:
věditi aneb zádné slušné vejmluvy nemaJe, ten a tako,"y
aby byl povinen patnácte gr. m. pokuty dáti.
Devatenáctý: Jestliže by starší mlynáři některého,
buď z sebe, buď z obecních mlynářuv, pro nějakej njslupek, maje k tomu slušnou příčinu, zpokutovati chtěli,
jmenujíce 11lU co by měl takové pokuty datl a on by se
toho zpěcovaľa proti nim se zpurně postavujíc; ndli by~e
spokojil, z hospody ušel, tehdy tomu a ta~ovemu, jesthze
by svuj mlejn měl, aby byla čeleď vyzdvizena, a paklI br.
svého mlejna neměl, ale jinam obilí na mouku k prodaJI
mlíti dával tehdy aby bylo čeládce o tom poručeno pod
zbavením i~emeslal aby mu zádný v ničemz neslouzil.
Dvadcátý: Jestliže by kterej z mlynářu neb kdo pak
koliI' jinej z dditelUv, ktel'íž tak zde při Praze mle]ny
na kolích ano i na lodčch mají, s jinej mi sousedy svýmI
upřímně a přátelsky sé snášeti a na jezy i na jiné potreby, kterýchz spoleeně k užitku požívají, casně nakládati,
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přívrati'!, žebříku, valů, čím~
s,e j~n);~l š~odilo, klásti
nechtěl aneb kladouc nemlrne bm jIl1ym skodll, tehdy
jiní držitelové a sousedé jeho mají to na starší mlynáře
vznésti a dotčení mlynáři, což by ph tom za spravedlivé
uznali, budou jim to povinni k nápravě přivésti. A nechtěl-li
bl' ten jistej, kdož by tak čím jinej m škodil, na napon{ellulí starších mlynářův toho napradti, tehdy má se mu
čeleď vyzdvihnouti a železo do hospody, jakž ten dob rej
hid od starodávna bejval, vzíti.

J edenmecitmý : j\llynář chtěl-li by učedlníka přijíti,
nemá toho bez vůle a vědomí starších mlynáN\v dělati, jinak,
dopustil,li by se toho, podle uznání starších mlynářuv
ab)' byl pokutován. Když by pak který mlynář. pořádně
to pl:ed sebe veZllla učedlníka prijíti a remeslu uciti chtěl,
takový učedlník má předně rodičuv svých i své dobré
chování prokázati a pokudž by ten učedlník, nedouče se,
od téhož mlynáře sběhl, jiný mlynář takové dončovati
nemá, leč s volí toho mlynáře, u kterého se prve počal
uciti. Trefilo-li by se, ze by kterej učedlník pro přísnost
mlynáře nemohl sbejti, mlynáři starší mají takovou \·ěc
rozváziti a byla-li by příčina hodná, mohou jeho do
ucení jinému mlynáři dáti.
Dvamecítmý: Mlynáři i čeládkou svou vode tří mil
okolo měst Pražských aby tak, jak od starodávna bejvalo,
ku pořádku starších mlynářuv do měst Pražských náleželi
do pořádku náleží, všeckno vypravovali. Takoví pak
nebo čeládka jejich kdyžby koliI' pro Suché dny
za jakoukoliv příčinou sem do hospody obesláni
byli, tehdy aby se byli povinni dáti najíti, aby mlynáři
starM věděli vo nich, kdo aneb co jsou, nebo za časté
osoby ze všecl! tří stavu v království tohoto, přijmouce
bez vědomí mlynářuv prazských jak mlynáře tak tovaryše,
však když se co zlého dopustí, tehdy se na mlynáře pražské
o to dopisují.
Třimecítmý: Naposledy poněvadž pak mazná včc
není, všecl,y nezpusoby a neřády, kteréž by se mimo tyto
v těchto artyklllích poznamenané při trefiti mohly, pamatovali, prOlož starší mlynáři, nynější i budoucí, když by co
se toho přitrenlo, aby měli moc takové neřády pro dobrý
řád pře'trhovati a což tak koliv y příčině instrukcí této
s jistým snešením mlynářuv starších i obecních p. purkmistr páni Star. M. Pr. dotčeným mlynářum za řád vystaviti jsou ráčili, povinni jsou se všickni, jak mlynáři,
lak celádka jich, tím spravovati a to vše zachovávati pod
skutečnýrn trestáním.
Tomu na svědomí a pro lepší pevnost my z počátku
!"aní purkmistr a rada Star. M. Pr. pečeť naši menší
městskou dali a rozkázali jsme k dotčeným artykulům tuto
vcjš poHdně sepsaným a předloženým přivěsili ve čtvrtek
sv. Jakuba Velkého ap. p. 1. od nar. - 1601,
dvadcálého šestého dne měsíce července.

Rukop. č. 3010 f. 113. (Relací na
Mti Cé na všecvkny mlejn)' a jezy na řece
pocna od Budčjovic Ceských pořád až do Prahy):
L. P. 1586 v pondělí po sv. Marky tě z jistého poručení J. Mti
p. purkCé - jsouce vysláni řádem a právem od mistra pánuv 9tar. j\J. Pr. k spatření všech jezův mezi
Budějovicemi Ceskými a Prahou, ktel'í nad obyčejný cejch
z\'cjšeny jsou a v dodávání sem po vodě soli překážku a
zádavu činí, jakž též poručení v sobě šíře obsahuje a Z3vírá\ coz tak vše v příton1llosti pp. komisaHiv k tomu
narízených i s jich pomocí maje sobě ukázáno a což
k tomu mluveno bylo, všecky nedostatky i zbytečnosti
hedlivě spatřujíc a náležitě umělujíc, pamatuje na P. B.
a po\'illnosli své a šetříc duše milé i svědomí dobrébo,
4.
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takto pořádně nacházíme a za spravedlivé uznávaje dle
povinností svých nrní i na časy budoucí tvrdíme;
1. Předně a nejprve při městě Budějovicích u před
ního mlejna vrata, jenž slovo u Německá, ty již sešlá a
v nově mají dělána býti, k žádosti slušné p. purkmistra
pánuv města Budějovic ty aby v jistém místě a jinde
blíze mlejna udělány byly, za dobré a pohodlné uznáváme
býti a oni Budějovští na ten čas, pokudž by dříví potřeba byla, faro váním anebo (2) přivésti se uvolují.
2. Mlejn, jenž slove Fencu pod Budějovici; jez vyšší
jest nad míru pražskou 1'0 pul třetí čtvrti (ač se zpráva
dává, že se žádná škoda nestala), tu cejch vbitej k jisté
míře.
'
3. j\ílejn, jenž slove Felixu, toho jez vyšší jest nad
míru pražskou 1'0 půldruhé čtvrti míry pražské, tu cejch
vbitej k jisté míře.
4. Mlejn jest pod Hlubokou, ten jez vyšší jest nad
míru pražskou lokte, tu jest cejch bitej k jisté míře.
5. Mlejn jest, kterýz slove v Purkarči, též jest vyšší
jez n. m. pr. lokte, tu jest cejch bitej k jisté míře.
6. Mlejn jest pod Jeznicí, jehož jez jest vyšší n. m.
pl'. lokte, tu cejch - míře.
7. Mlejn jest slove v Jaroslavicích, ten jez jest vyšší
n. m. pl'. puItřetí čtvrti, tu jest cejch - míře.
8. Mlejn jest nad Hňevkovici; ten jez zůstává pn
míře pražské a na škodu žádnému není, tu cejch - míře.
9. Mlejn jest pod Hněvkovici, ten jez zůstává při
míře pražské, místem vyšší 1'0 čtvrt lokte a mostem o pUl
ctvIti lokte, tu cejch - míře.
10. Mlejn jest při městě Tejně panský, tu jest jez
vyšší n. m. pr. 1'0 půl třetí čtvrti a místem dvou loket,
tu jest cejch míře.
ll. Mleju též jest při městě Tejně, jenž slove
Uhryhy [U Říhy?), ten jez zustává při míře pražské, tu
jest cejch - míře.
12. Mlejn jest pod Tejnem, jenž slove u Tlaška, ten
jez zustává při míh pražský, tu jest bitej cejch k jisté
míře.

13. :\Iiejn jest II p. Kořensk)'ho, ten pak a jez vyšší
jest n. m, pr. 'dvou loket a cejch - míře.
14. Mlejn jest p. Bohuslava Malovce v Oujezdci, tu
jest jez vyšší n. m. pro O P/2 čtvrti a cejch - míře.
15. Mlejn jest, jenž slove na Bruskově, tu jest cejch
bitej k jisté míře, poněvadž se bude znovu stavěti.
16. 1VIlejn jest na Rejzykově, který p. Kořenský
drží, tu jest znovu dělaný a k tomu zvejšený jez n. m.
pl', 7 čtvrtí, ten jest na velikou škodu lidem i J. Mti Cé
v plavení lesuv neb var veliký pod tím jezem jest pro
přílišné jeho zvejšcní, tak kdyby s lesy sirovejmi na vrata
plavecká plaviti [se] mělo, tu že by chudí lidé o hrdla
svá skrze utopení přicházeti musili; a cejch jest bitej
k jisté míře.
17. ~nejn jest v Naděradcích u Janouška, tu jest jez
vyšší n. m. pl'. volh lokte a cejch - míře.
18. Mlejn jest, ktcrýž slove u Kupky, ten jez jest
vyšší n. m. pr. vo '/, lokte a cejch - míře.
19. Mlejn jest, jenž slove Na tetě, tu jest vyšší jez
n. m. pl'. 1'0 "/2 lokte, tu jest cejch - míře. Pod týmž
jezem srub po dvou dř'evích udělati se má, kteréhož velmi
potřeba jest, tak se snáší, že vokolo XX k. m. nákladu
bude na to.
20. NIlejn jest, jenž slove na Podolským, ten jez jest
vyšší n. m. pro vo 11/2 čtvrti a cejch - míře.
21. i\Ilejn, kterýz slove u Lejlovce, tu jest cejch
bitej k jisté míře, neb se mlejn znovu stavěti bude.
V hořejších proudech jest kámen v plavbě, kterýž slove
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sela. gruntovně a bez omylu. přezvěděli a psané zprávy
pecen, ten jest na velikou škodu lidem J. llIti Cé; ten se
své o tom, což tu t~k spatreno a vyměřeno bude, bez
s u1alýnl nákladem sníZiti lTIUŽe,
..
meškání do komory Ceské podali. Kdež my znaje se J.
22. Mlejn jest, jenž slove v Letovšicích při Serýho
Mti Cé, jakožto pánu svému nejmilostivějšímu, tím povinni
mlejně, jest jez mírný a cejch míře.
býti, tak jsme se poslušně a poddaně zachovali a na
23. l\llejn jest na Zdákově při panském mlejně, jez
takm'é místo \'\'šedše to jsme všeckno bedlivě spatřili
jest mírný až k vrattun phveckým a druhá polovice toho
ano i umě:hli, o cemz V. J\IHcm tuto zprávu svou ciníc
jezu jest Bártovýho, ten je;t vyšší n. m. pro yo
lokte,
v spisu podáv<"Í.me.
tu jest cejch míře.
Kdyby voda, ta:, iaki se nyní nachází, při tažení
24. Mlejn jest v Kamejku pana Voldhcha Myšky,
takových šifuv státi aneb nacházeti se měla, tehdy pTi
tomu se dostatecně vyrozuměti nemůže, poněvadž p, V.
dolejším konci toho srubu za stavidlem
lokte státi
Myška v ničemz se ohlédati ani nálditě sobě LOho cejby musela, a poněvadž pak místem kdyby se takoví šifoyé
chovati dopustiti nechtěl, ale po své vůli, jakoby pohrátáhnouti měli, pro malost vody sotva jedna osoha s prázvaje s námi, místo nepříhodné ukazoval, to v moci J. JlIti
dnou rybářskou loďko" na ten čas splouti by mohla;
Cé zustavujem.
kdy by se mělo pro takové šify, aby se s nima plaviti
Vrata pak u jezu obycejná ku plavení dříví, soli
mohlo, prohloubiti a práh k tomu doleji poloziti, tehdy
i jin)'ch potřeb ty mají bejti náležitě ,pod cejch pul lokte
by při nejmenším 7 loket v tuto nynější, vodu velkou
míry pražské polozena a spravena. Ze pak u některých
však vymiňujíc, která i časem o jeden, 2, 3, 5, 6 loket
mlejnuv cejchové se nenašii, kteřížto povodní aneb jakouvyšší bejvB, za stavidlem vody držeti se dost.alo, Dále
koliv příčinou a neopatřením, anO i zanešením a břehu
kdež toho v témž poručení se dokládá, abychom, jak
usazením [zkazeni byli], takže se žádné znamení nespadlouhý by ten poboční kamenný jez od spodního aneb
třuje, toliko poznamemní v notulích starých mlynáJ-ských
dolejšího konce až k hořejšímu jezu býti měl, provazcem,
se naléz"jí, pro tož ahy se všickni snáze do toho vpraviti
kterýž 42 loket zdílí jest, přeměřili, \' tom jsme se též
a v hodný hid, sobě i jiným beze škody, uvésti mohli,
upřímně, spravedlivě i hedlivě zachovali a takové dílky
k náleZitému yyměření a cejchování přivedeny jsou.
toliko po jedny straně 46 provazCtl, kdež 1938 loket
Všecky pak ty jezy mají bejti k cejchu srovnány a
záplavy ]1<,d cejch zvejšený smetány a kdoby chtěl sobě " učiní, vyměhli. I že pak takový pobočný jez aneb, jakž
my jej jmenujem, sruh, po obou stranách, kudy by se
nizší pod cejch, jakož se nacházejí, napraviti, toho se
šifové táhnouti měli, hej!i by mohl, tehdy taková dílka
zádnélnu nebrání.
d\'ojn<.hobni sumu pro\'azcu aneb loket \'cjš dotčených
Práhové pak mlejnští, ty aby pod cejch nejméně
v sobě by obsahov·ala. Pončvadz pak taková dílka, šířka
puldruhého lokte míry pražské skladeni byli a kdež by
a vejska (kdyby vody, jakž nahoře dotceno, v tuto nymlejnové byli oboustranně jezu ph prazích, se rovnou
nější vodu za staridlelll 7 loket hejti mělo) velikou sumu
mírou zachovati povinni budou. Chtěl-li by kdo a v'idělo
vodv v sobě by zdržo\'ati musela, vidí se nám, že není
se mu beze škody a maje toho příčiny hodné práh při
mo±ná, kdyby l;ak již i to \'Šeck~o Je místu a konci phmlejně níže puldruhého lokte položiti pod cejch, bude
vedeno bylo, aby to ve drži (?) aneb v' yelkou vodu (zapovinen k tomu mlynáře pHsežné obeslati, sám o své
kládá se za to ledu), když se zutrhá (?), dříví vostati mělo (?).
újmě nijakž se toho dotejkati ani jakým oumyslem doKdd pak ,e tomu ! orozumívá, poněvadž takoyý splav
pouštěli nemá
uvarováním pokuty do komory J. l'vlti
tudy by jíti aneb deIati se musil, kudy se nyní s dfívím
Cé 50 k. gr.
a to kolikrát by se koliv toho dopustil.
(kde Dak koli. což letního casu témě,' každého dne se
Také na tom
se zbytečnč nemá zastavovati; 7.e hy
děje) 'plavá,
by se nemoha jinudy s takovým dřívím,
v malém počtu také cejchování se dálo a utvrdilo, jinak
kdyby se nynčjší plavba zadělala, než tím splavem plavati,
budc moci jeden každý na svůj groš, pokudž se jemu do
tehdy skrze takmol! \'ěc, pončyadž od túcní takm'é vody
všeho poctu mlynáH"v starších pfíseZných, totiHo XXIITI
tím splavem pl:edně prachovna J. Mti Cé v nově udělená,
osob anebo míně, líbiti bude, obeslati a na to vésti,
mlejnové p. p. p. Nov. M. Pr., vodárna, též dvouřadý
žádnému se cesta právní nezavírá.
mlejny na lodích, item p. p p. Stal'. M. Pr. Helmovíc a
A
pak k tOtllU časy vejborné jsou, bude a jest
Kamenský rnlejn)' k špitálu sv'. Pada nález.cjící, ktel-íZto
povinen jeden každý do času sv. Václava takové zvejšené
mlejnové 76 kol moucnejch (pil a šlejferen vymieňujíc)
jezy, vrata, co tak vyměřeno jest, sro\'nati a napraviti,
v sohě obsahují, státi by musely, ale veiikej nedostatek
také aby dvě osoby nařízené byly, buď oba aneb jeden
v chlebě pojíti by mohl, nebo mnokníte když bez přez nich, k tomu každého roku v čas příhodný dohlídali .
kázky při Praze se mele, tehdy se nedostatek vclikei
pohodlné se bý~i uznává. ~talo se 1. 1586. Mlynáři pHv takovejeh chlebích nachází, znamenitej pokřIk od lidu
sdní zemští v království Ceském v městech Pražských:
Urhan Mčštejnský, mlynář nad Kropáckovým, JiHk Ježek, , obecního bejvá a tak teprva, kdyby takovej díl mlejnu
; sláti mělo, víceji toho pokřiku ano i škody jak p. p. p.
mlynář Novomlejnský.
Star. tak i Nov. 11. Pr. ano i jinejm z toho pojíti by
5, 1600.
RlIlwp. Č. 3010 f. 151. (Relací
muselo. Nicméně žádnej za to slíbiti T!emuze jaký zde
o plavení šifuv od Litoměřic až lm Praze,) V. Mti urození
při městech PraZských veliké vody ano i jiné neřesti skrz
páni, pá1.)i urození a stateční rytiri zřízené komory krátakové veliké vody pocházející bejvají, aby takov-ý polovství Ceského, páni nám milostivě a laskavě přízniví.
bocní jez aneb srub v cc\osti zustati měo1. Pro tož kdyby
Jaké jest porllcenf J. Mti Cé slovutné a mnohovzáclllé
k nějakému protržení aneb dokonce Jr pobrání phjíti
poctivosti p. p. Starého i Nového Měst Pražských, jehož
měl, tehdy na jezích ph těch yšech mlejních vejš dotcedatum na kanceláři Ceské 23. dne Augusti léta tohoto
ných škoda znatllcnitá na n1Doho tisíc státi by se musela.
1600, učiněno, co v sobě ohsahuje aneb zavírá, tomu jsme
Naposledy i toho v té1llž poručení dolozeno jest,
porozuměli. V kterémžto poručení předně toho dolozeno
věděli·li bychon1 po druhé straně nějakou k tomu snadší
jest, abychom podle pp. ouředlníkuv Star. i Nm·. M. Pr.
cestu anebo cožkoli jiného, což by tu věc fedrovati mohlo,
v ta místa, 1,dež jsme 20. dne Augusti yydázeli, zase
to abychom o témz spisu našem ·V. :I!tcm té;: doložiti nevyšli a kudy by šifové taženi býti mohli, jak vysoko by
pominuli, v pHcině ty V . .ilitem tuto zprávu činíme dne
voda v témž místě nad nynější vodu za stavidly státi muy
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včerejšího, t. j. 24. Augusti léta tohoto 1600 spatřujíce,
bFši v těch místech, kdež nám skrze takm-é poručení
J. :llti Cé poruceno bylo, ty všeckny věci, případnosti,
kudy by aneb jakým způsobem taková věc k vyřízení při·
mohla, ovšem jsme to našli, že po druhé straně s men-

nákladem i škodou, nežli jak ten paumistr Vratislavský
takov)ích šifův iakoyá věc spraviti
se mohla, ano silníce 1 kudy se nyní s dřívím plavá,
v s"é míře a v celosti [by] zůstávala. Ale však aby do konce
beze škody mlejnum p. p. p. Star. i Nov. ll!. Pr. ano i
jinejm b}'ti mělo, též také ták~lVá věc aby dokonce stálá
byla, za to slíbiti nemůžeme. Cehoz všeho při vuli " uvázení V. Mtí zusta"ujem. Datum 25. Augusti a. 1600.
~llynáI-í starší přísežní zemští v městech Pražských.
6. 1600.
Ta1lltéi f 154. (Jiná relací o plavení šifuv od Prahy al k Litoměř-icím.) V. Mtí - . Jakoz
jste ráčili léta tohoto 1600. jménem a na místě J. Mti Cé
__ nám poručiti, abychom se dolů po vodě až k Litomě
i-jcírn s jmenovaným paUD1istrem ze Vratislavě, počna od
Prahy, a jemu všeclmy příležitosti, mělčiny, hlubiny uká"
zali, vypravili, tak jakž voda VIta"a v sobě obsahnje,
mlcjny, jezy, Yostrovy a nač se koIiv ptáti bude, to jsme
vykonali, jemu ty všecky věci vykázali a sami také ty
mělčiny zrněřivše poznamenali, přílezitosti v jezích, k ta~
zení šifuv s tezky při vodě, kudy b)' bejti mel)', jestliže by
\'Šak k tomll phjíti mohlo, ohledávali, počna od jezu nad
H10stCm Praz,skýnl až k LiLoluei-icÍnl 1 {ak jakž nÍze polozeno.
Předně mezi Novomlejnsk);m jezem, té'- dvema mlej!
!leckými Helmovskej, poněvadž toho času yoda mírná
byla, dosti blubivý. Pod Kamenským jezem proti vostrovu
hlubina jest 2 loket opodál, ale když jest menší "oda, ,
někdy se ledva nachází lokte.
Málo níi.e konec toho
ostrovu 1'/, lokte a jedcn coul. Vod téhož místa nachází!
se ú k Libeňsl')'mll jezu dosti hlubiny; pod jezem pak
Libeilským našla se hlubina vody 2 loket a :l coulu. Nad
Holejšovici, kudy někdy troub)' do vobory J. Mti Cé kladeny
byl)', našlo se yody z hloubí 2 ' / 2 lokte. Proti Holejšovicl1n, kud)' bývá brod na vostrov Holejšovský, našlo sc
"ody z hloubí
loket, mezi voborou' a vostrovem J.
l'vfli Cé našlo se vody z hlouhí 2'/-i 1. Dáleji proti dolejšímu vostrovll zadního Vovellcc našlo se vody z hl. 2 1..
odtnd aZ Je Roztockému jezu našlo se dosti" vody, pocl
jezem pak Roztockým nachází se vody z hloubí 2 1. a
jednoho coule, však na krátce. i\lalonice naproti Malým
Klíc.1nkálll, našlo se v'od)' z hloubí 2 loket a tří coulu.
)Jad vsi, jenž slov'c Husinec, našlo se vody z hl. 2 1. a
dvoll coulů. Nad vsí Dolanky nachází se vody 2 l. a 4
c., nad Libici 2 1., odtud až Je Chvatěrubskému jezu dosti
hlubi'ny, pod jezem našlo se vody 2 1. Ph c. Od téhož
místa až k Nelahozevsi nachází se vody dosti; pod NelaItozei'ským jezem proti vostrO"tl nachází se vody
1.
Pod JlIil-ivkarui 2 l. a 3 c., Malonice týž vsi
1., pod
Yep"kem 2 1. 1 c., Malonice naproti \'ostrovu 1 1. 4 c.,
pode vsí Vrnňany 'jt /2 1.. nade vsi Bukoli 2'/41., nade vsí
Vrbnem
l., pode vsí Tllryci nachází se vody z hloubí
2 1., níže pod touž vsí naproti luhům nachází se vody
z hloubi 3 1. Pode vsí Beřkovici naproti Bílým břehum
nachází se vody z hloubí jednoho lokte. Odtud až k Roudnici nachází se dosti vody. Od Roudnice aJ; k Litoměři
ciim též dosti vody se nacházÍ.
Tu my mlynáři přísežní když jsme az na místo ulozené přijeli, tu jsme spatřili šif jeden, kterýž nahoru od
Dr:íZ-dan az k Litoměřicím phchází; změ!-iyše jej, našli
jsme míry z dílí 25 loket, šířka jeho 5 1., vejška 2 1. a
3 coulů, všc mír)' pražské. Tu jsme se ptali toho, číl: ten i
vyměi-il, k tažení
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šif byl, jak mnoho vobilí tězkého muze na něj vzíti;
oznámil nám, že 4 kopy slrychu. Zeptali jsme se pak,
jak hluboko s týmž vobilím se zatápí, ukázal nám znamení,
pokud ho nad yodou ~ůstává; přeměi:ivše našlo se míry
5 coulů. A tak toho šifu v vodě zůstává 2 lokty míně
dvou coulů. Tu jsme se dožádali, aby ten šif prázdný
byl \')'tažen stavidlem tím, kudy vobyčejně jiní šifové nahoru ta ze ni bývají, coz sám očitě spatřil, kterak velmi
tHce nahoru vychází. Dáleji odtud šli sme s ním až
k jezu Litoměřickému a tu jsme jemu všickni příležitosti
ukázali a tak z těch měr a takového uměření jedné každé
přílditosti, mohl-Ii by týl. a takový šif až k městům Pražským
nahoru připlouti, počtouce hlubiny též i mělčí;lY, ráCfte
vyrozuměti, to vše dáleji při vuli V. Mtí zustavujem. Datum v středu po Svátosti a. 1600. Mlynáři starší.

f.

7. 1600.
Rttlwp. Č. 3010
156. (Vejtah
snadnější k vyrozumění z před psané relací, jaké hlubiny
a mělčiny v řece VIta vě od Prahy až k Litoměřicím se
nacházejí.) L. P. 1600 v sobotu po Svátostech pustili
jsme se po vodě Vltavě s Janem Snajderem, paumistrem
vratislavským, a vykázali jsme témuž paumistru všeckny
příleZitosti okolo vody Vltavy i mělčiny až do Litoměřic,
počnouce od mostu Pražského, patříc po vodě dolu. Prahu
jsme položili po pravé straně a. hrad Pražský po levé
y

straně.

Počínajíc od hradu Pražského po levé straně mělčiny:
Ves Bubny 2'/2 loket 1. coul, ves Holejšice - , J. JlIti Cé
mlejn - , NB. při mlejně bude zlab. Pod Bahou krčma
-, Sedlec - , Roztocký mlejn NB. - . Hradec - , :Uuraň - , Ledky 21fe 1., Libčice proli nim 21/2, Libušín
hrad - , proti němu jest 'skála asi za pul honu, tu sc
musí udělati stezka. Dolany --, jez Ciivatčrubský NB.,
Kralupy - , Yelkej Lobeč - , Nelahozeves - , při tom
mlejnu musí býti žlab pro šify.
.
Počínajíc od Prahy po pravé straně mělčiny:
Pode
mlejny Kamenskými 2 lokte, Libeň pod jezem 2 1. 2 c,
Zádní Ovcnec - , Klecanky - . Husinec ~ 1., Březí 2 1.
2'je c., Mlejn Klodský - , Chyatěrubský NB. - , Malý
Lobee - , p"ívoz u ?-ielahozevsi - , dvůr Strakov k té
vsi - . Veltrusy 1 1. 21/2 c., Dědibaby - , Bukolí-.
Kozarovice - , Donický kostel naproti Vrbnu - . Po vodě
patfíc tyto všecky vsi leZí po pravé straně. Pod MěřÍ\"
kami mělCíny 21/2 1., Ouholice - , Vepřek - . Proti Bílým břehům 2'/2 L, Mlčechlosty, - , Vraňany - , Malovice - , Lubec - , Kramoško, Zelcinský jez, nímz se nahání voda na Vrbenský mlejn náležející k zámku Mělníku,
V tom jezu žlab pro šify. Ves Vrbno - (odtud přichází
voda třmi díly do Labe: jeden díl ke vsi Kel, prostřední
díl pod zálltek Mělnický, třetí díl mimo HoUn.) Odtud
pak po Labi až k Roudnici vody dosti jest. ,Krom těchto
míst jmenovaných nad Počapy 2'/2 l., proti Stětím u 2 h 1.
'
Ale ty mělčiny nejsou na dlouze.

8. 1601, 29. srpna. Tamtéž f. 162. (Třetí rclací
o plavení šifuv od Prahy az k Litoměřicím.) V. Mti - .
Po minulých dnuv jest nám od p. p. p. Star. M. Pr. milostivá vule J. :lIti Cé v přítomnosti p. Davida Puchaltera
s strany plavení šifův od Litoměři,c až na Nov)' lnlejny,
tak řečený, nález.ející p. p. p. Nov. M. Pr., v známost
uvedena s tím při tom doložením, abychom to jistě bedlivě spati-ili a toho, kde v kterým místě by to nejpří
hodněji býti mohlo a jakým zpusobem i na jaký .náklad
zde při městech Pražských se spraviti mohlo, povážíc,
o tom V. ll-Item relací učinili. Kdežto my všecko bedlivě
y přítomnosti téhož p. Davida Puchaltera ano i pánu v
vyslaných od p. p. p. Star. M. PL, spatřivši a kudy by
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se takoví šifové táhnouti měli, jim vykázavši, co by k tomu
dříví a jiných věcí zapotřebí bylo a na jaký náklad by
se to spraviti mohlo, o lom V. Mtem tuto zprávu činíme:
Předně při mlejně Kamenským vedle samý prachovny
J. Mti Cé musí se jez protrhnouti a pod týmž jezem dva
sruby, kazdý 60 loket z dílí a z šíří 6 1., na vejš pak
od prahu a prážců 7 1. z šíří, splav aneb zlab 7 1. z šíří,
ním!; by se šifové táhli, jíti měl, udělati; do kterýchzto
srubů nejprvé musí býti na práhy, prážce, pouchy a sloupy
dubový dva vory z dílí po 20 loktech každý po 20 k.
počítajíc učiuí 40 k. Kolního dubí, na koly, jehly, kozlíky
a stavidla 27 vorů z dílí po 15 loktech. každý po 10 k,
počítaje 270 k. Stativníh.) dubí na stěny a převazování
týchi: slěn 36 VOrll z dílí po 15 I. každý po 15 k. učiní
540 k. m. Na kobyly 2 vory z dílí po 19 I. po 25 k.
50 k. m., na špunty do žlabu jedlový vor z dílí 241. za
10 k., na prkna k pažení žlabu prkenných. voru 5 po
8 1<. 40 k. m. Suma za dříví 950 k. m.
Nárožníldi ku přibíjení prken do Zlabu 2 k. 36,
každej po dvou jen počítaje, učillí za ně 34 k. 12 gr. m.
Kamene do těch dvou srubů 180 sáhu, za kterýzto kameny k dodání na míslo pokládáme 200 k., od díla takových drou srubu a splavu 1000 k. a tak ti dva srubové
s splavem stanou 2193 lL 12 gr. m. Týmž zpusobem a
na týž náklad musí bejti ještě jiní 4 srubové, skrze něž
by takoví splavové, jakž nahoře dotčeno, jíti měli, dva při
jezu H eimovským a druhý [dva] při jezu vedle vodárny
na Nových mlejních. Co se pak dotýče dvou jezu nálezejících držitelum mlejnuv na lDdech při týchž jezích, nehude potřebí žádných srubu dělati, než protrhnouce jezy
v náležitým místě a práhy k jisté míře položíc, budou
se moci takové lodi kolem tažecím, postavíc je na VQstrově, kterýž nad těmi samejmi jezy jest, nahoru táhnouti; na dříví a všelijaké potřeby i od díla při těch
dvou jezích pokládáme 200 k. Všeho pak toho při vuli
V, IIftí zustavujíc V, Mtem se v milostivou a laskavou
ochranu poručena čitiíme. Datum v středu den sv. Jana
stětí 1. 1601. Mlynáři starší.
9. 1603, 22. ledna. Ru7wp. Č. 3011 f. 416. (Odpovvěď starších příse7.ných mlynářův na spis :Martina Hoška
z Zatce.) Slovutné a mnohovzáctné poctivosti p. purkmistře,
páni milí. Jakého dosti obšírného spisu Martin Hošek V. Mli podal - jsme porozuměli. Na kterejžto spis za odpověď dáváme: Předně kdd nás vejš psaní manzelé
štrafovati ncpřestávají, že isme sobě titul mlynáři starší
příseZní zemští knílovství Ceského dali, toho dokládajíc,
kdyby se při nás to nalezlo, že by nám toho velice rádi
přáli, ale ptajíce se na to se vší bedlivostí, toho ničehož
že jsou se sl0ptati nemohli. Obzvláště pak zřízení zemské
království Ceskéhov o povinnosti mlynářllv, aby jakou
k zemi království Ceského učiniti měli, že zádný zmínky
nečiní. Kdyby Martin Hošek a Regina m. j. na tuto,
kdd jsme povinnost pl'edně P. B., J. l\§ti Cé a Jich Mtí
všem třem stavum tohoto království Ceského, totiž při
stolici V. Mtí činili, se byli ptali, toho jsou se ptáti n:Johli.
A že od starodávna - císařové Rímští a králové Ceští,
abyste mlynáře příseZné ze~TIské netoliko v městech Pražských, ale po všív zemi Ceské voliti a jim povinnosti
k zemi království Ceského dávati ráčili, toho při stolici
V. Mtí milostivě zůstaviti ráčili, jcst věc patrná. Nebo
za časty jak J. 1\( C. tak J. Mti páni rady zřízené [komory] království Ceského, když jsou za polřebou J. i'\íti
Cé mlynářuv starších přísežných potřebovati kdykoliv rácili, tehdy ne mlynářum, ale V. Mti, abyste mlynáře starší
příseZné zemské, kdekoliv zapotřebí hylo, vyslati ráčili,
jsou milostivě poroučeti ráčili; jiní pak jak páni stavové
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vyšší, tak i města, sumou komukoliv v čem mlynářuv
starších příseZných zemských zapotřebí bylo, o vyslání
takovýchvjsou - V. Mti psaní činiti ráci!i, což kdyby_
králové Ceští, abyste miynái'e starší voliti a jim povinnosti
k zemi - dávati ráčili, při stolici V. J\Ití zustaviti nerácili,
V. 1\Hem - by psaní - by ci niti neráčili - . Sixt Vejrovský, Pavel Cl,udoba a Jan Váňa, mlynáři st. př.
*1. 1628, 13. března. Rllkop. Č. 3010 f. 284. (Dekret o plavbu a vzdělání srubuv od Prahy až k Litomě
řicím.) My Ferdinand druhý věděti dáváme všem vubec i jednomu každému, jakého ti koliv řádu, stavu a povolání jsou, obzvláštně pak blíž Labe a Vltavy bydlejícím.:
Jakož jest jminulého sněmu, kterýž držán byl na hradě
našem Pražském 1. 1627 na tom zustáno, aby plavba po
Labi a Vltavě zaražena a zpusobena byla, za kteroužto
příčinou [od] nás dle znění téhož sněmovního snešení
jisté vosoby za komisaře nařízené jsou. I poněvadž se jak
obecního tak i privátního dobrého dotýce a ti komisaři
naši k tomu nařízení ten prostředek našli, aby k zpusobenÍ takové plavby na všech jezích, jak po Labi, tak
Vltavě, sruby aneb postranní jezy sdělány byly, prOLOŽ
ráčíme všem obyvatelum o tom milostivě poručiti, pokudž
~y osoby od týchž komisaH\v úízené, jmenoyitě Lukáš
Zelevský, Jan Váňa, Václav Svoboda, Martin Svagerka a
Pavel Husák, ukazatelé tohoto patentu našeho, jaké pomoci od lidí poddaných jich k vykonání předsevzetí svého
potl'ebovali: aby jim v tom nálezité assistencí a pomoc
od ouředlníkuv jejich učiněna byla, vědouce o tom, že
naše v tom jistá a milostivá vule císařská a královská
naplněna bude. Dán na hradě našem Pražském v pondělí
po sv. Řehoři, jinak 13. dne břez1)a, I. 1628 a království
našich Rímského 9., Uherského 10., Ceského ll. Ferdinandt.
Sdenco Ad. prin. de Lobkovicz, s. r. Boemiae cancellarius.
Ad mandatum s. c. mai. proprium Rafael Mnišovský
*2. 1628, 15. srpna. Tamtéž f. 285. (Druhý dekret
o plavbu k Roudnici.) Vysoce urozený věrni náš milý.
Jakož jest jmillulého sněmu, kterýž držán byl na hradě
našem Pražském 1. 1627 na tom zustáno, aby [atd. jako
výše] - postranní sděláné byly, protož ráčíme tobě o tom
milostivě poroučeti, aby bez odkladu" na jezu v Kramoště
i'ečeném nad Mělníkem, tu kdež cIo vejsadní máš, na
zpusob příležitého obrysu takový srub udělati dáti nrrřídil
a to opatřil, pokudž by osoby od týchž komisařuv zřízené
jak pomoci od lidí poddaných tvých k vykonání předse
vzetí svého potřebovali, aby jim v tom nálditá assistencí
a snccursus od ouředlníkuv tvých učiněn byl. A jestliže
by ouředlníci do téhoz obrysu trefiti nemohli, budou
moci od týchz osob, kleréz komisaři naši nařídí, jak zaopatřiti věděti budeš, na cemž jistá a milostivá vůle naše
císarská a královská naplněna bude. Dán na hradě našem
Pražském v outerý po památce sv. panny Zuzanny 1. P.
1628.
Nápodobně psáno:
kníželi Maximilianovi z Lichtenštejna s strany jezu li Roztok, knězně z Lobkovic s strany
jezu Roudnice, dolejších J eškovic (1) a Nelahozevsi, hraběnce
z Firštnperku s strany jezu u Chyalěrnb, Vilímovi hraběti
Sl:~yatovi strany jezu v Kramoště, Hendrychovi Davidovi
z Cernhauzu Sv strany jezu u Libně, pp. presidentu a radám komory Ceské s strany jezu li Bnbenše, Pražanum
Staroměstským s strany jezův u mlejnův Saškovských a
Helmovsk)Tch, Pražanum Novoměstskýtn s strany jezuv
u Nových mlejnu.
Komisaři, kněžně
z Lobkoyic, p. Sazyma hrabě
z Vrtby, p. Pavel Michna hrabě z Vacínova.
*3. 1628.
Ruhop. é. 3010 f 286. (Kelací pp.
komisařum nařízeným nad plavbou po i'ece Vltavě až
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k Roudnici učiněná): V. Mti vysoce urození pam, páni
nám milostiví. Jakož nám od V. Mtí poručení v příčině
plavby přišlo, abychom se po Labi a Vltavě až do Roudnice vypravili a kudy by šifové (vyšetříc hlubiny a měl
ciny) proti vodě i po vodě taženi a spouštěni býti mohli
pi-i každém jeze, počnouc od Roztok, dle uznání a rozum~
našeho jak pl'edešle tak i nyní podle příležitosti spatřili
a uměřili, tak jsme se poslušně zachovali a 14. dne mě
síce ledna, vi'toupivše na lodi, po vodě Vltavě dolů se
splavili a toho při lepší pi-íIeútosti nynější, ač s yetrv a
vlnobitím, příhodněji ndli prvé vynalezli a vyměřili v ;pusobu tomto:
Nejpné. připlavivše se k Roztokám ke mlejnu jsme
a příležitosti lepší k srubu, nad předešlou případ
Y)'najíli jsme nemohli. Odtud zase všedše na lodi
ni. do Clwatěrub jsme připlouli, tu pro velikost
větru žádné mělčiny ani hlubiny vyměřiti jsme nemohli. Při
témž pak mlejně Chvatěrubském našli jsme místo lepší před
ná!edím, di'i a náklím k plavení šifův bezpečnější, což i
mlcjnu k dobrému slouziti bude. Však přede vším musí
se pode žlabem ten písek vyvoziti a co se kamení vybere,
do srubu vevoziti. Dále na druhý den 15. dne měsíce
ledna plouli jsme k Nelahozevsi, toho při předešlém v relací vyměření zanechati se muže. Nemoha pak od ouředl
níka týž vsi Nelahozevské fedruňlm žádného jak po vodě
lak
zemi užiti, ani žádného rybá[e dostati, odtud jsme
po
.
podle vody až k jezu Zelčínskému šli, maje
sebou Jednoho plavce a z druhé vsi dva rybáře zjednaný
na předešlá místa, kteráž jsme prv vyměřili, se vyptávali;
ta ze se v svém predešlém vyměřeném zpusobu nacházejí,
plavcem Jednomyslně se srovnávali. Kterážto místa pře
dešle k plavení šifuv jsme obrali, v nicld prve toho
p,ísku, kterýz za dobrý hon7 leží, pro vysokost vody spatntl Jsme nemohlI, podle cehoz strouha u břehu se udě
lali, kolím ubíti, opažiti a z ty strouhy do srubu ten písek
II kamení na zapazení vevoúti se IIlUSÍ.
Item odtud přišedše k Labi II Vlnorsi vsedli jsme na
lodi a plouli jsme na druhou stranu k jezu Beřkovskému
hledajíce místa pro tazení šifu\', nemohli jsme nic obrati:
Dále plouli jsme ke mlejnu, tu isme lépeji než prve
spatřili, že toho srubu všeho bořiti (toliko díl zustane,
ten se novým dílem okročí a kamenem vyplní) zapotřebí
nebude, ale bylo by zapotl-ebí, aby se mlejnu povyšilo a
hramc,; nová udělala. U Roudnice též podobně ten starý
srub zustall a novým se okročiti moci bude. Co se dotýče stezek podle vody, těm toliko aby se dříví po bře
zlch vl'mejtIlo, krom pod Liboci po té skále asi za pul
Ironu se vysekati aneb vylámati dáti musí.
__
\' si i mělčiny, kteréž se při Vltavě nacházejí pod
l,terou A zpátkem v listu 156 (viz výše Č. 4.) v\'Znamenané stojí. Všeho pak toho ph milostivé vuli ; dalším
uvázení V. ilHem zustavujíc V. !\Ilem se v milostivou a
laskavou ochranu porucena ciníme. Lukáš Zelevský
Viktorin Chobot, Václav Svoboda, mlynáři starší příseZnf
1 obecní.

*'4. 1628. Tamtéžj. 281. (Poznamenání dříví
co jest potřebí ·,k jedněm každým vratům pro tažení šifuv'
pocn~~c od Litoměřic až ke mlejnu J. Mti Cé pod Přední
Ovencl.) Hedně dílka srubu v základu 50 loket a šířka
zlabu 7 loket, od stavidla k stavidlu 45 loket· srub na
vejš vedlí téhož žlabu 6 loket i na šíř 6 loket. Item do
gruntu pod srub a hranici na holce a jehly 8 voru po
12 a Hi loktech. Item na koly pod stativy vedle žlabu
dubí 7 voru po 15 loktech. Téz na předky k stavidlum
a Jochy 3 vory dubový po 18 1. a na stativy 1 \'or, čím
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delš!, tím lepší. Na povodnice, stěn)' do srubu a pant)',
na spunty, Jedle aneb boroví, 17 voru po 20 loktech,
cím delší, tím lepší. Item k jímání vody suchýho di-íví
3 vory a na fošny do Zlabu prkenního dříví 6 voru.
Suma dubo\'ých voru 19, jedlových aneb borovýclr 26
voru. Item poCítaje vor k voru po 15 k., dubí jedno
k druhému na pomoc, přijde za ně 285 k. Item jedlovej
aneb borovej vor, pocÍlaje jeden po lOk., učiní za ně
260 k. Item od dělání toho žlabu a srubu až na místo
i kamenem vyplnění 900, též nárožníku k přibíjení fošen
15 k., jedna kopa za 6 k. uciní za ně 90 k. Item od
vytahování dříví na místo od 45 voru, počítaje od jednoho každého, jeden druhýmu na pomoc, po 40 gr. m.,
učiní toho 30 k. Suma všeho nákladu 1565 k.
Víceji se nachází starého rozvrZení, co díla při těch
zlabích se má dělati, aby před ledy ostáti mohly: Předně
před každý joch dobře poi-ádn}'m kolím přibíti kul, podle
kolu valy hnojem a kamením vyplniti, aby voda díla
podskociti nemohla. K tomu jest potřebí dubí 4 vory,
pocítaje každi vor po 5 k., přijde za ně 20 k. Item naproti srubu i podle srubu musí se položiti kobyl pro ledy
8, pod každou kobyln koly 2 a jehla jedna; na to musí
bejti dubí 3 vory, počítaje vor po 15 k. učiní 45 k.
Item od vy bití kblí a položení kobyl i pI'ijehlování,
počítaje od jedny 4 k., učiní 32 k. Item jedna kopa
prken za 10 k., tak přijde dubí k jednomu ,,-labu a srubu
26 voru, měkký ho též 26 vod'r. K osmi srubům a žlab um
~bOjPlO dříví o musí býti 416 voru, za dubí ke všem osmi
zlabum a srubum 2800 k., za jedloví aneb boroví 2080 k.,
a tak na jeden žlab a srub nákladu 1624 k.
Suma nákladu 12.992 k. mÍšo

"'5. 1628, 6. dubna. Rulwp. č. 3010 f. 289. (Relací za přícinou. plavby po řece Vltavě pp. komisařům
nad plavbou naHzeným učiněná.) V. Mti vysoce urození
páni, páni nám milostiví. Jakož jsme se pominulého
týhodne z poručení V. Mlí za příčinou plavby po Labi a
řece Vltavě až do Litoměi'ic vypravili a kudy bv šifové
proti vodě, tak po vodě taženi a spouštěni býti ~ěli při
každém jeze, pocnouc od Roztok, dle našeho sprost~ého
zdání a rozumu, přílez.itosti spatřili a obrali, o tom V.
ilitem tuto zprávu činíme:
"
Předně připlavivši se k Roztokám, nacháú se příle
ZltOSt k udělání zla bu pro šify pI'i mlejně vedle pily;
vedle kteréhožto žlabu pro opatření jeho musí se srub
60 loket zdílí dáti ndělati. U Chvatěrub v přítomnosti p.
ouředlníka, mlynáře a více osob k tomu povolaných a
těch míst povědomých spatřuje a nachází se lepší místo
k tažení šifuv a vzdělání žlabu, též srubu, kterýž též 60
loket zdílí udělaný b}'ti musÍ. Z druhý strany jezu proti
mlejnu, kdež předešle (jakž se zpráva dává) mlejn bejval.
U ~e~ahozevsi příležitost k žlabu pro šify jest mezi přední
mleJ!Ilcí a starou sešlou šejdovnou; tu se nachází u ty šejdovny místo srubu z dílí 26 loket, ostatek pro ledy
a jiné nepříležitosti musí se dáti srubem opatřiti. U Krarnolska v hol'ejším jeze není dobré příležitosti pro tažení
šifův aneb dělání žlabu, neb pro ledy a velké vody s tězkostí
by ostál; nýbrž lepší přílditost jest a spatřuje se v dolejším jeze ~ vsi Zelčina vedle břehu u strouhy, kudy
voda na mleJn Vrbenskej jde. Při kterémžto žl"bu musí
býti srub 60 loket z dílí udělán. U Dolejších Beřkovic
vedle rnlejna nachází se starého srubu 30 loket; vedle
toho srubu měl by se žlab pro šify udělati a z druhý
strany k vratum též jinej srub novej 60 loket z dí1í musí
býti. Však ponevadž při tom rnlejně hranice na nejvyšší
,nÍzena a spuštěna jest, vidí se nám, aby se dala nová a
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břehu, k nimž se dříví přivazuje, přes 12 loket od vody
vyšší udělati, jednou prací a nákladem vodu jíti. A zlab
vzdálený a ten skrze spláknutí a vody velikost i od lidí
pro šify mohl by tu býti, kde ten starý srub (o neml:
zanešen a zavřen jest. Dále pod prádlem téhož Mikuláše
dotčeno) zustává.
Jošta až k sanejtrně, slo'\'e Fanliro vs ké 1 břehu namnOze
V Roudnici přílei:itost k Zlabu pro šify jest pod valod ty jminulého léta toboto velké vody vpadlé pobráno.
chou starou a sešlou, srub se prvý nachází, toliko lnusÍ
jinanl nanešeno, zouženo a zase v nově jak z té sanejtrny:
se něco dáti povejšiti a opraviti. Naposledy v Litometak od jinad vynášeno a yevoženo jest, coz vše ocíte pi'j
fících mezi přední mlejnicí a šejdovnou, kudy se šifové
tom splavení se dolu od nás i od vyslaných pánuv radtáhnou, hranice jest všeckna sešlá. Žlab pro túení šifl'"
ních i obojích pánuv ouredlníkův spatřeno bylo, kdd
jest z šíří v světle toliko 5' /2 1., výška od práhu aZ
v,tud, aby víc z týž sanejtrny vyvozováno nebylo, nák pouchu jest 8 1., stavidlo zvejší sedm ctvrtí lokte.
deníkum sancjtrným tu hned z prámu napomenutí se
Dále u Litoměřic spatI'ili jsme jeden šif z dílí 43 loket,
učinilo. Též z sanejtrny nebo Jana sanejtrníka mimo
z šíři 7' j, 1., z vejší 2 loket a 3 coulu. Zpráva se dávala
předešlý zpusob břeh v nově o několik loket do vod)'
jak od těch, kteří šify plavají. tak i od jiných toku vody
se vzdělává a schválně sanejtrní nádeníci jako
od Prahy aZ do Litoměřic povědomých. ze by nebylo ani
grunty do vody zasazují. Což se v pamětech
ze
mozný s nákladem ku Praze takového šifu vytáhnouti a
předešle na lodi na druhou stranu řeky k Letním se pře
v cas malosti vody místem že by pro menší náklad a
váželo(srov. výše str. 288 a sL). K kterémuzto bl'elm mydláh
snadnější stavidel vytahování prázdný nesešel. P rotož se
své štoloviny vyd.žejíc phpojují a vZdl' dále břeh do
nám vidí, aby [se] všickni zlabové toliko pro prostl'ední
řeky osazují.
a menší šify, od jednoho stavidla až k druhému 45 loket
ltem proti sanejtrně J. Mti Cé bl-eh zvejšený 7 loket
a z šíří V syětle 6 1. zdělati dali.
nad vodu z té? sanejtrny jest navezen a lu voda jako
Co se pak prahu při těch zlabích, kteří tak v nově
II vězení se zdrl,uje, tou příčinou v čas velikosti \lody
dělány býti mají, dotýce, poněvadz místem jest zatopněji,
jak do sk!epiiv tak ulic se tiskne. Doleji pak pod tou
místem vejpadněji, musí se na to pozor dáti a tak klásti,
sanejtrnou proti zahradě pp. Patres Misericordiae bJ"Ch
aby v nejmenší vodu na nich okolo pěti čtvrtí lokte bylo
se nachází (kdež se málo pl-ed kolibs lety po lavičkách
a stálo, tak aby šifové volně se táhnouti a scházeti mohli.
při samé zahradě chodívalo) přes 47 loket k vodě rozšÍj
Ponevadi nyní mimo naději \'elká voda přišla to se spal'ený. Naposledy spustivše se a2 do čerpadel nad Nové
třiti a poznati nemohlo; budoucně kdyby vody zapadlo,
mlejny u lázně J elenovské veliké náklí z povrchních bře
takový mělciny tu, kde by zapotřebí bylo, musí se dáti
buv spláchnuté nad samými kobylami Novomlejnsk);mi,
vyvozovati a pohlubovati. S strany tažení šifův, z který
an prvy při vytahování dříví v těch místech koni vystastrany by lepší příležitost byla, pro velikost vod)' to se
cití nemohli, nyní pak nad vodu zvejšená suchá místa
téz poznati nemohlo; však na tom nemnoho záleií šifaři,
jsme vynašli, což jestlize se v čas neopatří, jest se obáponěvadž z jedny strany na druhou šify se pi'cstrčiti
vati, aby stříšové jak mlejnuv Nových tak V. MU nadUlohou, kdeby jim nejpříhodněji bylo, dobré místo sobě
mostských nevytápěli a zpátkem vody neobraceli.
oberou. Všeho pak toho při milostivé \'uli a dalším uvá:'dajíce pak tu všecknu věc od pp. ouředlníkův V.
zení V. Mtí zustavujíc V. Mtcm se v milostivou a laskavou
?lItí šcstipanských vykázanou v bedlivém uvážení břehům
ochranu porucena činíme. Datum. ut supra. V službách
těm u sebe za ditecné a obcem potřebné vynacházíme
volní mlynáři starší ptís~zní Lukáš Zelivský, Jan Vána,
takto: Aby z těch všech sanejtrn od mydlářův i z zidln'
Václav Svoboda, Martin Svagkerka a Pavel Husák obecní.
rumy a štoloviny na ladech aneb vořích na druhou stranu
.'6. 16::!9, ll. pros. RU/IOP· é. 3010 f. 294. (Repřes řeku k Letním (což se pi'edesle zachovávalo) vy"llací o zavezení a stěsnění břehem řeky Vltavy při městech
ženy a tam hlubiny zametány byly; zimního pak casu
Pražských, počnouc od Nových mlejnuv proti vodě až
tolikéž rumové i všeliké neřesti. kteréž se na reku vozí
k mostu.) Slovutné a mnohovzáctné poctivosti V. M. p.
a nosí, aby co nejdáleji k druhé straně vypravovány byly,
purkmistře a páni radní nám milostivě přízniví! Jakož
nebo od toho led se prohl'ívá a rumy tebdáz tu, kdd
jste rácili minulou neděli druhou adventní, jinak 9. měsíce
vmetány bývají, propadají a v krajích osazují. Všeho pak
Decembris, léta tohoto dobíhajícího 1629 skrze vyslané
toho V. liHem k dalšímu milostivému uváZení a té věci
pp. ouředlmky ouřadu mostského v plném pořádku, též
zpomození zustavujem a podle toho v ochranu P. B. všemálo před tím p. Václavovi Oujezdeckému, jednomu
mohoucího V. Mti i sebe poruceHa činíme. Datum v St.
z přísezných n11ynářův 1 v radě poruciti nám, abychom se
M. 1'r. v outerý po druhé neděli adventní, jinak ll. De·
k spatření břehu a nánosu, počnouc od špitála pod mocembris 1. P. 1629. Mlynáři starší příseZní: Lukáš Želivský,
stem az dolu po vodě podle břehu vypravili. I majíce
Václav Ouj.ezdeeký, Viktorin Chobot; mlynáři obecní:
v paměti to, že pod správu a ochranu V. NItí přináležíme,
Pavel Husák. Václav Svoboda, Samuel Karolides. Matěj
tak jsme se poslušně zacho\'ali a pojavše s sebou některé
Poteplský, P~vel Škavrada a Matěj Diviš.
.
osoby z obecních mlynářův níze poznamenaných, v ta
*7. 1630,24. února. Ru/wp. č. 3010 f. 296. (Dobré
místa u přítomnosti některých pánuv radních a ouředlní
zdání pp. radám a zřízeným pp. komisaH.m llad plavbou po
kuv (kdež se tél, obce i mlejnu if Nových dotejkalo) Nov.
řece Labi a Vltavě učiněné.) Dne včerejšíLo, t. j. 23. Februar;i
liL Pr., téz pánu\' ouředlníkuv V. Mti šesti panských na
léta přítomného 1630 p. Jan Durych oznámil nám jménem
po vodě při břehu se spustili a tu, jaké by zkráV. Mtí, abychom o tom, jestli7,e by ty jezy dya, tOtil
cení jak mlejnův V. NItí nadmostským, dolejším HelmoRoudnickej a Nelahozevskej stržíc skoupiti ráčili, castého
vým a Kamenským, tak nápodobně mlejnllln Novým obci
opatrování potl'ebovaly, své dobré zdání dali. Toho jsme
Nov. M. Pr. náležejícím skrze rozličné hnoje a nečistoty
bedlivě předešle jak ph první tak i druhý jízdě vyšetřili:
Kdežto dotčení jezové vodu vysoko drží, jeden druhým u
se dála:
Předně a nejprve počnouce od špitála ve dvou mívytápí, taki.e kdyby Je stržení přijíti měli, voda by se
stech břeh za několik loket do vody hnoje a rumy mimo
stenčila jak nad jezem tak pod jezem; odkudž by náslepředešlý okolení břebuv zanešený jsme vynašli. Pod
sledovalo, že by ani šify ani s dřívím "elikým plavati se
prádlem břeh proti Tumlplacu knízete Saského po vodě
nemohly. Nebo nyní pod jezem Roudnickým i Neiahoaž k prádlu někdy neboztíka Mikuláše Jošta lapači na
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zevským místem
vody 1",
lokte
'v
1
I
' místem i 5 cVtvr t'1 a mIne
nez mlI,a to 10. vyn~as,I" se nachází. Protož o tom V. l\lten::
to~~ sve dobre zd~nl Cl tlíme ~ poznáváme, ie na mnoha
mol~tech ~a hrabu?í a vyvazování rumu" větší náklad
pUJde. h. tomu IlIC stálého by nebylo z příčiny ť v
to k rat
~ skrz přívaly " svou proměnu
~ e,bé Vze
''oda
. mn o I10 a '
cas
z Jevd:,oho místa přehání a na druhém osazuje a :a~~
z ,melcm
činí
Al e v·'d'
b hlubmy
d v , a z, hlubin mělčiny
" .
I I se
n~Il1, a y
otcem zacatí žlabové k dodělání a k místu
pnvedem byh, tak aby svuj svobodný tok voda . 'ť
mohla,
Nebo kdyby jez Roudnickv
,. pnJI
, .. 't'I mel
v JmI
,.
~ k s t rZI
pří-I
C!ll~ll tou pro ledy a prudkost vody, barky; neostoj'
mle)ny osušeny a pusty zustati by musely. Čehož š \ a
k svobodné a milostivé VLIli V Mtí k bedlOlvemu
,
v"e I~
uvazenl
Zllst:;Ujem. ,~ct. v stredu po neděli Reminiscere 1. P. 1630
Sta rol mlynan.
.
'
d" ·'8. 11630, po 15. červnu. Tamtiž t . 298 . (S pros tne
z am o p av.bu od Roudnice až k Litoměřicím.) T. Mtempp. v- radarn a vkomisaŤlun nařízeným nad plavbou o
v?de Labi a po rece Vltavě _. Tak jsme se na pVP'
Y J\Ití po 1 "
h
,.
orucell!
'",,1.
s usne. za~ ovall navracujíce se z města Lito·
menc do Roudmce jsmc přijeli 1 Ó. dne měsíce J . vre d
J.I '1'
Mtí kněžnou
se opověděti dali a J. l"t'
1<nezne
UvIlI.JePd en
.
n I
{az,( y z. nas obzvláštně své zdání jsme dávati museli i
Jfnena, Jak kter~mu }'íkají, poznamenati dáti J. M. ráčila.
~aše pak dobre zdaní Jest takové: Aby J. M. ráčila dáti
Je,,: za.se spravIt; a mlejllY napraviti, aby jich ráčila moci
uZlva\!., P,okr:d:; pak se toho nestane, že ten most brz
k
pnjl\]
neb tou
že užitek
1 z mostu JIlI by přestal
aby J M • r á"l
.
iz mlcjna
l'
. k v '1 v.
, .
CI a jez
m .eJny, Ja z na CZ!, zase spraviti, neb kdyby to tak zustatl mělo, bylo by na velikou ohyzdu tomu městu i J
:\:~l kněžně, na škodu a stenčení důchoduv. A co se do~
tyce toh~ zlabu pro, šify, ten poněvadž hotov jest, tu že
jeJ, po:ozlm~ a dodeláme, jak náleží, což budoucně T Mti
~n~zn.e } mestu"k dobrému bude, takže se budou ~;azo
,atl lIde, handlIn a kupCI I řemeslníci.
Druhé, c,o, se dolýce j,:zu v Nelahozevsi, toho ze
strhn,oul! nemllllme, ale tu, Jak jsme předešle v měřili
p~dll mleJnských zlabuv udělati oumyslu jsme Yp k d~
nnm od pp. komisařův poručeno bude.
,o u z
Od J. ~Iti knězny odpověď dána. abychom nic nedelah, pokud J. M. Kn. s V. Mmi n~ jistým sjednocena
býti neráčí.
Tře~í, nahoruv.í~ou~ proti vodě zastavili jsme se
u ,Chvaterub, spatnvse Jedno i druhý místo v jezu abv
.m;sto zlabu toliko němčina udělána byla tak aby"; , l~
keh?
mohlo. Obrali jsme' místo
,;illeJnda blIz kooyl, aby se dotčená němčina udělala aby
JI e, škodIl! nemohl.
'
v
.
".'1' Ctvrté, 'dále jedouc proti vodě az I,' Ro ztok'am Jsme
I a t,~ v,se .:. obou, stran jezu bedlivě prohlédše jinv
. rl;o; a prrlc7.1tejslho rmsta najíti jsme nemohli mimo pře
desl) nedaleko p,ly, ale však aby se též němčina uděhla
ab)' Jí též l,;d škoditi nemohl. Lukáš Želevský, Vikt;ri~
Chobot a Vaclav Svoboda.
;;'9. ,1638.
Rt/kop. Č. 3011 f. 694. (J Mt
vy"oce l lI' oz~ pp. ra d"am a znzeným
v~
•
enl
pp. komisařlrm
nad
plav,b~u r;o rece V!tavě a Labi zhzeným relací o naprav
\ elllov~labuv ~ !lemcm.) Jakol: jest nám skrze vysoce uroz.
p', J:nho V!ll1~~ Michny sv. p. z Vacinova jmenem všech
p,ann~ k~:Illsa,ruv k rekorigirování plavby po Labi a řece
\ !tavc, z';lzenycl;, abychom podle p. Víta PeprIa, jakožto
o_d p;'lnr:v sta;uv jednoho komisaře zřízeného po řece
, l:ave HZ k mestu R~"~nici na Labe jeli, všecky říle
lez!\ostl, hlnbmy a melciny
a
a
by
V

"
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por~sen.1

b~, ~usil,
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dílo k opatrování přivedeno ano i nově
v
l-tervch
. VtVe JCZIC
. 'II 1etos započato a' k dokonalémuv done" / , Jes
~elalll pnvedeno býti mohlo vše bedlivě shl'dr
t
JIm
k ' vo
'
1 I a na o
. pp. omlsarum relací a dobré zdání ucinili poručeno
I Jsouce my - t~m p~vinni - tak jsme se p~slušně za:
~hovah a 31. Man anill praesentis 1638. na lodi hned na
Spltálsku vsedše až míli dolu pod Roudnici ke vsi Hrobcum ~ panství R~udnickémn přináležející sjevše vše, co
ta:, ~am dle, ~t~vrenél~o patentu, anO i oustního p. koIl1lsare rozkazam poruceno bylo, spatřili, vyměřili, ano i
k~e ,by ~o t~k zapotřebí bylo, jak k vopravování starých
ne,,:,cm; zlabuv" tak ~bZ udělání na místech předešle vymeren[ch novych nemcin neb Zlabuv rozvržení učinili'
Predně od jezu mlejnů Kamenských (jinak Šaškovvchj
P?dl;, vostrovu místem 7 clvrtí, místem jednoho lokte a
pul ctvrll,. konec vostrovu 1 lokte a jedny čtvrti vody
s7 nachá~l;. ,odtud až k jezu přednímu starýmu na Spit~ls.k~, m,mlz se voda na mlejn Libeňský nahání, vody
petl c,tvrtr se našlo. Však pán panství Libeňského kd·b
ty dve dír y v t om Jeze,
.
. . , vody namnoze pryč ) na
y
mmlz
předešlé

~ru~lOU. stranu uchází, v kter~ž brzkého vopatření potřebují,
za~elatl dal, tehdy. az k Jezu druhému u mlejna Libeň

skyho dost~ v~dy by, s: nacházelo. A pokudž letošního
~Oku :y dve .dlr! .z~delan< nebudou, jest se obávati, aby
\ oda JI~am. (ph JIZ zapodná) sobě toku neučinila tak že

mlýn?ve, L,benští osušeni by zustali a němčina 'v žlabě
LlDenSl<:>:m k udelání pi'ijíti by nemohla a pro rozdělení
vody am ~ dřívím tudy plavati by se n~l1lohlo.
"
?ru~le'vve vratech jezu Libeňského při samém mlejně
zadne nemcmy dělati zapotřebí nebude nebo šířka ye
vr~~tech .9 loket a tři čtvrtí se nachází, slaze kteréž i šifan lodi nah~ru táhnouti by mohli; toliko práh v týchZ
vra~ecl; pOlOZltl .se mu~~, nízeji sedmi čtvrtí lokte míry
pr~zske pod cejch prazce zase položiti a jak náleží vypaz:t!., Odtud hn~d. po vodě sruby dva dvacet loket 'z díli
a tr~tr prah vo~e 14 loket, z šířky pak 3 loket udělány,
kterycl.lz by ".ejska od spodní vody 6 loket převyšovati
n;.usIla, takovl pak sruby kamením a rumem vyplniti ab
pr:d led! obstáti mohly. Naproti týmž
mus/
z, jed,ny 1 d~llhý stra:,y po třech kobylách. Item hranice
\C b~ehu pn. m~eJne pro zavěšení kola k tažení šifuv.
P?d Jezem Llbenským v kopci pro velké nánosy toliko
{'ul lokte a odtud nížeji v koutě tři ctvrti lokte a lři
ctvrU coulu v,o~y se vynašlo; ti a takoví nánosové se v VOZItI
J:rabamm tomu pomoci by muselo.
y
, lre\i~ v, Jeze při mlejně J. Mti Cé ještě nikdá žádné
dl,lo, zapo~~te :,ebylo; _ když pak němcina v témž jeze
d~lana ?y;l Jmela, tehdy nejpřilei:itěji vedle hranice hned
p~1 mleJne taková němčina z díli 18 loket šířky ve ~vět1
pu:osma
a práh v týž
pul
prah mleJnsky POIOZltI, sruby dva z jedny i z druhý strany
10k,ct se zdělati, kamením a rumy se zavoziti a takové
,~m~l1l, ~um, a nánosové dole pod jezem, an se ho. tam
VIC (.) nez nahony V}'vozovati přiJ'de do t)'ct"
lZ sru b II voZItI moc; b,udou., Břehové pak hneď od jezu na 200 loket
v~hce mzcI. a plskovat~ jsou, ti nápadně se opatřiti, dří
Vlm
a zaberamtt by přišlI'·' od t Y'cI lZv mevlv.
k S ohradIl!
I .
cm azv
e CI. a od Selce až k Roztokám dosti vody.
""I Vrze Roztockým ačkoliv předešle němčina v světle
~I~ '~. 7 12 l,~k:e, díl~a pak 7 1. se nachází, však taková
emcma pnlJs na drl ku zkrácena, do břehu všechna obra'cena
'
'
.
' a pr~'J1 v m' na d mlru
vysoko položený jest; kterouž
alll ,v, dostl vehkou vodu lodi prázdné nahoru vytáhnouti
mv~~,ne by nébylo; pročež všechno dokonce k předělání
pn)'tl musí: Předně němčina ta z dílí 18 loket se uď
lal! a od
na vodu s ní se
a jí

srubům

bý~

.~

~okt~ uděl~ti

;8

němči,;ě

lokt~ po~
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voda sejíti ani tomu pomáhati a takovou skálu v vodě
s práhem pak dobře 3/. lokte nížeji pod vodu
lámati možná vec není. I jsou se pak břehové nížeji,
postoupiti a jez pro snadnějšÍ šifllv tažení položiti musí.
toliko z nánosuv a tune pod břehy nížeji, do nichž kdyby
Druhé, při též němčině z jedny i z druh~í strany srubové
se voda složila a tudy sobě tok svuj obrátila, tehdy nedva po 20 loktech, po vodě srub břežnÍ jeden 20 loket
nabytných škod v pobřeiních zahradách a setbách až
a na druhý straně 18 loket se udělati, vejška pak týchž
[k] Klomínu by zdělala a velikou vodu. Ani vesnice by
srubův od spodní vody 4 1. převyšovati musí; břehové
neostály. Skrze což by jezové až pod Zelčín na suchu by
od mlejna po vodě dolů opodál předešle dobře zaopazustali. Kdyby pak z druhý strany "oda zase náhonem
třeni žádného opatření nepotřebují.
nad tu skálu naháněna býti měla, tehdy nápodobně z ty
Pod jezem Roztockým v prvním proudě hlubiny
strany břehy, protože z hlíny a pískovaté jsou; by polokte, nad Klecanky pak místem tři čtvrti, málo níže
brala a dáleji tok svůj zarazila, talele by tím náhonem
pod Klecanky jednoho lokte, u Husince 11., pod Husinnic dokonce pomoženo nebylo. Jakož pak i letošní velicem málo níZeji, v druhým proudě 3/4 1., proti Březí
yodou a ledy v těch místech škody nenabyté se
F/4 l., pod Moráni F/4 1., nad Letkami v hořejším kou
spatřují a břehův na tři lokte od krajů" pobráno jest;
proudě 5/4 1. vody se vynašlo; však v těchto proudích,
protož tu v tom místě žádným způsobem ponecháno býti
kde tak 'mělko jest, tomu hrabáním pomoci by se mohlo.
nemůže a darební nákladové od zeme na to by vycháiely;
V jeze Chvatěrubským němčina (nízký šifové nahoru
však když zase pramenové nyní na vejš vyschlí jako pře
taženi býti musí) nápodobně 7 ' / 2 1. široká a na díl 7 1.,
dešlých let svého obyčejného toku nabyli, tehdy zase
jako u Roztok skrácena a všechna do druhé obrácena
dvojnásobná vejška vody tu by se nacházela, takže by se
jest; pročež tím vším zpusobem jako i první předělati by
tudy předce s menšími šify neb šlifkanky, nebo tu proud
přišla. Ereh pak na 24 lokty dobře stěnami zaopatřiti a
se skládá a na proude, ne tak jako v tišině, šifové
vedle téhož břehu ve třech loktech jedné od druhý kolů
tonou (?), nýbrž se zvejšejí, tudy předce plavati by se
šest (?), k tomu srub březní 20 a na druhé straně 18 1.
mohlo.
udělati se přijde; proti týmž srubům po třech kobylách,
Pod Kramolskem v proudě proli a konec vostrovu
aby na ně ledové tlouci nemohli, práh' pak vyberaniti
místem půl lokte a místem toliko 3/. lokte vody leží,
v týž němčině o 3/4 1. nÍžeji než naničko leží, doleji poprolože po ta léta nánosové a hřady v týchž proudích
ložiti a dílku němciny 20 1. z dilí udělati a tou od břehu
'Vzděláni jsou. Tu vopět velikého nákladu na vyhrabání a
dobře na vodu zatočiti, tři koly proti vodě pro kola tatomu spomožení zapotřebí bude.
žení vraziti, tak jakž specifikací poznamenání od nás sub
Srub a žlab na Vltavě u Zelčína nachází se dýlky
lit. A., co kde některé němčiny udělati pdjde, dřív! od
57, šířky pak 7 1., práh v něm vysoko položen; ten
jiných potřeb zapotřebí bude, přiložená ukazuje, býti
nízeji '/21. nežli nynější položiti přijde. Ten z jedny strany
musí. Pod samou němčinou velicí nánosové jsou a vody
na vodu od vrchu aZ do vody všechen shnilý a již daleko
toliko 1/2 1. se nachází; ty do srubu a jinam po březích
z něho stěny vyraženy a vypáčeny spatřují a dlouho státi
se vyvoziti a tu mělcinu prohrabati potřeba ukazuje.
nebudou, nebo jak vody pfívalní nebo ledové přijdou, ta
V Nelahoze\'si předně a nejprv spatřen a uměřen
slrana všechna až do vody upadne. Z druhé strany nápráh mlejnský 7/ 4 1. míry pražské pod cejch položený,
podobně ven z vody týž srub shnilý zbořený, kobyly pak
jako také i v žlabě pro tažení šifuv v té míře se nachází,
všechny pobrány jsou. Ten a takový srub znova všechen
pročd v témž Zlabě, poněvadž týž práh zvejšený a vyk předělání prijíti musí, nebo z ty strany proti vodě
soko položený jest, muže se nížeji o pul lokte poloiiti,
z téhož srubu voda náplav a rumy z nčho pobrala a dále
ndli práh mlejnský, a dlažba všechna ve zlabě ,'ytlnčená
pode zlabem nákel, totiž nános, jako vostrov přes loket
musí se nápodobně s tou dlažbou a s pražci postoupili,
z"ejší osadila; kteréhožto nánosu a nákle na dvoje hony
aby tím snázeji šifové nahoru vytahovati se mohli; holell,
50 pacholku ani za 2, měsíce by nevyvozovaíi, ani suma
poněvad~ se žádných pod prážci nenachází, ti se podbíti
kromě pažení ve žlabu při témž srubu sešlý a shnilý se
musejí. Sírka žlabu 6 1. a 2/., dílka pak 271. se nachází;
úachází. Protož mimo dlažby, prážce a holce všechen
to oboje tak při opravování téhož zlabu zustati moci bude.
žlab jako i srubové z jedné i druhé strany vnově se
Stěny všechny při témž žlabě seš:ý a shnilý jsme spavzdělati by přišli. A ten srub k břehu zase na 151 loket
třili; místo těch stěn, nám se vidí, aby daly se koli hrana dýl, na šíl' 3 1., na vejš 5 1. předělati se přijde.
niční z obou stran vyberaniti, na ně stativy osaditi, ve
A pokudž by zase týž žlab v tom místě udělán býli měl,
dně v témžilabu špunty ph kolích dobře ubíti a fošnami
lehdy břehové na lroje hony stěnami obložiti, kleštěmi
zespod po vobouch stranách 3 1. zvejší vypaZiti, vod starý
dobře chytiti a vopatřiti by se museli. Nám se vidí, že
mlejnice za koly stěny hranicní založiti a je zarumovati,
ten žlab v tom místě nepříležitě udělán jest, protože
hranice pro kolo, kterým by se šifové nahoru táhnouti
v čas drže, když se ledové lámou a voda zvejšena jest,
mohli, ktcráž předešle něco málo započata jest a k dos týchz břehuv a srubuv všeckno voda dolu nese a měl
dělání nepřišla, ta od leduv potlačena jsouc zno"a silněj
činy působí. Pročež každého roku na vyvozování takového
ším kolím, nebo v tu stranu nejvíc ledové tlukou a phnánosu veliký náklad by vzešel a býti musel, nebo ty
cházcjf. vyberanili by se muselo.
břehy, jakž nahoře dotčeno, tak daleko na vejš, víc neZ
Pod i\1eřivkami, kde se voda na tři díly v prvním
na 3 1., stěnami vopažiti, kleštěmi utvrditi, dobře uchytiti
proudě jako i v druhým doleji jednoho lokte vody leží,
a "opatřiti by se musely, a takoví nánosové za to pažení
odtud nížeji, blízko Všestud, v proudě veliká Hada, totiž
vyvozovati. Takoví pak nánosové proto se dějí, že v cas
nános písku a kamení jest, a vody toliko půl lokte se
drže a jití ledu stavidel žádný nevytahuje; místo pak
nachází; pročež tu opět hrabáním a opravováním tomu
takových stavidel vidí se nám, aby se jen jako při jiných
by se pomoci zapotřebí bylo. Pod Ouhonicemi v bt'odě,
němčinách kobyly z jedny i z druhý strany v konci proti
kudy na druhou stranu přejíždějí, voda 11/4 lokte leZL
vodě zdělaly, chodba se položila a prkení (?) zavíralo,
Proti Bílým břehům u Vepřku skála bílá, vopuková
nebo to všechno s menším nákladem sdělat; by se mohlo
víc než na dvoje hony se nachází, vody pak dosti nemalé
a hranice pro kolo k tažení šifuv nahoře u břehu po
toliko pultřetí čtvrti tu se skládá a tomu v těch místech
pravý straně k udělání by přišla a tak snázeji tudy šifové
a v ty skále, protože Zádný kolí do té skály nepůjde,
střiti (?),
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taženi, jako i pla"ci po vodě s pansky'mi náklady t d
'1' I
.
Y
u y,
nez I "s, ,r:e v Jez \.fa;nolský, plavati by mohli a častým
"ody 'ymz zlabem tazením mle]ny by se porážely a r č
odnášely.
p y
Pod Vrbnem dole v prvním proudě jednoho lokte
:- dr~hým pak proudě nížeji konec vostrova toliko
ctntl 1. v.ody o ~e vynašlo, ale v týchž místech hrabání~

1';'

se pOlnOCl muze.

Nad r.lělníkem, kde se spojuje Vltava s Labem a t
JIZ VIsava př<:)stává, vody '/, lokte. Na Labi pak v prvnÍl~
pro~de nad ;::ertovkou od Mělníka j.?ouc 3/,; proti Čer
tove v drultym proudě též 3 140 pod Certovkou. Tak "
ť ť
d v "3'
I
mze
v re 1m prou e tez /4 1. vody se vynachází.
Je~ .u Do~ejších Beškovic, v němž nápodobně něm
ClIla del~na byt~ má, velice nebezpecný a díra veliká se
vynac~ázl; ta predn!; zadělati se musí a pokudž by letos
k zadelam nepnšla, tehdy tudy šifové nahoru procházeti
m?ct ne~,udou. A kdyb! k zadělání přišla, nachází se
Il1tStO ln!l?d~é k protrzení jezu a k udělání němčiny
pro tazem slfuv na druhé straně vodle mlejna při břehu
:'elhorskýmy); srubové pak dva, nápodobně nahoru vodu
I protI vod~,.
1. dýlky, němčina a břehové tím zpusobem J~kovpn brehu Shvatě~ubským dělati by přišlo, však
po~~dz pn tom mleJne hramce JSouc na nejvejš spuštěná
zveJsena a v nově předělána nebude. tehdy žlab aneb
lIě~éina ~ro t~Ž~llí šif~v dělati se ncmiÍže při městě RoudILO" poneyadz Jez Od ledu podebraný a mlejnové dokon;e v,še~hny spuštěni jsou. Tu žádné pomoci zapotřebí
ne~l, nybrz odtud volně až k Litoměricllm plavati by se

3?

Řeka Vltava.

r.

~a~osledy podle našeho dobrého svědomí tOÍlo tuto
zapotrebt
dotlmoutl
uznáváme.' bvf
' spe'f '
'ě v.
, pak tuto od nas
CI"I':lr?Vane n mCIny, :Habové a srubové zase k svému pře.
delallt ~ opravení, nánosové a náldové vyvožení břehové
k vypazem, svému náležitému stvrzení přišli nic stálého
nebuo~e, protože to pře~ ledy nikteral<Z přichráněno býti
~e:nuze. K to~u vo~y Jarní, veliké i z přívalův přicháze.
JtCt svou p,romenu ?:ehy berou, z jednoho místa přehání
a :'~. dru~!er;r OSa~"JI a tak z mělčin hlubiny a z hlubin
mel~tny c~m, takze každého roku v těch od nás jmenovanych
rlllstech,
(tak pn
V· Z' e 1"Cl!1eV)
1"
/ , kde se tak obzvláttneV
'"
ve :c~ nanosove nacházejí, na hrabání a vyvozování toho
vehcl nákladové by vzešli. Nežli vidí se nám v b d
tčel á
v'f
1 b
' ze y 0• 1<
S Sl Y P av a s náklady až k Mělníku způsobena
by tl ~ohl,a, do ,Prahy z Mělníku dříví a nákladové na
proostredlllch štftch neb flyškami (?), však toliko t' I Y
' v." voda, nežli nynější suchá léta
yc se
lZ
c',suv
,
"kd
y zvybmlrne]Sl
nacházt, beJvala, odsílati, šifaři pak zboží sve' tt'm
,"
od MYl '
,snaze]!
, "e t."ka ku Praze na forách s nejmenším nákladem
dOdavatl by mohli. VŠi)k toho všeho J. Mti Cé králi _
o
pp.
králo"ství
Ceského k milostivé dispo'"
b stav
' um
oj'
d'
vlCl, l'1eZlle vu I a lscrecí pozustavujeme a s tím se V Mle
k milos.t.ivé ochraně poručena činíme. Act. v St. ·M. P;
14, JUllll 1638. Mlynáři starší přísežní zemští.
.

Ryb á ř i nad m

O

s tem.

v
1. 1540, 20, března. Rukop. č. 2151 J. 116. Rybáruom, ~ad mostem od pp. úředlníkuov mostu Pražského
rozkazano, aby po dnešní den vrší více tu nek'ladli a
který mají, ty aby hned bez meškání vybrali a jich více
am pod moste~ aUl nad mostem nekladli, a to pod pokutou 1 k. gr. c. Act. sabbato Benedicta.
2 .. 15'15\ I? ledna. Ra/w)'. é., 2151 f 119. Janovi
BeranOVI dopusteno, ab)' mezi rybáruov bratrstvo phjat
by I ~a ten zpuosob" aby se J-lokojně choval. Pakb tJy, se
kdy ~eh.~ ~opustrl, ze sobě toho pp. úředníci v mnci zanecha.va]l JC?,;u t? ~ratrství zrušiti a odtud vyzdvihnúti.
A Olll rychtar a jtnl z bratrstva rybářského vznesou·li c
mají v tom opatteni býti. Act. die Antonii.
o,

"
3. 1?67, 21. čenna: Ru7wp. Č. 2151 J. 224. Jakož
Jevt rozepre vzmkla meZl Janem Beranem rybářem
Vítem Holým" též ry~ář:m, ,o slova, hanlivá a na pocti~
VOStI duolldtva, od tehoz V,la k Janovi prošlá i"
o to I
l' v
d"
'
Jsuce
, sm,u;e po a~I skrze starší a přísežné rl' báře jsú
o to. porov?am, t~k~e .oni starší a phseŽní rybáři mezi
[mml] ty vseoky reCI ]SÚ zdvihli
Stalo se v sobotu
po SL Vítu.

Ryb á

I110111o.

Pod jezem Roudnick)'m dole proti Židovicum ačkoli
hřada a nános jest, však vody přes 3// 4l'' v to m
I "v
,ezt; t?mu kdyz se hrabáním pomllže, s šifem na·
horur tahnout1
[se] bude. Odtud po v oďe dl"
. H bmOct
o
o eJI m,'I'I
pro I VSI
ro cum, k panství Roudnickému náležejícímu
n~chází se -: t~ojÍm proudě hřada a nánosové, však vod;
predce
v tychz praudích přes 3/ 41" leží· tu na'po (10
1 b n)'m
'
Ob'
zpuso em, to Jest hrabáním, pomoci se muže.

Vltavě.

Bratrstva rybál'iJ na

ř

i

hoř

e j š í.

4. 1615.
Rukop. Č. 2158 J. 144. V sobotu
po s;C' Michalu z jistého snešení p. purkmistra a pánuv
radmch ~St. M; Pr., též pp. lířednÍ;,ův mostských, t. č. p.
Havla Styrskyh~ z Radotín.a, p'"Martina Koutskýho, p.
J onaty Bohutskyho z Hramc, mzepsaní řádové
h á ' .. h
ry' bá< ruv
zac ov ;" jtc. svou 0v~no:eny a vydány a do kněh
P
techto vepsany, mmIZ se ndltl, spravovati mají a povinni
budou:
,,~ejprvé: K.dozbykoliv chtěl do pořádku a společnosti
rybaru,v VstOUPItI,. bratntví přijíti, jsouce člověk poctivý
a dobre zachovaly, má za takovou živnost a přiJ'ett' zVa'd t'
" cl '1
a 1,
pp.
ure
v,
"
. b m {um mostským ' též rychtáři a konšel'
. um nynejSl".'. " udollcím věrnost, také poslušenství připověditi
k Jmym pak všem spolutovaryšum lásku povolnú upřim:
nost zachovatI.
'
v
I?ruhé: , Ten l,aždý do pořádku přijatý ježto by po
predclch svych práva k zÍvnosti rybářské neměl bude
povInven rychtáři, k?nšelum a spolutovaryšum jejiCh do
spo~ecno~tr za t,u,vsvai:.i~u, která se předešle strojívala, a ta
pnclIl JIZ se vyzdvihUJ' e ' 6 k • a na SI!
't' spo1z vnekterych
,
ecn~o 2 k. gr. č. dáti a odvésti. Který by pak z poctu
ry~át.u~ s?lozen~ byh a.z tovaryšs:,:,a jejich pošli, ti po10llCl \ eJS psane sumy, Jak za svactnu tak i na sítí složí
a odvedo~. A ~ychtář s konšely má v svém opat~ování
p,okl~dn:;.1 spo,lecnf ~é!tož pořádku míti, a což by se tak
tehoz ?rtJemneho I ]Iného přijmu vynašlo a potom zase
na ,p~tr~by c? vy~áno bylo, to vše do register k tomu
spra, enlch po;ádne vepsatI, poznamenati a potom každého
roku P~' pamat?~v:v ..Martina v přítomnosti pp. úředníkův
mostskrcl;, nynejslch I budoucích, pořádný počet učiniti.
v, T, etl: Aby P. B. svou milostí mezi bratřími téhož
po;'.adku ry?ářského přebývati a jim práci jich žehnati
rácIl, v toto Je.st vustanoveno, aby se jedni k druhým šlechet?-e, pOClIV~" beze všech na'říkání, plundrování, na
poChvostI utrham chovali. Pakliby se kdo čeho toho dovO
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pustil, podle spravedlivého uvázení a uznání rychtáře
s konšely uloženou pokutu ponese, totiž nadal-li by kdo
lží druhému, jsouc v tom usvědčen, bez milosti do pořádku jednu libru vosku položí. Odhaněl-1i by se druhý
zase, též jednu libru vosku. Však pp. úredníci, nynější i
budoucí, nad takovými přestupky další pokuty sobě v své
moci pozůstavují a zanechávají.
čtvrté: Co se lovení ryb dotýče, předně lovu panského, kterého koliv dne konati by se měl, o tom všem
spolubratřím skrze rychtáře oznámeno býti má, a oni
všickni sami v životně tu, kdež n.ileží, postaviti se, také
ten lov upřimně, věrně, bez fortele vykonali budou
povinni a mají. Který by se sám najíti nedul, by na svém
místě jiného poslal, ten každý za dvě neděle řeky zbaven
a k tomu jednu libru do pořádku pokuty dáti povinen
bude_ A panský lov kdyby konán býti měl, mají a budou povinni všickni rybáři před tím dilem vrše z řeky
vyvrcti; kdo by se tak poslušně nezachoval, pokuty jednu
libru vosku do pořádku ihned položL Sítí také staveno
býti nemá potud, pokudž by lovu panského vykonáno nebylo; přestoupí-li to kdo, též jednu libru vosku pokuty
dá. Co se pak dotýče bití kolí a držák,", žádný před panským lovem takových kolí bíti a držáky strážiti nemá, ač
by pak kdo toho se dopustil, ihned živnosti prázen
býti má.
Páté: S strany ryb drobných, těch žádnýmu před
časem, pokudž by lapání jich nebylo, loviti a lapati propuštěno býti nemá pod zbavením zivnosti; však co se
pouti, která se v kostele sv. Jakuba v Kartous'ch leiícího
každý rok ddívá, dotýče, tu rychtář má a může asi jednu
nebo dvě síti postaviti a pro uctění p. faráře, kterýž by
při té pouti služby boží vykonával, nětco ryb uloviti a to
bez překážky jiných spolutovaryšův i každého Clověka.
A poněvadž pak častokráte mnozí, nemajíce s pořádkem
rybářským co činiti a s nimi nic nezastávaj[ce, na rece
se nacházejí a ryby drobné před časem i jindy lapají na
ujmu i ublížení rybářův, takovému každému budou moci
saky, čeřeny i jiné nástroje pobrati a k pořádku obrátiti.

Ještě: Jedni druhým vrší bráti, nad to ryb z nich
vytřásati a sobě nenáležitě osobovati nemají pod zbavením

zivnosti.
Naposledy: Zádný, jak z starších, tak z mladších tovaryšův, na řeku někoho jiného krom tovaryšstva, kdož
by do jejich pořádku přijat nebyl, s sebou bráti ani nádobí půjčovati nemá pod propade ním do pořádku jednu
libru vosku tolikrát, kolikrátby koli se toho dopustil.
P. purkmistr, páni té, páni úředníci úřadu mostu
Pražského sobě i bndoucím svým nad tímto nařízením
moci pozůstavují, aby mohli podle uznání dobrého, času
a potřeby buď něco napraviti, pl'idati, ujíti nebo tak zanechati.
Toho času tito rybáři byli: Jan Němec rychtář, Bartoloměj Nespěcha přívozník, Jan Hrbek, Mikuláš Horčička,
Michal Snědl dítěti kaši, Adam Svačina, Václav Snídaníčko,
Matěj Lesnej.
Rybá"i dolejší.
(Viz Casopis přátel starožitností českých roc.
str. 99. a sl.)
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Právo plavecké.
1.

1545.

Rulwp. Č. 993

f. 298. (Rád

a vy-

měření o plavcích od p. purgmistra a pánuov z rady jim
podaný 1. 1545.). Jakož jest předešlého leta etc. XLlm
drahota znamenitá v kupování lesLlv na vodě vznikla a to
skrze nepořad a překupoYání lesův na větším díle přišlo,
o čež domluvy od pánuov Prúan Staroměstských i odevŘech obyvateluov mest těchto, p_ purkmistr a páni že

toho neopatrují, jsou nesli
I chtíce ten nepořad časně
přetrhnouti a napraviti i náležitě opatřiti, aby takových
drahot a nepořaduov při kupování tech lesuov více se
nedálo, pro tož z pilného a bedlivého uvážení toho jsou
p. purgmistr a páni s strany překupování těch lesuov a prodávání jich rro dobré předkem J. Kr. l\Hi starení zámku a
pro opatření VŠech obyrateluov v městech Pražských naHdili a na konec ustanovili:
Předkem a nejprve, aby nižádný z plavcuov ani kdo
jiný lesuov a dříví, kteréž již na břehu zděláno jest, též
kleréž koli na vodu puštěno by bylo, aby takového lesu
neku poval ani kupovati směl zde při městě ani nikde jinde
Pakli by jej kdo tak na vodě překupoval, tomu každému
ten les od lÍi'edníkuov na to vysazen)'ch pobrán a tu
obrácen, kdež by se p. purgmistru a pánuom nejslušněji
vidělo a zdálo. Než na pařezu a na pasekách les jeden
každý muož kupovati a na ten náklad uciniti a s tím
doluov 1'0 vodě plaviti na svobodn)' trh a ten tu na svobodném trhu prodati bez všelijaké překážky Clověka každého.
Druhé, aby nižádný bud z plavcuov anebo kdo jiný
na řekách, na vodě lesu nezastavoval a jeho nahoře nezdržoval, než jakž na ,'odu spuštěn bude, že s ním doluov a k trhuom má plouti bez všelikterakého obmyslu a
toho nemá nahoTe nižádným zpuosobem na draho zdržo,
vati a zastayovati, leč by toho bezelstná příčina ukazovala,
pod pokutou V k. gr. c. a k tomu trestánÍ.
'
Třetí, aby nižádným poručenstvím od hořejších, bud
opatrování a hledání lesuov ani jich prodávání, žádn)'l11
vymyšleným zpuosobem k sobě nepřijal, a kdož by se
toho dopustil a přijal k sobě lo poručcnsl\'í, bud prodávání aneb opatrování, ten každ)' má propadnouti pokuty
V k. gr. č. a k tomu vězením trestán býti má ,'edic vuole
panské.
Ctvrté, žádných ~polkuov s zádnými, ani ;s hořejšíml 1
l1emá na zdražení a vyvyšení ceny všelijak míti. Pakli by
v lom kdo shlcdán byl, má vedle uznání viny od p. purgmistra pánuov trestán býti.
Páté, ab)' niiádný z plavcuov v trhu souseduov a
měšťanuov prazských nepřekážel ani hostinského a tobo,
kdož prodává, neodvozoval a jemu, nešeptal ani z trhu
svodil ani žádné lsti při tom neprovozoval pod pokutou
V k. gr. č. a k lomu trestání.
Sesté, kdožby koli z souseduov neb tovaryšuov plavcu ov plouli doluov bez vědomosti p, purkmistra a pánnov,
ten a tah:ov\Ť každý luěsta prázen b)íti má a vyprodati se
konečně od času té vejtržnosti za tl'i mesíce pořád zběhlá.

Sedmé, žádný soused ani toval yš z plavcuov Hdnému
přespolnímu a doluov nemá žádného lesu znamenati ani
svého ani pla\'by jednati s prodajem. jakž ten arty kul
svolený v knihách obligationum fol. llC XIX šíř poznamenán jest. A kdož by se toho dopustil, tcn pokutu
svrchupsanou nésti má, aby měsla rrázen byl a vyprodal
se a vyhostil od času lé vejtržností ve třech měsících poI'ad zběhlých.
Osmé, což by mělo od splavení }esuov pla\'cuom a
od kterého po čem, jako k mlýnuom Sitkovým nad most
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neb na Pre1át, od měšťan a souseduov dáváno a placeno
býti, to při starobylým zpuosobu a při jich spisu a pod'.'olení se zuostavuje,
2. 1545.
Tamtéž f. 299. (Od plavcuov loto
podáno do rady.) V. M. p. purgmistře, páni milí. Kdd
jste ráčili oznámiti v tom arty kuli s strany dhví plavení,
že bychme přejímali a natahovali etc. pány Staroměstský
tudíž i sousedy zdejší, i ráčili jste nám toho podati, abychom o to spolecně rozmluvili a to sepsali, po čem bychme
měli a z čeho vor dříví plaviti. I byli jsme všickni pospolu a na starobylých sousedech sme toho vyptali, ie se
tak pamatují, že více než vod padesáti let a véjše vždycky
sou plavívali vor suchý, kterýž byl za X gr. i za XXX i
XXXX m., po VII d. každému místu tu, kdež kdo potre!:Joval, buďlo na přívoz, budto Ir Malé Straně a Je sv. Valentinu až na Prelát.
Item co se dolýče lesu ov horských sladovníkuom.
míšenic neb suchých, větších menších, k plavení, ty po
II groších a to proto, neb mnohokrát připlad len les,
ježto bude roztrhaný a málo v něm houžví bude a některý
mocálný, ježto mnohokrát musíme do něho jiných houžví
pridávati. A protož ráčíte znáti, ze jest ph něm větší
práce, že také musí býti lepší zaplacení. A opět mnohokrát se trefuje. že koupí za jinými lesy u břebu v těžkém
dobytí a voda tuze leZí za lesy, že s velikou prací jeho
dobude v drahném počtu. A také když koupí soused aneb
kdo z V. 1!tí poručí tomu, kdož jej znamená, kterémuž koli
.z nás, jiz ten musí to opatrovati spolu s tovaryši svými;
a trefí-li se v tom veliká voda, že mnohokrát tejden ancb
dvě neděle musí se opatrO\·ati. A kdy, pak oschne na bi'chu,
musíme zase s břehu svalovati. A jestliže voda malá se
trefí a když vrata zavrou, též jsou toho povinni opatroaby škoda žádnému [sel nestala, mnohokrát za dvč
i za tři a někdy víc.
Hem co se dotýče dubí velikého vltavského plaveného
k p,llivu aneb k jiným potřebám a to po lIII gr. m. od
kazdého voru, neb se též v tom tak pamatují, že jsou
lak od dávních let a časův plavívali, neb to rádle znáti,
ze jest s tím veliká práce, neb se to po voru a po dvou
vořÍch a jak se kdy trefí, kupuje, a též se zase v}\'aznje
a opět se zase pOt0111 znovu musí svazovali, neb ne "šickni
k jednomu místu toho potřebují.
Item což se dotýče téhož dubí vltavského neplaveného aneb močálu, aneb mnohokrát bývá roztrhaný a
velmi veliký, ježto k některému voru musí s jinými vory
se pripustí (i), s such)'mi a ten vor mezi ty uvázati. Takový
vor bývá zjednán, neb jest od takového lépe aneb víc
než IHI gr. zasloužieno.
Item, což se dotýce k mlýnuom i k jiným poti'ebám
dubí velikého i jiného lesu, který se kupuje po spolku
několik vorů, ten po IllI gr.
Pakli by se trefilo koupiti
jeden VOr aneb dva veliké na hřídele aneb na pastorky
a ze jsou močálnÍ, od takového dříd jsou se s námi
vždycky smlouvali a od něho dávali po VI gr. A což se
dot)iče jedlí velikého, dlouhého a lužnického a vltavského
na šindel, také od starodávna placeno bylo po nu gr. m.
Item, což se dotýce komíny na tyčky, od větších a
delších po ll:! gr. a od menších po II gr. lak placeno
vzdycky bejvalo, neb též to korní dříví po jednom voru
a po II vořích se kupuje a pro tož též práce s vyvazováním jest a musí sobě zase svazovati mezi jiný les suchý.
Pakli kdo koupí pospolu několiko voru. také se s ním
o to slušně smlouváme_
Item, což se :lotýce voruv vltavsk)'ch suchých pekai'ských, od takových po III gr. fl od menších po II gr.
A což se dotýce dubí hradeckého, od většího po III gr.
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a od menšího po II gr.; a od kocávního též., neh jest
nesnadné k plavení, neb bývá topole a suchého lesu
v něm a mezi ním nebejvá, a mnohokrát se nám v jezích
zalívá, ježto musíme s velilwu těžkostí jeho dobývati.
Item, což se pak dotýče pod věZ lesu plavení, kterýž
na jezy zuostává, buď to V_ 1Iiti k potřebám anebo
'k mlejnuom i jiným souseduom, kteří k tomu místu potřebují, slušně se o to s nimi smlouváme a předkem s V.
i\Itmi. Než toto V. M. abyšte dčili znáti, co se dotýče
času podzimního, když mrazové se trefí a stříž jde, že se
tehdáž z těch peněz nemuož plaviti, več o takovú se
plavbu s lidmi smlouvá neb jest nesnadná a nebezpečná
a ne kazdý poplave, neb jest vážena věc a vo hrdlo hra
a va chromotu.
Item kdež jste ráčili ozn8miti. co se dotýče dříví
dubového, kteréž se prodává na vozy, ráCiIi jste se domlouvati, že by prve vuoz dříví byl za XX gr. Tak je~t
i my se tak pamatujeme. I abyšte ráčili znáti, že před
časy předešlými lakového dříví mnohem víc dělali i plavili, toho opiového, kteréž se dvojnásob na vuoz béře.
A nejvíce toho dříví z Berounské řeky pocházelo. Ale
těchto časuv skuoro Ilic a lak zpráva jest od starobylých
souseduov, že za předešlých ČaSll\T sáh kupován byl za
VII gr. m. a nyničko se sáh kupuje dry dubov)'ch za
XVII gr. alb. A tak již s takovým dřívím i drazší plavba
než prve, a také proli prvním letuom 10ho daleko méně
děbjí.

Item, COl se dotýce drev svrchových, dobrých, dubových, ta se již z daleka plaví, a též dráže proti jiným
letům se kupují. Sáh za XVIII gr. alb. A což se dotýée
kládí na vozy, kleréž se prodává, to ráčíte znáti, poně
vadž se drážeji kupuje, že se musí zase též draho prodávati. Item, kdež jste ráčili i toho doložiti, že by měli
formané na vozy moJo bráti, v pravdě ze na tom nejsme,
abychom měli komu v tom ublížiti, než co bylo spravedlivého, abychom se v tom zachovali k jednomu každému,
neb se někdy trefí, ze někdo hromádku koupí, ŽEl jí
s vuoz nebude. Což sobě koupí, to jemu forman přiveze,
a někdy také forman pro necestu ZI(l a zvláště když má
jedno tři koně, nesmí nabrati více. A taky rá(:íte znáti,
která se drva dubová draze kupují, sosnová a vosyková
laciněji, též se zase prodávají jedny dráž a lacinější
laciněji.

Item, což se dotýče latí, tesanic, jestliže my na to
nebudem, "ětší v tom nedustatek bude, mnohejm toho dělati nebude; neb ráčíte znáti, kdybychom se
nedotýkali, že by v tom větší ouzkost byla, neb ne každý
tehd,"ž latí aneb tesanic potřebuje, když je připlaví, ale
jedeu každý kdy;;' jest jemu potl-ebí, bud málo aneb
mnoho, tu nejde k své potřebě, bud domácí ncb hostinský.
Toto sepsání k rozkazu V. 1\Ití jsme učinili a to jsme
bedlivě vyhledali podle té paměti starobylých souseduov
i také naší, neb již od několika let sami se té práce dotýkáme. A tak sme té'- podle spisu a zpuosabu té živnosti užívali_ A protož poněvadž ráčíte znáti i to, že my
podle starobylých zpuosobll a obyčeje se chováme a nic
víc nad to nepotahujeme, ježto za prvních let o polovici
laciněji bylo, a pro tož ráčíte znáti upřímnost naši, neb
my, jakž prve, tak i nyní k V. Mtem se chováme podle
starobylých pořádku ov. I to ráčíte znáti, ze všecka jiná
řemesía že sou sobě proti prvním letuom povyšila o obapol
vejše při svých živnostech, ale my vždy jednostejně, tak
jakž naši předkové, se chovali_ A protož V. Mtí p. purkmistře páni milí prosíme, ze nás ráčíte zachovati podle
starobylých pořádkuov při našich živnostech a nad námi
půjčovati
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svou milostivou a laskavou ruku držeti, jakožto nad spolusousedy svými. A my také tak pravíme, že se chceme
k V. ~Item chovati poddaně a poslušně i spravedlivě
k jednomu kúdému. A jestliže by se pak jináč na,lo
potom a jestliže by se kdo podle toho spisu !:e~achova~,
že rádle moc míti takového trestal! podle zdam V. :vItI.
A pakli ráčíte pánuom starším poručiti, že oni jeho skuteeně trestati budou, že to potom ráčíte shledat!.
3. 1562. 5. března. Ru/wp. č_ 343 f. 81. Poctivým
purgmistru a ÍwnšelLuu Nov. M. Pro Ferdinand - . Poctiví,
věrní naši milí.
Porouceti vám ráčíme, abyšte hned
všecky starší i jiné plavce, ne toliko ty, kteříž z hor ku
Praze dříví plaví, ale i ty, kteHž odsad přes jezy jinam
dI'h'í podávají, před sebe obeslali a jim přísně rozkázal~,
aby nižádný z nich žádným vymyšleným zpu~sobem všel!jakého veikého i malého lesu a dříví, ne tohko pramene,
ale žádného voru nekupoval, neprodával, ani dolu z Podskalí nelllavil dotud, dokudž k potřebě naší a hradu našeho Pr~Zského dostatek dříví skoupeno nebude. Nic méně
i vy i všickni sousedé ,'aší Staroměstští tak se poslušně
zachovejte a což s vámi dále oustně paušrejber náš
s strany toho dříví kupování a p1avení mluviti bude, tomu
aby!ite vín\ dali a tak se zachovali. Na tom jistú vuoli
naši císaŤskú naplníte. Dán na hradě našem Pražském ve
etutek po neděli OcuE a. LXII. Wolf z Vřesovic.
Hanus z Reinšperku, Kašpar z Granova.
v
4. 1565, '27. března Rt/kop č. 343 f. 8Z. (Rád druhý
a vyměl-euí o pla,'cích a pŤeimpnicích, v dříví kteTí handlujf.)
J. ill. arcikníže pán pán náš milostivý na místě. n.ejjasnějšího a nejnepřemoženějšího knížete a pána p. Maxl!lllhana
- jakožto kdle Českého místodržící, napomenutí i po!ucení učiniti jest ráčil, aby purkmistr a rada jistej řád
o skupování dříví plavcl!m vuobec vydali a takové dříví
zdražování, kterd " městech Pražsk}ich mimo předešlá
leta se začíná, aby přetrz.eno bylo. I podle tak milosti:
vého J. ?d. arciknížecí porucenÍ purkmistr a rada to, soz
SOu z vejsacl slavné paměti J. 11tí císařuv a králuov Ceských a předkuov svých Prahn našli a vyhledali, to k dobrému budoucímu všech obyvateluov království Ceského
Tla trhu tomto Pražském dl-íví kupujících a předkem k užitečnému a poclivému ]. Mti Cé v těch artyJmlech níže
poznameuaných vypsáno jcst. A dále není jiná naděje,
než že jeden každý z plavcuov a dříd prodávačuov pro
U\'arová~í hněvu a nemilosti J. Mti Cé, tolikéž J. lVIti
arciknížecí i pokut téz na to v těch arty kulích zapsanejch tak II ne jinak chovati se bude.
Pi'edně starší pla\'ci nad tím pozor jmíti mají, aby
lcsové k mestuom Pražským splavení od žádného kupováni ani jinak překupovrini nebyli, jmenovitě do sv. Jiří,
neb v tom času předně ke dvoru J. Mti Cé, J. Mti Ké,
J. ?\Hi arcikníZec( J. l\Itcm pp. radárn a úředníkuolll zemským i také do měsl Prazských: kdež stolice a civur J.
Mti jest, pro dl'ořany i jiné měšťany dříví skupováno býti
má a jeden kaZdý, jak je k mestuom Pražským připlaví,
mé' je hned úředníkuom nad vejtonem usazeným opově
děti a jaký počet ho, dáti registry zapsati,
Item plavci, kteří na Sázavě aneb jinde naboře dříví
skupují, nemají ho nad míru nadsazovati ani dražiti pod
skutecným, na kohož by to uznáno a usvědčeno bylo,
trestáním. A kdož by na vodě dříví prekupoval, tomu
každému od úředníku,' les bude pobrán. Než nil pasekách
II na pařezích, na březích kdo chtějí lesy kupovati a je
sobě k plm'bě k městuoll1 Prazským dáti strojiti, těm se
toho, jakž od starcdáma bejvalo, nezbraĎuje.
'Item plavci, pacholci jich, čeleď ani žádný k městu
dříví připlaveného aby od přespolních nepřekupoval ani
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k trhu splaveného nezamlouval, ale pořádek starobylý v tom zachovati se má a každý přespolní k městum
Pražským plavající povinen jest jej sám, a nemohl-li by
sám osobně, skrze čeleď svou předně opov-editi, vydíti a
potom teprv prodávati. A Zádný z domácích plavcuov hlídání a opatrování takového lesu, nad to pak prodávání
do sedmi dní pořád zběhlých k sobě přijímati a spolkuov
k zdražování žádným vymyšleným zpuosobem míti nemá.
Kdož by pak toho se dopustil, ten vězením trestán bude
a odtud nemá puštěn býti, leč vejstupku' tohoto pokuty
V lL gr. č. položí. A domácí plavci ke dvoru T. ilIti arciknížecí, pp. radám J. Mti Cé v trhu dříví, též měš(anuom
a souseduom ani jinejm 'ku prekážce překupováním býti
nemají. Však co se na břehy tahání dříví a k palivu hrJmáždění dotýče, jakž od starodávna bývalo, co tu plavcuom
náleží kupovati, hromážditi se nezbraĎuje. l" cZ trefíli se
k tomu kdo z panstva, z rytířstva, z měšťan neb od dvora
J. Mti a jemu bude-li se líbiti, což se tu dříví a zač
stržilo, jemu je v slušnejch penězích propouštěti mají.
Item též žádný z plavcuov nemá lesu na řekách l\Hi,
Otavě, Vltavě, Sázavě zadržovati, ale k trhuom Pražslqim
povinen jest takový les časně plaviti bez všelikterakého
obmyslu. Na kohož by pak bylo usvědčeno, ze les někde
na vodě na draho drží a zastavuje, ten jestli bezelstné
příciny takového zadržování neukáže, V k. gr. č. pokuty
majestátem krále Vladislava vyměřenýn1 dáti povinen
bude.
Item latí, tesanic, tycek chmelových a jinýcíi í všelikého jiného dříví pod zbavením živnosti a přístným trestáním též pře kupovati nemají, by pak kdo nákladníka
svého měl. Tehdy tesanice a tyčky má na obecném trhu
prodávati a jich od měst Pražských v nedostatku pou-
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dříví

štěti

nemá.

Item kdož by houžve, vesla, šlahouny od voruv nenáležitě odvozoval a z voruv odnášel, k tomu mejtný jako
k zloději přihlédati a proto k němu každý, z Cích voruov
co vzato bude, jako k škudci svému přikročiti a jej do
vězení dclti n1uože.
Však n1ejtnÍ, což jim tuto od vesel
k obci cla přijímati náleží po sv. Jiří, v tom se mají podle starobylého řád" zachovati.
Item 'všecka dříví, která sobě kdo koupí v Podskalí
na vodě. nechť sou od kohokoliv znamenána, mají starším
plav'cuo~ pfíse7.nýll1 a mejtným okázána býti, a starší
plavci mají vyrozuměti, od koho sou koupena a sou-li
sv'obodna. A kdo by je z plavcuov plaviti měl, mají podle
starobylého pořádku svého, na koho los přišel, oznámiti
a mimo toho, aby kdo jiný doplavil, nikoli toho nedopouštěti. By pak kdo i oukol měl, tehdy má na něj losovati, ncb tuto od predkuov to opatřeno jest, aby jak
bohatý plavec tak i chudý živnost měl. Však tudy lIdé
jakéhokoliv stavu penězy od plavcuov nasazováni ani na
vodě zdržováni býti nemají a jeden před druhým v tom
aby nepředčil. Pro tož vám starším příseZnýrn plavcuom se
přikazuje, abyšte nad tím, řádem ruku drželi pod skuteč
ným trestáním. A na kohoz tak los přijde s vědomím
vás starších, a ten kdoz s týmž dřívím plovati míti bude,
má s ním jeden z vás před p. purgmislra a pány do rady
předstoupiti a cedulky, aby bezpečně plovati mohl, požádati. Jestliže by pak v tom času staršími aneb o'obou
plavce mimo tento řád sešlo, budou věděti p. purgmistr
páni k takovému jak se zachO\'ali.
Item jakož se toho mnoho stává, že lesy přední,
prostřední i menší mnozí z domácích plavcuov, jak by
zakoupeny a stdeny byly, sobě sami znamenají a kradí
s nimi doluov plují, po dnešní den aby se toho nedálo,
ale kazdý, kdo chce dříví znamenati, má k tomu jednoho

z starších přísežných plaveuov přivolati a v přítomnosti
jeho lakov'é dříví znamenajíc, špuont, komu náleZí, vydati.
Item starší plavci pro dobré J. Mti Cé, královské,
kníZeteí, J. i\Ití pp. rad i obecně všech pohodlí v ty dny,
v nichzto trh v dříví se drží, dotud dokudž po trhu nebude, mají trhu přítomni býti a v přítomnosti jich má
se dHví kupovati a prodávati. Nebudou-li pak všiclmi
starší k trhu moci stačiti, mají se jedni druhým opoyídati,
tak aby v nepřítomnosti jejich lidem v trhu skrácení se
nedálo.
Item votýpek, chamradí a jiného drobného dříví,
kteréž k potřebám chudého lidu a podruhuov za lacinější peníze se kupovati muože,
aby žádnej soused,
ani tovar)'š ani žádný přespolní toho nepřekupoval,
od těch samých, kteří je k měsluom Pražskim při
píayají, aby na břeh skládány a prodávány byly. Bude-li
pak kdo v tom usvědčen, tehdy takové otypky do špitálu
a jiným nuzným lidem ku poti'ebě starších plavcuov,
ouredníkuv nad vejtonem pobrány budou. Jestliže by pak
do třetího dne žádný z chudých a potřebných lidí takových otypek nekoupil, z uvážení starších a mejtných budou je moci k potřebám svým sousedé koupiti.
Item jakož toho času to povstalo, že mnozí plavci
v votypkách handlují a jich kopu vejš než za X gr. m.
pcněZí, i dříví, mohouc na vory prodati, pro zisk
lepší v votypky dělati dadí, po dnešní den aby se toho
žádnej nedopouštěl, neZ: každý kdo v otypkách handlují,
tell kopu votypek vcjš krom za V gr. m. a nejdráže X
aby neprodával; sosnovejch pak za X gr. m. a nejza XV gr. prodávati nemá. A kdož by se v tom
jinak zachoval, má od starších plav cu ouřadu napomenut
biti a dopustí-li se po druhý něčeho nebo po třetí, má
na penězích pokutován býli. Co se pak svazku votypek
dotýee, každý svazek má býti, co by v prostřední náručí dNví vzíti mohl.
Item starší přísežní v pořádku svém, když kolivěk
všecken pořádek před sebú mívají, buď strany losování
ueb jiného jednání svého dobrého se scházejí s vědomíll1
J. ~1ti Cé p. rychtáře, mají písaři svému tuto instrukcí
dáti čísti, aby každý v tom tak se chovati hleděl, ab)'
pokuty ujíti mohl.
ltem mají tuto instrukcí všem přespolním k městuom
PraZským dříví plavajícím oznambvati, aby i oni podle
milostiv'é vuole J. Mli arciknížecí na místě J. Mti Cé pro
uvarování pokut věděli se eím spraviti.
Protož my purkmislr a rada Nov. M. Pr. chtíc tomu,
aby nad porueením J. Mti arciknížeCÍ i nad tímto řádem
ruka drZána byla, tuto instrukcí, kteráž toliko do vuole
J. Mti Cé nebo J. Mti arciknížecí a dalšího změnění,
přidání Ileb umenšení, jakby se kdy J. Mtem líbilo,
trvali má, starším příseZným plavcuotll a všemu jich pořádku pod pecctí naší menší vydati sme porueili. A to
pro jistotu i viieho .duověrnost, k vejstraze, ze žádnému,
kdož by se čeho proti tomu nařízení dopustili, lehce
džcno nebude. Stalo se v radě v outerej po Zvěstování
P. M. 1. etc. LXV.
5. 157,1-5. (i) Ruhop. č. 343 j. 92. (Zpráva
uvážená od nai'ízených osob o dříví kupování a překupo
vání.) V. JIL p. presidente a V. lvIti pp. rady J. Mti Cé,
páni nám laskavě přízniví. Jakož jste na místě J. Mti Cé
nám poručiti ráčili, abychom na to zasedna to vyhledali,
kudy by takové nemírné drahotě, kteráž v dříví již na
nejvyšší vešla, v cestu vkroceno a přetržena b)iti mohla,
jak též poručení V. Mtf na místě J. Mti Cé to v sobě
obsahuje. I přivedli sme sobě kn paměti předešlé nařízení
od slovutné a vzáctné poctivosti p. purgkmistra a rady

!.

Nov~ M. Pr., kteréž se .staloJ e:c~. XLV. ~ p,~t~m e,tc.
LXI'. obnoveno a J- Mll neJJasnCjSlmU arClJn,;L~Ll I, erGynandovi, na onen cas J. Mti Cé místoddícímu, dodané a
od J. Mti srocené jest a naposledy od J. Mti Cé slavné a
svaté paměti cís. J\Iaximiliana - na to vyšlý mandát, kter)imž
J. M. takové naHzení a I'ád potvrzovati a takové zdražování a překupování vysoce zapovídati rácí, jehož datum
na hradě Pražském v sobotu den sv. Matěje ap. 1. LXXI,
a toho phpis pro vyrozumění V. Mti podáváme. A snáší
se u nás, kdyby nad týmž J. Mti Cé mandátem a naří
zením ruka držína byla, ze by z takové drahoty sjíti
mohlo. Co by pak podle přílditosti času k témuz nahzení přidáno býli mělo, to tcď V. liHem v spis uvozujíce
k laskavému uvážení podávárne:
Pnní artykul téhal nařízení sv.uoj pruchod jmíti
muože.
Druhý artykul potřebuje vysvětlení takového: Plavci,
kteří na Sázavě aneb Vltavě a kdei:koli,' jinde v horách
nahore dříví na pařezích skupují anebo sedláky na zdělání
dříví zakládají anebo sami nákladem svým dříví dělati
dadí, i ti všickni kteréhokoliv stavuov, kteříž v takovém
dříví svuj obchod vedou, takové dříví jinam nikam nez
k svobodnému a od starodávna vejsadnému toho [místu],
k městům Pražským, plav-ili dáti povinni sou a tll lidem
v slušnosti prodávati mají. A pod Prahu jinam k prodaji
s lesy žádný abr připouštín nebyl. Kdo?' by pak koliv
kterého koliI' stavu dříví potřeboval a dolu pod Prahu
plaviti dáti chtěl, ten teprv po vyjití času sv. Jiří, jakž
to vždycky od starodávna se drželo, tu ph městech Pralských na témž trhu svobodném sobě ku potř'ebě své, a
ne na přelmp, voln{ koupili moci bude. A lakové dříví
každému od purgkmistra a rady Nov. M. Pr. k žádosti
loho, kdož by je koupil, vrctouce je propuštieno b)'ti a
na to cedulka kazdému vydána býti má, tak aby při tom
dobrý řád zachován byl a krádde, které se dějí, se pi'etrhly. Plavci pak ti, kteří:?: by s tím lesem Ila trhu u Prahy
koupeném a propuštěném plouti měli, aby nahoru na kupování dříví do hor nechodili a žádného handle a obchodu
v dříví ani srolulnění a společnosti s žádnýrn neměli pod
skutečným a přísným trestáním. Naproti tomu také zase
ti, kteří dříví handlují, plavby od Prahy doluov dotýkati
se nemají. Jestlize by se pak kdo toho dopustil a dHví
tejně nebo zjevně mimo svobodný lrh do Prahy dolu
plavil a v tom by postiežen byl, aneb kdož by sobě
dříví propuštieno k zisku jinému je prodával, ten a takový
les, coz by ho koliI' bylo, v pokutě aby propadl a jemu
pobrán byl. A z toho jeden díl do komory J. Mti Cé
a Novému Městu Pro druhý, tře.tí pánům těm, kteří
k tomu aby přihlídali, nařízcni budou, aneb tem a tomu,
od lwhoz by tak v tom poslieženi byli, pripadnouti má.
A plavci ti, kteříž by s tím lesem buď propuštieném nebo
nepropušlienérn tejně aneb zjevně, v noci nebo ve dne,
plavili, (akze by týž les kdekoliv dole pod Prahou na
zisk prodáván byl, jestliže by v městech Prazskýeh usedl)'
byl, ten každý aby v jednom měsíci se vyprodal a na
budoucí časy zase aby přijímán nebyl ani živnosti žádné
dopuštieno nebylo. Pakli by usedlý nebyl, ten kazdý aby
slcuteCně a přísně trestán byl ku pl-fkladu jiným a jemu
žádná přímluva aby platna nebyla.
Třetí art)'kul při své váze se zuostavuje.
Ctvrtý artykuol, aby žádný z těch, kteříž dříví k prodaJI plaviti dadí, kterého kalil' stavn, té± i plavci, jen?;
v témz dříví svuoj obchod mají, žádných lesu na i'ekách
Mži, Otavě, Sázavě a Vltavě zaddovati nemají, ale k trhuom
pražským takový lesy časně plaviti povinni sou bez všehkterakého obmyslu. Na kohož by pak to bylo usvědčeno
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a shledáno, že by les na vodě na draho zdržoval a zastavoval, tomu kazdému takový les pobrán a tu, jakZ nahoře
dolozeno, v pokutu obrácen býti má.
Sedm); artykuol sněmem míjí.
Osmý zuostan s tím doložením; Který by z poručení
J. Mti Cé hradu PraZského paušrejber a les od pHselného
plavce lm potřebě J. 11ti Cé poznamenán byl, toho aby
žádný prodávati žádnému nemohl pod propadením toho
lesu. A jestli že by kterej z plaveuov takovej les od pří
sežného plavce jeho znamením znamenanej komu plavil,
tehdy ten každej skutečně vezením šatlavním za dvě neděle trestán má bejti.
Devátý arty kul i desátý tak zuostati muože.
Pátý (1) artykul zuostan s tím doložením: Kterýkoliv
připlaví latí a tesanice, těch zádný příkupník do ti"etího
dne kupovati ani ph tom žádného obmyslu požívati a
srozumění s žádn)'m horákem a tím, kdo dolů plaví,
jmíti nemá. A najde-li se v tom jaký fortel, ty' jemu
v pokutě pobrány a jak nahoře v druhým artykuli položeno, těm obráceny býti mají. 6. 1571, 24. lÍnúra. R1I11O}'. Č. 343 f. 81. My Maximilian druhý - věděti dávati ráCíme všem - zvláště
pak plaveuom a těm, kteří v dříví obchody své mají, ze o tom
jistou a dostatečnou zprávu míti ráČíme, kterak mnozí
neloliko z obyvateluov Pražských, ale i odjinud do hor
běhají a dříví netoliko v horách ale i zde u Prahy a
y málo místech nad Prahou, prve než od horákuov a těch,
kteří dHví ku Praze na prodej plaví, takové dříví na svobodný
trh k městuom Praz.ským dostaví, překupují. Skrze kterého
jich překupování drahota nemírná v dříví <netoliko na
znamenitou škodu naši, poněvadž k stavení hradu Prazského a jiným věcem nemálo dříví všelijakého každého
roku potřebovati ráCíme, ale i obecní jest povstala, neb
některý pramen, prve než prodán u l'rahy bude, skrze
Clvery, patery i víc projde. I nechtíce se my na takový
neřád délcji dívati, protoz přibzujem vám všem i jed·
nomu kazdému, abyšte na gruntech vašich překupování
dříví jakéhožkoli žádnému nedopouštěli ani sami ·ho pře
kupovali pod uvarováním nemilosti naší císařské, kdoz
by v tom postÍzen byl, a všeho dříví, kteréž by tak pře
koupil, do komory naší propadením. Jakož jsme pak
paušrejberovi našemu bradu PraZského a Prazanuom Novoměstským s některými jinými osobami, aby na to obzvláštní
pozor měli a tento náš mandát vuobec pribíti a vyhlásiti,
aby se žádný nevědomostí nezastíral, dali, poručiti rácili.
O čemz vědouce, tím se kaidý zpraviti a před škodami
i pokutou uvarovati bude mocí. A na tom všíckni jistou
a konečnou vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě
našem Pražském v sobotu vden sv. Matěje ap. 1. elc. LXXI.
Maximilianus, Joachym z Svamberka. Ad man datum d.
electi imperatoris proprium Zdislav z Martinic.
7. 1577, 19. dubna. Rtf/w}'.}. 993 f 298. (Dekret
S. strany překupování dhví.) J. M. Rímský císař a Uherský,
Ceský etc. král - ráčil jest ponízenou suplikací poctivých a opatrných purgmistruov a konšeluov všech tří
měst Prazských, kteréž jsou J. Mti Cé, stězujíc sobě drahoty s strany dříví, které se po řekách sem ku Praze
plaví a za kterými příčinami se to děje, podali, ráčil J.
M. C. při tom o té vší věci další zprávu v svém bedlivém uvázení jmíti a jim Pražanuom na takovou suplikací
jejich tuto odpověď dáti milostivě porueiti: Poněvadž se
tomu vyrozumívá, že nejvíceji za příčinou překupování
dříví jedněch plavcuo od druhých takové dříví a všeli·
jaké věci a potřeby, které se po řekáclí sem doluov
k nadepsaným městuom P, aiským plaví, draží a př"edešlých
casuov od slavných a svatých pamětí císaře Ferdinanda a
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clsare :1\Iaxmiliana, jakožto králuov Českých, jistá nařízení,
aby táž překupování přetrhována býti mohla, JSOll učiněna,
načeI se pak
sněmovní snešení všech tří stavuov krá~
10vstvÍ tohoto Ceského vztahuje, a pro tož J. :1\1. C. toho
všeho přiv nadepsaných nařízeních J. Mtí císaŤuov, jakožto
králuov Ceských a vejš dotknutém sněmovním svolení
všech tří stavuov zuostavovati a před jmenovaným Prazanuom milostivě poroučeti r.áCí, aby podle týchž nařízení
předešlých a téhoz sněmovního svolení a snešenÍ se v tom
chovali a zádnému překupování jedněch od druhých žád
ným vymyšleným zpuosobem nedopouštěli. Nýbú nad tím
bedlivost a pozor měli, aby jeden kúdý své dříví beze
všeho dalšího překupování ku Praze na trhy svobodné
plaviti, prodávati a jiní zase od nich beze všech překážek
k potřebám svým buď to do týchž měst Pražských aneb
dolův cdo jiných krajuov kupovati a to též svobodně sobě
plaviti dáti mohli. A tak se tím jil. v tom oni Pražané
budou moci na svou suplikací spraviti a tu věc budou
věděti jak fedrovati a opatrovati. Na tom jistou a koneenou milostivou vuoli J. Mti Cé naplní. Decretum per
imperatoriam maiestatem in consilio in arce Pragensi
XVIIII. die Aprilis a. LXXVII. Vra. z Pernštejna. M. Walter.
8. 1613, o. října. Rulwp. č. 343 f. 365. (Kommissí
o plavbu dříví z hor Baštínských) Uroz. p. Kryštofovi
Albrechtovi z Roupova, hejtmanu Stal'. ;\1. Pr., p. l-\fyštofo,i Koberovi z Kobcršperku, p"cbalteru komory éeské,
a slov. p. Kašparovi Lozeliusovi, Janovi Kryštofovi Krocínovi z Drahobejle, Jidkovi Zyklovi z Chocemic a Janovi
Roštíkovi, pergmistru hor vinieních okolo měst Pražských,
a rychtárům Stal'. Nov. a Menš_ M. Pr. společně neb
rozdílně, pp. přátelům našim milým. Slul.bu svou vzkuzujem urúz. pane - . Za někdy - císal'e Rudolfa - bylo
jest na to všelijak myšleno a rozvažováno, poněvadž se
pro potřebu hradu Pražského, jak k stavení i k palivu,
nic méně pro obyvatele měst l'raZských tak i dolejší
kraje, Slanský a Litoměřický, ročně znamenitý pocet dUvi
jmiti a potřebovati musí, odkud by jiná a nová plavba
dHví k městům Pražským casně způsobena býti měla, poněvadz naÍlore v lesích piseckých i jiných horách jist);m
o:-;obám z pánův stavuv přináležejících, odkud);
dosavad
dříví po řece Ylta\'ě, Sázavě a Berounce dolll dodáváno
a odplavováno jest bejvalo, jakž se zpráva dává, dříví znamenité (') přiehází a jakz tomu srozuměti, a již na tak
hrubě trvati a dlouho též dříví dodáváno býti moci nebude,
i že jest potom na to nastoupeno i také J. Mti Cé před
nešeno, poněvadz se na panství Zbirovském v kraji
Plzenském znamenité les)', slove Baštiny, nacházejí a dříví
z těch lesův že na potok slove Padrčský, kterýž skrze
lesy a hory jak předně panství Zbirovského tak i jiné
k městu Rokycanl1nl a Berounu točí a potom u kláštera
Zbraslavského do řeky Vltavy vpadá, a k plavbě přivedeno
býti a potom dolů k městům Pražským plaveno býti moci
bude, aby]. M. C. k tomu milostivě povoliti ráčil, aby se
taková plavba způsobiti mohla, ntbO tudy a takovou plavbo ll
všem měst Pražsk)'ch i jiným v dolejších krajích ldícím
pánuom obyvateluom znamenité pohodlí s pretržením takové drahoty dříví, kteráz se nyní nachází, že se stane,
ano také diíchod panství Zbirovského "elíce se zvejší, nic
méně mcsta ,Pražská do sla i vejše let dřívím všelijakým
s dostatkem ze fedrovány býti moci budou. A zatím jiné
dříví v horách a místech jiz pomenčených (?) že zase naroste, taková pak plavba dříví že podle oznámeného způ
sobu bez hindruňku anebo jaké pi"ekázky za množství let
že stálý svůj průchod míti moci bude, když však toliko
prve některé věči při tom ještě potl"ebné zhotoveny a
spraveny budou. Jakoz pak v tom již prve začátek učiněn
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a pruba jistá toho vykonána byla, že jest se z oznámených hor a lesuv Baštínských dolů ku Praze dříví plovalo,
a tak o tom, aby táž plavba stálá a trvanlivá býti neměla,
zádné pochybnosti není. A že jest pak tak znamenitá a
platná věc pro některé jisté pl'íčiny k skutečnému
dokonání a té plavby nařízení přivedena býti nemohla
nyní pak majíce J. liL C. sobě túž věc od nás předne:
šenou a pomavši,' jaká znamenitá a pohodlná i uzitečná
věc jak pro potřebu hradu Prazského, tak i jiným všem
obyvatelům již jmenovaným státi se moci bude. to vše
J- M. C. sobě oblíbivši nám jest o tom poručiti ráčil,
abychom na to nastoupili a takovou plavbu neprodleně
nařídili, čímž taky nikoliv odkládati nemíníme.
Yšak že předně k náležitému spravení, vyčištění a
vyklízení léhol: potoku Padrcského až do řeky Mže v těch
místech, kdež toho potřeba ukazovati bude, nic méně
i k pažení a kolení břehův, kdež se y místech nerovných
prolrhovati a v rovnost uvozovati musí, tak aby se s dřívím
tím volněji plovati mohlo, jako i k udělání v některých
místech rybníkův nadýmačův pro nadriení vody, tak jakž
to vše skrze jisté k tomu nařízené komisaře spatříno, vy"
měl-eno i také rozvrženo jest, na jaký by náklad to vše
spraveno býti mohlo, ná náklad té věci do devíti tisíc
k. m. při nejmenším býti musí. Páni Pražané pak všeeh tří
měst Prazských, jichž to a spolu jich sousedův a obzvláštně
nákludníkův piva vaření se tu nejvíce dotýká, v tom sou
se na onen čas pronesli a ohlásili, pokudž ta plavba,
k čemuz již nyní přichází, předsevzata bude, že oni mezi
sebou - jistou sumu peněz shledati a tak touž platnou
a znamenitou věc sami z prvopočátku fedrovati a penězi
zaloziti chtějí. Jakož pak jiz k tomu od nich jistá suma
peněz shledána jest byla, nýbrž v té příčině což nejdřív
dobrý začátek učiněn býti mohl a z počátku na penězích
a nákladu nic nescházelo, jmenem a na místě J. Mti Cé
vás sme v té věci za komisaře nařídili abyšte
_ neprodleně na cestu se vypravíc do měst Pražských
sc sjeli a společně potom - všeeky nákladníky piva vaření
_ sanejtrníky, pekaře a ty, kteří své vlastní cihelnv mají
a ročně k živnostem svým znamenitý počet dříví s'potře
bují, Pl"ed sebe abyšte obeslali a s nimi - jednali, aby
kai.dý z nich - aby zapůjčil - že jim to od nás
assekurací pojištěno bude - a při tom forštmistru
panslYÍ Zbirovského poručeno bude, aby jednomu ka)'dému
_ v těch lesích jislé vochoze anebo paseky dříví vyká"iny a pošacovány budou a tak tudy proti sumě a půjčce
Jednoho kazdého slušná odměna se stane - . Dán v městě
Hradišti hory Tábor v sobotu po sv. Františku [5. října]
1. 1613.

Vory.
1. 1569.
Rttkop. Č. 1056 f. 19. (Svědomí
mezi Janem Patočkou a Matějem Punčochou.) Wolf beraník svědCi I : Když sem plaval s Matějem Punčochou a
s neboztikem Palačem, i plavili sme p. písaři zemskýmu
dříví; když bylo pod roudnickým jezem, polámalo se, a
co bylo kládí, natahali sme na lesy. Připlavivše do Litomeříc, dal ty čtyry klády prye a čtyry prodal, dal je za
20 . alb. a vor svůj, který měl, nestál za puol kopy.
I kazal nám vyvázati jiný, dal jej za kopu gr.
. Jiřík Pitvan, beraníkvz Maiířovic domu: Když jedny
Zlmy zamrzlo dříví páně Svihovského v Podskalí. míšenice
byla kocábní, i zjednal jest si je Matěj Punčo~ha tahati,
měl jeden 'S0r svůj dubový na nákle. Který bylo hladší
dubí mezi Svihovskýho, kázal je tahati na svú hromadu;
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pravil, že se mu hodí na tyeky. A který bylo křivolačejší,
kázal zvláště tahati. Pán mu dal po 2 alb. od toho tahání
a on nám dal po 3 gr.
Vávra Chudej z Davle: Trefilo se tak, když sme šli
z jarmarku Litoměřického po Všech svatých, vezl sem sé
na přívoze s Punčochou sám druhý. Trefil se k tomu ně
jaký chodec slepej s manželkou a dítětem. Tehdy Punčocha tak řekl: Otec, mnoholit pěnkav spadlo, aby mi
taky díl dal. Tehdy ten chodec dal se v lání, lál. Potom
když sme se převezli, nechali sme chodce. Tu on šel za
námi. Když bylo u Prahy míle, u Ounětic, na druhý den,
měli sme se sjíti s pisákem mladejm, čekali sme druhýho.
Když sme šli na Kozí hřbety, uhonili sme toho chodce
na ony straně hřbetů. Tu Punčocha dal se s ním v řeč
a upomínal ho, aby mu díl dal jako prvý. Tehdy chodec
rozhněval se, opět jako prvý lál. Když sme vyšli na vrch,
chytil se Matěj Punčocha s tím chodcem, chodec upíchl
ho tou bůlkou, s kterou šel, pod voko, Matěj chylil se
ho, porazil jej a poraziv ho ranil jej. A žena zkřikne, já
se navrátím, strhnu hvo dolů, nedám mu na něj. Byl by
ho po druhý ranil. Rekl: Píchl mne v oko, proč's ho
nenechal, mohl si ho nechati. Tak sem řekl: Držím, a by
ho po druhý uhodil, byl by ho zabil.

Sekání ledu na řece Vltavě.
*'1. 1673, 4. února. Listi1ta 1. Č. 161/1, Dle naHzení pp. inspektorův mostu Pražského stala se vejchoz
(v příčině rozdělení placův na řece k sekání leduv pp.
sousedům počnoue od Jelenovic lázně [od nynějšího mostu
Franl. Josefa 1.] až k mostu, item zase od mostu až za
vápenici staroměstskou pod grunty novoměstské, takže
Jeden každý kde by led sekati měl, tuto zejména položeno
jest: Předně v čerpadlích vedle ;?vrchu řečené J elenovic
lázně: hrabě z Losmthalu, Jakub Cečelický, Klein, Václav
Vyšín. Od téhož místa az k domu Lochmanovskému:
Frant. Kempin, Jan Galliades, Daniel Paylacký, item těm,
kteří vína a piva šenkují. Vedle týchž Adam mladý Voří
kovský,' doktor Kirchmeyer, paní Kateřina Borovanská,
V třetích čerpadlích: Paní Rozína Wernerová, Andres
Cermák paušreiber.~ V čtvrtých čerpadlích proti sv. Kříži:
Seydler, Andres Sulmeehl, vpanÍ Polexina Voříkoyská,
V pátých čerpadlích proti Zidům: sanejtrnice, Daniel
Krodn, Fabian Blovský, MaSyáš Wirth, Václav Kleblot,
p. perkmistr Rumrskircl), p. Rasný, Tobiáš Záluský, Karel
Koler, oukolníci, Itlr, Svengfeld, patreJ Jesuiti, Dyryx,
Jaroměřský a jinší mnozí. U přívozu: Cabelický, Pachta,
Karel z Goldburku, Raysmon, Jan Hoch, Zikmund Danhelius, p'. doktor Clandius, Václav Vokoun, Vilím Dyryx.
Nade mleJny mosteckými: Martin JaroĎ, Kryštof Turek,
An::,a Zychová, Henrych Therer, Jiří Kučera, Jan Valerian
NeJmon, Daniel Globic, Václav Kobr, Mikuláš Eimer, pří
vozník, Max Macht, David Vendelín, Jan Zatočil, Karel
Krocín, Zuzana Turková, Mikuláš Buzek, Reysmon, Samuel Globic, purkrabskejch a jinší více.
"'2. 1674,28. prosince. Listina 1.-167/3. Myníže
podepsaní známo činíme touto attestací - ze od mnoha
let ten dobrý a chvalitebný obyčej se zachovával pro
uvarování mezi pp. sousedy všeho zlého, ze zimního času
když ledy namrzly, rybáři a oukolníci k ouřadu most~
Pražského před pp. inspektory a pp. ouředníky obsíláni
bývali a tu jim od pp. inspektorův nařízeno bývalo aby
~ádnej z nich placu pro sekání ledu na řece ani bfehuv,
Jak na tej, tak na druhý straně, pro skládáuí ledu sobě
nepi-ivlastňoval ani nesekal dřívej, nez jim místa a place
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vykázané budou. Také nápodobně jestli novej některej
nákladník přibyl, p. primasa a pp. inspektory v tom pozdravil a o plac vykázanej pro sekání ledu žádal, tu ihned
pp. ouředníkům mostským poruceno, aby mu takové místo
vykázáno bylo, ten obyčej se vzdycky zachovával a az
posavád zachovává. Nápodobně mnozí pp. nákladníci Menš.
M. Pro jako i jiní páni v příčině sekání ledu k ouřadu mostskému se ucházeli a vykázané place a místa pro sekání ledu
žádali a tu jim bez odporu vokolo malého vostrova a
mlejnů Sovovských place, též hřehy, kde ledy skládali,
vykázané bývaly, poněvadž p. purkmistru a pánum jak
řeka tak břehy z jedné i z druhé slrany vokolo vody při
náleží, tím právem se tak regulíruje a trvá nad pamět
lidskou. Pročež nepominuli jsme se tak Boslušně zachovati
a takovou zprávu náležitou učiniti - . Simon Volný, mě
Měnín St. M. Pr., Pavel Petr Halman, m. m. Pr.

Ostrovy
v o b vod

11

S tar. M. P r a

zs k é h o.

Ostrov Střelecký.
1. 1570.
Rttkop. Č. 1050 j. 14. (Svědomí
mezi Václavem Křepelkou, písařem vápenickým, a Janem
Tresterem zámečník~m.) Jiřík Koudelka pekař svědcil:
Bylo to v neděli 1. LXIX., když sme o husy na vostrově
stříleli. Kdy!: přišla na Václava Křepelku jeho rána, maje
střeliti, vzal ručnici svou, šel s ní do bondy, připravil ji
sobě, chtěje střeliti, ručnice mu selhala, tak on ručnici
odloží od líce, vloží ji na římsu, kdd se skladávají
v boudě, odhodí hubici od ní a vezme ji zase, drží ji
vzhůru, jde s ní zpátkem z té boudy, chtěje ji zase na
to místo položiti, kde jest ji vzal, a Jan Trester měl po
něm ránu i strojil svou ručnici dávaje hubici do kohoutku.
Stál podle samý boudy, nešetře nic Václava dotkl loktem
Václavový ručnice a ona v tom se zapálí a spustí a Jan
Trester zkřikne, maje prostřelenou ruku. Václav Křepelka
stál co omámenej, nevěda co se to děje, ani nemohl promluviti. Jana Trestera vzali, vedli jej do střílny na mazhauz, tak nějaký Handl kraj čí potrhl na Václava nůzek,
že je měl v nějakým nástroji co tulich, chtěl na něho
s nimi. Vác1av pověděl, že jest mu toho nerad udělal,
ani neví, jak se to stalo. Přišli jiní starší střelci, poslali
po právo, chtíc ho do vězení dáti, a tak jest pak na
rukojmě dán. A toho dne nebyla instrukcí vyvěšena, jak
by se každý chovati měl. Já sem taky střílel a ji sem
neviděl.
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Bartoloměj Kočvara pekař: Když jest mu prostřelil
Václav ruku, tak jsou Hdi přiskočivši k němu. mluvíc tomu
Janovi Tresterovi, že mu toho nerad učinil; on jest sám
řekl tato slova, takze jest mu toho nerad učinil.
2. 1570.
RullOp. Č. 1133 f. 50. (Jan Trester
s Václavem Křepelkou.) Jakož jest Jan Trester ručnikář
obeslav ku právu Václava Křepelku, písaře vápenického,
jeho obvinil z toho, že leta ~c 69. nenálel.itě skrze nešetrnost a nedbanlivost svou jeho jest z ručnice postřelil
a O zdraví připravil, že do smrti chromcem býti musí.
Proti tomu od Křepelky za odpověď dáno, že lomu .odpírá, aby jeho nenáležitě postřelil, nei. to praví, ze se to
přitrefilo z dopuštění bozího a nešťastné pfíhody, ne
chtěním jeho. Kdyby se sám té ručnice byl nedotekl,
bylo by se toho nestalo, neb kdyz vystřeliti chtěl, ručnice
mu selhala a on dosti dlouho potom jí nahoru držel,
zda by pustila, ale když nechtěla, neví tomu co říci, než
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že mu tím povinen nebude. Zvláště že o tom, aby jaký
pořádek vyměřen byl těm, kteří k terči střílejí, jak by
se chovati měli, v takové příčině nic neví ani tu tehdáž
nic psaného neviděl.
Nato od Trestera promluveno, že řád střelcuv ukazuje, komu ručnice nespustí, že ji má do země aneb nahoru vobrátiti a ne mezi lidi, jako jest Václav učinil a
skrze svou nešetrnost ho postřelil. Když strany tak na
odporu byly, jest jim den k průvodum - od práva polozen, na kterýž ony stojíce, Trester dal císti svědomí
listovní a instrukci těch, kteří k terči střílejí, k tomu
mluvě, že žalobu svou svědky srovnalými provozuje, kterak
skrze nedbanlivost a nerozšafnost svou Václav obrátil'
ruenici mezi lidi, maje do země neb nahoru ji držeti,
jeho jest nenálditě o zdraví připravil a věčného z něho
chromce učinil. A div jest, ze s takovým zacházením ~ tou
rucnicí žádného jest více nezabil, jakz ten svědek Smid
Homer v svědomí svém toho dokládá. Na to od Václava
mluveno, ze ho ohvinil, kterak by nenáleiitě a zoumyslně
jeho Jana o zdraví připravil, ježto aby, zoumyslně jemu
učinil, žádný svědek nedokládá, ani ten Smid. Ježto kdyby
pak on i toho [prokázal], CO v svém svědomí doložil, poněvadž
závazku neučinil ani na svou víru a duši toho nepřijal,
tehdy podle zřízení zemského svědcmí jeho ku právu postačiti nemá. A více v něm chlouby, ze pravdu svědčí,
nežli jaké Janovi platnosti. A jakž při hlobě od sebe
oznámil, ze SaIn)fil a pouhýlU přepnštěnínl božsk}Till to
se jest trefilo, tak i nyní praví, čemuž jest nerad,vo tom
neví co říci a nerad mu toho neštěstí přeje. Ze pak
z žádné zoumyslnosti toho jest neučinil, nemaje s ním
žádné zlé vůle před tím, žádal za čtení odvodu svého
listovního a registry zapsaného a k němu mluvil, že nevinu svou i odpověď na žalobu danou ukazuje. Když mu
ta ručnice selhala, že ji zhuru ddel, potom Jan k rucnici
šel, loktem v ní šekoval a zavadil; kdyby na stranu byl
odšel a jí se nedotýkal, byla by se jemu ta nešťastná
příhoda nestala mimo všecku jeho Václava naději, o cemž
sám Trester dobře ví. I to před rychtářem mluvil, že
nerad a nechtě to jest učinil. Kdo se pak nechtě a nerad
čeho dopustil, by se i mordu dotýkalo, býval toho podle
práva prázen. Nato dal čísti z práv městských kap. 28.,
art. 2. a 11. s tím pro mluvením, ze mu o žádné instrukcí
nic povědíno nebylo od starších, ani tu napsána nikde!.
nebyla ani jemu ctena.
. Zase od Jana mluveno, že tím jest zavinil, ze jest
mezi lidi s rucnicí, která nespustila, šel a ji nenáležitě
držel. On pak Jan aby se té ručnice dotýkati měl, však
jest to provedl, že od ní daleko jest stál. I kterak hy se
ji dotýkati mohl, to jest proti rozumu, jako i to, co Koč
vara svědčí, že by Jan řekl, an by mu to Yáclav nerad
učinil. Kterak to pravda býti muže, však Jan česky mluviti a Kočvara německy neumí. Slrany pak práva měst
ského, to se na to vztahuje, kdyby kdo na svobodný silnici neho ptáka stHlel, a ne na to, kdež se k terči střílí.
Naposledy co se střelcuv dotýce, oni nejsol povinni
každému zvláště instrukci čísti, poněvadž ji mnozí pamatují a u~lějí, jako i Václav, sa on při nich dosti dlouhý
čas.

Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Ačkoliv
z svědkuov tobo se nenachází, aby Václav Křepelk~ jakou zlou vuli kdy k Janovi Tresterovi ručnikáři míti měl
a vedle toho jemu zlým oumyslem zoumyslně jemu škoditi a ubližovati chtěl, ale poněvadž se tomu z svědkuv
vyrozumělo, že Křepelka na vostrově při střelbě z ručnic
neopatrně a nešetrně mezi jinými lidmi s svou ručnicí,
kteráž mu nespustila a nevystřelena byla, jest zacházel a
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la v tom teprva zapálivši a spustivši jest vystřelila a Tresterovi ruku škodně postřelila, i z té přÍči;y dává se jemu
za právo proti Křepelkovi tak, že skrze jeho nerozšafné
a neopatrné s ručnicí nevystřelenou zacházení za to ruky
prostřelení Janovi Tresterovi 50 k. m. povinen jest v dvou
nedělích dáti. Act. die Galli.
3. 157J.
Ru7wp. Č. 3 f. 59. (lIlajestát cís.
IvIaximiliana střelcům na vos trol' nad mostem Pražským
daný.) lily Maximilian druhý, z buoží milosti volený Římský
císař, po všecky časy rozmnožitel říše a Uherský, Český,
Dalmatský, Charvatski etc. král, arcikníže Rakouské markrabě i\fora\'ské, Lucemburské a Slezské kníZe a L~zické
markrabě, oznamujem tímto listem všem: Jakož jest slavné
a svaté paměti císař Ferdynand, pan otec náš nejmilejší,
střelcůnl všech tří měst Pražských, kteh" na vostrově nad
mostem Pražským u horního přívozu St. M. Pr. střelbou
kralochvíl obycejv provozovati a v tom cvičení mají, tejž
voslrov, aby na nem takovou kratochvn provozovati mohli
pro takové cvičení, (tak aby jim v tom od žádného pře:
ká~ka .ciněna nebyla), však do vuole své, milostivě popříti
raClI, I vzneslI sou na nás jmenovaní všickni střelci, že
sou podle takového milostivého pana olce našeho nejmilejšího propůjčení na tejž voslrov nemálo pro zbránění,
aby od vody umenšován nebyl, a tak i na jiné stavení
vynaložili, prosíce nás s ponržeností, abychom jim na
tejl vostrov podle vejš dotčeného propujcení, aby tím
jislsí bejti mohli, privilegium a obdarování milostivě dáti
a tak jim to ztvrditi a zosvoboditi ráčili. K j ejicbžto takové ponížené prosbě nakloněni jsouce a chtíce tomu,
abv Jeden každý z nich, zvláště pak mládd, k takovému
:,!icenf ': stř,e:bě ,ChtivějŠí byla, s dobrý~ rozmyslem, na·
Slm jlstym veaomlm, mocí královskou v Cech ách a s radou
včrných našich milých takového propůjcení nadepsaného
vostrova tÍnlto naším listerll císařskjT nl jim stvrzovati a
k tomu, aby touž střelbu a kratochví1 k cvičení svému na
témž vostrově bez překážky provozovali a jeho svobodně
\'rLinami a k tomu podobnými uzitky užívati mohli a moc
jměli, povolovati a tak jim jej, však do vuole tolikéž
naší císařský a bez pohoršení práva a spravedlivosti jednoho každého, kdo by se jaké k témuž ostrovu jmíti
pravil, a všelijakého umenšování již dotčeného ostwva
?svobozovati ráčíme. Nadto jim i toho dovolujem a právo
1 mocnost dáváme, aby každého toho, kdozby koliI' z nich
anebo z jiných cizích osob tam se přitrefujících jakého
neřadu, buď skutkem nebo neuctivou a oplzlou ř~cí dopustil anebo nětco neslušného proti dobrému řádu před
sebe bral a bráti chtěl, aby toho každého podle slušného
užívání prá\'a k skutečnému treslání přivésti mohli tak
aby na témž vostrově, zvláště pak při té kratochvíli,' jakž
v)iných měst:ch obyčej jest, všelijak dobIJ' řád, svornost,
laska a pokOJ ode všech zachován byl. Chtíce lomu konečně, aby oni střelci, nynější i budoucí, tak a na ten
zpuosob, jakž se nadpisuje, téhož vostrovu provozováním
té slřelby i jináč, jakž vejšeji dotčeno, v užívání byli a
bejti mohli, bez všelijaké jednoho každého překái.kv.
Přikazujís:e při tom všem poddaným našim královst~í
tohoto Ceského, zvláště pak Pražanům všech tří měst
Pražs,kých, . nynějším i budoucím, věrným milým, abyšte
z pocatku jmenované strelce, nynější i budoucí, při tomto
obdarování našem, což se koliv v tomto listu píše jrněli
drželi a neporušitedlně zachovávali, žádných jim' v to~
překálek nečinÍce ani komu jinému činiti dopouštějíce
pod uvarováním hněvu a nemilosti naší císařské, jakožto
krále Ceského, i našich dědicuv a budoucích. králuv ':::eských. Tomu na svědomí pečet naši císař;kou k listu
tomuto jsme přivěsiti rozkázali. Dán na hradě našem
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Pražské91 v pondělí po Svátosti 1. b. 1571 a k1;,álovství
našich Rímského devátého. Uherského osmého a Ceského
třímecítmého. I\1aximilianus.' Ad man datum SaCla(; ca\;sareae
maiestatis proprium. MikulH Walter.
4. ló75, 24. ledna. Rukop. č. 3 f. 6. (Smlouva
a porovnání mezi p. purkmistrem a radou St. M, Pro a
staršími střelci všech tří měst Pražských o vostrov u pří
vozu nad mostem Pražským.) My purkmistr a rada i na
místě vší obce St. i\I. Pr. oznamujeme tímto listem naším
přede všemi vůbec, kdož čísti nebo čtúcí slyšeti budou
a zvláště kdež náleží: Jakož jsou všech tří měst Pražských
strelci, kteří na vostrově nad mostem Pražským u přívozu
našeho ležícím střelbou kratochví1 provozovávají a cvičení
v tom mívají, sobě odJ. Mti nejjasnějšího knížete a pána,
pana 1'iraximiliana druhého, voleného Římského c(saře, po
všecky časy rozmnožitele říše a Uherského, Ceského,
Dalmatského, Charvatského etc. krále, arciknížete Rakouského, rnarkrabie Moravského, Lucemburského a Slezského
knížete a Lužického markrabie, majestát a privilegium,
kteréhož datum na hradě Pražském v pondělí po Svátosti
lé5a etc. sedmdesátého prvního, vyžádali a vyjednali, jímž
nekteré milosti a obdarování v jistých arty kulích na ten
dotčený ostrov milostivě dáti a k nim povoliti ráčil:
předně pak, aby oni střelci téhož ostrovu svobodně vrbinami a k tomu podobnými puožitky užívati mohli a moc
měli, jakž jej vsak do vuole své J. M. Cá etc. a bez pohoršení nráva a spravedlnosti iednoho každého kdož hv
~e jakú k témuž ~strovu míti pravil a též bez ~šelijakéh;
,1eho umenšení osvoboditi jim střelcům ráčil, i že nám
sHchupsaným purkmistru a radě i vší obci dotčeného St.
M. Pr. od slavné a svaté paměti nejjasnějšího knížete
p#na, pana Ferdynanda, císaře Římského, a Uherského,
Ceského etc. krále, pána našeho nejmilostivějšiho, majesta tem prve, totiž léta etc. šedesátého druhého v outerý
po sv. Matouši ev., polovice předdotčeného ostrovu nad
městem ležícího se vším příslušenstvím a puožitky jeho,
s plným panstvím dědičně jest dána a darována a podle
toho, nýbrž i před tím let předešlejch od starodávna
v držení a užívání jeho vždycky sme byli a posavad
znostáváme, proceZ také časně proti takovému obdarování
jim střelcum· danému sme se ohlásili a v tom arty kuli
strany toho ostrovu a požitkuv jeho místa nedali. Kdež
pak o to přátelské porcvnání a jednání společně s nimi
staršími a jinými střelci nahoře jmenovanými majíce a oni
našemu starš.ímu a přednějšímu vejš dotčenému privileglUm a majestátu, také dání polovice předdotčeného
ostrovu vyrozuměvše tomu s strany panství a vrchnosti
naší sou místo dali a dávají, že toho ostrovu polovice
dolejší a ten díl po vodě z obou stran, jakž břehové jeho
sami v sobě scu, pH nás a potomcích našich i vší obci
St. M. Pr. vždycky v časích budoucích zuostati a témuž
měslu náležeti má.
Dále pak O jiné artykule strany té polovice a dílu
tO~lO v ostrovvu nám dědičně náležitého takto sme se spolecne a prátelsky v tom snesli a srovnali, aby tíž střelci
výš jmenovaní na tom oslrově anebo polovici jeho dolejšív(l) }šelijakú střelbu i jiné kratochvíle své, kteréž
?bycejne provozovávají a cvičení v nich mívají, k čemuž
I prve od mnoha let povolení a propujčení od předkuv
n~~ich i ?d, nás v jso~ měli a. mají, provozovati bez pře
kazky kaz~leho cloveka mohlI a svobodu měli, jakž ten
artybl I pní ~. nahoře dotčeném majestátu a privilegium
J. MtI neJjasnejšíl;,o lmízete a pána, pana Maximiliana druhého, voleného Rímského císaře, Uherského a Českého
krále etc., polození a jim daní v sobě znějí při tom oni
se zustavují. Také od nás povolení k to~u mají, aby

48*

380

XXa. Řeka Vltava. -

Most KMzťiv.

vrbiny anebo proutí při zemi vyrostlé všev~:? oni s~řelc!
pro potřebu a pripravení placu prostranneJ~!ho k vstrel?e
i k jiným kratochvílem a věcem" b~ď ~~ke .. k, nekt~rym
stavením dáti vysekati anebo vykluc!t1, tez k JlUemu uz!tku
obrátiti a přivésti mohli, kromě na j":,dnom ku:u ane?~
dílu totiž od toho místa, kdež toho casu na te POlOVICI
ostr~vu topol nejmenší proti vrbě, kteráž na brehu téholo
ostrovu proti vápenici obecní ??tč:ného St. ~1. Pr;. ,:-'hl~
anebo rohu zdí z té strany k lazm od starodavna recene
Písané, stojí, nebo toho místa a kusu ostrovu. dolův ~o
vodě do konce jeho i s vrbinami a s travaml v nas! I
potomkův našich a vší obce ~t. M., Pr. n;,OC! pozuo~;avu~
jeme a zanecháváme budouc!ch vsech casuv ~ uZlv,ám
našemu i potomkův našich a obecnímu anebo ,take kdy:by
za užitečné i potřebné býti se uznalo od nas a naslCh
potomkův komu, buď darmo aneb~ proti iis~ému ,plaotu,
propůjčiti. Však vidělo-li by se častoJmenova':'ym sll'elcum
na místě tom jim (jakž vejš dotčeno) propůJceném k vyklučení toho vrbí nětco při břehu toho ostrovu z obou
stran vedle vody vuokol dáti vysaditi, to budou moci
učiniti a jeho, jak i jiného proutí i vrbí, té, trávy, na
tom ostrově potomných časův užívati. Než toto se znamenitě vymienuje: Kdyžby obce naší, b~ď. pro opatř~ní
jezuov při mlejních, buď J. Ml! Cé etc. sIlmc svobodny~l~
a cest obecních opravovati potřeba byla a ukazovala, tez
také pro dříví přistavování kolí v břehu bití, vždycky
bez všeliké překážky jich střelcův nynejsích i budoucích
potomkův jejich, také každého člověka, tu svobod.u mám~
my i potomci a budoucí naši míti a dáti :nOCI sek~tI
k takovým potřebám všeliké proutí z vrbí I z topoluv
na tom ostrově z toho kusu jim střelcum k těm kratochvílem a střelbám propůjčeného, jakz nejednou výš dotčeno, pokudz tu státi a trvati bude, též i to, které by
při brehu ostrovu .toho ~~su na o?ou~~ stranách ",v~ok~l
yysázeno bylo, dál! klestit! a sekatI, ~ez kol! k ~nvl pn:
stavování v bíti. S strany pak písku ze ten ne ma mkdez
na tom ostrově v místech těch, v kterých střelby a kratochvíle
kopán a brán býti ani jámy se tu
dělati
když do cihelny anebo vápenice
obecní
také jinam k obci písku potřebovati se bude,
tehdy ~, tom místě k obci St. M. Pr. po ten topol malý
II od něho až k konci téhož ostrovu zanechaném a napřed
vyminěném i vyměřeném anebo v náklích (jest~i se tu
kteří vzdělaly) písek bude moci kopán a brán býtI tohko
ku potřebám obecním. Co se pak do týče přívozu našeho
nad mostem Pražsky'm leZícího přes řeku Vltavu na druhou
stranu i na ten vostrov častojmenovaný, kdež se převo
zují kterýžto přívoz vždycky od starodávna k obci St.
M. 'Pl'. jest náležel a posavad náleží, jehož my a obec
naše v užívání vždycky až posavad sme, ten při tom starodávním zpuosobu a uží"ání našem i obce budoucně zuostati má. tak aby na tom přívoze lidem všelikým i střel
cům tÚ těm kteří by u služe::míka jejich na často řeče
ném' ostrově 'šaty práti chtěli, přívozník nás obecní toliko
s čeledí svou k tomu od p. purkmistra pánův St. M. Pr.
anebo úředníkův jejich mostských nal'ízení proti jisté záplatě plavením a vozením lidí i jiný~h věcí e~s!uhoval a
je prevozovai, jak na druhou stranu reky, takz I na ostrov
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ten což od starodávna vždycky jest bejvalo, a jiný žádný
ab; na ublížení a ujmu důchodův obce dotčeného Star.
M. Pro proti privilegiím a jistým obdarováním Zádného
nepřeplavoval a nepřeyozova1. A přh'ozníku anebo služebníku obecnímu na témž přívoze i budoucím a potomkům
jeho od p. purkmistra a pánův (však do vuole jejich) na
tom ostrově a v tom místě od dolejšího konce po vodě
vymineném vykázáno a vyměřeno i toho propůjceno jest,
aby šest bidel na koiích zavěsiti a pripraviti mohl pro
sušení šatuv všelikých od soused praZských i jiných, kteří
by u něho doma sobě práti a vyyařiti daly, však od těch
pradlí a čeládky jejich, když ?! je tam na o~tr~v , k. sušení těch šatův převezl, ahy tez plat k obCl nalezlty, Jako
od jinich, bral a darmo jich neprevozoval.
Na svědomí a potvrzení i pro dokonalejší toho všeho
jistotu, také v budoucích časích zdržení, my svrchupsaní
purkmistr a rada pečeť naši menší k tomuto lIstu, kterýž
jeden střelcům nahoře jmenovaným sme dali a druhého
sobě zanechali, přivěsiti rozkázali. Jenž jest dán v Praze
v pondělí po památce sv. Vincenci a před Obrácením sv.
Pavla k víře křesťanské 1. - 1575.
5. 1610. 18. cervna. RullOP· č. 1(167 f. 251.
(Zprávy ku p~třebě Engelhartovi Jungovi proti Andresovi
Frydlovi.) Kundrát Preus, J. Mti Cé sluzebník z Normbe~ka, zprávu dal tuto: Byl sem s ma?zelkou a dítkami
meimi v outerý Svatodušní na vostrove nad mostem na
pr~cházce a posadil sem se na trávě. V tom pi-išel tam
také Engelhart Jung s manze1kou a hospodiní a s celádkou
sv on žádaje mne, abych ještě chYilku u něho vo~tal, neb
sem chtěl již domů jíti. A brzo potom šel rí11mo nás
Andres Frydl s čtyřmi osobami a Engelhart řekl: Pěkně
sluší, když poctiví tovaryši s takovo~ šelmou a s š;olířem
chodívávají. Na to Andres Fryd! ncco za odpoveď dal,
cOž Engelhart srozumil, jako by mu šelem nadával.
A pro tož vstav podepřel ruky po té straně, kdd tnlich
měl a řekl: Co ty mě nadáváš šelem? Andres mu odpověděl. že mu nenadává šelem, ale že jen řekl: Nikoli,
žádná šelma. Ti, kteří s Andresem Frydl:;m šli i m!u;i~i
s Enuelhartem~
ale já sell1 na svýn1 mÍste zuostal sedetl~
b
takze sem nemohl srozuměti, co by bylo. A když oni tak
spolu mluvili, tu Andres odešel a Engelhart Jung vostal
tam dáleji s těmi čtyřmi tovaryši. Ale aby tuhch vydoblt!
měl, to sem neddě1.
Ham Bartl fedršmukr, měštčnín St. M. Pr.: Na vostrově byl sem na procházce i řekl Jung k Frydlovi:
Ty šelmo, ty zloději, já tobě tvý zlodějský knsy vyje.vím.
Postavil ruku k tulích", ale nevytáhl Jej. Potom prav!l ke
mně a k druhejm: Co nemůžete s poctivejmi lidmi zacházeti, nezlí s touto šelmou: Dáleji nic.
J oachim Sultis z Berlínu oz~ámil: Byl se~ s krajanem mejm Janem Bartlem pernarem na voslrove na procházce a Engelhart pra"il k Andresovi: Tu jest ten šelma
a zloděj. A pravil k nám také, proč s zlodějem a s šel:
mou chodíme nebo že on zlodějství na lC čbo prokázat!
chce. Ale ab~ lulich vytáhnouti měl, to jsms my neviděli.
[Pak svědčili i Rugier Theodori pernař, Jan Sleinic z Nymberka u Hal1u, tovaryš tkaničkářský.]
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Část Klementina,
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Číslo pop. 90aa.
(K o v árna.)
1. ]451, ll. září. Rukop. č. 90 f. 206. Mathias
sutor et Katherina e. domunculam sitam in acie penes
claustrum s. Clementis erg a Ursulam, relictam Petrl dielarii, pro lIlI s. XX gr. Act. sabbato post Nativ. M. V.
2. 1452, ll. ledna.Ru/wp. č. 90 f. 212 a č. 2103
j. 55. Johannes Cubierz dictus el Anna e. d. sitaru in
acie penes c1austrum s. Clementis et contra domum Wenceslai Peniezek erga Mathiam sutorem pro VI S. gr. Act.
fer. III. post Epiph. d. (Peníze kvituje Ursula, relicta Francisci mensatoris.)
3. 1463, ll. května. Ru/wp. č. 2141.f 333. Johannes Kubierz faber fasslls est, se teneri in XXX s. gr.
debiti Laurino, officiali in Costelecz, et hanc summam
proscribit in ďomo sua ex opposito domus vVenceslai Peniezek penes claustrum s. Clementi immediate. Acl. fer. Hll.
post Stanis!ai.
4. 1470, 4. srpna. Ru/wp. č. 2105 f 294. Mathias
faber et Dorolhea e. d. prope pontem in acie penes
murum c1austri s. Clementis siluatam aput Tohannem Kubierz pro LXXVIII S. gr. Act. sabbato ante Sixti. (Peníze
kvituje Matllias, frater ohm Johannis Kubierz.)
5., 1484, 4. května. Rukop. č. 2106 f. 137. Michael faber et Alena e. d. erga IIIathiam fabrum pro
XXX s. gr. pro Act. die S. Floriani. (Kvituje j\lathias faber de Parva Parte.)
6. 1521, 16. března. Rukop. č. 99 f. 91. Kdež
jest pozuostal duom a nádobí kovářské po Michalovi kováři od mostu i stala se smlúva mezi Dorotú, manželkú
po témž Michalovi ostalú, z jedné a Ondřejem a Janem,
pastorky, z strany druhé, takle on Jan, syn mladší, ujal
jest ten duom - vLk. gr. pro Ac!. sabbato ante Gertrudis.
Rukop. č. 1047 f. C. 19. (Mezi
7. 1523.
Dorotú, někdy Michala kováře manželkú, a Janem, pastorkem jejím, z jedné a Ondřejem, synem téhož lVfichala,
z strany druhé.) Pan Tomáš, kovář od brány Poříčské,
vyznal: Když sem byl požádán od Jana, syna nebo Michala kováře, abych byl při podělení a pošacování statku
po témž Michalovi zuostalého, i šacovali nejprvé duom
ve sto k. Ondřej a Dorota, macecha jeho, a Jan, jakožto
mladší bratr, volil, že jej, ten duom, v té sumě jmenované ujímá na ten zpuosob, že díly Ondřejovi, bratru
svému, a maceše své odtud vydati měl. Pak jest Ondřej
s Janem o svuoj díl mluvil a Jan k němu pověděl, že ty
máš prve ná sv6j díl XXX k. gr. kterajchf nebo otec dal
k zivnosti, a Ondřej tomu neodepřel, než tak řekl: Co

*) Nynější Klementinum činilo tři ochozy domu, ulicemi od sebe rozdělené, dva menší na straně západní, jeden
větší, jenž zaujímal celý ostatek. Půdorys jich zhotovený
r. 1710, mající představovati je, jak vypadaly 1'. 1556,
toliž pred zalozením kolleje Jesuitské, nachází se u Schallera, Beschreibung Prags l, 40.

rohu jihozápadn!m. *)
jest tobě nyní do toho. A potom sú se o šaty i o jiné
sl'Tchky dělili a já šel pryč.
Pavel kolář: Když sem stál v radě s Dorotú Michalovou proti Ondřejovi a Janovi, synuom někdy Michala
kováře od mostu, o kšaft téhož Michala, otce jich, i stálo
v tom kšaftu, že Ondřejovi, synu svému, dal sem k živnosti XXX k., bude-li chtíti díl míti s manželkou mou a
s Janem, synem mým, tehdy aby těch XXX k. zase do
dílu položil nebo aby sobě je v díle porazil. A také sem
při šacování a podílu k žádosti Doroty kovářky byl, tak
že jSlÍ ona Dorota s Ondrejem, synem starším i\lichalovim, šacovali duom ve sto k. gr. a Jan, mla[ d]ší syn,
jej v té sumě ujal. Pak při tom Jan řekl k Ondřejovi,
bratru svému, že ty máš na díl sv6j prvé XXX k, a on
jest tomu neodeprel, nel. řekl, což jest tohě do toho.
(Prisouzeno na Ondřejovi XXX k., aby je do spolku
položi!.)
8. 1524.
7i:f1ntéž f. 10 a 14. (Mezi Dorotú,
někdy Michalovú kovářkú, a Ondřejem kovářem, pastorkem jejím.) Pavel kolář svědčil: Když přišla ke mně
Dorota Michalová, žádala jest mne za to, abych s ní
došel ku p. purgmistru, aby -ráčil své povolení dáti, aby
se ten sklep zapeceti!. I dal své k tomu povolení, že jest
jej rychtář zap;;četll. Toho času Rukavice byl rychtářem.
A Vondra měl od toho sklepu klíče; a potom jsú
odtrhány a potom sem já s Rukavicí rychtářem tam
chodil, i vohledal rychtář pečeti. že sú hajbány. Potom
jSlÍ páni rozkázali, aby se o ten statek podělili; a potom
když sú ten sklípek ote\'řelí při tom dělení, že sú peněz
tu nenalezli, kde jest je nebo Michal kovář schoval, jmenovitě pod trukami sto k., jakož tak v svém kšaftu o nich
byl oznámil.
Jan, pastorek Doroty kovářky: Některú neděli po
smrti nebo :Michala, otce mého, přišel ke mně Ondřej,
bratr m6j, a já byl nemocen. I řekl mi, lak já ty peníze
vezmu.' A já mu řekl: Nebeř ty nic, chceš ty skrze to
nákú nesnáz míti, vida, že jest zapečetěno, a ty chceš
pečeťmi hýbati.
A on řekl: Však žádnaj nezví; a já
mu řekl: Již ty pak delaj, co chceš, já s tím nechci nic
míti. I šel sem od něho s tím pryč. A pak nazajtří přišel
ke mně a já mu řekl: Proč si ty pcníze vzal, teď mátě
ohledávala, že jest pecefmi hýbáno. [A on řekl:] Nu již
sem já je vzal. A on se na mě okřikl, jako by chtěl bíti
a já mu nic nesměl řéci, a on mi řekl: Poď se mnú, a
já řekl, kde, a on řekl: Poď, jedno. I šli sme až
k tomu Havlovi nožieři za Poříčskou branou. I nepamatuji toho, kdo jest, Vondrák-li čili Havel, ty peníze
z lochu vynesl, než pamatuji, 'že jest pytel a v pytli
vopasek a jiní měšci. I vondal je Vondra s tím pytlem
d" mošny i nesl je domuov. A já mu řekl: Kéž mi také
některý peníz dáš.
A on se na mne okřikl, co chceš,
aby utratil, i nedal mi nic a kázal mi domóv a řekl mi,
však já tobě dochovám, až budeš starší. - Jan sklenář:
Byl sem tehdáž v podruží u nebo Michala, když se jest
roznemohl před smrtí, i to sem viděl, ze jest nebo Mi·
chal s syny svými snesE peníze do sklípku a potom jeho
synové zamkli ten sklep svými zámky a klíče vzali k sobě.
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9. 1524.
Ýal1déž f. F. 20. (Mezi Ondřejem
kovářem a Janem, bratrem jeho) Jakub Trubka vyznal:
Jest mi to dobře vědomo, že nebo Michal kovář Ondře
jovi, synu svému, polovici oddal nádobí kovářského
k jeho živnosti a řemeslu a při tom jest také manželka téhož Michala byla a týž k tomu svú vuoli dala,
aby se on při tom nádobí živil a svého hleděl. A k tomu
tajž Michal dal jest jemu Ondřejovi. lIlI k. s,;-puov.
A též manželka Michalova k tomu vuoh dala a pn tom
byla. Než o penězích hotových já o žádných nevím,
by mu jaké peníze dal, neb jest pravil, že peněz
žádných nemá. - Václav puškař: Byl sem při tom, když
jsú kováři šacovali to nádobí. I šacovali je ve XXXIII k.
Tu sú počali děliti na tři díly to nádobí, i nemohli v to
trefiti právě na tři díly, neb jsú byly toliko dvě nakovadlně veliké. I řekli k nim kovári: Milí bratří, poněvadž
nemuož roven býti, srovnajte se o to s macechú a splaťte
jí její díl. A ona k tomu vuoli dala, pověděla, že já na
něm děliti nebudu, mně ho potřeba není. Pak já toho nic
vědom nejsem, prodávali-li sú oni bratří sobě Cíli sú sobě
darmo dávali, než to pamatuji, že jest bratr mladší na
tom nádobí dělal.
Jan, tovařiš kovářskaj z Berúna: Dělal sem toho
času u Vondřeje kováře, že jest sobě byl koupil železo
od zámečníka, když jest chtěl nakovadlnu dělati; pak
mu se bylo uhlí nedostalo i koupil ho sobě v'uoz a
spously sobě z toho drobného železa dělal. A potom" tech
poust sobě nakovadlnu dělal a potom když sobě tu na
kovadlnu udělal, i udělal sobě hned tam v domu u Vodrané
brány.
10. 1539, 15. Estop. RullOp. č. 2134 f. 336. Jakož
jest nějaký rozdíl a rozepře byla o statek pozuostalý po
někdy Václavovi kovářovi oe! mostu mezi Martou, manželkou téhož Václava a Kateřinou, dcerou jeho, i jsú se
srovnali, že táž Marta v tom ve všem stalku má mocnú
hospodyní zuostati a jí Kateřině vydati LXVII k. XXVII
gr. a V den. m. - Act. sabbalo post Martinum.
11. 1543. 31. ledna. Rulwp. č. 1130 f. 546. Jakož
jest Kateřina, dcera někdy Marty kovárky od mostu, . žádala jest, poněvadž Anna, sestra její z tohoto světa Jest
sešla, nemajíc let dospělých a žádného bližšího přítele se
nenachází mimo ní, aby v statek a díl ten její jakozto
sestra vlastní vpuštěna byla. Tomu pp. úředníci šesti panští
odpor učinivše oznámili, že ačkoli ona Kateřina na týž
statek se nápadem jakožto po sestře své potahuje, ale poněvadž s městem tímto trpící není a tohoto práva se jest
zhostila. že oni na místě obce k tomu statku lepší právo
a sprav~dlnost mají - . Zase od puovoda mluveno, že
jest ona nikda od tohoto práva odpuštění nebrala, nýbrž
že jest duom ten zde u mostu po rodiCích v jisté sumě
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s manželem svým ujíti chtěla, ale že ji ani manžela jejího
to nemohlo potkati, a tak nemohúce zde živnosti míti,
musili se jinam obrátiti, kde by živnost míti mohli. A nad
to že jest túž Annu sestru při sobě chovala, ji odívala a
opatrovala, až i u ní jest umřela. Protož poněvadž jest
pfítelkyně nejblizší a krev její, že žádá téhož nápadu
jakožto sestra užiti. Proti tomu od pp. úředníkuo mluveno:
ackoli se tím zastírá, že jest odpuštění od tohoto města
nebrala, a že jest sestra její, čemuž oni neodporují, aby
sestra její býti neměla a také i tomu. že jest odpuštění
žádného od stolice této zde v radě nebrala, neb není
obyčej, aby ženy bráti měly odpuštění. Ale poněvadž jse
jinam obrátila a na jiném právě obyt s manželem svým
měla, již se tohoto města zhostila.
Tu p. purgmistr a páni nalézají: Ačkoli to se
jest našlo, že ona Kateřina, někdy Marty kovářky od
mostu dcera, Anny sirotka v městě tomto a pod právem
tímto z tohoto světa sešlé vlastní sestrou byla, ale poně
vadž táž Kateřina manžela sobě zvolivši z tohoto práva
se jest vybrala a s manželem svým pod jiným právem se
osadila, i z té prícin)', poněvadž žádného přítele příbuz
ného a pod právem tímto usedlého po Anně sirotku se
nenachází, takový statček obci této se při povídá. Act.
fer. lIlI. ante Purif.
12. 1542, 24. ledna. Rukop. Č. 2111 f· 329. Jakub
Poledne a Anna k. d. jdúc k mostu ležící na rohu podle
kláštera sv. Klimenta od poručníku ov nebo Marty Kulhánkové kovářky za sto k. gr. č. Act fer. III. post Vincenc.
13. 1548, 14. ledna. Rt/hop. č. 2iľZ f. 123. Matouš
Čihař kovář a Anna k. d. od Anny Polednové za sto k.
gr. č. Act. sabbato post octavam Trium regum. (Splaceno
1". 1555.)
14. 1569, 12. ledna. Rukop. č. 2118 f. 212. Havel
Nunvář kovář a Dorota k. d. vedle domu Stanislava koláře ležící od Matouše Čihaře za sto k. gr. č. a svršky
k tomu všecky za 60 k. gr. č. AcL fer. lUl. post Trium
regum.
15. 1583.
Rukop. Č. 2112 f. 43. Anna, někdy
Havla kováře a již Václava Vostrovského manželka.
16. 1588, 13. září. Ruhop. Č. 2112 f. 297. Jakub
Menšík z Menštejna k. d., kdež kovárna od starodávna
byla, proti mostu Prazskému podle placu kostela Jczuituov
ležící od Anny Vostrovské za 800 k. gr. č. Act. pridie
Exalt. s. crucis.
17. 1593" 21. července. Tamtéž J. 401. Velebný
kněz doktor Václav Šturm, rector kolleje cís. Soc. Jesu
sv. Klimenta k. duom nározní proti mostu při krchovu
též kolleje od p. Jakuba !vlenšíka z Menštejn\) na Mokropsech a Vonoklasech, místo sudího království Ceského, za
tisíc k. gr. č. Act. pridie Mar. Magd.
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XXI.
V ulici
Císlo pop.

KřižOVl1ické.

leou.

Rulwp. Č. 2lO2 f. 317. Bernardus
1. 1434.
carnifex.
2. 1443, 27. dubna. Rukop. č. 90 J. 80. Benessius
murator et Margaretha e. d. ex opposito balnei in gradu
inter domos VYackonis carnificis et Stephani kárník erga
Procopium piscatorem pro 6'!2 s. gr. Act. sabbato post
Georgii.
3. 1449, 13. října. Tal1~též J. 183. Johannes Suchan et Brigida e. d. sitam penes domum olim Stephani
lapicide ex una et Mathei ca1cariste parte ex a1tera erga
Benessium muratorem pro VlIlI s. gr. Act. fer. II. ante
GalIi.
4. 1453, 29. listopadu. Rulwp. č. 2105 J. 7. Laurencius Tepliczka dictus et Mařka e. domunculam cum
curiola in platea, sicut itur ad s. Martinum parvum ab
hospitali penes domum Johannis Suchan et Matie řečník
erga prefatum Johannem Suchan pro V s. gr. pro Act. in
vig. Andree.
5. 1469, 23. října. Tamtéž J. 285. Jacobus braxator
Swata e. d. inter domos Johannis Rozum et Mathie
circa Laurencium sutatorem pro XII s: gr. pr.
Act. die Severini.
6. ]486, 14. března. Ruhop.
2106 J. 175. Duchco
cultellator et Dorothea e. d. prope hospitale inter domos
Křtěn ex una et Margarethe, relicte olim Mathie řečník
ap ut Petrum, magistrum coquine, pro XV s. gr. Act. fer.
III. post Judica.
7, 1487, 30. října. Ruhoj. č. 94 J. f. 66. Duchco
cultellatol~ Votava fassus est, quia tenetur V s. gr. pr.
Matheo Capek a melone, quas proscribit in domo sua
jnter domos Křtěn et Margarethe, relicte Mathie řečník.
Act. fer. III. ante 00. SS.
8. 1501, 29. dubna. Rt/kop. č. 3107 J. 202. Katherina, copthoralis Mathei aurifabri, e. d. penes domum
Barthossii Rečník el domum Krztien a Duchcone cultellatore dicto Votava pro XV'! s. gr. Act. feL V. post
Vitalis.
2
9. 1501, 5. cervence. Tamtéž f. 204. ;Vfatheus
serator et Anna e. d. a Katherina, Mathei aurifabri copthorali, pro XVIII'/2 s. gr. Act. fer. II. post Pro,copii.
. 10. 1510, 30. října. Ruhop. č. 2108 f. 69. Johannes
d,ctus Mistřík et Katherina e. d. inter domos Barthe et
Johannis dicti Pudík a Matheo serratore pro XVIIl1/ 2 s.
gr. Act. fer. IIII. ante 00. SS.
ll. 1510, 3. prosince. Tamtéž J. 70. Gallus carpentarius et Anna e. d. a Johanne Mistřík pro XVllI'/2
gr. pro Act. fer. III. ante Barbare. (Zaplaceno r. 1517.)
12. 1523, 27. srpna. Rukop. č. 2109 J. 318, Kříž
švec a Anna k. d. blíž špitálu u mostu mezi domy někdy
Bárty řečníka a Pudíka nožieře obostranně od Havla tesaře za XIII k. gr. pr. Act. fer. V. ante Augustini.
(R. 1525 trh zrušen.)
13. 152&, 20, dubna. Rukop" č. 2110 f. 86. Vít
krejčí a Majdalena k. d. od Havla tesaře za XP/2 k. gr.
pr. Act. fer. V. anle Georgii.

c.

14. 1527, 10. prosince. Tamtéž J. 239. Šimon
zedník a Dorota k. d. mezi domy Pudíka nožieře a Bartové řečnice od Víta krajčího za XlIII'!, k. gr. pro Act.
fer. III. ante Lucie. (R. 1530 splácí dům vdova Dorota.)
1ó. 1532, 14. května. Rukop. č. 2111 J. 22. Marta
Pabianka k. d. vedle Pudíka a Bartovy dcery od Doroty,
Bártovy dcery, za XV k. gr. č. Act. fer. III. ante Sophie.
(Splácí Beneš ručníkář.)
16. 1538, 6. dubna. Tamtéž f. 214. Václav, syn
Knejslíků, ·zámecník a Kateřina koupili duom pozuostalý
po nebožce Pabiánee mezi domy Pudíka a Vlčka nožířuov
od Beneše ručníkáře na místě sirotkuov po Duchkovi
Očtíkovi pozuostalých za XV k. gr. c. Act. sabbato ante
Judica.
17. 1584, 9. dubna. Rukop. č. 2112 f. 174. Urban
Petr rukavičník a Apolona k. d. podle domu Jeronyma
Vodičky nozíře ležící od Anny a Marjány sester, Václava
Knejslíka nebožtíka dcer, za 27'!2 k. gr. č.
18. 1592.
SchaUer, Bescltreibzl1tg" III. str.
41. Alexandr Vojt, rektor koHeje sv. Klimenta, koupil d.
od Urbana Petra za 287 k. gr. č.

Cís!o pop. 190\1'.
1. 1441, 12. června. Rulwp. č. 90 J. 68. Georgius
forcifex et DOTothea e. d. sitam circa s. Marti1lllm parvum
inter domos Michae'is de Crumlov et relictam Bernardi
carnificis erga Stephanum, civem Min. Civ. Pr., pro VIP!
s. gr. Act. fer. II. post s. Trinit.
'
2. 1445.
Rukop. č. 90 f. 11.5. Jíra brusič et
Dorothea e. pro se, Ursu!a, nata eorum, domum si tam
prope hospilale inter domos Benessii muratoris et domum
dictam Michalovský erga Stephanum lapicidam pro VII'I,
s. gr. Act. fer. III. ante Philippi.
3. 1453, 29. listopadu. Rukop. č. 2105 J. 7. Johannes Suchan dictus e. domunculam sitam in platea,
sieut itur ad s ..Martinum parvum, penes domum eius Johannis et Mathiam causidicum erga dictum Matiam pro
lIIl I, s. gr. pro Act. in vig. Andree.
4. 1454, 24. dubna. Tamtéž f. 15. Bartoš cirotecarius, natus Sskere, et Petra e. d. inter domos VYawra
sutoris et Dorothee, que vinum sublimat, cum orto erga
Johannem Suchan pro XII s. gr. Act. feL lIlI. post
Georgii.
5. 1465, 9. února. Tamtéž f. 219. Johannes Rozum
lapicida et Regina e. d. inter domos LaUl·ini sutatoris el
Ludovici pellificis erga Annam, relictam Barthossii cirotecarii, pro XXI S. gr. Act. sabbato die Appolonie.
6. 1471, 6. března. Tamtéž J. 300. Krztien mensurator salis et Martha e. d. inter domos Ludovici pellificis et Jacobi braxatoris circa Johannem dictum Rozum
pro XXIIII. Act. fer. IlII. post Trans!. s. \Venc.
7. 1493.
Rulwp. č. 2107 f. 45. Krztien
saliste.
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8. 1509, ll. září. Rukop. Č. 2108 f. 41.. Johann~s
cultellator dictus Pudík e. d. inter domos MatheI seratons
et Wratislai de Mitrovic. a Martha [Křtěnová] vidua pro
XIIII/, s. gr. pro Act. fer. III. ante Exalt. s. crUCIS.
9. 1527.
Ru7wp. Č. 2110 f. 239. pudíka
nozíře.

10.
11.
12.
Voborník
kovského
k. gr. č.
13.

Rukop. Č. 2111 f. 22. pudíka.
Tamtéž f. 214. Pudíka noiieře.
1539, 7. července. Tamtéž f. 263: Vavřinevc

1532.
1538.

a Barbora k. d. vedle domu p. Yratlslava lvImsa Pabianovského od Lidmily Hrachové za XLI
Act. fer. II. post Joh. Hussium.
1562, 4. srpna. Rukop. č. 2118.( 30. ~ero~ym
Vodička a Voršila k. d. mezi domy p. lvlyskovske~o 0, a
Václava zámečníka obostranně od Barbory Vobormkove a
Jiříka, syna jejího, za 72 1/ 2 k. gr. č. Act. fer. III. post
l'etrum vinctum.
H. 1586, 8. května. Tamtéž f. 233 . eronim V,odička postoupil jest dvou" dom,\ ~vých meZI d?n~y Vl~a
kožišníka a Fibíka trllhlare kneZI AlexandrovI vOJtO\l,
rektorú císařské kollej e Societatis J esu.

.J

Číslo pop. 190w.

(;VIichalovský dum, u flašek.)

1. 1441de Crumlow.
2. 1445.
lovský.
3. 1454.
vinum sublimat.
4. 1465. ficis.

Ru/wp.

Č.

90

f.

Tamtéž f. 115.
RlI7wp.

Č.

68. Domus Michaelis
Domus dicta Micha-

2105 f. 15. Dorothee, que

Ru/wp. c. 2105 f. 219. Ludovici pelli-

4a. 1476, 8. října. Rukop. č',2119 f., S. 9. vV,e
. ,m_e n
Já o
Uršila.
kOZlSJ
. , vdova 1)0 nebozcl Ludvdcovl
, .
.,
níku měštěnínu St. M. Pr., zuostalá, vyznavam ~c naJprve
činí~ a uslanovuj i opatrné lidi Ondrácka kramáre, Jakub:
Flašku koiišníka a Mikuláše kozišníka ,Pravé ar m?,cne
porucník v Jana Václava, Sigmunda, Kaspara, haterllly,
Víta, dětí mých', domu také mého, v němž bydlím, a p~dle
loho i s tiem všeho slatku - , Potom pak duom mU?J---:i statek všecken nahořepsaným dělem po smrtI mt;
otdávám k rovnému mezi ně rozdielu - . A k tomu take
aby porucníci - ornát aksamítový červený s kříž;:m, ,na
něm M. B" a jinú pHpravú ai; do XV k. gr. Zposoblce
dali jej do kláštera sv. Klimenta blíž mostu, - Act. fer.
III. post Francisci,
4b. 1482.
Ru7wp. Č. 94 ll, f. 25 a 26, Johannes. filius olim Ludovici pellificis, tulit, VI s. gr. m. a
commi~sariis eiusdem Ludo\'ici. 1 amtéz f. 40, Ursula,
relícta Ludovici.
5, 1480, 19. dubna. Ruhop. c. 2106 f. 54, Stephanus pellifex et Víta e. d. olim Ludovici ,pellifici~ ex
opposilo balnei in gradu inter domos JacobI pelhficls Jet
Krztien erga Andris lllstltorem, Jacobum Flasscam. et N,colaum diclum l\iemczek, pellIfices et commlssarlOS bonorUln memorati Ludowici, pro XXXV s. gr. Act. fer. lIlI.
anle Gregorii.
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6. 1481. 20. října, Tamtéž f. 91. Mathias Sláva
cerdo et Kath'erina e. d. a Step hano pellifice pro
XLIII s. gr. pr, Act. sabbato ante Xlm. Yirg.
7. 1487, 20. března. Tamtéž f. 196. Andreas cerdo
et Anna e. d.' penes domum Jacobi pellificis ad flas,s;as
et domum Tohannis Krztien erga Matlllam cerdonem SIaV~
dictum pro XLVI s. gr. pr. Act. fer. III. ante Benedlctl.
8. 1488, 18. srpna. Tamtéž f 241 .. Famosus Wen·
ceslaus dictus Košťál de Ostrov et Regllla e. d. erga
Andream cerdonem pro L s, gr. pr. Act. die Agapiti.
(R. 1490 splácí vdova Regina.)
9. 1493, 7. října. Rukop. č. 2107 f. 45. Johannes
cultellator Halama et Anna e. d. a Regina, Johannis
offrychtéř conthorali, pro LXXV s, gr. Act. fer. II. antc
Dyonisii. (l\ebylo provedeno,)
.
10. 1497.
Tamtéž f. 122. Johannes dlctus
Kobess de Trzepsko' et Anna e .. d. aeialem .~x OppOSltO
hospitalis erga Reginam, J ohannlS offrychtern de Trzlebrzich conthoralem, pro LV s. gr. pr. Aet.. fer. III. post
Valeriani. (Splácí Mathias, magister hosp.tahs, pro domo
Johanni dieto Kobeš, patri ipsius, vendlta.)
11. 1500, 20. května. Tamté,i:, f. 186. Jacobus
dietus Abias et Offka e. d. inter domos Krz~Ien ad ,~asscas
utrinque ab Anna, relicta Johanms Kobes de 1rebska,
pro LV s. gr. pro Act. ler. lIlI. post Zophle.
12. 1502, 25. ledna. Tamtéž f 212. Georgius Kroměšínský z Báně emit d. pro se, Ursula, sorore sua, a
Jacobo dicto Abias pro Ll s. gr. pr. Act. dle Convers.
s. Pauli.
13. 1ó04, 12. srpna. Tamtéž f. 252. Offka de NO,va
Plzna e. d. sitam penes domum Krz~i~n e~ dom~my \ Itl
pcllificis ad fl.asscas a Georgio Krornešmsky z Bane pro
LI s. gr. Ae\. fer. II. post LaurenclI,
14. ló31, 15. května. Rukop. Č. 2110 f. y356 . Jakož
se jest doslal po neb, paní Ofce z Nové ],lz~;: p, Jano;l,
. p. Václavovi a p . VílOVI l bratnm ylastulln
p. "T,ra t'18 1aVOVl}
1 T
z lvHtrovic - i oznámili že Sll se o len dUO_ln srn UVll,
takže nadepsaný p. Vratislav ~oupií j:s,' ty díly na L~m
domě od dotčených bratří sobe, Markete z MalOVIC, m,"lIielce své, za XXX k, gr. č. Act. fer. ll. Rogationum,
1

15, 1577, 17. července. RuJwp. č. 2112 f. t 9.)al;
-Fibík truhlář a řezač obrazuov a Zofie k. d. ,~ Pla_lIyrske
ulici proti špitálu mezi domy Jeronyma Vodlcky a Jer~
miáše Eymona od uroz. p. ~'Íi!mláše )'ratl,sla\'a z ~:,tro;':c
a v Kníně. místo komorníka král. Ceskeho, nanz~ne~lO
listem pod' pečetí paní Markéty Vratislavo~é z iVl.alOv~c,
T na ml. a p, Fabiana. vlastních bralrí VratIslavuv
"
t ez
p. o a
.
v"
-:\1 k' t '
z J\'Iitrovic a na Mníšku, synuov dotcene pam " ar .e.1,
v
'k
1
~15
k
gr
c'
Act
fer
III!.
post
porucm a. za
...
,.
. DIVIS,
apost. [R'. 1583 splácí dll~ Žofij:, někdy Jana Flbíka a
a již Josefa Hozlara mydláre manzelka.]
.. 1577.
Rukop, č. 1051 I 22, (Svědomí
mezi Janem Fibíkem, řezačem obrazuov, a 11andalenou,
'kd' Jana Honzexlara rucníkáře manželkou,) Martm
ne )
,.
1 [F'b'kl za
Tyšlar truhlái: svědčil: To vím, ze ~~st vza , I \ _ :
manželku dceru tyto Mandaleny,. kteraz mu_ umrela;.
s ní syna. lIátě prve umřela, nei. d~lě._ - ,Václav ~llmcky
truhlář: Anna s Janem Fibíliem pet ctvrll bez mala ~eta
bvli spolu, syna jsou splodili, říkali mu Javn; matka J;,s,t
z~mřela v šestinedělích. To děLítko bylo zivo :!O ne~~:'.
(Tak svědčí i Kryštof Roh, Jan Bibenštorfer, truhlan.)

me:

16. 1577, 1. srpna. Tamté!: f. 11. Jan, Pavel I~am:
panus, rektor kolleje Societatis Jesu, kOUpIl k dotcene
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kolleji kus dvoru podle též kolleje ležíCÍ za domem Jana
Fibíka truhláře od rohu puolnočního věže při kolleji až
k ;?labu Jeremiáše Eimona, COž rnÍra šoury ukáže, od Jana
Fibíka za XXXV k. gr. Č. Act. die s, Pelri e vinculis
libcrati,
17. 1583.
SchaUer, Beschreibll11,f llJ. str. 41.
Alexander Vojt. rektor kolleje sv. Klimenta, k. d. od
Josefa Haslera za 400 k. gr. Č,
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Rukop.

10. 1493.
ficis Flaška.
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2107 f. 45. Jacobi pellí-

1541, 22. srpna. Rukop. č. 2111 f. 317. Matouš
a Anna k. d. na rohu vedle domu pana Mníškovského od Jana Flašky za XLlIl/2 k. gr. Č. Act. fer. II.
post Assumpt. M. V.

ll.

cibulář

12. 1549, 12. října, R1tlwp. Č. 2117 f. 189. Servacius Hussenpet a Sofie k. d. od Malouše cibuláře za XLV
k. gr.
Však pan purkmistr a páni tohoto trhu jemu
na ten zpuosob přítí ráčí, že má do čtyř neděl týž Servacius zachování své a rodičuov svých ukázati a městské
právo přijiti. Act. sabbato post Dionisium,

c.

Číslo pop. 190y.
1440, 6. února. Rttkop. č. 2099j. 486. Michael
de Krumlo\V fassus est, se in centum et duobus gr. Martino dicto Hola sartori, debitorie obligari, quod debitum
proscribit in domo sua sita in acie ex opposito braseatorii
hospitali~ et penes curiam monasterii s. Clementis.
Act.
sabbalo die s. Dorothee.

1.

2. 1454, 13. května. Ru/lOp, č. 2141 I 12. Když
jest byla J11'e mezi BlaZ!ccm Vlkem a Janem, bratrem
jcho, syny MichálkO\'Ými, z jedné a Margrétú, manželln\
téhož J\[ichálka a jich macechu, z strany druhé o duom
po smrti s\Tchupsaného :\Iichálka ostavený, O něž jsú na
sě sáhali, ubrmané vypověděli, aby Blažek a Jan duom
lcn prodali, jakoz jiz prodali jsú, a Margretě, maceše své,
dali čtvrlý diel těch peněz, zač jest duom ten prodán.
Ad, fer. II. ante Zophie.
3. 1454, 13. kvělna. R1l11Op. č. 2105 f. 17. Johanncs Suchan el Brigida e, d, prope hospitale in acic penes
dOlllum Dorothee Theutunice, vin i sublimatricis, erga
Blasium vYlk cl Johannem, fratrem ipsius, pro XVIII S.
gr. Act. fer. II. post Stanislai.
4. 1455, 18. hjna. Rukop. č. 2141 f 285. Johannes Suchan fassus est, se leneri VI S. gr. veri debili Procopio apotecario. In eadem SHmma prescribit sibi domum
suam in acie penes domul11 Dorothee Theutunice. Act.
s"bbato post Galii. (Srov. i fol. 289.)

5. 1456, 18. července. Tamtéž f. 414. Johannes,
natus Michalkonis, excaucionavit de consilio VII S. gr.
Blasii, fratris sui, quas Johannes Suchan pro domo sibi
vendita reposuit. Ac!. die Arnolphi.
6. 1457, 18. cervence, Tamtéž f. 71. Procopius
apotecarius et Barbara e, d, erga Johannem Suchan pro
XXVIII s. gr. Act. die Arnolphi.
7. 1461, 7. září. Tamtéž f 151. Jacobus pellifex
diclus Flaška et Katherina e. d, penes domum Ludowici
pellificis et curiam claustri s. Clementis erga tutores
olím Procopii apotecarii pro XXX s. gr. Act. fer. II.
ante Egidii.
8, 1472, 16. července. Tamtéž f 106. Jacobus
pellifex Flaška fassus est, quia iuxta amicabilem concordiam pro porcione per famosum Johannem Sudlice pro
;110 testamentaliter legala tulit I S. gr. a strenuo milite
d, Vito et Wenceslao de Rožmitál rotifice, testamentariis
per memoratllm Sudlice constitutis, Act. fer. V. post Div.
ap. - Tamtéi f. 110. Kvituje tytéž Anna, sorOr Johannis
Sudlice, a Petrus de \Viessin, frater cius.
9. 1486, 1. února, Rukop. Č. 94 1. f 63. Jacobus
pellifex dictus Flaška publicavit, quia obligatur decem s.
gr. pl'. l\1alhie braseatori, genero suo, quas prescribit in
medietate domus sue ex opposito hospitalis ad flasscas
dictam, Act. fer. lIlI. ante Purif.

13. 1553. 10, června. Tamtéž f.292. Anna Samuhelo\'a koupila 'sobě, Symeonovi, Janovi a Maljáně, dětem
svým, d, od Servacia Hussenpeta za LV k. gr. č. Act.
fcr. II. post Joh. Hussium.
1561, 3, března. Rukop. Č, 2118 f. 469. Prokop
jinak Slylenfryd a Dorota k. d. od Anny Samuhelky za LXXXIIlj, k. gr. č. Act. pridie Transl. s. Wenc.
ló. 1564, 24. února. Tamtéž f. 68. Zveden jest
Prokop Skřivan, jinak Stylenfryd, na duom někdy svuoj
ležící mezi krchovem sv. Klimenta a p. Skřípelského na
Mníšku, kterýž byl prodal Janu Puffovi, pro neplacení
peněz gruntovních. Act. fer. V. post Petrum calhedratum.
16, 1564, 18, července, Tamtéž f. 79, Wolf Arnolt
a Anna k. d. od Prokopa Skřivana Stylenfrida zv ClIli,
k. gr. Č, Act. die Arnolphi.
14.

Skřivan

17, 157ó, 5. května. Tamtéž f. 398. Poručníci nad
Evou, sirotkem po Anně \Volfový pozuostalým, postoupili
jsou domu proti špitálu a vedle p. Mníškovského a kolleje
]esuitih Jeremiášovi Eymonovi jircháři a Justyně m. j.
v 105 k. gr. Č. Act. die Gothardi.
18, 1585, 13. února. Rttkop. č. 2230 f 90. Jakož
jest pozuostal po někdy Jeremiášovi Eymonovi jircháři
duom, Justina manželka a Jeremiáš, též Martin, synové, i
J udyl dcera, děti s ním splození, o kterýžto duom poručníci
s ní Justinú se podělili, takže ona při domu, jejž doplatiti
chce, a řemesle jest zuostavena. Act. pridie Valentiní.
[R. 1603 vyplácí podíly Kašpar Jelínek jirchář a Justina
m. j., otčím a malka, Později provdala se Justina ještě
za Matesa Rytera.]
19. 1596, 23. února. RU/lOp. Č. 2113 I 54. Pater
Melichar Trivinius, rector kolleje císařské Soc. Jesu lL
dum nárožní vedle kolleje proli špitálu od Matesa Ryttera
jircháře a Justiny m. j. za 700 zL rýn. Act. in vig.
Mathaei ap.

Číslo pop. 190p.

Koste!
*1.
č.

2023.

Sll.

Martina Menšího.

1325, 26. dubna. Emler, Regesta 11. str. 790
Presentibus: d. Francisco ad S. Martinum

Minorem.
1326, 8. února. Emler, Regesia 111. str. 459
Parrochiales ecc1esie: - S. Martini in vico calcarialorum.
*2.

č. 1181.

"'3. 1332, 23 února. Tamtéž str. 733 č. 1877.
Presentibus: Francisco, ecc1esie S. Martini in plebano
inter calcaríatores.
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Brzy po roce 1338. - Codex epistolaris Wil:
heri1tgeHsis 45. Coram . . ego . . plebanus s. Martml
in plate a calcariorum nomine eeclesie mee atque me?
conqueror de domino .. [Francisco] plebano s. Le.or;ardl,
qui tenet domos censuales dict~ ece.lesie .s. Martm; mfrascriptas, scilicet domum, quam mhabltat dlscretus vIr Henricus, medicus oculorum, solventem unam marcam. g.ravem
gr. prag. den., domum coniunctam domU! HenncI predicti, quam inhabitat discretus vir. . . tl.labernanu.s,
solvenlem lIs. gr. predictorum no mine census IpSI ec?lesle
s. Martini in singulis annis. Et quia sum. ad predlctam
ecclesiam s. Martini oEm vacantem per reslgnaclOnem d.
Francisci memorati. lunc plebani eiusdem ecelesie, confirmatus, unde ag~ contra eum, ut domos p:.edictas. et
census perceptos ab ipsis in festo s. Georgll proxlme
preterito ecelesie mee ct mihi restituat. Item prenlctus
d. Franciscus tenet Vln s. gr. predlCtorum, quas. occasione limitacionis ecclesiarum recepit a discreto vlro d.
Rudlino de lacu pro annuo censu ipsi ecclesie s. Martini
comparando. Item d. Franciscus tenet XXX s ..gr .. pr.ag.,
quas recepit a quodam d. 1\1artmo dlcto .Cophs In I~sa
ecclesia sepulto pro una VlCana m ecclesla p~edlcta mstauranda. Unde - agato contra eum, ut predlctas pecunias ipsi ecclesie et mihi restitual. Item d: Franciscus
post resignacionem suam predictam. promlslt quod
"ellet mihi coram plebesianis meis exlnbere et prenotare (?)
omnes et singulas res ecclesie mee; et quia hoc hac.tenus
facere recusavit, unde ago contra eum, ut promlssum
suum prefatum adimpleat et observet. Item lrbros: matutinale notatum per musicam, nocturnale et dmrr;ale psaltero excluso pragensem rubricam continentem, lrgatum m
asseres albo cario snperducto valentes lnI s. gr. :- a d.
Rudlino plebano dotatum (schází řádek) - quas m usum
s. Martini convertit.
*5. 1362, 18. května. Orig. lmiversitni lmíhovny
v Praze B 53. Noverint universi, quod ego Johanne.,
olim Cunradi Luthmericzeri filius, civis Pragensis, harum
lilterarum serie recognosco, quod matura delib~racione
prehabita unam marcaffi gravem gr. den. pro annU! census
cum uno lepore, quam super domo quondam Do:noslai
dicti Morawecz, nunc vero d. prepositi Chotyssowlensls,
prope s. Valentini ecclesiam .sitam hllbui,. meo et omnlU.m
amicorum meorum, quorum lllterest vel mteresse potent,
nomine vendidi et litteram sub maiori sigillo pendenh,
eiusdem civitatis Pragensis super ipso censu a pluribus
retroactis annis confectam el. dalam assígnavi et tradidi
discreto víro d, Petro, plebano ecclesie s. Martini in vico
calcarificum in Praga, emeuti et recipienti, pro se et pro
iam dicta ecc1esia s. Martini rite et racionabiliter pro
decem s, gr. pro den. michi per euudem d. Petrum iam
plene et integre persolutis. Ita quod. prefatus d: Petrus
et suus successor, qui pretacte ecelesle s. MartlU1 pIe banus fuerit, predictum censum per me, prout predlcllur,
venditum debent ex nunc iure hereditario possidere et
eundem censum cum lepore anni, singulis percipere et
in suos usus pro suo beneplacito convertere impedimeni?
quolibet non obstante. Promitto insuper bona fide prehbatum censum secundum iura supradlcta Clvltatls Pragensls
disbrigare. ln cuius rei evidenciam sigillull1 meum,. in
testimonium autem sigilla prudentum Vlrorum Bohuslar de
Miliczyn et Frane de Brunna, consulum iuratorum, civium
Pragensium, ad preces meas presentlbus sunt appensa.
Datum XVIII. die mensis Maii a. d. m. trecenteslmo se·
xagesimo secundo.
. .
*'6. 1376. 20. října. Emler, LibYI cM/.finu. ll],
str. 59, Ad pr;sent. magistri Adalberti, scolastici ecclesie
*4.
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Prag., ad ecelesiam s. Martini in vi co caleariatorum per
mortem d. Petri vacantem d. Martinum de Nova Vina
presb. rectorem instituimus.
*7. 1378.
Tadra, SOUdHí akta 1. str. 253.
Causa Martini plebani s. M. lvI. cum Fridlino aurifabro.
"'8. 1378, 5. července. Emler, Libri col1fírm. 111.
str. 93. Ad eccl. s. M. vacantem per resignacionem d.
Martini ex causa permutacionis de consensu mag. Adal·
berti - d. OUonem cum dieto d. Martino pro ecelesia in
Wessel permutantem plebanum instit.
*9. 1378, 9. prosince. lamtéž str. 101. Ad present.
mag. Adalberti - ad ecclesiam s. M. per liberam resignacionem d. Ossonis (?) vacantem d. \Voyslaum presb. de
Benessow pleb. instit.
*'10. 1379, 19. listopadu. Tamtéž str. 116. Ad
ecelesiam s. Martini Minoris - per resign. d. Nicolai ex
causa permutacionis vac. de ~onsensu magistri Adalbertí
d. Procopium cum dicto d. Nlcolao pro ecclesla m Petrowicz permutantem pleb. instit.
*11. 1380, 9. ledna. Visitačni protokol f. 17.
Anno d. MCCCLXXX die IX mensis Januarii. Res ecc1esie: duo calices argentei cum nodis deauratis, duo missalia
bona, antifonarium pro parte bonum, graduale antiquum,
tres ornatus unus calix et ornatus unus cum appara,u suo
inpignoratus' per d. \Voyslaum, olim plebanum ibidem,
nunc capellanum de Rozmberk, in sex s. mmus XX grossls
circa Jacobum pannicidam dictum Ben~ssowsky, monstran·
cie due cupree er Ulla argentea sahs pulcra, caput b.
Martini ligneum.
Marquardus et Petrus aurifaber, parrochiani, - dicunt; sibi nichil constare.
D. Procopius, plebanus ibidem in secundo mense,
prius plebanus medio altero anno in P.etrowlcz prope
s. Procopium, dicit, quod est novus Ibldem, pro eo
nichil scit.
*12. 1380.
Tadra, Soudni a/lia ll. str. 42.
Procopius, plebanus s. M. M., presentatus est ad ecelesiam
in Tinecz.
Tamtéž str. 76. Johannes pleba*13. 1380.
nus s. M. M.
*14. 1381.
Tamtéž str. 118. Peticio pro parte
plebani s. M. M. contra Procopium, plebanum in Kathovicz.
"'15. 1382.
Tamtéž str. 187. (Seznam farářů):
- J ohannes s. M. M.
*16. 1383.
Tamtéž str. 209. Johannes, plebanus ecelesie s. M. M., confessus est, se d. Vitum dictum
Dokossie per palium tetigisse et traxisse (?). Item idem
presbyter recognovit, quod ipse induxit aliquos plebesanos, quod dictus Dokossie fuit ductus per IpSOS ex procuracione sua.
"'17. 1391 19. října. Tiflgl, Libl-i qui1tti str. 97.
Ad ecc1esiam s' M. M. per resign. d. Johannis, ultimi
ipsius ecclesie reetoris, ex causa. permut. vacantem de
consensu d. J ohannis de Malesslcz, scolastlcl ecclesle
Prag., antedicte ecclesie patroni, ~iscr. virun:. I;Iasconem,
olim a1taristam altaris ss. \Venceslal el Procopl1 !ll ecc1esra
s. Leonardi cum dicto d. Johanne permuL crida etc.
*18. 1393.
Tamtéž ll!. str. 116. Hassco ad
s. M. M.
*19. 1401.
Rukop. Č. 2100 f. 328. D. Hassco,
plebanus ecclesie s. M .. M .. publicavit I s. gr. census retenti in domo HunssoUls [m Nova CIV. PL]

*20. 1406.
Hassco plebanus.
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Tadra, SOUdHi akta V. str. 33.

*21. 1409, 26. cervence. Libri ereci. VlIl. f. G. 9.
(Donacio duarum domuncularum pro ecclesia.) Coram _
Gregorius Janowicz, Johannes de Brunna, institores,
Nicolaus rymar, Ludowicus Schrol, cives Mai. Civ. Pl'.
ac principales de fraternitate institorum, quam in ecclesia
s. Nicolai in foro pullorum habere dinoscuntur, in presencia discr. Hasskonis, plebani ecclesie parrochialis
s. M. M. personaliter constituti proposuerunt, qualiter ipsi cupientes sue nec non progenitorum et predecessorum ac omnium aliorum cum ipsis fraternitatem
habencium et successorum eorundem animarum de salutari remedio providere
duas domunculas in area
dotis eccIesie s. 1\1. predicte situatas cum areis earundem,
in quibus dictus d. plebanus unam cum media s. gr. census et dieti civ es ac fraternitas tres s. gr. census habere
dinoscuntur, una cum censu eodem trium s. gr. dicto d.
Hasskoni plebano et ecclesie sue et suis successoribus
sub condicionibus infrascriptis dederunt - ordinantes _
quod dictus d. Hassko - et omnes ipsius successoressingulis QuaUuor temporibus per circulum anni currentibus in dicta ecclesia s. M. unum anniversarium - peragi
faciant, teneant et peragant, ubi feretro cooperto. et candelis quattuor circum ardentibus in sero vigilie et in
crastino missa defunctorum cantabuntur et due misse legentur - . Acta sunt hec a. etc. quadringentesimo nono,
di'e vicesima sexta mensis Julii.
*22. 1409.
Rtf/lOl'. Č. 2101 f. 195. Nicolaus
goltslaher de Tachowia e. duas domu. sibi invicem annexas,
que fuerunl olim Pelri goltslaher, erga Hassconem, plebanum s. M. M.
*23. 1415.
Emler, libri cOH.firm. Vll str.
180. Hassko, plebanus ecclesie s. M. M.
*24. 1423.
Tamtéž VIII str. 56. Data est
crida d. Mauricio de Benessow, plebano ecclesie s. M.
1'11" ad ecc1esiam s. Johannis in Obora in Minori Civ. Pr.

1.

1448.

Rukop.

č.

90 f. 158. Ecclesia

Rukop.

č.

2119

S.

Eulogii.

2.

1451.
zlatníka Stanislava.)
dielo II k. gr.

f. D. 3.

(Kšaft
[Odkazuje] na kostel sv. Elogia na

1593, 22. ledna. Rukop. č. 7112 f. 394 a č.
2179 j. 57. Ondřej Kynne a Martin Sol, starší zlatníci,
spolu i jinf mistři řemesla zlatnického přiznali se, kterak
byvše k tomu skrze sprostředkování p. purkmistra a pánu' přivedeni, aby k žádosti uroz. p. Jiřího z Lobkovic
na Chomutově kaplu sv. EIoia i s tím domem kterÝŽ při
té kaple jest pro lepší téz kaply vzdělání a' vyzd~ižení
J. Mti pánu postoupili a odevzdali. I měvše dotcenou
kaplu od cís. Karla IV. řemeslu jich zlatnickému k tomu
oddanou, aby v ní každoročně památku sv. Eloia drželi a
tu k službě boží se scházeli, nebolito doma u sebe na tiž
den památný scházejíce se to vykonávali a památku činili,
majíce k tomu od p. purkmistra a pánův'jisté dovolení,
aby túž památku sv. Eloi kde by koli při kterém kostele
a voltáři, voblíbíc sobě místo, mohli ve vší té podstatě.
jakož i tuto v té kaple obyčej měli činiti, túž pouf vy~
konávati. A poněvadž na takové též kaple J. Mti pánu
od J. Mti Cé jisté dovolení a proti těm, kdož by proti
takovému dání něco nenáležitého mluviti se ujali, dostatečné opatření skrze privilegium sobě dané mají, J. Mti
pánu, panu Jiřímu z Lobkovic dotčenou kaplu sv. Eloia
s domečkem při též kaple ležícím i s tím platem z něho
3.
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vycházejícím a s tím vs lm příslušenstvím - odevzdávají
Proti kterémužto jich zlatníkův též kaply odevzdání
pro vynahražení toho platu desíti k. gr. m., Hc,-ýž z toho
domečku při častopsané kaple každoročně vycházel, J. M.
uroz. p. Jiří z Lobkovic 200 k. m. zlatníkům starším na
místě všeho pořádku odevzdal - . Act. die Vincentii.

* 1680.
BecllOvsky, PoselkYllě J. stl'. 596.
R. 1378 cís. Karel IV. dne 25. m. června na svůj hrad
Pražský z všech tčích Prazských Měst zlatníky povolal a
jim z bílého kvítkovaného damašku infuli neb čepici biskupskou sv. Eligia, jinak Elogia, Nomomagenského biskupa, daroval, zádaje, aby přijmouce od něho ten dar
v náležité uctivosti jej měli. Zlatníci PraZští ten tak
vzáctný dar - s velikou radostí přijavše - duchovenstvo,
které ten vzáctný dar do phbytku staršího mistra zlatníka
v St. M. PL bydlícího s slavnou procesí neslo, z hradu
Pražského doprovázeli, ten tak veliký klenot v témž pří
bytku počestně slOžili a na tom se spoleeně snesli, aby
tu infuli svého milého patrona stříbrem a zlatem okrášlili.
I dali na tu okrasu devět marků, t. j. půl pátý libry
stříbra, a ním tu infuli, tak jak se ona dosavad spatřuje,
ozdobili. Aby pak ten bílý kvítkovaný damašek, z něhož
ta infule dle starodávního sprostého způsobu udělána jest,
některak také ozdoben byl, jej červenou tykytou okrášlili,
která se skrz mnohé křišfálové v bohatě pozlaceném
stříbře sázené tabulky spatřuje.
Na tom pak bohatě pozlaceném stříbře, nímž ta infule okrášlena jest, nachází se
velký K a nad ním královská koruna vyryta, od kteréhož
K s písmem starodávním dvouma řady okolo té infule
v tom stříbře také tento nápis vyrytý jest: A. Domini
M. CCC. LXXVIII. infula s. Eligii apportata est per serenissimum principem et dominum dominum Carolum Quar·
tum, Romanorum imperatorem semper augustum et Bohemiae regem, donata ei a domino Carolo, rege Franciae,
quae nobis aurifabris Pragensibus per ipsum dominum
nostrum imperatorem data est et donata ex gratia speciali.
Mimo té infule sv. Eligia u těch zlatníkův následující
svátosti dosavád se nacházejí:
1. Čepička hedbávná zelené barvy v stříbře sázená,
kterou sv. Eligius na své hlavě nosil, na jejížto stříbrné
okrase po jedné straně čtou se tato slova: Mitra, a na
druhé straně: s. Eligii.

2. Re1iquic neb svátosti v

červeném

aksamítovém

pytlíčku zašité, které ten svatý bi,kup na svých prs ách

nosíval; ten pak pytlíček jest také v stříbře sázený, na
jehožto jedné straně tato slova: JHS a na druhé .MRA se
spatřujL

v

3. Ctverhranný měděný bohatě pozlacený, více než
na ctvrt lokte velký a na prst vysoký reliquiář neb krabička, v které se dosavad tyto svátosti nacházejí: Sv. Václava, Lidmily, Víta, Prokopa, Zygmunda, Pěti bratří,
Klim;nta, Jedenácti tisíc z tovaryšstva sv. Voršily, a díl
sukne sv. Petra.
4. Díl kříže Krista Pána, z něhož jest křížek něco
kratší nežli na čtvrt lokte a na půl prstu udělán, v stříbře
sázen a kamínkami rozdílných barev, téz filigranovým
dílem okrášlen.
5. Kalich měděný pozlacený, který sv. E1igius, jsa
zlatníkem, dělal.
6. Prsten velký měděný pozlacený, který ten sv.
biskup ne na prstu, ale na levé ruce místo manipulu pn
službách božích nosil. Jest pak v tom prstenu toliko kři
šfál velký co slepičí vejce vsazen a pod ním zelený plíšek
polozen, který svou zeleností Hišlálovou jasnost promě
ňuje v zelenost.
v
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dobrovolně. postoupili, ahychom jim takovou jejich volnost
Ty pak všechny zde dotknuté věci, též také infula,
netoliko milostivě schváliti, n;Jbrž také je v tom pro buv schválně k tomu zhotovené schránce dřevěné (kalich
doucí pamět (mohouc jim to snad někdo, jakoby patrona
pak svůj obzvláštní futrálek má) u předního staršího
řemesla svého nenález.itě odevzdali, k zlému vylol.iti) dostamistra zlatnického v St. M. Pro dosavad pocestně se chotečně opatřiti ráčili. Kdež znajíce nadepsaného nejv. hofvají a opatrují. A když vejroční slavnost sv. Eligia se
mistra ponízenou prosbu slušnou a náležitou býti a protož
přibližuj e, všickni mistři zlatníci z všech třích měst Praždotcené starší mistrl' i:emesla zlatnického s dobrým rozských do příbytku toho předního staršího na den sv.
myslem naším, s jistým vědomím a s radou věrných našich
Jana Kř. časně po poledních se scházejí a tu schránku
milých v ochranu a protekci llaši císařskou, jakožto krále
s již jmenovanými svátostmi vezmouce nejmladšímu mistru
Českého, milosti\,ě bráti a před utrhači tak a na ten způ
ji k nesení dávají, kterouž také on od. ~ich poč~stn~
sob tímto naším majestátem opatrovati ráčíme. l:'okudžby
vezma ji z toho příbytku do kaple sv. Ehgla nese,. Jehoz
kdo týmž mistrům aneb tovaryšum jich, nyní neb buti všickni mistři zlatníci vyprovázejí. A do ní veJdoúce
doucně, čím takovým z lehkomyslnosti a z vše.tečnosti
tu schránku velebnému knězi z Tovaryšstva J ežíšového
vytejkati aneb jich v tom nestoudně pomlouvat! chtěl,
a koleje St. M. Pr. ministru odevzdávají. Z kteréžto,
což by se naň dostatečně provésti a prokázati mohlo, aby
schránky on velebný otec minister (aneb v jeho nepří
ten každý (zádného v tom neušetřujíce) podle uznání
tomnosti jiný duchovní otec téhož tovaryšstva) všechny
vrchnosti a práva toho města, kdež by se to sběhlo a .
svátosti vezma je na velký oltář v témz kostele sv. Eligia
stalo buď vězením neb peněžitou pokutou náležitě jiným
staví a na to se první nešpory o tom sv. biskupu zpívají.
Je p~strachu strestán byl. Phkazujíce ph tom všem - .
Následujícího pak dne, t. j. 25. m. června, koná se v tom
Tomu na svědomí - . Dán na hradě našem Pral.ském ve
kostele vejroční památka sv. Eligia, mše sv. se zpívá,
čtvrtek po sv. Janě 1. b. 1592 etc. Rudolf. Ad mandatum
kázání české následuje a po něm se lidem infule na hlavu
S. C. M. proprium J. Myllner.
staví. Po poledních zpívají se nešpory, následuje německé
Když se kollej Tovaryšstva ]ežišového při kostelu
kázání. Následujících pak dnů v po celý ochtáv času ransv. Klimenta stavěla, ten kostelíček sv. Eligia do té nové
ního konají se služby boží.
kolleje zavřen a mnohem nákladněji vystaven byl, tak jak
* 1680. Beckovsh:;í, PoselkYllě str. 598. Když
se nyní očitě spatřiti muie. Nacházím také v památkách
Karel IV. zlatníkum Pražským [infuli sv. Eligia] daroval,
Prazských, i.e r. 1592 dne 14. m. prosince od prymasa
skrovný kostelíček pod jménem sv. Eligia biskupa proti
St, M. Pr. vysláni byli k. starším zlatníkum Pražským
Křižovníkum na gruntech kláštera sv. Klimenta v St. M.
Sebestian Agrykola, Ondřej Blovský, Ludvík od tčích
Pro vystavěti dal, jej zlatníkům Staroměstským odevzdal a
moždířův a uzdař v Platnýřské nlici blíž kostela P. M.
vesnici k tomu kostelíčku Zlatníky nazvanou daroval.
nad louží bydlící, kteří klíče od kostelíčka sv. Eligia žáZ jejíHo užitku v oni zlatníci na správu i na jiné témuž
dali a je také od týchž zlatníkuv dostavše k prymaso\'i
kostelíčku potřebné věci nakládali; kterážto vesnice v kadonesli.
cířské časy od téhož kostelíčka odcizena byla. Podobně
k témuž kostelíčku tři svobodníci v těch starodávních
časích náleželi, kteříž jistou službu prokazovati, též jistý
plat roční témuž kostelu .skládati n:us:,.li, ale ,i ti 1~e,no~
vaných časuv odcizeni byh. podobne tn domecky pn temz
V uličce někdejší vniH Klementijta.
kostelíčku ležící a k němu patřící v svém opatrování zlatníci Pražští měli, z nichž dva v čas husitských bouřek do
cizích rukou přiŠli, třetí pak při témž kostelíčku leiící
Číslo pop, 190q.
domek v opatrování zlatníkuv Pražských až do posledněj
(F a r a s v. ]',I art i n a Men š í ho.)
ších časuv zustal, y němž rozliční nájemníci bydleli a těm
zlatníkům roční nájem dávali, z něhož oni zlatníci na
správu téhož kostelíčka", na vej~o?ní slavnos~ sv. Eligia ~
na jiné k tomu kostehcku tez 1 k domecku potrebne
věci nakládali jakož nacházím v rejstrách zlatnických, že
Číslo pop. 190r.
starší zlatník Pražský 1. 1438 (recte 1538) k slavnosti sv.
Eligia faráři 6 gr. pr., do školy žákum 6 gr., kantorum
.., 1430.
Ruhop. Č. 2102 f. 325. Barthossius
5 gr., mnichu 1 gr., za libru vosku 4 gr. a od díla té
Pobřdný et Katherina, conthoralis ipsius, dieta Lelková,
jedné libry svíček 1 gr., za drobné svíčky 8 gr., za hře
facta ac disposita inter se pro bonis ipsorum congresSlOne
bíky 2, za máje 1 gr. a dva peníze vydal etc. Opět v 1. 1592
ac mutua simultacione - talem fecerunt concordlam, quod
k té slavnosti sv. Eligia všebo vydání bylo 4 k. 18 gr.
si aliquem ex ipsis coniugibus ab hac vita umbratili dea 1 haléř.
cedere contigerit relictis post se liberis suis simul ex se
To pak vydání poslední bylo, nebo! toho r. 1592
producentibus vel eciam liberis aliis P,:r ipsum curn aha
ten kostelíček, kdež také zlatníci poheeb mívali, s přiná
coniuge vel per ipsam cum aha manto contrahentlbus,
ležejícím domečg:em na žádost p. Jiřího z Lobkovic, nejv.
ex tunc ipsi liberi omnes superstites cum patre vel matre
hofmistra král. Ceského, Tovaryšstvu J el:íšovému oni zlatuno ex ipsis remanente equalem porclOnem m boms qUlníci dobrovolně postoupili, což potvrzuje následující list
buscumque post mortem huiusmodi C0111UglS rehcus. deRudolfa II.:
bent iuridice obtinere. Decedentibus autem ommbus
My Rudolf etc. oznamujem všem tímto listem, že jsme
huiusmodi pueris nondum annos legittimos habentibus
od uroz. Jiřího z Lobkovic na Libochovicích etc. - prošeni,
eadem facultas bonorum quecunque post mortem eorum
poněvadž starší mistři řemesla zlatnického v městech naresultaverit, ad coniugem \'Íventem pleno iure devolvi dešich Pražských - na jeho žádost kaplu sv. Elogia s pří
ležícím domečkem na gruntech kláštera někdy sv. Klibet
menta ležící - rektoru a patribus Societatis J esu ku pohodlí jich, obzvlášlně pak chudých žákuv, kteří se tu učí,
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Číslo pop. 190s.áJ
1. 1451, 25. října. Rukop. č. 2119 j. E. 5. Kačka.
manzelka Hanušova rukavičníkora odkazuje dům podl~
kostela sv. Eligia manželu.
1473, 23. ledna. Tamtiž f. Q. 7. Hanuš ruka·
vičník odkazuje dum podle domu k~telního sv. Elogia
manželce Káči a dceti Martě.
2.

3. 1478, 14. března. Ruhop. č. 2106 f. 9.
olim Hanussii cirotecarii et nunc \'1 enceslai
uxor, resigoavit domum suam penes domum
ecclesiam s. Martini Pani sitam marito
sabbato ante Palmas.

Katherina
cirotecard
Řečník et
suo. Act.

4. 1484, 11. září. Tamtéž f. 142. Jaroslaus licostrator et Dorothea e. d. penes domum Mathie Prolocutoris erga Katherinam, relictam \'1enceslai cirothecarii
pro XIIIl'/2 s. gr. pr. Act. sabbato post Nativ. JIL V. '
.
5. 149,1,? srpna. Tamtéž f. 304. Stephanus pelhfex Opavsky dlCtus et Anna e. d. penes domum Barthossii
řečník a Valentino cultellatore Rabaška dicto et Dorothea
conthorali eius, pro XX s. gr. pr. Ac!. fer. III. ant~
Oswaldi.
1538, 10. srpna~ Rukop. č. 2111 f. 225. Samuhel
a Anna k. d. ležící mezi domem Majdaleny Bártovi c
a kostelem sv. Eloi od Jakuba Opavského za XXXV k.
gr. pro Act. sabbato post Invent. S. Steph.
7. 1557, 6. října. Rukop. č. 2117 f. 390. Vít
kožišník a Dorota k. d. vedle Tana nožíře od Anny Samuhelky za LX k. gr. č. Act. fer. IlIl. post Franciscum.
8. 15.86, 19. srpna, Rulwp. č. 2112 f. 241. Kněz
Pater Alexander Woyt, rektor kolleje Soc. Jesu, k. duom
vedle fary kostela sv. Eloí od Doroty Vítový kožišnice
za 120 k. gr. č. Act. postridie Agapiti.

6.

nožíř

pop. leO!.
'''1. 1433.
Rukop. č. 2099 f. 363. Waczko
carnifex el Katherina, conthoralis ipsius.
*2. 1433.
Rulwp. č. 2099 f. 341. Iuxta amicabilem composicionem Bartossius barbirasor et \'1oianek
pannifex, testamentarii per J acobum řečník subordinati,
exhoneraverunt se de tutoria seu testamento dieti J acobi
in Petrusse, conthoralem dicti Jacobi, totale ius Stlum
transferentes. Act. fer. V. ante Convers. S. Pauli.
*3. 1436.
Tamtéž t. 423. Waczko carnifex.
*4. 1443.
Rukop. č. 90 f. 80. Domus Waczkonis carnificis.

1. 1448, 7. května. Rukop. č. 2099 f. 104. Mathias
calcariator et Petruše fassi sunt, se in potestate habere
V S. gr. orphane et nate eiusdem Petruše Machna diete
quam cum priori marito Petro causidico habere dinoscitur:
proscnbendo eandem pecuniam in domo eorum sita inter
domos Hanussii cirotecarii et Benessii muratoris hincinde.
Ac!. fer. III. ante Pentecost.
2. 1453.
Rukop. č. 2105 f. 7. Mathie Řečník.
3. 1469.
Tamtéž f. 285. l\fathie Řečník.
. 4. 1489, 27. ledna. Rukop. č. 2106 f. 249. Anna,
ohm i\Iatllle prolocutoris, nune vero Barthossii conthoralis.
resignat domum suam, quam inhabitat inter domos oli~

XXI. Vliiti Klemmtilta. J arossii pincerne et
situatam, marito suo.
5. 1501Řečník.
6. 1510.
7.
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Duchconis cultellatoris dicti Otawa
Acl. die Crisostomi.
Ruiwp. č. 210Z J. 202. Barthossii
č.

Rtthop.

1513, 12. března.

2108 f. 69. Barthe.

Ruhop.

č.

1128 ll.

f. C. 7.

V té při mezi Bártou a AnmÍ m. j., kdež on Bárta vinil

jest ji z toho, ze jest jem:u statek jeho i s jinými svými
pomocníky svévolně v domě jeho pobrala a jinam pryč
odnesla, pravě se), tomu statku on Bárta lepší jmíti
právo neZli ona. Zádaje podle toho za spravedlivé opatření. Proti tomu Anna !ll. j. mluvila: že Bárta, manžel muoj, ke mně se jest přiženil a nic jest neměl, a já
statek svuoj svobodný, mně od manžela mého pn-nieho
daný, jsem měla a byl jest statek muoj. Dokládající se
v tom kšaftu Matěje řečníka, prvního manžela svého.
kterým dává statek svuoj Anně, manželce své, a dietěti
svému a jejiemu. K tomu dokládajíc se i svědomí kterého
a jak Z11,an;~nitého st~tku Matěj, první manžel 'jejie, po
smrtI sve ]le tohko Jest nechal. Proti tomu na odpor
Bárta, manžel jejie, pravil, že jest slatek jeho byl, neb
ona Anna dobrovolně nejsúci přinucena, ale z své dobré
a svobodn,é vuole statek všechen, kterýž jmá neh jmíti
bude na easy budúcí, jemu Bártovi vzdala jest mocně
žádné moci sobě nepozuostavivši. A na to jest pokáza!
zápis kněh městských, kterýmž Anna m. j. statek svuoj
Jemu vzdala jest a zapsala. Zase ona Anna proti tom~
mluvila, ze by on Bárta po tom zápisu, kterýmž jest jemu
statku svého svěřila, s nie zle a nemanželsky nakládal, a
nemohúcl se s ním sbýti, že se jest opatřiti musila.
Tu p. purgmistr a páni - nalézají: Ačkolivěk ona
Anna měla jest statek svuoj v své moci, ale ten že jest
Bártovi, manželu svému vzdala a s ním se spolčila dobro~olně, též také i Bárta ten statek i svuoj jie Anně zase
Jest vzdal, i poněvadž takové mezi sebú spolčenie z obú
stran statkem jsú učinili i zápisem i kniehami sobě to n~
budúcí čas ztvrdili, kleréhož zápisu strana zádná bez druhé
zdvihati nemohla jest a nemuož, z té příčiny ona Anna
statkem, kterýž jest manželu jcjiemu Bárlovi a jie společně náleZal, sama svévolně hýbati neměla ani jeho jinam
bez jeho vědomie a vuole přenášeti, jakož i on Bárta bez
vuole jejie tím statkem mimo potřebu hýbali jest nemohl.
A tak, poněvadž jim ohěma společně náleZal společně
jsú jeho užívati jměli. Než jestliže se jest Bárta k nie
Anně jako manžel jejie v čem nezachoval, měla jest jej
v tom právem hleděti. Protož z takových příčin p. purg[mstr a páni Bártovi dávaj[ za právo. Ac\. die Gregorii.
v

8.

Rečníka.

1523.

Rukop.

č.

2109 f. 318.

Někdy Bárty

9. 1526, 14 .. března. Rukop. č. 99 f. 120. Anna,
vdova po BártoY1 rečníku osiřalá seznala se dlužna býti
V.k. gr. č. Ondřejovi kováři od brány Vodrané a je
uJ1šťuJe na domu svém, v němž bydlí, podle domu Vopavskélw kozišníka. Act. fer. IlII. post Gregorii.
10. 1526.
Rulwp. č. 1047 f. N. 16. (Mezi
Havlem tesařem a Jirú Chudobú.) Václav nádenoík od
touluov vyznal: Když již bylo po bitvě, přiběhla pro mne
Dorot~, dcera nebo Bárty řečníka, abych je rozvadil,
budu-ll mocI. A když sem já tam přišel a on Havel
spolehl tak na břehu a krev z něho chlipěla, a Jíra Chudoba tak stál podál od něho. Potom sobě íáli a Jíra
chtěl k němu jíti a já mu řekl: Chudobo, nemysl[i] sobě
toho, aby ty Jej měl více bíti! A on nešel k němu, než
řekl Chudoba Havlovi, že si zloděj. Potom se rozešli.

390

XXII. Kldšter sv. Klimmta. -

XXII. Kldšter sv. Klimenta. - Č. p. 190a.

C. p. 190a.

Dorota dcera někdy Bárty řečníka: Když sem šla
z vinice s Havlem tesařem a Chudoba šel za mnú a ~dyž
sme vyšli z uličky ven, odpočí,val Havel s pustnou ~ zena
jeho. I předstoupil Chudoba pred Havla I r~k: mú. Pane
Havle, ještě-li tak pravíš, jakos dříve pravll r A Havel
řekl: A. já pravím. A Chudoba hned mu Hav:ovl da:
sekerou. A já hned uh1ídavši to i bělela sem k Vaclavovl
nádenníkovi, aby se jim nedal bíti.
, , •
11. 1527. -- Ru/wp. č. 2110 f. 239. Bártové ReClllce.
12. 1532. Rttkop. č. 2111 f. 22. Bártovy dcery~
13.1533,17. března. Rukop. č. 2134f.128. Jako}'
jest zuostal statek po Anně někdy Bártové a dcery dve,
Magdalena a Dorota, ~i o ten O všicek sta~ek po ní zuostalý jmenované sestry se přátelsky smluVily, takze ona

Magdalena v tom ve všem sta!ku z,uo~tati a ~ej dědičn~
držeti má - a jí Dorotě, sestre sve, Jest ukazala za dll
její peníze na zahradě v Oboře XLV k. m. Act. fer.
II. die Getrude.
Tamtéž f. 225. Majdaleny Bártovic.
14. 1538.
Rukop. é. 211'Z f. 390. Jan [Vo15. 1557.
dička] nožíř.

16. 1585, 28. hstopadu. Ru/wp. é. 211.~ f; 2~0:
Jeronym Vodička nožíř a Voršila k. d. v Platners~e uhcl
mezi domy Víta kožišníka a Knejs1íkovým od porucnfkuov
V' 1.
Anny syna a dcery po Janovi Vodickovi, též
ac a\ a a ,
y." •
1 "'1/ J
Marty, jeho dcery léta dospela m~Jlcl,. za Otl 2 c~ gr.
č. Act. fer. V. post Katharinae. (VIZ vyše str. 384 c. p.
190v. č. 14.)

XXII.
Hlavni část Klementina.

V ulici

Karlově

(dNve v ul. Nožihllé, Velké ulici Jesuitské).
éíslo pop. 190a.
Klášter sv. Klimenta.
1241, 15. března. Emlcr, Regesla IV. č.1781.
Antonius prior, frater Ditricus lector, frater Polonus.
*2. -1256, 11. března. Emter, Regesta ll. Č. 90.
Alexander papa IV. fratres ord. Praedicatorum Pragenses
exhortatur, ut fratres sui ordinis ad praedlCandum verbum
crucis eontra poganos in Livonia et Prussla llllttant.
*'3. 1267, 1. května. Tamtéž~. 552 .. Henricus quondam prior, prior Nicolaus et subpn.or Cnstoforus, fratres
ordinis Predicat. domlls s. Clementls.
"'4. 1272, 14. července. Ta1lltéž Č. 788. Vincencius
prior frater Tbeodericus, fr. Lambertus et fr. Jacobus
fratn;m Predicatorum ordinis. - Acta sunt hec Prage !ll
domo s. Clementis.
5. 1275, 21. Jedna. Tamtéž č. 2700. Acta snnt
hec in domo fratrum Predicatorum.
6. 1279, 14. července. Tamtež Č. 1180. Actum
apud eeclesiam s. Clementis Predic.
,..
•
*7. 1279-90. - Novák, Formular bIskupa 10bidše č. 222. Biskup Tobiáš nařiz~je, ~rcijáhn?vl, aoby
přiměl ty, kdož zadrZeli odkazy UCll1ene Domuukánum
u sv. Klimenta.
*'8. 1309, 27. července, Emler. Regesta II. č.2!89.
Witko de Swabenicz vendit monasteno !ll Zderaz vIllas.
_ Datum Prage in ambitu s. Clementis in pede pontis
fratrum Predicatorum.
*9. ] 313, 21. srpna. Tamtéž ll!. Č. 153. Petrus
subprior.

"'1.

*10. 1318, 19. května. Tamtéž III. č.443. Bohu~ •
slaus prior.
*11. 1320, 18.yzáří. Tamtéz c. 614. (Kšaft profe:
sora lékařství Jana Stěpánova z Prahy.) -:-- Ehgo mIhl
sepulturam in eccIesia di?ti s. Clementls. Item lego
eisdem fratribus PredlCatonbus omnes lIbros meos - .
"'12. 1325, 16. srpna. Tamtéž č. 1127. Raczco prior.
*13. 1340, í'l4, ledna. Tamtéž IV. č'. 759 .. Iurati
Antiquae Civ. Pr. in monasterio s. ClementI c~eatJ sunt..
*'14. Okolo r. 1340. Tadra, C.ancellarla . Arnestl
sir. 72 (338). (Commissio super offi?lO. mq?l;HclOlllS. hel' tati' s .) Arnestus rehglOsls VlrlS. fratnbus
t·
~~p~
.
Leoni, priori domus s. Clemeutis fratrum PredlCatoru~ I?Praga, et Svatiborio, lectori in Ygl~vJa,. fratrum ord!ll~s
· t'1. salutem in domino - vos ll1qUlSltores
pre d IC
.
f 'pravltatls
heretic~ nostrarum civitatum et diecesls aCHnus--:.
"'15. 1348, 30. srpna. Klicman, Acta ClemC11tls
VI. Č. 1014. (Carolus rex supplicat, ut frater Johannes
Morawecz de conventu Pragensi !ll maglstrum saerae
theologiae promoveatur.) Significat - Karolus re;,
quod religiosus frater Johannes Moravecz d~ co~ven'll
Pragensi ordinis Predicatorum, de r.egno B.oemle ormndus
_ dudum in Parisiensi, Exoniensl et alus generalIbus
studiis - in theologica studuit facultate et tandem, cum
iam in conventu suo Pragensi eandem facuItatem pe.r
quinqlle annos legisset et postmodum per generale ~apl
tulum dieti ordinis Parisius celebratum .asslgnatus fUlsset
ad legendum sentencias in Exoniensl studIO pr? maglst~n~
ibidem assumendo, ad preces - arclneplsccpI et eaplt;-rh
Pragensis per suum ordinem ~etentus et deputatus exiJtlt
pro lectore et instructore clen Pragensls ecclesle, ID qua
postmodum per tres annos c.ontinuos sacrum pagmam legit cum multitudine ---: auditor um quod meretur
honorem suscipere maglstratus
.
.
,.
*16. 1357, 19. května. Tadra, Llsly .klastera Zbraslavského č. 144. In refectorio ~onastern -:- presente
Bohuslao lectore domus s. Clementls, fratre Simone Boe-
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morum, Martino de Praga Wissegrad., Ziffrido Theutunicorum eccIesie et monasterii predicatoribus.
*17. 1373.
Fr. Stanco lectar.

Tadra, Soudní akta I. str. 38.

*18. 1374.
Tamtéž str. 95. [Bnlla papeže
:Řehoře proti Miličovi ze dne 13, ledna 1374 čtena] die
XIX m. Julii hora qllasi resp, in refectorio monasterii s.
Clementis.
*19. 1381.
Tadra, Soudní akta ll. str. 104.
Marssik, cursor monasterii.
*20. 1384, 13. července. Libri erect. Xll. f. A. 8.
a Tadra, SOtidl1í alda ll. str. 280. (Pro monasterio s,
Clementis Prage.) A. d. etc. LXXXlIII in die s. Margarethe constitutus personaliter discretlls vir Niclinus aurifaber de Tachovia, civis Pragensis, sponte et líbere recognovit, se tener; et obligari unam s. gr. annui census
pro monasterio fratrum Predicatorum s. Clementis - in
qua obligavit vineam suam sitam ante forum equorum
inter vineas ex una parte Hanconis et de alía Elene, que
vendit pannos line os - .
*21. 1392.
Tadra, Soudní akta III. str. 80.
Mathias, J ohannes, Nicolaus, Michael professi.
'*22. 1396.
Rukop. Č. 2076 f. 40. Fratres
monasterii s. Clementis publicaverunt censum
ipsorum, quem habent - in domo Swachonis Krupiczie
in Porziecz unam s. gr., item in domo Blahutonis
brase"toris - II s. cum XLII gr., item in domo quondam Steynglini fabri - unam S., census annui et perpetui
- prout dictus census est ipsis - per - regem Wen·
ceslaum appropriatus - .
"'23. 1399, 30. května. Libri erect. XI I. f. K. 19.
(Pro monasterio s. Clementis in Praga quattuor s. in
Zagezd, Libochowicz et in Kralowicz.) ConstitutusWenceslaus frenifex, olím civis Mai. Civ. Pr., nunc resl'
dens in Libochowicz recognovit, qualiter ipse ex
ordinacione et legato Grmle, relicte quondam
\Veygandi - tenetur - persolvere quattuor s. gr. census
annui et perpetui - de bonis ipsius, que habet in viIlis
Libochowicz, Zagiezd et in Kralowicz, nudi census dum:
taxat de camera ipsius conventui monasterii s. Clementis in Praga - , Acta sunt hec a. d. nonagesimo nono
die penultima mensis Maii.
*24. 1399.
Rukop. Č. 2076 f. 76, Fr. Nico·
laus professus - publicavit pro se et conventu - unam
s. gr. prag. in domo Briganthonis sita in Krakovia [in
Nov, Civ. Prag.]
*25. 1401.
Lib. erect. Xl ll. f.46. (Pro monasterio s. Clementis in Praga una sexagena venditur.)
Constituti personaliter coram d. Johanne Kbel religiosi viri fratres vVenceslaus subprior et \Venceslaus procuralor monasterii s. Clementis fratrum Predicatorum in
Praga nomine ipsorum ac prioris et eonventus monasterii
antedicti nomine recognoverunt sponte et libere se habere
Ilnam sexag. census annui in et super vinea Nicolai de
Tachovia aurifabri, civis Maioris Civ. Prag., que fuit eisdem donata per dominam Elskam de Sezemicz super dieta
vinea, pro qua sexagena census ibidem statim dicti fratres
a prescripto Nicolao decem sexag. cum media gr. den.
prag. peecunia in parata et in numerata receperunt et
dictum Nicolaum, heredes et successores suos a solucione
dicti census - liberum dimiserunt.
*26. 1401.
Lib. erect. U. XII1. f. 45. In
nomine domini amen, Nos fratres Vvenceslaus Stua (?) prior,
Wenceslaus el J ohannes professores in theologia, Her-

XXII. Kldšter sv. Klimenta. -

Č. p. 190a.

391

mannus Presentatus (?) Paulus baccalarius, Nicolaus supprior,
VVenceslaus predicator, Nicolaus Cabele, Johannes sacrista
ceterique et singuli fratres domus sancti Clemenlis ordinis
fratrum Predicatorum in Maiori civitate Pragensi iuxta pontem siti protestamur universis presens scriptum lecturis
vel audituris, quod discretus vir Hassko, servitor Clementeri ex speciali gracia, quam gerit ad ordinem nostrum,
sana mente et consilio prehabito maturo venit ad nostri
presenciam petens in caritate dei confraternitatem et nobiscum mansionem, offerens se et sua nostro dicto conventui
et ordini, de quibus ab eo recepimus viginti sexag. gr.
pecunia in parata ipso donante pro revelaeione dieti nostr;
conventus el alia bona sua mobilia et immobilia cum stacione pannorum qui vulgo dicitur kotecz , et census, quos
habet vel habere poterit el omnia absolute habita veI habenda nobis perpetuo habenda et possidenda resignavit.
Usum tamen predictorum bonorum usque ad tempora vite
sue sibi resenans. Cuius devocioni et affectui condescendentes eum in nostram fraternitatem recepimus eique ad solacium et custodiam fratrem Johannem, tunc sacrislam domus,
ad habitandum ipsis comodum ultra chornm donantes. Obligantes nos et successores nostros, quod in predicla habitacione eos nullo modo impediamus usque in diem obitus
ipsorum et dietam seu victum, SiClIt ceteris nostris fratribus,
consvetum dare tenebimur. Adiicientes, quod in usu
predictorum suorum bonorum seu censuum eos nullo
~1Odo impedire, quamdiu supersunt, tenebimus. Et si sepedictus Hassko prius fratre Johanne decesserit, quod
absit, tunc orr\nium censuum suorum, quos reliquerit, ius ad
sepenominatum fratrem Johannem devolvetur. Mortuo vero
prius fralre Johanne iam scriptus Hassko sibi alium fratrem in custodiam eligere debebit ammoto vero ab officio
sacriste; unum servi torem pro se habere debebunt, qui
iuxta lnodum aliorum servitornm conventus in neccessariis
providebit. Persolventibus autem tociens recitato Hasscone
et fratre Johanne ins nature oml1ia et singula bona sua
tociens replicata eum censibus ad predictum nostrum conventum devolventur. Obligamus eciam nos et successores
uostros, quod pro anima ipsius Hassconis et predecessorum suorum mis sas et vigilias quater in anno, prout consvevimus, pro fratribus et benefactoribus ordinis nostri decantare. Addentes, quod si nos vel successores nostri in
proscripciollibus iam faetis vel aliqua illorum negligentes
fuerimus vel non fecerimus, quod absit, ex tunc nos et
successores nostros subicimus reverendo domino ofticiali
curie archiepiscopalis Pragensis, quod ad monicionem sepe
notatorum Hassconis et fratris J ohannis ad omnia et singula eis obligata in presenti scripto nos per sentenciam
excommunicacionis vel alias interdictum seu modo et iure,
quo sibi videbitur, compellere habebit. In cuius obligaciOllis robur et munimentum sigilla officii prioratus et
dicti nostri conventus de nostrum omnium seiencia et voluntate sunt appensa. Datum anno d. millesimo quadringentesimo primo septima die mensis Januarii.
*27. 1401.
Tamtéž f. 45. Constituti personaliter coram nobis Johanne - Kbel, officiali Pragensi et
actis noslris obligatoriis Hassco, servitor quondam Cle·
mentcrii de Maiori Civ. Prag., et fraler Johannes, sacrista
monasterii s. Clementis ordinis fratrum Predicatorum iuxta
pontem Pragensem, professus eiusdem monasterii, certam
litteram patentem in pergameno scriptam sigillis duobus
autenticis oblongis pendentibus in pressulis pergameni, uno
videlicet minori ofticii prioratus monasterii s. Clementis in
Praga de cera rubea albe cere impresso, in cuius medio ymago
b. Marie Virg. stans sub ciboriis de subtili manu sculpta
puerum, videlicet dominum nostrumJesum Christum, baiuj
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lans et subtus easdem ymagines quedam alia parva ymago
unius monachi flexis genibus et manibus complexis ad
adorandum extensis quasi dictas ymagines adorans; littere
vero circumferenciales capitales eiusdem sigilli, ut prima
facie apparebat, erant per omnia tales: S. prior. pragen.
or. fr. Predicator. Secundo vero sigillo supradict! monasterii s. Clementis maiori de cera alba communi, in
cuius medio erat ymago s. Clementis pontificalibus induta
sedens in quadam sede, manu sinistra curvaturam seu
baculum pastoralem tenens, dextre verO manus duos. digitos quasi ad benedicendum extenses et snpra caput emsdem ymaginis quasi figura s. spiritus in specie columbe
alis extensis, subtus yero imaginem predictam fig~re tnum
capitum humanorum ad modum monachorum et mxta caput ymaginis predicte ex utraque parte erant expresse
littere textuales, videlicet tale,: Sanctus Clemens. Lltlere
vero circumferenciales eiusdem sigilIi similiter textuales
erant per omnia tales: S. Conventus fratrum Predicatorum
in Praga. Sigillalam - petens - huiusmodi actis obligatoriis presentibus inseri - et - inscribi.
Cuiusquidem
littere tenor - erat - :
In nomine domini amen. Nos fratres 'Venceslaus
Feria (1) prior, vVenceslaus et J ohannes, professores in theologia, Hermannus presentatus(l), Paulus baccalarius, Nicolaus
subprior, Vvenceslaus predicator, Nicolaus Cabele, Johannes sacrista ceterique et singuli [ratres domus s. Clementis ordinis fratrum Predicatorum in Maiori Civ. Prag.
iuxta pontem siti, protestamur universis presens scriptum
lecturis vel audituris, quod discretus vir Hasko atd. (srov.
č. '*26.).
RlITwp. Č. 2100 f. 328. Frater
"'28. 1401.
Johannes sacristanus - publicavit I s. gr. census retenti
in domo -- Raczkonis de vi co fabrorum.
'1'29. 1401.
Tamtéž {. 380. Hassco pannicida
et d. J ohannes sacristanus emerunt I s. gr. cellSUS
annui et perpetui - erga Clementem Scropham in domo
Cunczmanni taulerii virtute unius littere, que data est sub
a. d. IVICCC nonagesimo octavo in die s. Barbare. Act.
fcr. III. post Judica.
*30. 1403.
Tadra, Soudní aHa IV. str. 255.
Johannes professus.
"'31. 1404, 16. listopadu. Rukop. Č. 986 f. 139.
"\Venceslalls, dei gracia Romanorum rex semper augustus
et Boemie rex, notum facimus tenore presencium universis :
Regalis clemencia sacre pagine studentes el studIa tanto
propensius promovere dignetur, quanto ampEus per doctores ecclesie fides catholica dilatatur. Hinc est, quod
ad supplicem precum instanciam religiosiJohannis, prioris
domus ac monasterii s. Clementis ordinis fratrum Predicatorum in Praga, cappellani devoti nostri dilecti, sibi ct
conventui eiusdem monasterii de benignitate nobis innata
auctoritate regia Boemie graciose indl1lsimus ac tenore pre.sencium indulgemus, si que persone cUlUscunque cond!cio ni s aut status pietatis intuitu precium sive pecuniam
eis ad hoc ministrare curaverit, possint pro continuacione
studii et ad lectorum ac studencium suslentacionem trigin ta s. gr. den. prag. annui et perpetui census emere,
tenere et pacifice possidere suisque et eorundem lectorum et
studencium usibus applicare non obstante statuto nostro
regio, quo cavetur. ne quisquam clericus secularis aut religiosus redditus temporales et a seculanbus hommlbus
ante possessos valent comparare, cui quoad predictam graciam nostram de certa nostra sciencia derogamus. l\Tandantes et committentes nobilibus, urzedniconibus ceterisque officiatis et signanter prothonotario et vicenotariis
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presentibus et futuris firmiter et districte, quatenus ipsi
prefatis Johanni priori el conventui monasterii s. Clementis
predicti prefatas triginta s. gr. pr., postquam ipsis intuitu
pietatis, ut premittitur, simul aut successiye donate fuerint,
tabulis terre annotent et inscribant tocies, quocies fuerit
oportunum, et circa huiusmodi triginta s. gr. census annui
nostro nomine manuteneant, tueantur efficaciler et defendant, prout indignacionem nostram gravissimam voluerint
arcius evitare. Presencium sub regie nostre maiestatis
sigil10 testimonio litlerarum datum Mendici a. d. m. quadringentesimo sexto, die decima sexta Novembris, regnorum nostrorum anno Boemie quadragesimo, Romanorum
vero tricesimo primo. Per d. Conradum subcamerarium
Johannes de Bamberg, R[egistravil] Johannes Wei[s]wasser.
*32. 1405, 13. března. Borový, Libri erecl. str.
628. (Jenčo de Petersburg monasterio s. Clementis Prage
donat censum XI s.,' ut in orationibus faciant memoriam
consanguineorum eiusdenl Jenčonis, quorum corpora in
dieto monasterio requiescunt.) In presencia - \Venceslai prioris et J ohannis procuratoris monasterii s. Clementis - Jenczo de Petrspurg - undecim s. gr. census
_ super vil1a Swihow prope Raconik - éonventui quod fratres - in ipsorum o radedit. _ ita tamen cionibus - faciant memoriam specialem ipsius ac suorum
progenitorum quorum corpora in ipso monasterio
requiescunt.
*33. 1406
RullOp. Č. 2100 f. 112. (Jacobi
scriptoris littere.) I. Universis presentes litteras inspecturis
Laurencius Petri de Cracovia, d. pape penitenciarius,
salutem in domino. Noverit universitas vestra, quod nos
Jacobum, notarium iudicii, ct Benedictum dictum Beness,
laycos Pragenses, latores presencium sedem apostolicam
personaliter visitantes, a peccatis eorum omnibus auctoritate d. pape absolvimus et iniunximus inde eorum cuilibet super ipsis auctoritate predicta penitenciam, 'luam
secundum deum animarum eOJ'um saluti vidimus iniungen dam. Presenles inde litteras nostro sigillatas sigillo in
testimonium concedenles. Datum Vy terbii Hll. Idus Novembr. pontif. d. Innocencii pape VII. a. primu.
II. Noverint universi presencia inspectnri, quod noS
fratres Wenceslaus prior, Nicolaus subprior, I\icolaus sacristanus, Johannes procuralor, Andreas predicator, Hermannus cantor ceterique fratres monasterii s. Clementi,
in Praga fratrum ordinis Predicatorum recognoscimus, nos
intitulasse animam pie memorie Pessiconis Ssylhavi de
foro equorum et recepisse ad oraciones et confraternitatem ad preces Jacobi, notarii iudicii Mai. Civ. Prag. Horum in testimonium sigi11um officii mei prioratus hUlc
littere est appensum. Datum fer. V. post dominicam
Letare.
*34. 1406, 19. října. Borový, Libri erect. str. 713.
Sdenco de Rziczan inJanowicz residens armiger - con-'
fessus est, se unam s. gr. census annui - priori et conventui monasterii s. Clementis pro certa pecunie summa veudidisse - presente fratre Ulrico, procuratore dicti monasterii.
*35. 1406.
Tadra, SOUdHi aHa V. stl'. 274.
Magister Mathias, professus, sacre theologie professor.
*36. 14G7.
Tamtéž str. 312. Causa monasterii
cum Nicolao, notario Nove Civ. Pr.
*37. 1407.
Tamtéž str. 355. Causa monasterii
cum Henrico de Bielussicz.
*38. 1407.
Tamtéž str. 371. (Rozhodčí ve
ph mezi klášterem sv. Klimenta a farářem u sv. Vojtěcha
pod Zderazem.) Mag. Adam recognovit, quod ipse unaCUI1l
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mag. Nicolao Czayslmagister, dccretorum doctore, decaoo
Boleslaviensi, onus compromissi in se et in ipsnm ma~
gistrum Nicolaum per Johannem, priorem monasterii s.
Clementis ord. fr. Pred., suo et conventus sui nomine et
;'\Jichaelem, plebanum ecclesie s. Adalberti sub Zderaz,
super quibusdam dissensionibus inter ipsas partes radone
cuiusdam funeris in monasterio s. Clementis predicti sepulti assumpsisse
'*39. 1407.
Emler. POzlfstatliy desh 1 J. str.
41. J ohannes Zalrorka (?) de Czachotina vendidit monasterio
s. Clementis . . . .
*40. 1407.
Tamtéž str. 44. vYenceslaus rex
indulsit rnonasterio s. Clenlentis . . . .
41a. 1408, 12. ledna. RullOp. č. 2101 f. 133. Lud\yicus apothecarius resignavit monasterio s, Clementis
illxta indultum d. regis III s. gr. census super domo
l'cíicte olim Henslini Wustho1cz nunc Johannis ligatoris
lihl'orum. Act. fer. V. pust Epiph. Tamtéž f. 137.
Yincencius aurifaber resignavit III S. gr. c. super domo
olim vVelislai braseatoris monasterio S. Clementis in plebe
S. Andree. Eod. die. *)
"'4lb. 1409, 4. října. Tamtéž str. 62. Hemicus de
Chodzllwa protestatus est - quod in hereditate sua in
Horzenczich - quatuor S. gr. pr. census aUDui et perpetui vendidit - Andree prÍOl'i el convenlui monasterii
s. Clementis in Praga - pro quadraginta s. gr.
'*42. 1410, 3. ledna. Tamtéž str. 63. Joanne, de
Czachotina dictus Howorka protestatus est - quod hereditatem suam - in \Vodieradech, septem s. gr. censusvendidit - Andree priori ct conventui monasterii s. Clementis - pro septuaginta s. gr.
*43. 1411.
Sclzube1'1, Urkunden-Regesten der
au/.i.;elzob. Hlasler Č. 1480. Frater Nicolaus de Werona
professus.
';'44. 1411, 22. října. Rttkop. č. 2101 f. 286. Johannes et Andreas, filii o1im iVenceslai Stuk, et Anna.
mater ipsorum, resignaverunt XXXll S. gr. conventui ad
S. Clementem, \'idelicet super domo Marziconis dicti Pisarz XVI S. et super domo Girziconis XVII s. gr., site
simul circa se inter reges cloacarum. Act. fer. V. post
Gal1i.
'~45.
1412.
Rukop. Č. 2079 J. A. 11. Sigismundus presbiter et Martinus COl1versus, fratres professi
monasterii s. Clementis fassi sunt, se omnem pecuniam
ipsos ex bonis Slawcze, relicte Diyissii de Nova Civitate,
concernentem
percepisse. Act. fer. lIn. ante
Georgii.
'*46. 1415.
Liber erecl. XlI J. f. 209. (Pro
monasterio S. Clementis in Praga.) Coram d. 'Venceslao
Gurein - rcligiosi "iri Johannes prior et Nicolaus conventualis monasterii fratrum s. Clementis in Praga - ex
una et famosus vir Henricus de Byelussicz armiger parte
ex a!tera personaliter constituti proposuerullt, qua1iter ipsi
in causa

int~r

eos occasione certorun1 cenSUUlll retentorum

- compromiscrunt - . Ibidem statim - d. iVenceslaus
Gurein arbiter
arbitratus cst - , quod prefatus I-Ienricus, heredes et successores sui de omnibus bonis suis ;') Dodatečně:. 1404, 22. ledna. Rllkop. Č. 996 J. 98.
J acobus de Hayn aurifaber emit unam s. gr. erga Procopium, olim Jurglini Nigri aurifabri filium, pro IX S.
super domo ipsius Procopii si ta propc monasterium S.
elementis penes domum Nicolai Feleser - . Act. fer. llI.
post Agnetis.
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racione quinquaginta sexaginta (1) sexag. per ipsum ex testamento bone memorie Hasskonis de Brasskow receDtarum
_ dicti monasterii fratribus det et solvat
A-cta sunt
hec a. d. m. quadringentesimo quindecimo die quindecima
Aprilis.
;'47. 1418, 3. června. Borový, Librí erectíonum
str. 629. Johannes de Janowicz residens in Petrspurg censum XI S. de consensu fratrum Nicolai et Galii sacristani fratrum monasterii s. Clementis - ad bona Lubenecz prope villam Lybina pro fratribus dicti monasterii
trans tulit
*48
1420, 30. srpna. Viz Archiv Ceskjí XXVI.
str. 189 č. 1.
;'49. 1421.
Archiv Ceský XX fT II J. str. 682.
Capella S. Bartholomei in monasterio s. Clementis [data
est per communitatem] cum orto anteriori et comodo
Michaeli litkupník.
1a. 1460, 27. března. Sedldček, Listy V Diadochu
ve Věstníku krdl. spqlečl10sti nauli 1892 str. 70 Č. 36.
Ondřej, provinciál v Cechách a na Moravě zákona kazatelů, svědomí dává Přibíkovi z Klenového, že jest v ldášteře sv. Klimenta pohřben Jan, syn Přibíkův z Klenového,
a že bývala v kostele před vyhnáním kněží korouhev
pánu Klenovských.
lb. 1476, 4. listopadu. Eu/ler, POZlfsíat"y des" ll.
str. 371. Joannes Zagieczek de Chrzenicz protestatus est
- quod censum suum - VI S. gr. census aonui et perpetui, quem habet - in Zielenczi - vendidit - Petro,
priori ad S. Clementem ac toto conventui - pro XXX
s, gr. boem.
2. 1503, 17. ledna. Desky zem. větší č. 3. f. B. 13.
Jan z Janovic a z Petršburku na Bezdězi, nejv. purkrabě
Pražský, známo činím etc. iakož nejjasnější kníže a pán
pan Vladislav, Uherský a Český král etc. ráčil mi dáti
list mocný - abych mohl statek svůj
odkázati
i
jakož pl'edkové moji sou fundatorové a kollatorové kláštera
sv. Klimenta v St. M. Pr. blízko od mostu, pohřeb svůj
v témž klášteře majíce, kteréžto právo na mne po mých
předcích dědicky jest připadlo, i také jakož mi jest při
souzeno - v soudu komorním na Zikmundovi Stříbrném
z Hořeměřic a v Neuměřicích sto k. gr. č., kdežto pro
nesplnění té sumy právo zemské vedu na ves Neuměřice
řečenou, což on tu má, i jestli že by mě P. B. smrti
neuchoval prvé, nežli bych právo na vrch dovedl, aneb
také že bych právo dovedl za své živnosti, že všecko to
právo své na klášteře sv. Klimenta i na té vsi Neuměřice
řečené mocí tohoto listu mocného dal sem - dědičně
- p. Jelřichovi Bezdružickému z Kolovrat. a na Buště
hradě, p. ujci mému milému, a jeho dědicum a budoucím
- však takově: Což by kali v týchž Neuměřicích právem
zemským mně neb již jmenovanému p. Jetřichovi Bezdružickému neb jeho dědicům a budoucím odhadáno bylo,
buď to na platech nebo na kterýchkoli požitcích a dů
chodech, aby tcn plat i jiní důchodové a požitci všickni
kteHzkoli placeni a dáváni byli zuplna a docela kněžírr:
do kláštera sv. Klimenta, aby za to mše sv. sloužili lu, kdež
pl-edkové moji pohřeb měli a já také mám, a prosby či
nili za duše předků" mých i také za duše předku již
jmenovaného p. J etřicha Bezdruiického i také za mou i za
jeho duši, když by nás P. B. od smrti neuchoval, i za
všecky duše svých a jeho přátel a příbuzných a to budoucně a věcně.
KteréZto lidi v týchž Neuměřicích již
~menovaný p. J cti'ieh Bezdruzický, dědicové a budoucí
jeho s plným panstdm řídili a spravovati, jim rozkazovati
a jich od všeliké moci zbraňovati a zhojovati majl a. také
50
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mimo jich spravedlivé poplatky a daně nemají. jich žád:
nými nespravedlivými věcmi ani kterakýml .~~lt. pomocm:
a robotami obtěžovati ani na ně sahatI JIZ Jmel;o.vany
pán p. Jetřich Bezdružický ani dědicové ~ budoucl yho.
A kdož by koli tento list měl aneb mítI bude s cas,topsaného p. J etřicba B. z K. neb s dědicův a budoucl,ch
neb jednoho z nich svobodnou a dobrou vol~, ten m~ I
míti bude touž moc i plné právo ke všem vecem v n~m
položeným a zapsaným jakožto oni samI. Na potv~~e~l. ~
budoucí pamět toho pecet mou vlastní .~á~al sem P!IVesltl
k tomuto listu dobrovolně. A pro lepsl. JIS,t,Otu pnp' OSIl
.
J C' ha Berky z Dubé a v Svmanch a ur. vlaJsem ur. p. e nc
I d' I' 'k'
dvk Zaviše Sulka z Hrádku, hajtmana na Ira ve :razs em;
a' Tana Chmelického z Vlcí Hory, že jsou pecetJ s':,é ~ak~
vedle mne na svědomí, sobě bez škody, da1r p,rnesltr
k tomuto listu. Jenž jest dán 1. 1503 v ~terý p!ed s~.
Fab. a Šeb. Ve dsky vložen I. 1505 v stredu pred sv.
Tiburcí.
3. 1503, 20. dubna. ;Veleslaví11ův Kalenddř 219.
Ve čtvrtek po Veliké noci umřel Jan Jeneč z Janovic a
na Petršpurce, nejv. purkrabě Pražský za krále Vla~islav~~
Pochován v klášteře sv. Klimenta u Praedlkatoruv bhz
mostu.
4. 1508 26. ledna. Desky ze11t. větší é. 6 1- B. 1.
u
;,
_'
i: e Ji11eno
. J" Telřich Bezdružický z Kolovrat~? a na
Buštěhradě, jsa nemocen, tímto listem t.~:o Clmm znzem:
Napred činím statku svého uroz. p. Jmk~ z Kolovra~ a
na Bezdružicích. bratra mého milého, mocneho otcovskeho
poručníka, maj~ k němu bratrskou dru a lá:ku, že napřed
na duši mú pomnieti bude a"syn~ svebo Jana Jemu
mam tak abyv ten
sverUJl 1 v šeho statku svého 1 kteryz
.
/1
statek muoj drž"l a jej spravoval, Jakozto mocny porucm c,
do let syna mého Jana dvadcíti. A když by k letuo:n
dvadcíti pl'išel, aby jemu slatku mého všeho p~stoupll,
maje k němu celú vieru a duověrnos~ b;-atrsku, ~:llmo
všecky jiné lidi, že .sě k synu mémvu verne .a. prav"e vzachová jakožto věrný bratr a porucník, a jej ver,ne a
právě' opatrovali bude ~ ,.tatku Jeho pro ,dluhy m~ bez
hodné příčiny neodbývaJe )eho az. do let "Irotka v me,ho a
že sě o jebo dobré věrne starati bude, Jako, v;,rny poručník a strýc jeho. A chtě, aby znal bratrsku lasku ode
mne a tím lépe pomněl na mú duši, ji opatruje s~~tJ~y
milosrdnými a 1'. B. vděčnými, jakož jemu tO,ho sveruJI,
jakozto bratru, jestli že by B. syna meho pn:e sm!tl neJiříka
na n... ,ehov pnpadlo
ne Ilova I 1 n' p
ez
. , bratra mého
,,, I aby
-"
k
po smrti jeho, a prvé nic, Dlazllnske ZbOZI vse? o se
vším příslušenstvím, s plným mým právem. P~kh by P.
B. Jiříka, bratra mého, smrti neuchoval dříve n:zlr by Jan,
syn muo], let rozumných dospěl, tehdyv po ~e:lO smrtI
činím uroz. p. Jana z Kolovrat a na Zehrovlclcl; a.~.
Jana z Walštejna na Klášteře Hradišti, strýc,: &Ve .:n;le,
syna svéllO milého a statku svého všeho mocn~ porucm~y
až do let syna mého Jana. jim věře jako str~Jcuom ~v~m
milým, že ve všem tento Haft mu~j vedle ~eho znem ~
položení zachovají a o syna mebo dobre "e staral!
a věrně opatrovati budú - . A při tom roZkaZU)l, ab~ po
mé smrti uroz. p. Václavovi z Kolov~~t, br:~truv men;u,
Košatky dány a postoupeny byly se vVSlm ll:l,slus,enstvlm
i s Slivnem, tak jako mi dsky od neh,o sve.dcI, vsa~ tak:
aby p. Václav bratr muoj, te? statek drzal a Jeho pozleval,
1 prodati a zavaditi aby mc nemohl, am se na to zdlu·
~'te
hl byčeJ'em nižádným. Nel. ten statek všecken
Zl I mo
o
.
"dl I t "
,
v-cele beze vší závady aby na syny Jeho, pnpa : {ereZ ma:
Item také odkazuji, aby dcerám mym'.p~m Mandalene
'EII'sv
kdyby
mce. dáno b)'lo za .výpravu kazde,v
, Mdlua pa
huov mých pozaplatili, po pětI stech k. gr. c., pam " an<.-\..)

'V

"!".?

".

v

'

,
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Č. p. 190a

dcdi mé se čtyři lože šatuov dobrých hned po
;né, a pan/ Elišce se čtyři lože šatuov aby dáno
b 10. A jestli že bv syna mého B. smrtI neuchoval, tehdy
s!atek muoj všccke~ aby na p. Ji"říka spa~l, bratr~ mého,
a na jeho dědice, kteříž by od nebo poš!!, a na JIch po:
tomky od nich pošlé. A z toho sta:k~ aby v~dal,ka7.de
dceři mé, paní Beatrix, pani lIandalene a pam El!~:e po
třech tisících k. gr. c. a na takový zpuosob: J esthze by
která umřela, majíc děti s manže~em svtm,.:~ l~terýmž
jest, tehdy aby těch 3000 k. gr. c. na detl !eJI pnpadly.
v
Pakliby která z dcer mých umrela .bez ~edlcuov, aby
diel její na jiné sestry ?řipa~l a.na )lch ded~ce ;la rovný
diel; a těch tři tisíce k. gr. c. Jlln vydávvatl m:,' ~v 10~~
po smrti syna mého po pěti stech k. gr. vC ' ka,zde dvcen
mé, a tak každý rok po 500 kopách gr. c. ka,,~é az do
vyplnění a zaplacení té sumy vydával!. ~1á. \' sak to P;
Jiřík opatřiti má, aby se jemu mužové JejIch zapsal!, prv~
než jim tu sumu vydadí, aby jim v to nesah~l!,v, dol~ud:
jsou dcery mé zivy, než protI aby dcera n;,~ zudna te
sumy utratiti nemohla, než tak aby to opatrl!, aby po
smrti její jiné sestry vedle nahoře psaného zpuosobu a
jich dětí věděli to kde najíti. A p. ]lřílW.VI z toho, statku
na p. Václava, bratra mého, a z ~;ého z Jeho dobre vuole
bratrsky na ně zpomenúll poronclO1.
....'
Chtíc při tom opatřiti duši svú a také dUŠI ~tc~ sveho,
p. Jence n~božtíka, ujce s;,ého", i také ~aní ZOfky, n,:'
bozky manželky své, Ideraz lez1 11 sv. KIJmel:~a v Idašteře u mostu v St. M. PL, dávám k tomu bozlO1U ~?m~
XX k. gr. č. platu ročního komorního ;lolého za JeJl~h :
za své duše spasení a to takovýmto obyceJern: Aby k~zdy
ondě1í b)'la sloužcna mše svatá za mého otce I take za
p
' v ,
YI"lyi
p. J ence, za paní Zofku,
manzelku mu, z,a nase
"lnc I ~
za všech předčích mých i jejich, V ou~ery aby tez za nas
byla slouzena mše svatá za to, Jcstllz~ sme kdy koh~
v cem zarmútili, buď na d"ši i na těle Jeh~. uraZIli, I tak,e
za ty všecky, kduz sou nám co dobrého UClll;ll, aby sl~:
žena byla - ; tretí mše aby.slúžen: byla ~ stredu za dusI
rDú i rných všech předknoy 1 nahore psanyc!1 oso~. 1 potomkuov rodu mého, Heříž sou z tohoto sveta seslr ~. se~
jdou; ctvrtá mše aby slouzena byla.- v ~át~k ? umucetll
_ aby P. ll. deil mne hříšného I s myml predky k své svaté milosti přijíti; pátú mŠI v sobotu aby
byla sloužena ke cti - P. M. lla nebe vzetí ~-. A ten
plat má vydáván býti z statku mého ,~ Mak?tras p~av;m
komorním, tak aby na tom statku. tlZ bratn u S\. : ' ll:
menta na budúcí časy vybieratl mohll a t~ rozdlln.e
na sv. Jiří 10 k. gr. a na sv. Ha::a lOk. vgr. ~. - PaklI
by moji dědici ten statek a ZbOZ,' .M~kotra"k: ~ro~all,
tehdv ten plat budú moci na zbOŽl Jlste na Jme prevestl,
lu kdež bv se tomu dosti dáti mohlo.
. .,
Toto 'při tom poroučím, aby p. Jiřík, bratr muoJ m~ly,
to opatřil, aby kněz převor i se vší:" konventen:: ~v. }:hmenta se zavázal ty mše svaté drzell na buduCl vecné
časy' každý tiden pět mší a na to aby jim ten plat vydá;á~ byl. A k tomu na kazdém kázání aby P. B. n~
věčné časy prošeno za mého otce, za p. Jence, za panl
Zofku, manželku mú, a za mne í za nás za \'šeckeren rod
a paní Dorotu, manželku p. Václa;ovu., .
.'
A když by p. JIřík dluhy me spl,at:l, aby, dC,e:am
mým paní Beatrix i také paní Mandalene. a pam Elršce
vydal po dvú stú 1<. gr. c. každé .. raklr ~y ,syn rn~oJ
I, leluom přijda dluhy mé zaplalil, tend~. tymz d~veran:
mým po dvú stú kopách gr." c', vydatI .m~ tak, J,;stllze. b J
Heré B. neuchoval to aby Jme aneb Jmym vydano b)' 10.
~ kteréž by B. ne~choval, to p. Ji~ík op~t~iti, má: Kd,Yž
jí týž peníze vydá, aby to po jeJ! smrtI Jmym dceram

sl~rti
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mým, sestrám jejím, vydáno živým bylo, tak aby zádné
ně tehdáž vystaveny, vzali a do něbo z kláštera sv. Klidced mé těch peněz za zdravého života jejího muž její
menta se odstěhovali.
nebral, ani vzíti mohl, poněvadž ty penízc z jednícb na
6. 1553, 9. března. Missiva v archivu Juistodrž.
druhé až do poslední připadnúti mají. A při lom to p.
1551-60 sv. jol. 68. (List otevřený do Čech s strany
Jiříkovi, bratru svému, poroučím, aby slllžebníkóm mým
v.yupomfnání dluhu\' po někdy převoru u sv. Klimenta.)
učinil každému za jeho službu dosti podle povahy jeho.
Ferdinand etc. urozeným, statečným, slovutným, poctivým,
Pakli bych komu co dále rozkázal, buď listem neb ústně
opatrným pánum rytířům, vladykám a městóm i jiným
co dáti, to aby \7plněno bylo, jako by v tomto kšaflu
všem obyvatelr\m a poddaným našim ze všech stavuv kránapsáno bylo, věře p. Jiříkovi, bratru svému milému, že
lovství našeho Ceského věrným milým milost naši královskú
toto mé rozkázání a zřízeni ve všem jeho položení a
a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Věděti vám dáváme,
znění zachová a naplní, jakož k němu tu celú víru mám
že sou na nás velebný, poctivý a opatrný N. administrator
mimo jiné, jakožto k svému milému bratru. Však toto mé
kostela hradu pražského, Jindřich, kanovník téhož kostela,
,cízení sobě v moci své pozuostavuji změniti a z něho
Jakub, nejjasnějšího knížete Ferdinanda, arciknížete rakouuciniti, COž by se mi kdy líbilo a zdálo. A jestli že bych
ského etc. jeho lásky kaplan, a Johannes, apatykář a obyo statku svém rozkázal a poručil, že to moc
vatel St. M. Pr., poníženě vzuesli, kterak jest někdy
má, když bych to listem pod SVií pečetí zřídil a GOJordán, pře vor kláštera sv. Klimenta tudíž v St. Městě, při
lidí pečetmi na svědomí, a toto zřízení proti tomuto
přítomnosti jicb všech i tolikéz spolubratří svých téhož
mému poslednímu žádné moci míti nemá.
kláštera "Uli svou poslední oznámil a jim čtyřem nadeToho mé této poslední vuole na svědomí pecef mou
psaným osobám tu plnú moc dal a poručil, jak a kde by
pErozenou dal sem přitisknúti k tomuto listu. Pro širší a
statek jeho a v která místa na skutky milosrdné a často
~alší svědomí prosil sem urozených pánuov p. Mikuláše
psanému klášteru k dobrému a užitečnému po smrti jeho
Zehrovského z Kolovrat na Kornuze, purkrabí na Karlvynaloziti a obrátiti měli, i zprávu nám již psané osoby
štcjně, a p. Hynka Boritu z Martinic a na SlDečně, a
dávají, ze sou se nětco peněz hotových i sice na listech
urozených vladyk Záviše Sulka z Hrádku, hejtmana hradu
věřicích a Ila zákládech uptali, ale těch bez zmocnění a
Prazského, Mikuláše Skurského ze Sknr, v ty časy hejtmilostivého povolení našeho vyupomínati, že by jim obmana na Buštěhradě, a Fridricha z Polen sk, že sou peceti
tížné přišlo. I pokudž by tak bylo, jak? nás zpravují, posvé Je tomuto listu podle mé na svědomí dali přitisknúli
něvadž se kláštera toho dobré v tom obmejšlí, témuž adsobě bez škody. Jenž jest dán a psán - J 508 ve ctvrtek
ministrátoru a osobám nadepsaným tímto listem naším
po sv. Padu na víru obrácení.
odevř$'ným plnú moc dávati a je k tomu dostatečně jako
Tento kšaft ve dskv vložen a vepsin 1. 1508 v ponkrál Ceski a nejvyšší kollátor toho kláštera zmocňovati
dělí po Zvěstování M. B.
ráeíme tak, aby oni, což by se kde a u koho jakýclj
L. 1547 v sobotu po sv. Kateřině Zdislav Berka
koli sUm peněz témuž někdy převoru kláštera sv. KIr:
na Lipém a Zákupí, nejv. hofmistr království
menta nálcžitých doptali, aby tu vyzdvilmúli a vyupomíjakožto mocný n,ípadník a dd,ilel slatku po ně.
nati a k sobě v své opatrování přijíti moc měli a za tu
kdy Beat,ix z Kolonat, tak jakž tiž Haft plněji svědčí,
všecku sumu, col. jí tak shromáždí, s radú zřízené komory
od Vojtěcha, Kryštofa a Bohuši, bratří z Walštejna, i na
naší v království Ceském plat komorní pro roz mu ožení
místě Vác1ava, bratra jich, vzal a přijal 200 k. gr. č. jemu
cti, chvály a služby boží a pro lepší vychování většího
tímto kšaftem po léž někdy Beatrix náležitých, z kterýchZto
počtu bratří v často psaném klášteře koupili. Protož vám
200 k. gr. č. je bratří kvituje a propouští.
všem i jednomu každému poroueeti ráčíme, když tak od
5a. 1522.
Rukop. Č. 534 lll. 1- 51. Kněz
týchž osob společně neb rozdílně s strany tichž sum peD'.1nát, převor SI'. Klimenta od mostu.
něz, kteréz při vás sou, napomenuti budete, abyšte jim
5b. 1552. Beckovsky, Poselkyně vyd. Rezek J.
takové sumy jeden každý z vás bez odporův vydali a
sir. 200. V tom klášteře [u sv. Klimenta] od času Žižvrchnosti, pod kterýmiž se to uptá, aby se k tomu skukovské vojny až do lohoto 1552. roku sám toliko pře vor
teeně pfidcžely jináče nečiníce. Dán v Vídni ve čtvrtek
a dva jeho duchovní bratří Dominikáni bydleli, kde jich
po neděii Oculi léta etc. LIlI o a království našich Rímpredešlých let přes pul druhého sla (120 samých kněžův
ského 23 a jiných 27.
a 30 konveršuv) bydlívalo. Nyní jmenovanýho roku ten
7. 1555.
lllustri1,te Chronik von Bohme1t
dominikánský klášter i také jeho kostel téměř všecken
I. str. 611. (Den gestrengen, ehrenfesten, ehrsamen,
v zhceninách IdeI, do ulice pak proti špitálu Křižovnic
geistlichen unsern andiichligen licben Getreuen, unsern
kým u na místě tOll! Idášterském mnoho domku v z obollch
verordneten Kammerrathen im KUlligreieh Biiheim, Heinstran, totiž proti špitálu i také v Platnýřské ulici, tohoto
richen Scribano, Doktor nnd Probst des Gotteshauses zu
ještě roku stálo, v nichž se všelicí řemeslníci zdržovali,
S. Clementen zu Prag, Ludwigen Schradin Doktor, unserm
svi obchody a zivnosti v nich měli a z jich gruntuv pře
Rath, und Antonien de Prusio, Spitalmeister daselbst savorovi téhož kláštera roční nájem dávali.
ment oder sonderlich zu Prag.) Ferdinand oc. - NachDuchovní bratři Dominikáni, když přivětivě pozdra.
dem wir euch hievor des niichst verscbieneo. vierundfunf.
veni a žádáni byli, aby synum duchovním sv. Otce Ignazigsten Jahrs gnadiglich zuegeschrieben, dass wir entcillsa klášter i kostel sv. Klimenta postoupili a místo těch
schlossen ein Aozabl der Ordensleut de societate J esu
dvouch míst buď v St. M. Pr. klášter sv. Damiana i při
gen Prag zu verordnen und euch deshalben auferlegt, mit
něm stojící .)rostel P. Spasitele našeho, jinak sv. Anežky,
den Briidern und Inbabern des Klosters zu Sanet Clekde předešlých casu v vždyckny duchovní panny J'ádu
menten in der Alten Stadt zu Prag von unserntwegen
sv. Kláry bydlívaly, aneb v MenŠ. rif. Pr. kostel svaté
zu handeln und dahin zu vermiigen, auf dass gemeldt
Máří Magdaleny, jakž jim to oboje velebná kapitola prazKloster gehorsamblichen abtreten und gedachten Ordensská ráda postoupiti chtěla, sobě dle libosti vyvolili, oni
personen zu ihrer Wohnung folgen lassen; und uns aber
Dominikáni po dlouhém rozmýšlování a všech věcí bedliunzher von euch deshalben, was ir verhandelt habt, kein
vém považování klášter sv. Damiana i kostel P. Spasitele,
Bericht zulmmmen. Deshalben befelhen wir euch, wofern
ačkoliv pustý, "šak královským nákladem dostatečně pro
ihr in Sachen der eingerissnen Sterblauf halben bis anher
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Bedenken. Bei mis finden wir ein Nothdurft seyn (solI
nicht furgehn klinnen, dass ihr solches nochmalen mit
anderst diese Sach und christliches ,Verk nit langer aufehistem thut und uns folgunds euerer Ausrichtung begehalten werden), dass dieser Platz dem Yicario und
richtet. An dem beschieht unser Willen und Meinung.
Prior zu S. Clementen, weil er sich dahin wollte verGeben in unser und des Reichs Sladl Augsburg den
weisen lassen, gegen S. Clementen-Kloster alsbald heersten Tag Martii anno im flinfundzweinzigisten und der
williget und richtig zu machen zugesagt wurde, so kunnte
andern im neunundzweinzigisten. Ferdinand. Ad mandalum
dieser Vicari unverzogentlich dieses gnadigsten Bewilligen
d. regis pIoprium Erasm. von Gera. Lien. puchler von
andern Vicarien des Ordens zu wissen thun und sambt
vYeilenegg.
derselben Bewil1igung so1chen ,V cchsel an den Provinziai
8. 1555.
1llustrirle Chr01ú/i VOH Bohmw
des Ordens hringen. Mittlerzeit wurde der Platz aufgeJ. str. 611. Durchlauchtigister, grossmachliger Flirst,
raumbt und zur vVohnung zubereit, wie dann auch zu· S.
Erzherzog zu Oesterreich <lC gnadigster Herr! Auf Euer
Clementem noch etliche Gemacb sambl deren Stellen, alda
fUrsl\. Durchlaucht gnadigisten empfangenen Befehl haben
man lesen oder lehren solI. mussten hesser zugerichtet
wir abermals dic SteHen und Kloster zu S. Clementen
werden, so ging die Uebergab und ein Bewilligung gegen
und S. Thomas besichtiget, darunter aus yielen tapfern
der andern fort; dann ausserhaib dieser Richtigkeit werUrsachen der kuniglich Abgesandt und ehrwurdige. Vater
den die von dcr Gesellschaft Jesu a\lher in frembde Stell
Dr. Petrus Canisius den Platz zu S. Clementen 10 der
oder andere Ordensleut auszutreiben nicht vermogen \verAlten St. Pr. erwahlet. Hierauf wir mit dem Vicario des
den. Es isl aueh der Platz noch Gelegenheit nirgcnds
Ordens und Priorendaselbsten zu S. Clementen auch
vorhanden, dass diese beide Versammlung zu S. Clemengebandelt, welcher sich der Rom. kais. Majestat. ganz
ten noch a11hie zu Prag bei einander kunnten unterbracht
unterthanigist, zuvorderst au ch der christliehen Re!JglOn,
uud geha1ten wcrden. Und sollte nit dergleichen schl«ubereit und gehorsamst erboten, so viel an ihme Zll benige Abhandlung und Verrichtung gebraucht werden, so
fUrdern und das Kloster auf beschehene und angehorle
ldime die Versammlung de societate Jesu abermals diesen
. unsere Flirsch\age der loblichen Versammlung de societate
Sommer nit hieher, ware auch gegen den ,,'inter schwerJ esu einzugeben oder folgen zu lassen, doch dass so1ches
licher Zurichtung der Zimmer oder ,Vohnung Zll hesorAhtreten oder Auswechseln beschahe mlt semes Provlllgen. Sonsten, \Vas die Unterhallung obmeldeter neuen Verúals und Capitels S. Dominici Ordens Vorwissen und
samlung belangt, weil ihr K. 1\lai. die Einkommen von Oybin
Bewilligung, Damit nun dies christlich vVerk zum íiirderdem Kloster hierzu allergenadigist verordent haben, \vtirde
lichsten und mit den wenigsten Unkosten mochte angeder Abgesandte bald sich darinnen auch erkliircn, \Vas, wie
richl und vollzogen werden, seyen .von uns auch etliche
und welcher Gestalt wlirde die Unterhalt und Flirsebung zu
andere Plalz und ode Kloster allhie zn Prag besiehtiget,
flirderlichislen beschehen. Aber wo die Stelle oder der Platz
kein bequemer Ort und Kirchen befunden, als die
noch nit richtig, war der Handlung damit no ch wenig geZli S. Agnes (auf bohmisch Svatá Aneika genannt) welehes
holfen. Solches haben E. F. D. wir, an denen nit gern unsers
ein alt kuniglich Gcstift von Kunig Otto kar und Andern,
unterthanigislen Fleiss etwas soUte mangeln, in schuldinahent bei S. Barbara-Kloster gelegen, erbauel worden,
gem Geborsam unangezeigt nit lassen wOllen. E. F. D.
darinnen dieser Zeit kein Ordensperson varhan den ist,
unterthanigsle Caplan und Diener Hans von Ronsperg,
auch in etlichen Jahren kein Gottesdienst darinnen yerHeinricb, Tumbprobst zu Prag, Anthonius, obrister lVIeibracht worden und aber die Kirch, Zimmer, und andere
ster der Kretiler mit dem rolhen Slern, Ludwig Schradin
Gemach zur Brlider S. Dominici Wohnung mit schlechten
Doctor.
Unkosten zuzurichten seyn, dergestalt, dass zuvorsichllich
9. 1555,20. července. llluslr. Chroltik VOlt BiJkmeH
lhre R. K. M. solche ode Stellen, bey denen in der
1. str. 611. (Den gestrengen und ehrenfestcn umern lieben
Alten St. Pr. schleunig zu verhallen hatle, weil wir nit
Getreuen _ verordneten Prasidenlen und Kammerrathen
erfahren mogen, aus was Titel soleh kuniglich Gestift in
zu Prag.) Ferdinand DC. Nachdem wir euch in unserm
dersclben Handen komme. wie el\van Agnes, clie eine
Abreisen von Prag aufgelegt und befolhen, in unserm
heilige Jungfrau von kunigÍichem Stammen geboren, mit
Namen ein Schreiben an den Provinúal und Capitel des
vielen vYunderzeichen von Gott begabet, auch hunderl
Ordens s. Dominici mit nolhdurftiger Ausflihrung, dadurch
Jungfrauen vorgewesen seyen, allda ihr Leben zugebracht
er und das K apitel bewegt werden mochte, ihren Conhat; do ch ihr etlich Begrahnus und Altar, vielleicht in
sens zu geben, damit die Ordensbruder s. ClementlS z:,"
der Aufruhr, auch libel behandelt worden. Es seynd alda
Prag der J esuitischen Gesellschaft aus ihrem Klosler welnoch etliche Garten vor Augen und solle ein Weinberg
chen und in das Kloster s. Agnehs zu ihrer Wohnung
oder zween zum Gotteshaus zugehorig oder ubrig vorund \' errichtung des Gottesdienstes gelassen whrden, zuhanden seyn die dem Orden s. Dominici konnten flir
fertigen und uns zum Verzeichnen zuz\lschicken: Also
das ielzig· il:r Kloster zu S. Clementen samt anderem
haben uns jetzo der Thumbprohst zu Prag, auch der
nolhdarftigen Unterha!t wiedergeben oder zugestellt werObristmei,ter des Ordens mit dem rolhen Kr~uz und Dr.
den. auf dass sich dieselben desto besser an dieser neuen
Ludwig [Schradin] geschrieben und etlich Artikel, \Vas
SteÚe mochten erhalten. Dann obwohl sonsten das Kloster
far Furschlage und Ursachen in so1ch Schreiben zu 111zum ll. Kreuz nit fern davon gelegen ist, so fiuden wir
seriren waren, wie ihr beifolgend vernehmen werdet,
doch, dass daselbsten Zll dreien vVochen von bohemischen
mitgeschickt. Wir befinden aber dieselben gestellten
Pricstern gepredigt und von Biicken dieselb Kirch mehrerUrsachen nit dermasscn erheblich noch so grundlích, dass
theils geziert wurde, und bei den Pragern cin mehrer
der Provinzial und Capitel zu diesem Begellren wohl zu
Bedcnkcn gewinnen wurde als auf diesem oden Kloster,
be\Veaen sevn werden, sondern wir befehlen euch. dass
das so gar in keiner vVohnung, noch Achtung und doch
ir ne ben d~mselben no ch andere mehrere und e'rheblimit GeringetTI \vieder zuzurich ten ist.
chere Ursachen und Persvasiones, als namblich ungefiihrObs nun E. F. D. absbald zur Beflirderung des
lich. was Nutz und Fruchtharlichs durch dieses loblich
eilenden vVerkes mit denen von der Alten Stadl wo11en
katl;oliscb und christlich gut Werk mit Aufrichtung und
daraus lassen bandeln oder zuvor an die K. Mai. - geShflung der furgenommenen Schulen zu Pfanzung, Zielangen wonen lassen, das steht bei E. F. D. gnadigstem

XXÍl. Kldšler sv. KZilllel1ia. -

C. p. 190a.

hung und Mehrung tauglicher gelehrter Leul, (damit unser
alte, wahre, heilige christliche und katholische Religion
zU der Ehr Gottes bei jelzigen, sonderlich zu Prag und
fast in der ganzen Kron Boheim vielen eingerissnen irrigen bosen Seelen erhalten, gemehrt und erweitert werde),
gestiftet und aufgerichtet werden mag. Auch zu \Vas gnadigistem Gefallen solches nit allein der Rom. K. Mai.
und allen katholisehen Potentaten gereichen, sondern
dadurch alle alte christglaubige und katholische gute
Berzen und Gewissen getrostet und geslarkt, auch die
lrrigen desto eher gereiniget wurden, \VO sie in dieses
lObEch Vorhaben bewilligenund berlihrt Schreiben mit
nothdurftiger, statllicher und genugsamer Ausfiihrung,
inmassen ihr zu thun \visst, sie aueb von dem Prior s.
elementis no ch mehrere Bericht vernehmen werdet, mit
dem allerfurderlichslen soHen vei-fertigen und uns zum
Verzeichnen zu kommen lasset. An dem ailem erstattet
ihr únsern gnadigen vVillen und Befehl und seyn euch
mit gnadcn gewogen. Gegeben zu Chemnitz den 20. Tag
Julii a. 55. Ferdinand. A. Schenckh.
10. 1555, 27. srpna. KopiM listťi kralovsk:;ích
v archivu místodrž. č. 53 f. 176. (Berníkuom král. Če
ského.) Vás napomínáme, abyšte proboštu kostela hradu
Pražského na stavení v klášteře sv. Klimenta 300 k. m.
z nové berně vydali.
11. 1555,2. října. Tamtéž str. 612. (Dem durchleucht.
hochgeb. Ferdinanden Erzherzogen -.) Ferdinand etc.
Durchlauchtiger, hochgeborner, freundlicher Sohn und
FursL Vhr iibersenden Deiner Licb hieneben cin Memorial, so uns von den ehrsamen unsern lieben andiichtigen
den Ordensleuten de societate Jesu aus Prag zukummen,
daraus werden Dieselb mit mehrerm vernehmen, dass
angezeigt wirdet: \Vas massen das collegii Gehau, darinnen sie ihre VVohnungen und Aufhaltungen baben sol1en,
nit ordcntlich furgenommeu oder zu ihrem Gebrauch
nutzEchen gebaut, gleichfalls die Kirchen, in weleher sie
den Gottesdienst verrichten, ganz baufallig seyn soHe.
Darauf fugen wir Deiner Lieb zu wissen, dass wir unser
Baumeister und getreuen lieben Bonifazien Vlollmuet in
seinel' vYiderbineinkunft zu ilJllen' verordnen wollen,
wcleher beruhrtes collegii Gebau auch wie der Kirche
Eaufalligkeit zuvor zukummen a11es Fleiss ralhschlagen,
sllnderlich aber von Gedachtcn Ordensleuten Bericht nehmen
solle, mit was bester gelegenheit auch geringsten Kosten
beruhrtes Co11egium zu ihrem und der Schul 'vVolmung
und Gebrauch zugerichtet werden solle, auf dass \Vir nach
empfangnem genugsamben Bericht uns desselben collegii
und Kirchengebaues halben hernach ferner entschliessen
mochten.
Die\Veil Dein Lieb aus érnenntem Memorial auch zu
verstehen, dass bei obgedachten Ordensleuten nit allein
an Zurichtung solcher Wohnungen unci Erhaltung der
Kirchen, sondern auch zu ihrer Unterhallung l\'Iangel
erscheint und so anderst das angefangen christlich gut
\Verk nit stecken bleiben solle, dass ein uuvermeidliche
Nothdurft, damit ihnen den Ordensleuten zu ihrer noth·
wendigen Unterhaltung auf furderlichist zu Hilf gekummen
werde, 50 seynd uns, wie solches ohne sondere Beschwarung unsers .Kammergutes beschehen nachfolgende Mittel
angezeigt fUí-geschlagen worden: zum ersten, dass alle
diese Gliter, so von s. Clementen-Kloster alienirt und
etwo mit Bewilligung verpfandt und in andere Hande
kummen seyn, wiederumben darzu gebracht und demselben
zugeeignet wlirden. Dieweil wir aher eigentlich nit wissen
kunnten, was solches fUr Gliter, wie und wem sie hinweg
gegeben und verpfandet seyn, so ist unser ferner vater-
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licher und gnadigerBefehl, Dein Liebwollendeshalben
eigentliche Erkundi-gungen balten lassen und im Falle sie
befunden, dass etliche derselben Gliter in schlechtem
vVerth bingelassen oder verpfandet waren, mit was Fug
dieselben durch Handlung oder in ander ,y q; Z'-' r~l'1ter
haltung angezeigter Nothdurften dem Kloster und der
Kirchen wiederumben zugeeignet werden mochten. lm
Fall aber etliche derselben Gliter dermassen verschrieben
und verpfandet, also dass die Ahlosung bei den lnhabern
nit statl hatte, so woHen do ch Deine Lieb mit denselben
auf eine Steigerung handeln lassen, welcher Steigerung
GefaU als dann neben Zueignung obberlihrter Gliter ihnen
den Supplikanten auch zu ihrer Unterhallung ge\Vendt
werden mocht. - Uber solches so ist auch flir ein Nothdurft bedacht worden zu Unterhaltung der armen Studenten daselbst zu l'rag auch was zu verordnen, damit dieseíben al1da und zu Nulzen christlicher Gcmein gepfianzt
\Vurden; und ob zu solchem von obstehender flinf Kloster
Einkummen nit auch was geordnet werden mochte, ob
aueh nit zu dergleichen gutem Vl erle bei den vermuglichen
Geistlichen in unser Kron Boheim ein jahrlich Hilf zu
erlan gen - - o Geben in unser Sladt Wien den andern
Tag Octobris a. im siebenundfunfzigisten, unserer Reiche
des Romischen im 27. und der andern im 31. Ferdinand.
Ad mandatum d. regis proprium Erasm. von Georg.lorg
Teufi. A. von Pieschcn.
12. 1557, 6. dubna. Kopiář list II královsllych
v anh. místodrž. č, 51
143. My Ferdinand - . Oznamujem tímto listem všem: Jakož jS?U ctihodný a poctivý
kněz Frydrych, vikář a převor, Sebeslian podprevor a
všecken konvent kláštera sv. Klimenta blíž 'mostu y St.
M. Pr. řádu sv. Dominika opatrnému Stanislavovi Soleekému koláři, měštěnínu St. M. Pr., věrnému našemu milému, za dvadceti a pět k. gr. č. trhem dědičným prodali
místo pusté téhož kláštera k stavení domu, ležící mezi
domem kovářovým ,,,) a dřevnicí Pavla :Lipanského z Radiče
pod plat roční jedné kopy míšenské, polovici na sv. Jiří
a druhú polovici na sv. Havla, s některými pokutami,
jestliže by kdy klerý plat od téhož Stanislava, od jeho
dědicuov aneb budúcích zaddán byl, tak jakž list jemu
Stanislavovi koláři od jmenovaných osob duchovních na
té); místo daný to vše v sobě obšírněji obsahuje a zaYÍrá,
kteréhož datum jest léta od nar. - pětistého padesátého
pátého ve čtvrtck den sv. Marka, i prošeni jsme od
dotcených osob duchovních poníženě, abychom k lakovému trhu a prodaji toho místa pustého naše milostivé
povolení dáli a toho trhu listem naším potvrditi ráčili. Kdež
znamenajíc žádost jejich býti slušnú i také to, že sou ty
peníze na dobré toho kláštera ohrátili a platu ročního ze
jim přibude, proloz s dobrýmyrozmyslem, s naším jistým
vědomím, mocí královskú v Cechách a s radú věrných
našich milých takový list a trh svrchu oznámený ve všech
artyku1ích, punktích, klausulích a jeho znění tak, jakoby
v tomto listu slovo od slova napsán byl, potvrzovali a
k tomu ke všemu vuoli naši královskú dávati ráčíme.
chtícc tomu, aby on Stanislav kolář i jeho dědicové ~
budoucí držitelé toho místa koupeného při tom při všem,
což se v lom listu píše, držáni a bez přerušení zachováni
byli. A s týmž místem jako s svým vlastním, kromě platu
ročního, učinili a učiniti moc měli beze vší překážky. Poroučejíc všem obyvateluom království Českého, zvlášť purkmistru
a konšeluom St. M. PL, nynějším i budoucím, abyšte
častořečenébo Stanislava, jeho dědice a budoucí, i toho
každého, kdožby sobě toto právo od něho neb od nich
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s dobrú volí vzdané měl, při tom pn všem, což se
v tomto listu píše, jměli, drželi a neporušitedlně zachovali, žádných překážek v tom neciníce ani činiti nedopouštějíce pod uvarováním hně';,u a nemilosti naší královské
a budoucích našich, háluov Ceských. Však také tomu
chceme, aby toto naše potvrzení jiným, ktel'Íž by tolikéž
od téhož kláštera grunty sobě propujčené měli a drželi,
bez ublížení jejich spravedlivosti bylo.
Tomu na svědomí pečeť naši královskú menší k listu
tomuto přivěsiti jsme rozkázali. Dán na hradě našem
Pražském v outer~j po Smrtedlné neděli 1. - 1557 a
království našich Rímského 27 a jiných 31. Ferdinand.
\Volf z Vřesovic. Hanuš z Renšperku, Kašpar z Branova.
13. 15 58, 13. září. Rulwp. č. 990 f. 144. Jakož
jest Pavel Zipanský z Dražice primas obeslav ku právu
Stanislava Soleckého vinil ho z toho, že jest mu prujezd
od gruntu jeho, který!' má sobě od kláštera sv. Klimenta
i s tím průjezdem vysazený, zastavil, čeho!' jest on Stanislav jemu uciniti neměl, žádaje, aby ten takový průjezd
mohl svobodný míti, a címž jest zastavil, to aby odstavil.
Proti tomu od Stanislava Soleckého koláře promluveno, že on jest to ucinil a postavil sobě sloup, ale
v svém, jakž jest toho jistá míra a sobě od J. Mti C. i
od převora kláštera sv. Klimenta dáno má.
Zase Pavel Žipanský z Dražice mluviti dal: Poněvadz
Stanislav neodpírá, ale k tomu se přiznává, že jest v tom
prujezdu jeho sloup postavil, žádá, aby mu od práva rozkázáno bylo, aby jej odstavil a tak ten prujezd podle
vejsady J. lil li Cé a kláštera toho byl svobodný.
Kdei p~n purkmistr a páni, poněvadž se tu dání J.
lIIti Cé. obojí straně daného dotýče, z prostředku svého
osoby jsou k spatření toho vyslali a toho relací učiuili.
A dále, strany v pruvodích svých jsou slyšány. Předkem
Pavel Zipanský dal Císti J. Mti Cé. vejsadu na dum Stanislavuv promluviv, že dědičně iemu se dává, a tak již
duchovní grunt ten býti nemůže a druhé, že se potvrzuje
na ten zpihob, aby bez ujmy těch, kdož by sobě měli
co od toho kláštera sv. Klimenta grunluv propujčeno,
bylo, ti'etí, ze on prve má vejsadu o 28 let, nežli jest
Stanislavovo koupení, a poslednější nemá prvnějšímu ško'
diti, ukázal' vajše vejsadu kněze Gabriele, převora někdy
téhož kláštera, II jiných bratří i potvrzení od bratra Václava provinciála na dřevnici svú, kdež v obojí toho dostaveno, že má míti vrata a svobodný prujezd na krchov,
kterých kovářka užívala, k domu svému bez všeliké pře
kážky, ano se i to ku paměti přivozuje, že více domuv
od toho kláštera jest vysazeno, jako i dům Alšovský,
kterýž do kněh zde ph tomto právě se zapisuje, a drZitelé tímto právem se řídí, i jak by on Stanislav měl býti
svobodnější, neuznává se, než vidí se, že jest proti spravedlnosti jeho neměl udělati a zastaviti tím sloupem toho
prujezdu svobodného.
K tomu od Stanislava mluveno, že v tom trhu a jeho
vejsadě .zádllé vejminky není O tom průjezdu, a také j,:st
Janovi Sylvestrovi a jeho dědicům, a ne jemu Pavlovi Zipanskému propujčeno ani, dokud by se proptljčovalo, není
tam dostaveno, ježto každý má vuli, dokud chce vysadili,
ale když vidí co lepšího k svému dobrému, muže to
změniti, jakož pak i tuto se jest stalo.
A ten provinciál
na něho Pavla nic tím potvrzením nevztahuje a tak jemu
postačiti nemuže, jako i ta škarta ukazaná, kteráž jest
čtena, že by majestát J. Mti Kr. Stanislavovi daný byl,
však nic zpečetěného když není, také platné býti nemá,
neb on Stanislav má majestát J. Mti Kr. zpečetěný a
jemu ho nic není potřeba klásti, a chtěl-Ii jest ho Pavel
užiti, měl jest ho z něho obeslati.
y
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Opět Pavel Žipanský z Dražice primas mluviti poručil, ze se vztahuje ta vejsada netoliko na Jana Sylvestra.

ale na dědice i budúcf a potomky a dědic nebožtíka sy~
jest před rukama a on Pavel potomek i jiní. K tomu
také i nynější převor od něho plat z toho místa podle
vejsady béře, a tak to není od něho odeizeno; že jest
pak jeho Stanislava neobsílal pro položení majestátu, nevidělo se jemu toho za potřebu býti, nebo jest on toliko
své spravedlnosti ukázal, i ponhadž jest právo, by i toho
nic vysazeno nebylo, že nemá zádný jinému na ublížení
stavěti, a on Stanislav o tom o všem, což jest jemu vysazeno, věděl, když jest kupoval, což by i sám převor
nynější seznal, že mu to oznámil, i chce-li on z toho
převora viniti, že jest mu toho neoznámil, nic proti němu
není, než vždy žádá, aby při své spravedlnosti zustaven
byl, nebo ani bez vule té vrchnosli, kteréž tu náleží,
jemu bezpečné není od toho pustiti a něco v tom změniti,
poroučeje se k uvážení spravedlivému.
Naposledy od Stanislava koláře mluveno: Tuto se
jmenuje dědic po neboZtíkovi Janovi Sylvestrovi a na
místě dědice neobsílá ani neviní, než sám on Pavel od
sebe, což za pořad práva není, nebo on žádný potomek
ani dědic není a tak cizí věc. na sebe béře. A J. M. Kr.
aneb císařská moc ráčí míti bez povolení provinciála i
převora vysaditi, komuž by se vidělo, protož věří, že při
své vejsadě a spravedlnosti zustaven bude.
S tím se strany k spravedlivému uvázení a opatření
porucily.
Tu pan purkmistr a rada slyšíce obvinění, odpor a
stran mluvení, i zprávu od osob z prostředku pánuv radních k spatření toho hospodářství vyslaných a v J. Mti
C. potvrzení trhu domu Stanislava koláře, též z vejsady
převoruv a konfirmací i v to všecko, co2 od stran uka·
zováno. nahlídše a toho všeho pilně a bedlivě pováživše
takto o tom nalézají a s svým ortelem mezi stranami vypovídají: Poněvadz jest se to z průvoduv od jedné i druhé
strany ukázaných našlo a vyhledalo, že nebožtík Jan Sylvestr s dědici a budúcími svými vejsadu na průjezd svobodný z své dřevnice skrze to místo, kteréž jest Stanislav
Solecký kolář od kláštera sv. Klimenta sobě trhem koupil,
o patnácte let prve měl, nežli on Stanislav, co toho sobě
tak na též místo vyjednal, a stavěje v témž místě Stanislav
prujezd svobodný na ublížení předešlé Jana Sylvestra a
potomkuv jeho vejsady zastavil tak, že svobodně do dřev
nice své on Pavel Žipanský jakožto budúcí a potomek
~~na Sylvestra skrze to místo jezditi nemuže, i z té pří
cmy jest povinen on Stanislav to podle práva ve dvou
nedělích pořád sběhlých tak opatřiti, aby on Pavel při té
veisadě a svobodném průjezdu do dřevnice své v časích
budúcích, jakž i předešle, byl zachován. Act. pridie
Exaltacionis s. crucis 1558. *)
14. 1560, 2. ledna. Kopidř listů krdl. v archivu
mislodrž. Č. 62 f. 190. (Arciknížeti Ferdinandovi.) Nejjasnější kníže, synu náš nejmilejší. Jakého jest nám memoriálu rektor Jezuitu zdejších strany collegium Pražského
u sv. Klimenta podal, kteří a jací by osoby do něho
přijímáni býti jměIi, aby se tu mládci k obecnímu dobrému cvičiti a učiti mohla, tomu Tvá Láska" příldícího

'f) Dne 7. září 1556 dopustili mu úředníci šestipanští
»stavení stavěti při jeho domě proti špitálu na témž
gruntu, jakž od starodávna bylo, tak vukol zdí sobě ohraditi a aby sobě v té zdi vrata k pohodlí a k uzavření
domu svého udělal". (Rukop. č. 2154 f. 167.) - Kolleji
Klimentské daroval Stanislav svuj dům f. 1580. (Schaller,
Beschreibung III. str. 41.)
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vejpisu vyrozumí. I pováživši my toho, že takové duochody na cizí národ, kteříž by poddaní naši nebyli, usta.
noveny a od nás nadány nejsou, nýbrž na vlastní poddané,
aby ti při tom collegiu se učiti a k obecnímu dobrému
hoditi mohli, protož Tvé Lásce milostivě a otcovsky poroučeti ráčíme, abv to na místě našem při rektoru v témž
collegium - nařídil, aby žádný jiný z cizích národů neb
zemí, nežli toliko sami poddaní naši bez jistého povolení
našeho tam přijímáni nebyli. Na tom Tvá Láska vuoli
naši otcovskú naplní a my jsme Tvé Lásce láskú olcovskú
vždycky náchylni. Dán v Vídni v outerý po Novém letě
etc. LX.
J5. 1562.
Viz B01'OV)', Jednd11í TIOHsisto1"e

II. str. 341.
16. 1562, 15. března.

VeZeslavímtv Kalenddl" str.

151. Datum fundací kolleje Jezuitské v St. M., v níž CÍs.
Ferdinand dává týmž Jezuitům klášter sv. Klimenta a k tomu
důchodu 2150 k. gr. m. každého roku. totižto z kláštera
Ojvinského u Žitavy l400 tolaru, z kláŠtera Dobroluckého
450 zl. a z komory Ceské 300 tolaruv. Té fundací potvrdil cís. MaximiIián 1. 1567 měsíce máje dne 18.

.. 17. 1562, 15. března. Orig.lislina archil!U mistodrž.
Ceshého. Ferdinandus - recognoscimus pro nobis, haeredibus et successoribus nostcis, regibus, Bohemiae - quod
eum a multo iam tempore afflictissimi nostri regni Bohemiae
slalum, maxime qlload religionem nostram cathoIicam
usque quaque fere retroactis annis expnlsam et profligatam,
diligentius perpendissemus eumque eiusmodi csse reperissemus, ut nisi brevi de opportuno aliqno remedio iIli dispensissemus, actum profecto de miseris ipsis reliquiis praelibatae nostrae religionis cathoIicae praesertim invalescentibus tot tantisque de die in diem novis haeresibus
intra brevissimum tempus cuique vel mediocri iudicio
praedito videri poterit. Sane ea cura ac cogitacione nihil
prius vel antiquius habuimus, quam ut huic malo aliquod
efficacissimum antidotum inveniremus. Quandoquidenl ita·
qne de almae societatis Jesu insigni pielate aliisque innumerabilibus virtutum merilis nec non sedula et incomparabili eorum in instituellda iuventute tam moribus
christianis qnam in bonis omnis generis litteris diligentia
in habendisque concionibus ad populum ipsum assidnitate, multorum fidedignorum relatione atqne experimentis
exemplisque caesarei collegii societatis eiusdern, quod
multis ante annis Viennae easdem ob causas instituimus,
edocti essemus, facile induximus in animuIl1 1 ut eos in
hanc tam copiosam atque IUJturiantem messem, scriptis de
eo tum ad summum pontifieem Romanum felícis recordalíonis Julium tertium, tum ad generalem praepositum eiusdemque societatis primum institorem magistrum Ignatium
de Loyola bonae memoriae quam gratiosissimis Iítteris
evocaremus. Ac quidem cum pro eorum in republica
christiana ardore eiusmodi nostris postulatis minime eunctanter annuissent, hancque nostram regiam civitatern Pragensem nulla habita racione tam longinqui itineris, nec
IlOn eorum discriminum, quae tum eos bellis nbique
passim flag.rantibus manebant, quam studiosissirne appullissent, nihil certe tam proprium officii nostri esse duximus,
quarn ut ilIis confestim de honesta annua sustentatione ac
certo loco, ubi sese pro eorurn instituto exercere ac gra(iam iIlam, quae illis divinitus coneessa est, populis nostris
ac fidelibus subditis communicare valerent, irnprirnis providerenlus.
Quare nos pio religionis zelo ad eonservandam et
propagandam veram fidem catholicam mtione instructionis
puerorum, educationis doctorum virorum ac praecipue
cleri aImae societatis Jesu moti, sequentem fundationem el
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ordinationem fecimus, Ínstituimus~ ordina""-lrl1u3 e: ereximus
eamque perpetuo, continue et sine ommissione teneri et
observari mandavimus, sicuti per praesentium tenorem ex
certa scientia nostra animoque bene deliberato maturoque
consilio facimus, instituimus, ordinamus et erigimus atque
firmiter et inviolabiIiter perpetuis temporibus teneri et
observari mandamus. Dantes eis in eum effectum interveniente authoritate apostolica monasterium s. Clémentis
in Vetere Civ. Prag. situm, nec non ad quotidianam sustentationem plenamque collegii fundationem annuos redditus
bis miIle centum et quinquaginta sexagenarum, singulis ad
ralionem tríginta gr. alb., grossis vero quaterdenis obulis
vel septenis albis numis computalis, videlicet: Ex bonis
Oibinensis monasterii mille et quadringentos taleros, ex
monasterio Doberlug Lusitiano quadringentos quinquaginta florenos et ex regia nostra camera Bohemiae trecentos taleros singulis annis ita assignantes, ut nimirum
horum redituum mediam partem ad festnm s. Georgii,
aIteram vero ad festum s. Galli miIlesimi quingentesimi
sexagesimi secundi anni ac sic deinceps iisdem duobus
terminis certo ac perpetuo accipiant, non obstante quaeumque mutatione, quae circa praedicta bona vel redditus
quibuscumque temporibus vel causis accidere posseL Ita
ut nostri nostrorumque successorum officiarii v€! subditi
aut alii quicunque, q'ú iam occupant vel qnocumque tempore et modo bona et loca dieta occupaverint, si eam
pecuniae sum mam non eis absque collegii ipsius damno
el mole sti a hic Pragae bona et currente moneta communi
pretio numeraverint, sciant se praeter nostram nostrorum.
que successorum indignationem, quam ineurrent, praedicta
bona amissuros vel officiis suis privalldos ac aliis insuper
penis pro noslro successorumque nostrorum arbitrio irrogandis subiiciendos esse.
Utque dieta societas benignitatem nostram imperialem eo abundantius sentiat et experiatur, redemimus
iIIis quoque ab EIisabetha uzdařka, quadam vidu a, domum
dicto eorum collegio contiguam expressa cum voluntate
atque conscnsu fratrmn Dominicanorum. Cuncessimus item
eadem benignitate illis facultatem redimendi iusto atque
honesto pretio omnia quoque ea bona quomodolibet 1'0cata, quae olin1 fuerant eiusdelll monasterii s. Clementis,
quod in usum a[qne possessionem perpeluam summo
etiam pontifice, ut dictum est, viva voce consenticnte'
reliqueruIlt caesareo nostro eiusdem societatis collegio.
Relinquentes ipsi societati J esu pro nobis et successoribus
nostris universis omnimodRm atqne plenariam potestatem
Iibere atque absque omni impedimento dicti eorum collegii
perpetuam admiuistrationem tam in temporalibus bonis,
quam in spiritualibus rebus litterariisque exercitiis, ut meIius in domino noverint regno huic nostro expedire.
Insuper et iIIud statuentes, ut collegium hoc nostrum in
controversiis aut etiam reliquis omnibus actionibus et propriis exercitamentis possit BC debeat gaudere libertate sua
christiana seculldnrn canones ecclesiae et societatis eorum
privilegia tam a summis pontificibus, quam a nobis hactenus concessa vel etiam in posterum eis eoncedenda, ut
eo faciiius ac commodius sancto eorum instituto, ab quo
ne latum quidem unguem discedere debebunt, inhaerere
possint.
Confirmantes etiam eis omni meliori vi a, modo ac
forma, quo possumus aut de iure debemus, omnes et
singulas concessiones, privilegia, indulta ac immunitates
circa administrationern sacramentorum, concionem ae institucionem iuventutis quomodolibet obtentas, illas pariter
speciaii gratia illis concessas, ut omnes et singuli studiosi
et scholares, qui apud eos in praefato nostro caesareo
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collegio lectiones audierint et digni habilesque reperti
fuerint, ad quosvis gradus ab eis promoveri gratis ac pro
more societatis possint ac debeant iique tandem perinde
in pretio et honore habeantur et leneantur, aC si in
quavis universitate Germaniae, Italiae, Hispaniae seu
Galliae promoti fuissent. Denique et id nominatim santientes, ut dictum collegium omnesque in eo habitantes
una cum rebus mobilibus annuisque cen si bu s omnibus
liberi ac ab omni exactione tenena immunes sint, quandoquidem ct ipsi Christo bene propiti o ratione sui instituti
pro hoc nostro Bohemiae regno non minns alacriter quam
fructuose laborant, quo commodius ac securius domino
servire officiumqne suum peragere qneant. Non obstantibus
in praedictis omnibus aliquibns legibus, conslitutionibus,
ordinibus, pragmaticis decretis, statutis vel consvetudinibus
et aliis quibuscumque in contrarium facientibus, quibus
omnibus et singnlis, in qualltum praesenti nostrae fundátioní constitutioniqne obstant seu obstare in futurum
possent, ex plenitndine nostrae potestatis derogamus ac
derogatnm esse volnmus, per praesentes supplentes omnes
et quoseumque defeclus tam iuris qnam facti, si qui in
praew.issis omnibus et singulis intervenissent seu dici vel
allegari possent quovis modo de consvetudine vel de iure.
Et propter ea requirimus serenissimos et charissimos
filios. haeredes et successores nostros, reges Bohemiae,
eisqu'e gratiose et paterne committentes, ut hanc praesentem fundationem nostram fideliter .et diligenter manuteneant et observent atque adeo curent, ut ipsa fundatio
suum effectum ct executionem semper habeat et consequalur. Nulli ergo omnino hominum, collegiorum, communitatum et locorum liceat hanc nostrae fundationis, erectionis, privilegiorum concessionem decreti, voluntatis et
exemptionis paginam violare seu infringere aut ei quovis
ausu temerario contraire in iudieio vel extra.
In quorum fidem et testimonium tria eiusdem generis
diplomata fieri et expediri fecimus, ",num nos ipsi servavimus, secundum collegio caesare O societatis Jesu, tertiam
vero ad fi1anus consiliariorum nostrorun1 camerae regni
nostrl Bohemiae dedimus et consignavimus sigilli nostri
appensione et manus nostrae pl'opriae subscriptione eommunita. Praesentibus illustribus, spectabilibus, ,generosis,
magnificis, nobilibus, strenuis fidelibus nostris dilectis
vVilhelmo, domino ct gubernatore domus a Rosi's in
Crumao, supremo camerario regni, Joanne iuniore domino
a Lobkowitz in Teinitz, Dachaw ct Bilin, supremo burgravio regni, Joanne seniore domino a Lobkowitz in
Sbyrow, Tocznik el Hasenburg, supremo magistro curiae,
Adamo domino de Sswambergin Fraumberg et Oleez,
supremo iudice curiae, J oanne Borzita domino a Martini!z
iu Smeczna, burggravio in Car!stein, Ladislao domino a
Lobkowitz in Chlumeez et Jiestebnicz, camerario nostro
et euriae nostrae Bohemiae maressa1co el praeside appelationum, Zbinko Berka domino de Duba in l\Iclnik et
Reichstat, camerario nostro el supremo camcrae magistro
regni Bohemiae, VVolffgango de Wrzessowicz in nova
arce Teplicz et Graupen, protonotario et praeside camerae regni Bohemiae, VVilhelmo l'vluchek de Bukowa, burggravio in Carlstein, Udalrico de Duban in Libieschicz et
Biesscowicz, camerario serenissimae reginae Bohen1iae, et
Nicolao a Zdar in '.Vssechlap, capitaneo areis nostrae
Pragensis, supremis officiariis, assessoribus, iudicibus terrestris et nostris cl praedicti regni consiliariis, testibus
adpraemissa convocatis et adhibitis.
Datum in arce nostra regia Pragae decimo quinlo
dic mensis Martii anno a. Chl'. n. m. qningentesimo sexagesimo secundo, regnorum nostrorum Romani trigcsimo
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secundo, aliorum vero omnium trigesimo sexto. Ferdinandus. Joachim de NOI'a Domo s. r. Bohemiae cancellari"s,
S. Heldt, vicecancellarius.
]8. 1ii64, 12. srpna. Borový, Jedtzdl1í kOltsistoře
ll. str. 388. Probošt kapitoly Pražské oznamuje král.
komoře, že Zádaných peněz ku stavbě kláštera sv. Klimenta za sebou nemá, ale že sám sV)7mi penězi Jesuitum
vypomohl; cituje několik listů od Petra Canisia jemu odeslaných.
19. 1567, 18. května. Desky zem. Maximilianus
secundus, diviua favente c1ementia electus Romanorum
imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. rex, archidux Austriae, marchio Moraviae, Lucemburgensis et Silesiae dux marchioque Lusatiae etc. notum facimus tenore
praesentium universis et singulis, ad quos praesentes litterae nostrae pervenerint: Quum imperatores, reges et
principes inter alias sublimes sollicitudines non modo
gloriae nominis sui splendori consulere salutique subditorum maturo consilio et armis prospicere, verum etiam
ad aeternae vitae patriam ac domicilium mentem quandoque dirigere, statum spiritualem, dei basilicas, monasteria
ac collegia, eorum gnbernatores, cultores, praecipue antem
quos .praeter pietatem multaque virtulum merita in sedula
iuyentutis tam morum christianorum, quarn omnis generis
litterarnm diligenti institutione habendarumque ad populum
concionnm assiduitate, zelo et fide insudare, multorum
fidedignorum relalione atque experimentis edocti sumus,
cum fundationibus, privilegiis. liberlatibus ac immunitatibus
ipsorum in dei optimi maximi honorem et communem
reipublicae ehristianae utilitatem pro officio pii chrislianique principis elementer defendere, manu tenere deservientiumque in eisdem ecelesiis et in collegiis imperitam pnbem docentium, commodnm, utilitatem, profectum benigne conservare deceat maiestatique llostrae imperiali
c1erus almae societatis J esu in monasterio ac collegio ad
divum Clementem in Veteri Civ. nostra rcgia Pragensi
degens suo suorumquc alumnorum el operam liberalibus
studiis dantium, fidelium noslrorum devotorum grate el
sincere dilectorum nomine hnmiliter supplicasset, ut de
authoritate imperiali et tanqnam rex Bohemiae ex innata
nobis clementia fundationem collegii ipsorum olím a divo
imperatore Ferdinando primo, felicis et clarae memoriae
domino et parenle noslro charissimo, ereclam et fundatam nec non omnia et singnla ipsorum privilegia, iura,
iudulta, libertates, gratias, census et possessiones, data,
concessa et altributa, datas, concessas et attributas approbare, ratificare, innovare et confirmare dignaremur.
Nos itaque instis et rationi consonis precibus permoti
insistenles piis laudabilibusque praedicti domini et parentis
nostri vestigiis, non per erorem aut improvide, sed animo
deliberato, sano procerum, baronum et aliorum fidelium
nostrorum ad id aecedente consilio de certa nos tra
scienlia authoritale imperiali et tamquam rex Bohemiae
monasterium et fundationem collegii supradicti ad divum
Clementem in Veteri Civitate nos tra regia Pragensi silum
atque omllia et singula ipsorum privilegia el iura, indulta,
libertates, gratias, census et possessiones ipsis clero
almae socielatis J esu eorumque alnmnis a supra nominato
domino et parente nostro sanclae recordationis data,
concessa et attributa, datas, concessas el attribulas in
omnibus eorum punctis, cIausulis, sententiis el lenoribus,
ac si praesentíbus de verbo ad verbum inserta insertaeve
forent, approbavimus, ratificavimus, innovavimus, de novO
concessimus et confirmavimus ac appro bamus, ratificamus,
innovamus, de uovo concedimus atque tenore praesentium

clementer confirma~us decernimusque imperia1i et regio
Bohemlae r:ostro edlcto firmissime ac constituimus omnia
et Slilgula lil elsdem contenta, plenum et inviolabile robur futuns temponbus
' . obtinere . Volentes ,u t saepe d'!Ctus
clerus almae SOcletat1s Jcsu ct eorum alumni memoratis
lUnbus ut; et gaudere libere possint et valeant impedimen!ls qUlbuscumque non obstantibus.
N ulli e.rgo hominum. liceat hanc nostrae concessionis,
app:-obatlOIlls, ,"a~,ficatlOms, lilnovatlOnis et confirmationis
pagmam sub lilUlgnal!one nostra gra\'issima violare vel
mfnngere
eont"ralre. I n quo. ' aut el quovis ausu
" temerario
.
lum omn!Um fid,,:m has htteras slgIlli nostri appensione
lUSSlmus eommunln.

Datae in civitate nostra Viennac Austriae decima
octava dle menSlS Maii anno d. m. quingentesimo Stxageslmo septuno regn~rum nostrorum Romani quinto, Hunquarto, Bohemlae vero decimo nono. Maximilianus.
a Pernestan, s. regni Bohemiae cancellarius. Ad
man datum :. caes. n::aiestatis proprium Nicolaus '.ValteT.
20. 1 D73, 29. cervence. lvfissivy V archivu arcib.
(De ar.ea temph, quod mo?o Salvatori constructum est.) Nos
~ntomu~, del et apostoIrcae sedis gratia archiepiscopus
I,ragenSls, legatus !latus elc. ad perpetuam rei memoriam.
Notum faclmus tenore praesentium universis ct sinO'ulis
ad quos p:aesentes litterae pervenerint, quod anno
m:
~U!~,genteslmo septuageslmo tertio die decima sexta mensis
.J.\lal1 , coram nobl.s n1~tuLino tempore cOll1paruerunt rever~~dl patres SOCletal!s lhesu ex una et reverendus pater
hldorus Croata, pnor s. Agnetis in Antiqua Ci\'. Pr., ex:
altera, parllbus, mler qnos ratione cniusdam fundi in colleglO. eorundem patrum ad s. Clementem situato ut omne
de eo p~sterum litigandi occasiones lo\1erentur ' amicabili:
transactlO et compositio faeta est, cuius teno'r de verb~
ad verbum seqU!tur et est talis:
In praesentia .r~verendissimi d. archiepiscopi Pragensis
etc .. :t d. praeposltl metropolitanae ecclesiae ibidem amicablIrs. C?mposltro facta est inter rev. patrem priorem s.
Agnetls m Antrqua Civ. Pr. et rev. patres collegii societatls lhesu super fundo quodam in collegio eorundem
patr.um ad s..Clemer:t.em situato, qnem precario possedit
anms octo deCIm nob,Irs et d,scretus vir d. Paulus Zipansky.
seoator et lUd,:x caesareus in Antiqua Civ. Prag., ita nimi:
rum, ut praed.,cl! patres societatis lhesu fundum illum
mter septa su! collegii situm liberum absque ullo censu
possld~ant .coque pro commodo suo quiete uti ut aliis
collegn 10ClS fruanlur non obstantibus iuribus qnibuscunque, ~uae m 1\10 quavis occasione et titulo priori monasteno ad S. Agnetem competere videbanlur aut
tabantur.
pu-

d.

Acta sunt haec in archiepiscopali residentia decima
<exta dle . men'
".
SIS IIi"
all a. d . m. quingentesimo septuageSImo tertlO.
.. Nos ita.que, ut praemissum est, in huiusmodi amica~~Ir~ mter lpS~S tr~nsactiollis et compositionis robur et
:estlmOnlUm . e;ldentJus has litteras manu nos tra subscrip"'mus el slgllll nostri appressione muniri iussimus.
. D~tae Pragae ex aedibus archiepiscopalis nostrae
:esldentJae die vigesima nono Julii a. d. m. quingelltesimo
ceptuageslmo tertlO. Antonius. Ego Isidorus Croata prior
qUl supra, manu mea propria. Paulus Aem. Malatesta.
'
. 21. v 1?77, 26. října. Kopidř listt'i krdl. V archivu
11l,~todrz. c. 96 J. 310. Wassmassen N. Rector und
Coileglatcn des Ordens Societatis Jesu zu Prag umb Ver~rdnung de~ Notturft Ziegel und Kalchs zu irem bevorotebenden Gepew, so wir inen bewilligt haben sollen
nnderthenigist bitten thuen, das habt ir zu vernembe~
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- so bevelhen \Vir
Ir wollet disfals die Gebuer und
Notturft verordnen
"
22. 1578, 3. března. Kopiář v archivu mistodr'
c'. 98 J. 39. Was wir cuch auf N. Rectors und Coll;:
glaten des Ordens societatis Jesu zu Prag underthenigstes
Anhalten von wegen Verordnung Ziegel und Khalk zu
Irem :orhabendem Paw noch vom 26. Ocl. verllossenes 17ten Jars gnedigst auferlegt, das babt ir - zn
vernehmen. - . [Opakuje se rozkaz.]
23. 1081,1. dubna. Desky zemské vět!;i č. 16 J. C.25.
Rudolpbus secundus, divina favente clementia electus Romanorum lmperator sr:mper aug~stus ac Germaniae, Hungariae,
Bohemlae, Dalmatrae, Croatlae, Sclavoniae etc. rex archidu." Austna,:, dux Burgundiae, Brabantiae, Stiriae. Charinthlae, .Carmolae,
marchio
etc . L-ne e'
. 1
.
.
.
.
, Moraviae
.
m b urglae
supenons et lIlfenons Slleslae, Wirternbergae el Teckae
dux, prmceps Sveviae, comes Habsburgi Tirolis. Ferretis
Kyburgl . et ~?ritiae, landtgravius AI;atiae, ~archio s:
Romam lmpern Burgovrae ac superioris et inferioris Lusatl.ae, dorPlnus marchiae Sc1a\'oniae, Portus Naonis el
Sahr:arul1.' etc., notum facimus tenore praesentium universis
et sl~gnhs, quod intelligentes, quanti referat non solum
subdlLOrUn; salutl ~onsulere, sed etiam magni interesse
eorum a pllS pr:nclplbus., praedecessoribus nostris, in causa
pIa ae relpnbhcae chnsl!anae salutari privileO'ia data ac
concessa quandoque approbare, neque approbare solum.
qUlil etlam,. Sl qua obscuriora se se offerent, declarare a~
enucleare, lmo lilterdum sic patefacta ac manifestata exsten dere ac ampIiare.
0"
Cu.m nobis a. cl~ro _a1rn~e societatis J esu, qui in colle,,!O dIV: Clemenlls III Veten Civ. Prag., quod a Ferdinan~o lmperato,"e, avo nostro, fundatum ac a divae memonae Maxlmlllano secundo imperatore parente nostro
confirmatum fu!t, degunt, suo suorumqu~ alumnorum ne~
non eorum, qlll apud ipsos in dicto collegio student vel
m P?sterum. ~tuduerint, fideIium ae dcvotorum nostrorurn
:,omme humlhter supplicatnm sit, ut de aulhoritate nostra
lmpe;-,ah et t~mquam rex Bohemiae ex innata nobis cleme.ntla fu:,~atlOnem collegii ipsorum olim ab iam memoratls domInl s avo genitoreque nostris charissimis erectam
fundatam et confil:m.alan:: nec non omnia el singula ipso:
:,um ct eorum, qU! m dlctO colle,gio studnerint privilegia
!Ura, .lIldulta nos quoque ratificare, innovare, declarare'
ampllare et confirmare dignaremur.
'
. N~s itaque instis el rationi consonis predicti cIeri almae
socletatls J esu preclbus pennoti, insistentes piis praefatorum . dommornm
domin i avi et doml'nl' HlV.laXlffil
•
'1'lanl,. pa~
.
rentls ~ostn, v~stigiis, non per errorem aut improvide
~~d l'ammo dehberato, sano barol1um ac consiliariorum'
e!Um ~ostrorum ad id. accedente eonsilio, de cert~
nos tra sClenlla autontate lmperiali et tamquam rex Boheml~e . fun;IallO.nem ac donationem monasterii s. Cleme~trs lil veten C'v . .Pr. dicto collegio factam cum dona:lOne ct annua pr~:isio~e seu censu perpetuo ex bonis
O) bmensls ,:,onastem mllle quadringentorum lallerorum
ab llS, qm dlcta bona iam occupant vel quocumque tempore et modo occupaverint, ut in bulla fundationis exprimltur,. Ilon obstante quacunque mutatione, quae circa
praedlcta bona quibuscunque. tem~)Qribus accidere posset,
~umerandorum e.ide.m colleglO Inc Pragae absque ipsius
amno et n,:olestra. m bona currenti in hoc regno moneta,
~na. cum alll~ ce,:slbus in bulla fundationis expressis approaVlmus, ratrficaVlmus, innovavimus et de novo concessimus. ac approbamus, ratificamus, inllovamus, de novo con~edllnus atque tenore praesentium cIementer confirmamus
eclarantes, quod licet census trecentorum annuoru~
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1583, 3. července. Tamtéž. Gregorius episcoservus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam.
apostolicae dignitatis apicem, mer;tis licet imparibus,
divina dispositione vocati gratos domino et ehristianae
rei publicae utiles frudus, qui ex iuventutis eruditione et
in bonorum morum semitas directione provenire noscunlur, intra cordis nostri arcana I evolventes ad ea per quae
personarum ecclesiastiearum quarumlibet, praesertim religiosarum studiis huiusmodi vacantium subventioni provide tur, libenter intendimus ac in his apostolicae providentiae partes, prout opportunum fore conspicimus, fayorabiliter impartimur.
Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dílecti filii
Claudii Aquavivae, praepositi generaIis societatis Jesu, petitio continebat, quod alias tune in humanis agens bonae
memoriae Ferdinandus, Romanorum imperator eleetus,
inler alia, quae in suis dominiis soeietatis J esu collegia
instituenda euravit, unum in eivitate Pragensi, totius
rcgni Boemiae prima, loeum hunc habet, ut pro illius situ
eum sedis apostolicae ad id cODsultae rescripto domus
fralrum ordinis Praedicatorum cum illorum ecclesia s. Clementis el adiaeentium etiam cum rnina aediiiciorum in
ca civitatis parte, quae Vetus nuncupalur, alio loco ipsis
fratribus assignato, concederetur et ad illius dotem et personarum in ipso collegio sustenlationem mille el quadringenti taHeri monetae i1larum partium super Oybinensis
ae etiam quadringenti et quinquaginta f!oreni super Doberluch seu Lusationi monasteriorum s. Benedicti Coelestinorum nuncupati, vel alterius ordinis Pragensis seu etiam
alteriu. dioecesis fructibus, redditibus et proventibus, ac
super proventu eamerali eiusdem regni treeenti ta!leri
similes, duobus in annis singulis terminis percipiendi et
sub certis poenis officialibus additis persolvendi assignati
fuerunL cl ut integra pararetur habitatio idem Ferdinandus, imperator electus, contiguam domum ad id eoemit
iusque rectori ipsius co!legii esse voluit, ut quae antea
ipsoru m fratrum bona caeterique (?) aliis penes dictos fratres dimissis omnia per dictum rectorem ac collegiales
dicti collegii redimi et suo iure recuperari possent, quae
quidem a simi]is memoriae Maximiliano et postremo charissimo in Chrislo filio nostro Rudolpho, etiam Romanor.um imperatoribns electis sibi sueeessoribus, Jaudata fuerunt ab eodemque Rudolpho, imperatore eleeto treeentorum tallerorum loco in pnblici yectigalis levamen ac
collegii dotem firmiorem possessio quaedam Kopanina
nuncupata supposita et mancipata fuit, prout in imperiajibus litteris cl instrumentis publicis desuper confectis
plenius dieitur contineri.
Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, si domus eorundem fratrum cum ecclesia iUius et adiaeenlium
ad i110s pertinentium ad effeetum praemissum apostolica
aulhoritale denuo eoneederetur et pro illius dole personarumque in ipso collegio a]jmonia ex Oybinensis mille el
quadringenti talleri, ex Doberlueh seu Lusatiani vero
monasteriorum huiusmodi fructibus, redditibus, proventibus,
iuribus, obventíonibus et emolumentis, proprietatibus, robus et bonis universis quadringenti ct quinquaginta floreni monel~e illarum partium forsan mille ct dueentos ducatos auri de camera in simul eonstituentes dieta authoritate etiam perpetuo. dismembraren tur et scpararentur
illosque sic dismembratos eidem co11egio similiter perpetuo applicarentur el appropriarentur, ac loco dieti introitus cameralis dieta possessio assignaretur, profecto
crectioni et subyentioni praefatis opportune provideretuL
Qllare pro parte dicti Clandii praepositi asserentis
mi110 ot quadringentos ia11eros ac quadringentos et quin24.

tallerorum, qui fuerat nlis ex camera nostra Boemiae i.n
eadem fundatione assignatus (ipsis ita petentlbus et nobls
elementer annuentiblls), per praedium Kopanina, .quod Ilhs
pro dieto censu perpetuo donavimus, sit a noblS redemptus nos nolle ut haec supradicta trecentorum lal1erorum
com~lltatio qui'cquam ullo modo, .praeiudicet d~ctae bullae
aliisque eius censibus ac privilegl1s~ Slcut nec mterstItmm
illud pensionis annuae ex monasteno Dobrolukczensl Lusatiano quadringentorum et quinqu.aginta f!~renorum, quod
ad vitam Augusti, moderm ducIs ~axomae~ s. Romam
imperii nlarschalci, dural. Et eum mte.r rel!~uos census
ille, qui ex bonis Oybinensis m~naste:". (qUl est mIlIe
quadringentorum tallerorum) ab .IIS, qUl dICta bona oceupant seu in posterum occupavennt, solvendus Slt praeClpuus ac I'n ipsa bu11a fundationis dictorum
" bbonorum
amissionis poenam annexam in eos, qUl tempon us praefixis eum solvere neglexissent, habeat.
.
Interveneritque interea a prima fundacI?ne usque ad
praesens mutatio eirca praedicta ~o:,a tahs,. quod .ea
senatui civitatique Zittaviensi Supenons Lusatlae v~nd,ta
sint, in qua venditione invictissimus imper~tor Ma~,m,hanus,
eharissimus parens noster div~e meI?on~e, IpSlS. senat~1
ac eivitati Zittaviensi ex total1 pretlO VIgI?'tl tna .mllha
reliquit ipsique Zittaviensis reversales . agmtlOms htteras
supraseripto collegio de ea summa slbl ~ehcta ac sua
obligatione ad continuandam dlCtam annm cen.sus pensionem in vigore bu11ae eontentam eum e.xpressl~ poems,
si officio suo deessent, incurrendls deden?'t. VIsum. est
nobis de congruo, ut et huius rei declaratlOnem faetJque
praesentibus interpretationem inseramus. Dec1aramus. Ita·
que atque decernimus praesentmm tenore,. authont~te
nostra imperiali ac regia tamquam rex Boheml~~ mutatlOnem faetam cirea praedicta bona ob vendlt1?nem et
emptionem, quae contigerunt inte: divae memonae d. parentem nostrum ae cives Zlttavlenses, . m nullo. bulla~
aureae vel etiam confirmationi charissiml parentlS nostn
Maximiliani derogare aut censui memorato mIlle quadnngentorum in illa contento debere nocumento ~sse, sed
i11um censum ex iis bonis Oybmenslbus per~etUls t~,:,po
ribus debere immobilem, immutabilem, IrredlmlbJlem
semperque Inde el non aliunde solvendum. pe~man.ere
neque ullam habendo rationem illorul:1 vlgmtl tnum
millium tallerornm penes Zittavienses rehctorum, de qUlbus inter nos et i110s aliter transactum est,. ac .pr.optere.a
eum saepe memoratus census in. ipsis boms dICtl Oyb!nensis monasterii in perpetuum VIgore bullae aureae s.uprascripto societatis Jesu collegio datae perduret, ob Idque
poenae loco amissio dictorum bonoru~ eoru~ posseso~l
bus sit (si suO in solvendo praefiXls. te~mmls o~ficlO
deesent) determinata, prout et ipsi Zltt~vlenses elde,:,
poenae se in suis reversalibus tanquam m praesenl1. dlctorum possessores subiecerunt. Ideo tenore praesentlUm
statuimus ac declaramus, si ea bona possessores bonorum
illorum ob neglectam pensionem amittere contmgeret,
quod tum clerus saepedicti collegii ius habeat ante omnes
alios talia bona occupandi ac ab Ilhs tanquam lUre obt~nto
deposcendi nosterque praeses marchionatus Sup~n~ns
Lusatiae, qui pro tempore fuerit, teneatur. ad clen. dICtl
collegii almae societatis in stan tlam per lUd:eem .eunae et
alios ipsi substitutos officiales secundum prJvllegIa et. statuta praenominati marchionatus Supenons Lusatlae mtra
breve spatium temporis nimirum sex :,ebdomadarum a
mClplendo
cle rum
t empore y el d ie insinuatae querelae
.
O b
praefatum in omnia bona ma ad dlCtum
y mense monasterium spectantia, quocunque tandem ea nomme censeantur, introducere eorumq~e i1lis plenam potestatem lIC
c

possessionem authoritate nostra tamq~am marchionis _L:,satiae pleno iure, non seeua, atque SI m foro lUdlclano
eonsumato processu iuris servato obtenta fUlssent, trad~re
ac consignare; sieuti quoque praesldl m~moratJ ma:-chlOnatus Superioris Lusatiae pro nunc eXIstentJ speclahter
iniunximus et commisimus, ut non tantum Ipse, sed et
futuri praesides clerum almae societatís dieti co11egii super
hiis omnibus defendant, protegant et lueantur ~ub poe:,a
incursionis nostrae nostrorumque posterorutu IildlgnatlOn.lS,
ac si hinc officio deessent, sui officii amlsSloms. Quae Ita
o btenta ipse clerus memorati eo11egii s .. Cl~mentls lam
diu teneat fructusque capiat, quoad penslOms. negleetae
summa una cum impensis factis hic Pragae m IpSO co11egio numerata et expleta fuerit. Dec1~ramus. quoque 111
postcrum, quod cum externi studioSl, qm. lil p.raefato
collegio apud ipsos patres almae .soC1etatI~ smduermt, hae
praerogativa sint a divae memonae ~erdlilando et. M~XI
miliano imperatoribus donatI, ut ab IpSIS patnbus !ll úle:
promoti eo pretia ac perinde in. honore hab~antur, ac SI
in quavis universitate Itahae, HIspamae, Galhae seu Ge:maniae promoti fuissenl. Nos vdle ln posterum (omma
eorum iura, statuta, privilegIa, hbertates. approbando .ae
eonfirmando. sicuti nunc approbamus, ratJfieamus, amphamus confirn~amus ac de novo concedimus), ut dictus clerus 'almae socÍeeatis in memorato collegio degens (quandoquidem omnimoda libertas atque . pote~tas vigore .bullae
tam in temporalibus quam m spmtuallbus httera11lsqu~
exercitiis illis concessa ae data est) non tantum eos, qUl
apud illos studuerint, sed etiam aliunde adventantes .ex
aliis universitatibus, si id expeterent (praenusso pnus
rígoroso cxamine, dummodo. id gratis absqu.e ulla mercede fiat illique idonel repenantur), ad qUO.SV1S gradus 111
arlibus liberalibus philosophiae ac theolog~ae promove~e
possint ac valeant, utque me.moratum colleglUm per omma
eum suis studio sis aliarum umversltatum atque aeademlarum
iuribus, privilegiis, statutis, libertatibus, praerogal!vls gaudere constet lam re quam nomme.
Omnia igitur haee el singula ~lia ipsis c1er~ almae
societatis eorum studiosis ac alumms pnv!1egJa, . lUra, 111dulta, liťertates et praerogativas eisdam per dl\:a.e memoriae Ferdinandum imperatorem, quam et Maxlll11l!anum,
paren tem, charissimos praedecessores nostros, cOlleessa ct
eonfirmala et per nos eoncessa, ampli~ta, d~clarata ae
approbata. nos tenore praesentium eoncedlmus, mnovamus,
ratificamu~, confirmamus et approbamus. Decernenles
nostro nostrorumque posterorum, ~ututoru.m .regum Boemiae, nomine, ut haec omnia et .smgula mVlOlabI1e perpetuumque robur omnibus futuns temponbus h~bea~t.
Statuentes, ut hoe nostrae confirmallOl1lS, approb"tlOlllS,
declarationis, ampliationis, de novo eoncesslOn:s. ac ratlficatíonis diploma omnium, quae posl hac reqmr1 posse:,t,
cOllfirmationum, ampliationum, declar~tlOnum, approbatlOnum ac ratificationum non tantum Ylces sed et deffectu;,
omnes ad plenum supleat ac p~rp~tua,: . m:monae erg?
una eum litieris reversalibus ab IpSIS Zltta:nenslbus datls
tabulis regni nostri Bohemiae illatum 111scnbatuL
Nulli ergo hominum lieeat hane nostrae concessioni~,
approbationis ratificationis, innovationis et confirmatlOms
paginam suť il1dignatione nostra gr~vissima .violare ve:
infringere aut ei quovis ausu teme.rano cont~alre. In quo
rum omnium fidem has litteras slglll! nostn appenslOne
iussimus commllniri. Datae in arce n.ostra regla Pragae
die prima mensis Aprilis a. d. m. qumger:teslmo oeluagesimo primo regnorum nostrorum Romam sexto, Hungarici nono et Boemici ibidem sexto. Rudolphus.
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quaginta f!orenos praefatos mme dueatorum auri de camera secundum communem aestimationem valorem annuhm
non excedere, nobis fuit humiliter supplicat~.lm~

quatenus

dieti eol1egii necessitati consulere aliasque in praemissis
opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur, qui dudum inter alia voluimus, quod petentes
beneficia eeclesiastiea aliis uniri tenerentur exprimere verum annuum valorem, etiam beneficiis, cui aliud uniri
peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes voeatis, quorum interesset,
eundem Claudium praepositum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdieti aliisque ecclesiasticis sentenciis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis
oocasione vel causa lilis, si quibus quomodolibet innodatus
existit, ad effectull1 praescntium dUlntaxat consequenduill

j

harum serie absolventes et absolutum fore eensentes nee
non litterarum et instrumentorum praedictorum aliarumque seripturarum desuper [orsan eonfeetarum, ncc non
unionum, annexionum, incorporationum, applieationum et
appropriationum fructuum vel pensionum, reservationum
eidem collegio alias factarum tenores ipsiusque eollegii
fructuum, reddituum et proventuum verum annuum valorem praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi sup plieationibus inc1inati eidem co11egio dietam fratrum domum
cum ecclesia et adiacentibus aedificiis ad eos pertinentibus
nee non possessionum huiusmodi cum simi!i iure redimendi de novo apostoliea anctoritate, tenore praesentium
perpetuo eoncedimus et pro eiusdem collegii dote illiusque personarum necessitatibus mille et quadringentos
taUeros ex Oybinensi, nec non quadringentos el quinquaginta florenos seu tot bona stabilia ex Doberlueh vel Lusationo, monasteriis praefatis, eisdem auctoritate et tenore
etiam perpetuo dismembramus el separamus illosque seu
illa sic dismembratos el separatos, seu dismembrata el
separata eidem collegio absque eo, quod dileetus filius,
illius rector, novam il10rum omnium possessionem adire
aut licentiam eorum, quorum interesset, impetrare et obtincre teneatur, sed i110s et i11a in co11egii et personarum
huiusmodi utilitalem convertere possit, similiter de noyo
aucloritatc ct tenore praefatis eliam perpetuo applieamus et
appropriamus. N ee non eisdem fratribus seu quibusvis aliis
cuiuscumque ordinis, dignitatis et praeeminentiae existant,
super praemissis aut il10rum oeeasione actionem ullam
nu!lo tempore competere ac praesentes litteras nuUo iure
vel causa de surreptionis vel obreptionis seu nullitatis
vitio aut intentiollis nostrae vel quovis alio defectu notari
seu impugnari nullatenus unquam posse, ac quidquid secus
super his a quoquam quavis auetoritate scienter vel ignoranter attentari contigerit, irritum el inane deeernimus.
Quocirca venerabílibus fratribus nostris, archiepiscopo
Pragensi et Viennensi ac Olomueensi episcopis per
apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo aut
unus eorum per se vel alium seu alios, si et quando ac
quoties pro parte dicti Claudii praepositi fuerint requisiti,
praesentes litteras et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes cisque in praemissis efficacis dcfensionis
praesidio assistentes faciant auctoritate nostra illum ae
co11egium praefatum novis concessione, dismembratione,
separatione, applicatione, appropriatione et decreto aliis:
que praemissis pacifice frui et gaudere, non permittentes
eum seu rec torem et collegiales pro tempore existentes
collegii huiusmodi desuper per quoseumque quomodolibet
indebite molestari. Contradictores et rebelles censuris et
poenis ecclesiasticis aliisque iuris remediis eadem auctoritate nostra, appeUatione postposita, compescendo ac legiti mis super hiis habendis servatis processibus, illos sen-
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tentias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, i11as etiam iteratis vicibus aggravando, invocato
etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saeculariis.
Non obstantibus priori voluntate nostra praedicta ac Lateranensis consilii uovissime celebrati uniones perpetuas,
ni si in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac
nostra de non tollendo iure quaesito, nec non felicis
recordationis Bonifatii papae octavi, praedecessoris nostri,
qua cavetur, ne quis extra suam ci vitatem vel dioecesim,
ni si in certis exceptis casibus, et iu inis ultra unam dietám a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne
iádices a sede apostolica deputati extra civitatem vel
dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscunque
procedere aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus dietis in concilio generali edi!a, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium ad
iudicium non trahatur, aliisque quibusvis constitutionibus et
ordinationibus apostolicis, nec non domus, fratrum et monasteriorum ac ordinis praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis
et consvetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris
apostolicis i11is eorumque conventibus, domibus, locis nec
non quarumcunque universitatum, studiorum generalium
superioribus et personis sub quibuscumque tenoribus et
formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis
aliisque efficacioribus et insolitis elausulis irritantibusque
et alíis decretis, si n10tu proprio et ex certa scientia ac
alias in contrarium quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis et innovatis.
Quibus omnibus "t singulis, etiam si pro i110rum
sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus
specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad
verbum, non autem per c1ausulas generales idem importantes,
mentio, seu expressio habenda aut aliqua alia quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de
verb o ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita
observa!a, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes,
il1is alias in suo robore permansuris, hac vice dumlaxat
specialitcr et expresse derogamus, contrariis quibuscunque,
aut si aliquib us communiter vel divisim ab apostolica sit
sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari
non possent, per lilteras apostolicas non facientes plenam
et expressam ac de verb o ad verbum de indulto huiusmodi mentionern. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostre absolucionis, concessionis, dismembrationis,
separationis, applicationis, appropriationis, decreli, mandati
et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem
omnipotentis dei ac bb. Petri et Pauli app. eius se noverit incursurum. Datum Romae apud s. Marcum a. inc. d.
m. quingentesimo octuagesimo, tercio mensis Julii, pontificatns nostri a. duodecimo.
25. 1603.
Dačický z Heslova i. str. 205.
L. 1603 dostaven jest nákladně koslel u špitálu blízko
mostu velkého, kdd se patres mnichové ordinis Jesuitarum
osadili.
26. 1609, 13. května. Skdla ze Z/zoh J. str. 197.
Dne 13. máje přitrefilo se, ze někdo z soldatllV stavům
sloul:ících, jda proti kostelu jezuilskému, vypálil z mušl,etu
k obrazu Salvatora, na vrchu jeho míslo makovice s pozlacenou tváří postavenému a urazil mu drátovou kulkou
polovici tváře. A kdo ten byl, Z:ádnou měrou uptán a
usvědčen býti nemohL
27. 1610.
Skála ze Z/wh 1. sll'. 261. Co se
Jezuitův dotýče, na tom se také všickni tři stavové s králem snesli, že tíž palres jezuitové, jak v městech Praž-
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ských tak i jiní, kteříZ jaké kolleje neb školy v království
c..eském mají a drZí, císaře a budoucích králův Českých
pod ochranou, poněvadž fundatorem jest, zůstávati mají,
a z týchl: statkův pozemských, kteréž nyní drží a za sumu
12.700 k. m. koupili aneb které by ještě az do sumy
ostatní 17.300 k. m,. poněvadž předešle před sněmem
léta 1608 drianém od císaře povolení mají, koupili, oni
patres jesuitae práva obhajovati, kontribucí a jiné všecky
pomocí nynějším i budoucími sněmy svolené z týchž
statkův pozemských zároveň s jinými osobami duchovními
vyplňovati povinni býti mají.
28. 1616.
Desky zemské větší Č. 22 f. D 23.
Nos Mathias, divina favente clementia e1eclus Romanorum
imperator semper augustus ac Germaniae, Hungaľiae,
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sc1avoniae elc. rex, archi·
dux Austriae, dux Burgundiae, marchio Moraviae, Lucemburgensis et Silesiae dux marchioque Lusatiae etc. recognoscimus et notum facimus tenore praesentium, quod
cum nobis patres alrnae societatis Jesu caesarei ac regii
éollegii ad s. elementem in Urbe nostra Veteri Praga
humiliter exposuerint, se ex redditibus ac proventibus
annuis illis olim a praedecessoribus nostris dilectissimis,
Romanorum imperatoribus, huius inc1yti regni uostri Bohemiae regibus, fe1icis recordationis domino avo nostro
Ferdinando, domino patre nostro l\-faximiliano el domino
fratre Rudolpho assignatis el confirmatis, hoc tempore
sustentare non posse seque cogi eleemosynas quaerendo
praeter consvetudinem collegiorum molestos esse hominibus, et ob id iam rnagnum aes a1ienum contraxisse neque
tot personas, quot academiae seu universitati (quam nos
plenarn esse volumus) pro tribus philosophiae cursibus
atque scolastica theologla praelegenda nec non sacrarum
litterarum et linguae sanctae interpretalione, theologiaeque
moralis, quae ad casus conscientiae pertinet expositione
sufficerent, alere posse. Quare nobis humiliter supplicarunt, ut et praesenlihus in bac nostra urbe Praga assidue
tam in scholis, quam aliis muniis societatis laboralltibus
personis de necessaria et sufficienti suslentatione suspiceremus atque a praedecessoribus nostris piae recordationis
d. avo Ferdinanda, J. patrc Maximiliano et d. fratre Rudolpho collegii Pragensis societatis J esu erectionem, fundationem, donationem, declarationem et confirmationes
factas de auctoritate nos tra imperiali el regia, tamquam
rex Bohemiae, gratam ratamque habere, approbare el
confirmare eandemque fundationem pro plena et perfecta
academia, gymnasio seu universitate erecta augere et alnpliare c1ementissime dignaremur.
Nos sane aequissimae hllic petilioni annucnles et honoris dei avitaeque calholicae religionis augmentum ex
anirno cupientes) piis 1l0strorUln praedecessorum vestigiis
inhaerendo, consiliariorum fidelium nostrorum consilio ex
innata nobis elementia auctoritate imperiali et regia praedictum collegium societatis Jesu a supranominatis praedecessoribus nostris ereclum ac fundatum cum omnibus 10cis, areis, aedificiis, horlis et caeteris tam mobilibus quarn
immobilibus ad idem collcgium pertinenlibus rectori, patribus et fratribus eiusdem almae societatis gubernandum,
regendum, tenendum el perpetuis temporibus possidendum
concessum á'c attribulum in omnibus punctis, clausulis el
senlcntiis suis (ac si tenor ipsorum instrumentorum de
verbo ad verbum in hiis litteris nostris fuisset insertus)
elementer approbamus, ratificamus et confirmamus. Decernimusque imperiali ac regio Boemiae nostro edicto omnia
et singula ipsorum iura, indulta, libertates, census, posscssiones, donationes, fundationes, dec1arationes, ac confirmationes el quidquid privilegiorum ct graliarum aut quid-

vis aliud a bonae memoriae supradictis praedecessoribus
nostris ob ten tun: ae inibi contentum et eonfirmatum plenum et mVl~lablle robnr perpetuis temporibns obtinere
debere. Relmquentes rectori et ipsi socictati Jesu pro
DoblS et successonbus nostris omnimodam ac plenariam
potestatem hbere et absque omni impedimento dieti eorum
collegn perpetuam administrationem tam in temporalibus.
quam m spmtua!Jbus rebus et litterariis exercitiis pro t
ip,i melius in domino huic. nostrae .nrbi regiae 'Prag:e
totlque 1 egno nostro Bohemlae !lovennt expedire.
. . In particulari vero bullam aurcam a felicis recordatJ?ms d. avo ?ostro Ferdinando collegio societatis J esu
Inc. Pragae, cu:us datum est quinto lvfartii a. m. quingenteslmo sexageslmo secundo. concessam solemniter confirmamus, ampham~s et hisce praesentibus liUeris nostris
Idem colleglUn: m generale et publicum studium, academ.,am.' gymnaSIUm el plane universilatem secundulll conslltutlOnes et privilegia a sum mis pontificibus societati
J es~ concessa ~o modo, quo dieta societas iuxta suum
mslllutum publtca gymnasia et universitates admittere
llabe.re et retmere solet, instituimus, ordinamus ct ho~
~omme perpetu:s futuns te~lporibus ab omnibus appellari
ltsdemque ommno pnvllegns et immunitatibus, guibus
ah ne quae.cunque umversttales sive iIla Parisiensis, Bonomensls, Vlennensls aut Ingolstadiensis, sive quaelibet alia
m Germama,
Itaha, Hispania " Gallia sil uti ,po t'ln..ac
f'
1
J.nu, 30 :::nt, ~a~de.re 1,'olumus, ita ut omnes et singuli ran1
~~clctalIs rehglOsl qua.m alii studio si et scholares, qui in
~.bo . se.u matncula eIusdem academiae sive universita tis
ID S c.np tJ fuen?t, vel in praefato gymnasio seu nniversitate

lecttones audtvennl et studuerint,omn"b
I us e t '
sIngu l'18
pnvt,'egns,. exemphoniblls, libertatibus, immunitatibus ac
mdu,tls: qUlbus studtOSl aharum quarumcunque academiarum
sen umversltatum gaudere, Irul et poliri solent, re el
nomine gaudeant, [ruantur et potiantur.
•

Oj

".

•

Confirmam,:s insuper et conccdimus eisdem patribus
academtae mSlgma academica, sceptrum annulum
slgJllum et epomides ac similia in usum aCluu'm publico:
cL .

run: ~e~essana) quibllS sive hacLenus usi sint sive Don

ut llhs m posterum more aliarum academiarum uti liber~
~OSslnt . ac valeant: Vo~un~us etiam studiosos,

qui eiusderl1

«cademme seu umversllatls albo inscripti fuerint. vel in
praefal~ gymnaúo sive in. alia quavis etiam approbata
~mvel~ltate lectlOnes audlennt, et digni habilesquc rigoI?SO examl.n~ pr.aevr? repertl fuennt, iuxta aliarum univcrsIlatum pnvI!eg~a ets per praesentes a nobi. et aliis cum
summlS ponlIficlbus, tum imperatoribus desuper concessa
Cl confir:nata ad quoscunque baccalaureatus. licentiaturae
':Jaglstern, doctoratus in artibus liberalibus,' philosophia~
d saerosa~cta~ theologlae gradus ab eisdem palribus, sive
Icctore cOllegn, Slve canceIlario, sive dccanis professori;)usve. g~.atIs et pro n:ore socÍetatis promoveri possc ac
.lebelC nque tand~';l s:c pr0';l0ti omnibus et singulis pripraero.gat~vlS, unmunJlatIbus, exemptíonibus, liberantelatlOmbus, favoribus, graliis et indultis, quibus
alii in Ui:lvers,ltatIbus studlOrum generaliUlll Gel maniae.
lLaliae, Fhsl'ama" Galliae iuxta il1arulll ordinationes, usus;
mOles cl eonsvetudllles promoti de iure vel consveludine
ant ahas quomodolibet gaudent, Ilon solum ad eorum
mslar, sed panformiler et aeque principaliter absque ulla
dlfferentla lil ommbus ct per omnia perindc, ac si gradus
ln Ut:lve::sltat1bus P,arisi~nsi: Bononiensi~ Viennensi, lngolsladllensl, aut quavls aha per Germaniam, Italiam, HispaGallta?l a~ceptssent, uti, potiri gauderegue re ct
possmt, debeant ac valeant.

XXIi. Kldšler sv. Klimenta. -

Č. p. 190a.

405

. Id quoque nomin~tim sanci:nus, ut omnes, qui in
dldo colleglO, academIa, gymnaslO seu universitate societalls J esu pragensi st.udiorum causa habitan:, lcctioncs
audlUnt vel quomodohbet. ad id vel eam pertinent, una
cu';l lpsorum rebus mobIllbus ac redditibus omnibus habltlS. et ln posterum habendis ae omni exactione terrena
per Impe~lUm, hoc. regn,:m et alia provinciasque nostras
et haeredl~anas dittones lmmunes et liberi sint. Similiter
et mechamcos cuiuscunque artis, qui in praedicto collegio
habJtantes laborant, ab omni subiectione magistrorum et
tribuum exempto~ esse volumus. Ut vero collegium hoc
nostrum! academla, gymnasIUm seu universitas in dies
mmora lr:cre:nenta suscipiat ac bonum publicum, religio,
ptetas _ SCl~:ltlaeque promoveantur, laudabilisque disciplinae old~ lDldem ~~rvetur, statulluUS atque decernimus 1 ut
ornnes el.us collegll seu academiae studiosi, discipuli, sive
gradum. m altqua facultate habeant sive non, et qui in
ea habltant ~ut ad I!lam pertinent, sive studiosi sint si ve
non, Impnnlls quantum ad ipsos spectabit ita se gerant
ut nullam oceasione';l ulli hominurn de 'se conquerendi
dent,. sed patrum socletatJs uSltalam disciplinam in pietate
llttens ae bonis moribus diligenter sequantur. Tum ut ips;
nullo . mo~o a q~oquam molestentur vel indebite capiantur,
~ed Sl qUld acclde:-et, quod animadversionem deposceret,
m fa?to. elusmod" mterdum qui~em, si deprehensi fuerint,
pe: lUdIcem. honeste .aJ colleglUm deducti, (quos tamen
lUdex Ilon vmclet, mSI lmpudenti conlumacia sese rebelles
exhtberent ~c huius nostri praescripti formam sequi nollent) reelon vel cancellario, decano vcl praefecto studior~m e~lltbeantur, vel fide data aut sponsione alius interpoSIla aa slstendum se rectori obligentllr, quos rector
assecllrabtt causamque eorum iudici academiae examinandam lUstlllamque exequendam eurabit. Quod si quid inlempesta noete contmgeret, ut maius malum vitetur, t\lnc
qUldem StudlOSUS ~ali.s, quisquis fuerit, in facinore deprehens~s: mOlHtus ~ l~dICe: ne eum vincire opus sít, iudicem
seqUl teneatur ac m loco praetorii honcsto vel alio extra
publlcum carcerem per iudieem sibi assignato, mane sequenlls dlel praestoletur, donec delatull1 a iudice vel
actore r~ctoľ per bidelluI11 ad se sive iudicem academiae
evocavent, coram quibus quisvis de eo conqueri vellet
respoudere paralus esse debebit vel certe coram iis, quo~
reclor el aCRdemla suo loco constituet.
,
Insuper :upremos huius regni nostri Bohemiae officlales et maglstratlil', fide!es nobis dilectos, monemus et
hortamur omnes, rnodernos et futuros, ut saeoius nomina~am patrum societatis Jesu academiam, gYIll~asium sen
umversltalem foveant, promoveant, tueantur et defendant
neque pnvll~gla Slve a nobis sive a praedecessoribus
nostns . tUlll lpsis patribus, tum ipsi academiae ac in ea
studel:tlbus aut ad eam_ pertinenlibus concessa a quocunque \-tOlar! patJantur. Ut autem saepe nominata societatis
lil proxlmorum ,alutem iuxta suum institutum utilius incumbere ??SSlt atque academiae , gymnasii sen universitatis
ouera faetltus ferre et praeter humaniorllm litterarum magtstros,. trtum cursuum philosophicorum et scholaslicae
theologlae professores, . sacrarum litterarum et lingllae
sa;rctae quaestlOnum demqlle lllarum, quae ad casus conSClentlae pertll1ent, lilterpretes commodius alere et sustent~re, aut ce rte quoad ipsis iuxta illorum inslitutum in
lusce occupationibus academicis optimum videbitur facere
possmt, donamus et assignamus eis (praeler ea, q'uae iam
IpSO. facto pos~ident, et praeter facultalem il1am, quam
fcltcts reco~dal1oms d. frater noster Rudolphus cum hnius
nostn regm Bohemiae ordinibus in comitiis a. m. sexcenteslIUO nono pro triginta millibus bona stabilia emendi
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concesserunt) in singulos annos duo millia tallerorum seu
sexagenarum misnensium, singulas sexagenas per sexaginta
grossos, grossum vero per septem denarios, eurrente et
usitata moneta eomputando, a nobis, haeredibus et sue'cessoribus nostris, regibus Boemiae, aut quovis iure seu
titulo futuris possessoribus haereditarii dominii nostri
Chlumecensis supra fluvium Cidlina dietum ex redditibus
eiusdem dominii persolvendas et quidem eo modo, ut
annuus i11e tallerorum numerus, videlicet mille sexagenae
misn., perpetuis temporibus a quaestore regiae Camerae
noslt·o Bobemieae ex redditibus a eapitaneo eiusdem dominii nostri Chlumeeensis singulis semestribus acceptis.
In defectu vero reddituum eiusdem dominii et caeteror.um
omnium dominiorum nostrorum vel ex aliis quibuscunque
praedictis regiae Camerae nostrae sive stabilibus sive
currentibus redditibus patribus societatis Jesu hic in eorum
collegio pragensi absque omni dilatione vel difficultate
aut quavis ipsorum molestia et impensis ad duos terminos,
videlicet s. Galli et s. Georgii, singuJis terminis in bona
et in hoe regno valida ac usitata moneta et parata pe·
cunia numerentur. Quos proventus sic stabiles ac perdurantes esse volumus, ut nulJi haeredum et successorum
nostrorum regum Boemiae, aut qualicunque modo possessorum dicti dominii Chlumecensis eis nulla ratione imminuere, prolongare aut immutare qualicunque humano artificio, excogitata arte aut aliquas litteras de taJi pensione
ex dicto dominio in aliud transferendi undcquaque impetrare liceat, citra expressum et benevolum ipsorum patrum
societati. Jesu (alibi tamen melius provisorum) praedicti
collegii nostri COllsensum. Quoad si vero secus quid
accidere contingeret' el praedictis patribus iuxla praescrip. tum census a nobis, haeredibus et successoribus nostris
ac quocunque titulo dicti dominii possessoribus, aut a
praefato quaestore Camerae nostrae Boemicae, vel a quibus llumerari debet, plene ac de integro non persolveretur ac numeraretur, potestatem habeant supranominati
collegii nostri palres, accepto a tabulis regni camerario,
invadendi et occupandi ipsum dominium Chlumecense
cum arce et omnibus adiacentibus oppidis, pagis ac vi\lis
seu praediis et aliis quibuscunqne tam mobilibus, quam
immobilibus ad eandem arcem totumqne dominium ab
antiquo (prout nos hoc tempore possidemns) pertinentiis
idqne tar,1 pro aíiqua parte census quam pro toto, illisque
invasis et occnpatis locis uti, frui, potiri, gaudere et
usumfruclum inde recipcre usque ad summam census reienti et non amplius, neque prius ad cessionem illius dominii Chlumecensis et bonorum sic occupatorum ac iuris
sic adepti teneantur, quoad census retenti, ob quos non
solutos invasio facta esset, plene et de integro cum
omnibus impensis cl damnis ob eam rem factis usque ad
ultimnm nummum persoluti fuerint et quidem toties, quoties iHis de censu debito a supranominatis possessoribus
dicti dominii seu quaestore Camerae nostrae regiae Boemicae non satisfieret. lllud nihilominus nobis, haeredibus
et successoribus nostris resen'amus) ut quandocunque no~
bis saepius dicta bona Chlumecensia a tali onere liberare
aut eadem cnicunque donare, ven dere aut quavis ratione
alicnare placuerit, nobis, haeredibus et suceessoribus 110stris sit liberum numerando patribus (uno tamen auno
ante praemonilis) qnadraginta millia s. m., quam pecuniae
summam Ilon alio dicti patres convertere debebunt aut
poterunt, quam ad similem vel maiorem cen sum stabilem
ct perpetuum in eundem finem emendum.
l\landamus insuper praesidi et consiliariis Camerae
nostrae Boemicae, fidelibus nobis dilectis, praesentibus et
futuris, atque omnibus iis, quomodocunque nominarentur, ad

XXI J. Kldšter sv. Klillte1tta. - Č. p. 190a.
quos pro nobis, haeredibus el successorihus nostris ae
possessoribus dieti dominii reddituum colligendorum cura
pertinet aut pertinebit, ut non expectato nostro, haeredum et suecessorum nostrorum aut aliter possessorum
rescripto aut responso, supranominatam summam duorum
millium s. tempesti"e ad iam praescriptos terminos in
ipsomet eollegio pragensi sine molestia, damno aut sumptibus eiusdem collegii numerari faciant. Quod ut commodius fieri possit, praecipimus eiusdem Camerae nostrae
Boemicae praesidi et consiliarlis, fidelibus nostris dilectis,
ut super hac re man datum nostrum ad quaestorem eiusdem Camerae Boemicae semel pro sem per expediri faciant, quatenus ille posterique illius, quaestores nostri,
hanc nostram voluntatem prompte, fideliter ct obsque
ulla tergi\'ersatione adimpleant ac temporibus praefinitis
dictam sum mam pecuniae patribus societatis persolvant ae
nnmerent. Scientes sibi quietantiam collegii loeo paratae
peeuniae semper apud rationes satisfacturam, alio qui si
seeus feeerint, sciant, se offieii privandi periculnm subituros et nostralll suceessorumque nostrorum indignationem
ineursuros. - Haec itaque omnia et singula praedicta ex certa
scientia nostra et consiJiniorum nostrorum eomilio auetoritate imperatoria ac regia, talllquam rex Boemiae, patribus almae societatis Jesu in collegio s. Clementis Veteris
Urbis nostrae regiae Pragensis confirmata dec1aramus,
donamus, augemus ac erigimus, decernentes nostro posterorumque nostrorum, futuror.urll regUln Boemiae nomine,
ut eadem omnia et singula inviolabile perpetuulllque robul' omnibus temporibus futuris habeant, statuentes, ut
huius nostrae confirmationis, approbationis. declarationis,
donationis, erectionis ae ratificationis diploma omnium
harum et similium, qllae post hec reperiri possent, confirmationnm, ampliationum, declaralionum, donationum ae
ratifieationum non tantum Yires, sed et effectus omnes ad
plenum habeat. Non obstantibus in praedictis omnibus
aliis legibus, constitutionibus, ordinationibus, privilegiis,
pragmaticis, deeretis, statutis vel consvetudinibus et aliis
quibusvis in contrarium quocunque tempore facientibus.
quibus omnibus singulis, in quantum praesenti nostrae
confirmationi~ amphalioni, ercctionl, donationi et auctioni

obstant seu obstare in futurum possent, ex plenitudine
nostrae imperialis et regalis pole stati s derogamus el derogatum volumus per praesentes. Supplentes omlles el
quoscunque defectus tam iuris, qnam facti, si qui in prae:
niissis omnibus et singulis intervenissent, seu díei vel
al1egari possent quovis modo de consvetudine vel de inre.
Nulli ergo hominum cuiuscun'lue ille status, gradus,
orclinis, eonditionis aut praeeminentiae extiterit, liceat hane
nostrae confirmationis, declarationis, donationis, anctionis,
erectionis paginam sub indignatione nOEtra et successorum
nostrorUln, regum Boemiae , violare aut infring·ere~ aut ei

quovis ausu temerario contraire. Si quis autem id attentare
praesumpserit, praeter antedictam nostram indignationem,
gravissin1am poenam centull1 rnarcharum aud puri, unam

meclietatem fisco seu aerario nostro, alteram vero medictatem eidem collegio societatis Jesu pragensi, uti parti
laesae, toties, quoties contrafecerit, irremissibiliter penden dum se no\'erit ineurrisse. lIIandantes praeterea maioribus et minoribus officialibus tabularum regni nostri
Boemiae, tam praesentibus, quam futuris, fidclibns nobis
dilectis, ut quandocunque rector aut quivis alins patrum ex
collegio societatis Jesu pragensi hasce regias litteras nostras ad tabulas eiusdem rcgni nostri attulerit idque debite expetierit, eas ipsis in praeďictas tabulas regni perpetui roboris ac memoriac gratiae prornpte absque omni
contradictione aut quacunque alia adversitate inscri, de
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verbo ad verbum ínseribi eurent et faciant.
In
quarum fidem et testimonium hasee m an~. propna
. su b scriptas . ~igilli. nostri caesarei ae regu appensione
con::mumn lUss:mus. duoque eiusdem tenoris diplomata
fien el expedm feclmus eaque patribus societatis dari et
CO!1Slg11an mandavlmus. Datae in regalí nos tra Prao-ae
arce sexto calendas Septembris a. d. m. sexcentesimo deClmo sexto, regnor~r:r nostrorum Romani quinto, HunganCI octavo,. Bohemlcl sexto. Mathias. Sdenco \~'. Poppl
de Lobcowlcz, s. r. Bohemiae caneellarius. Ad mandatum
s. caes. marestatis proprium Bohuslaus a Michalowic
Paulus Michna. Adamus Czeys de Pirnaw.
z.
. 29. 1?18, 1. června. Skdla ze Zhoh Ii. str. 169.
[~lre,ktoroveJ uradivše se o to vespolek zdravě 1. dne mě
SIC:' cervna ~ali .zhotoviti nízepsaný dekret jezuitum Pražskym a yodle :rl.~h, i na jiné v}ecky jich spolutovaryše
na tenv cas ZdrZUjlCI se v král. Ceském. v ta slova věd
cící:
J.
directores, sPfávcové a rady ze:nské
O?,:" vs.';c~ tn ~~avuv království Ceského pod obojí
pnJlmaj.I.clCh nanzení a zmocnění ráčí všem jezuitum
v kolleJl sv. Klrmenta v St. .M. Pr. zustávajícím v známost

COv se. pak zinventování věcí vlastních jezuitských
tklo.. ackolr dlrektorové chtěli tu věc vstr~iti n2 samé
Praza~y ~taro~ěstské, aby oni takový inventář zhotovili
a dotcene svrsk! a n~bytky v kolleji jich zastízené spolu
1 s celou k~.ll;'Jl samI v :' své opatrováuí přijali, Pražané
však tc:ho.pn]ltl nechteh, ohlásivše se v direkcí že jim

~e

lI~:i pán~

uvozovatI ;

všem vědomé je'l.t že jsou oni i všeckna
)"Jlch JezUItská království Ceskému posavad k znamcmte škode bylI a praktikami svými stavum téhož k a'10\'stí vŠe1ijak,é ouklady strojili, skrze to s pomocn(k
'
te'm'.L. k'"
1~~OVS t"
Vl ra'd , pravo,
svobody zemské,Y
"
h•'
pako] r~šl~:. a ,m~oha zlého puvodové a příčina
. )}~, . ,coz vš;ckn~ tn pam stavové do týchz jesuitL]V sobě
ste~Ujl; ponevadz by tedy rádi, co na nich jest
ráčili
c~tttl to. s dostatkem opatřiti, aby království Ce'ské pred ~a!Sím nebezpečenstvím v pokoji zustávati mohlo
pro~oz ze, rád na vmístě všech tří stavuv - podlé mocI
~obe ~ane a spol~enéh,o stav,uv snešení je í všecky Jme
.1~ZvUl~ z, teboz kralovs!vl nyní i na casy budoucí a
ve?n~ ~YPovldatr a přísně jim poroučeti, aby hned a to
neJ~elell od dnešního dne v témzdni pořád zběhlém
~Otlz do pá~ku po Seslání ducha SV., z téhož království
]mam spoleeně se odebrali - ,
Kterýžto dekret hned nazejtří 2. dne června okolo
desá,té ho~~ny na pul orloji jest jim do kolleje jejich
seslan a prmešen od devíti osob ze všech tfí stavuv
k }omu sc~válně obraných - .
A tu také hned osazena
táz. kolle) JIch. vartou silnou, aby z ní ničehéhož ustraňo
vatl a odvážel! nemohli.
I zakázali se tak poslušně zachovati. A na to v neděli
, , d e~ S. e~lání ducha sv. učinili v kostele svém rozžehlla~l v,erepe s posluchaci svými s nemalým zármutkem a
touzemm: Pod tím pak hleděli milosti při direktořích
skrze nej\'. purkrabího a hofmistra, aby na ně kvapeno
nebylo p~o dluhYd kterýmiž jak oni jiným lidem, tak zase
.~~OZl z ystav~v va yZ obyvateluv jim povinni jsou, az
veCI ,s.obe nalezlte k místu a konci přivésti mohli.
~em JIm mc objednáno - . A tak když termín jejich
vychazel, vol neb nevol, vandrovali všickni z Prahy
k Vldm. Co byl? pfednějších osob, ty také nejdříve vy~ely z Prahy ~e ctyrma vozy naládovanými a to 8. dne
:ervn~ po třetí hodině na noc; potom ostatní a mladší
sIr s cerným křížem, co s nějakou processí skrze Staré
a Nové M. Pr.
'
. Mezi jinými věcmi jich mohovitými zanecháno od
lll:h v též y~wlleji pět ~elkých truhel spečetěných, o nichž
JyezUl:I st~rsl d~va~~ ;,pravu, z~ by měly býti věci legatu
?p~nelskemu nalezlte a od neho u nich zanechané; procez byl! také vydány jistým osobám a odnešeny na
Malou btranu.
v

Poněvadž

skol~

v

tO~.lO

UCl,n,ItI ynenáleží. Než ,aby stavové -

té

věci
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kommi-

sare vohll, ze oni také ph tom na svém místě rádi popra~OY~tl a z stavu svého osoby zvoliti chtějí.
Na čemz
1 zustano a podle
vyš~šího
stavu přidáni z Pražanuv
Starom. za opatrovníky Simon Sušický z Sonnehštejna a
Václav l\Iašterovský z ]ízbice.
30. 1618, 22. června. Skdla II str. 196. Šla také
:'elíká slížnovs,t k,: direktor um ?d komisařůx nad kollejí
j~~Ulytskou yznzenym, kterak VOJáci, kteříž vartují u ní,
fn,lts zle safoyvalr by. s svršky a nábytky tam pozustávajIClml,. nebo ze pokOje loupají, zámky od dveří odtrhují
~ apatrky ~nohé věci ..vy~ášejí, z bibliotéky pak knih;
,en . vyhazuJl a sumou Jl.' Jako by na Fidrholci byla, zev
brah. A kdyz domlouvalI se o to na hejtmana, on že ukazo;al na toho, kterýž před ním túž stráž poručenou měl
a liž Je BudějovicLlm odtáhl.
,3L. 16~8, _27~. če,:vna. J:'amléž str. 220. Dále vyhle~a;ah Prazane pn dlrektonch 1 toho, co se tkne věcí.
svrBkuv a, nábytkuv v kolleji jezuitské od soldatuv jeŠtě
nep?br~nychv.v a nezpecetěných, aby ty k dokonalému
zmarem ~epnsly. K této druhé žádosti jest povoleno tak
aby ty yVeCl ,do sek~estru i se vší jezuitskou Kopanino~
Staromestskym poruceny byly.
32. 1618, ke konci srpna. Tamtéž str. 360. Pominulých ~ni'.v z uvážení direkcí dosazeni a uvedeni zase
?~ kolleJe Je7,Ultské, kdež prvé jich klášter býval, mniši
radu Domllllkova.
.33. 1618, 16. listopadu. Tamtéž str. 457. Z kolleje
.
]esUltské, v P,raze udělán sklad všelijakého obilí a věcí
profiantmch. ")

Číslo pop. 190d.

*'1. 1413, 31. srpna. Rukop. č. 2099 f. 73. Wir
burgermeister - bekennen, das wir dem Niclas Feleser,
vormal gesessen. bei send Clementen, die stat vorsagt
haben.. Also. das cr furbas mer und ewiclichen in dle
stat mcht cZlehen noch dorynne wonen sal. Das hat
aueh derselb Niclas aldo vor uns gelobt bei seinen hochsten r<~chten, dass cr das stet halden wil und do wider
tun. mlt kemerlei hulffe, geischliche oder werntliche in
chemer welS. Aueh hat derselb Niclas aldo vor uns das
ha,:"s aldo bey send Clementen gelegen und auch den
welllgarten, awer ausprach und clage, die im dorczu gepuret haben, und auch aller recht, dic er dorczu gehabt
hat, eWlclrchen ledig gelassen und hat dasselb haus und
~uch . den welllgarten dem Seidil schuster abgetreten und
HO dle ledlg gelassen, auch sich aller der recht
die er
dorczu gehabt hat, sieh der ewicleichen vorczie~en u~d
hat auch gelobt, das er furbas mel' und ewiclichen den
*) Viz Al. Kroess, Gesehichte der Bohmischen Proder Gesellschaft Jesu. I. Geschichtc der ersten Kollegren III Bohmen, l\1iihren und Glatz von íhrer Griindung
blS zu lhrer Auflosung durch die Bohmischen Stiinde
15~?--:-1619 (Vídeň 1910), kde na str. XIII. jest uvedena
dal;n lrteratura.
.
.
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hláře,

egenanten Seidil schuster, alIe sein erben und nachkommen von deselben haus und auch des weingarten wegen
nymer ansprechen wil, noch sal mit keinerlei hulfe fursten
oder herren, geisliche oder werntliche, bey seinem ho~h~
sten rechten in cheiner weis. Das ist geschee noch CnstI
gepurt CCCCo jar, darnoch in dem XIU jare am nechsten
donerstage vor Egidi.
*2. 1436, 13. června. Ruhop. č. 2099 f 423.
Sigismundus dictus Zeidl sutor fassus est, se debitorie
obligari in VII s. gr. Clementi sutori proscribendo dictam
pecuniam super domo sua inter monasterium s. Clemen~ls
et domum Gregorii funificis et super vinea sua Sl ta In
monte Petřín. Act. fer. Hll. post Corp. Chr.
1. 1440, 25. dubna. Rukop. č. 90 J: 51. l\Jartinus
sutor dictus Bozí et Anna e. domum sitam inter monasterium s. Clementis ct domum Petri sutoris, nati olím
Crný ad tubicellas, erga ZeydIinum sutorem pro X s.
gr. Act. fer. II. post Georgii.
2. 1451, 7. srpna. Rtthop. č. 2099 f 1102. Johannes Paléř publicavit VII'/ 2 s. gr. de biti ei per .Martinum
sutorem obligati indicendo se ad domum lpSlUS penes
fontem clauslri. Act. sabbato ante Laurencii.
3. 1451, 13. října. Tamtéž f 207. Johannes Paléř
et Dorothea e. d. sitam immediate penes fontem claustn
s. Clementis erga Martinum dictum Boží pro X s. gr.
Act. fer. lIlI. ante GalE.
4. 1452, 12. července. Tamtéž f 246. Benessius
mensator el Martha e. d. si tam penes claustrum s. Clementis et penes domum ad tubellas erga Johannem Paléř
pro XI/ 2 s. gr. Act. fer. IIU. ante Margarethe.
5. 1460, 18. března. Rulwp. č. 2105 f 116. J\!argaretha, reEctil Mathie železník, emit domum penes fontem
et Leonardi faretratoris erga Martham, olim Benessíi
mensatoris conthoralem, pro XlIII s. gr. pr. Act. fer. III.
post Oculi.
6. 1460 28. července. Tamtéž f. 122. Margaretha,
relícta Mathie' železník. resignavit d. J ohanni linicide et
Dorothee, conthorali ipsius. Act. fer. II. post Jacobi.
7. 1478, 15. října. Rukop. č. 2106 f. 23. Petrus
de Rakovník linicida, commissarius bonorum oIim Dorothee linicide, resignavit iuxta testamentum domum Anne, que in eadem domo cum memorata Dorothea
mansit, in X s. gr. pr. Act. fer. V. ante Galh.
. .
8. 1490.
Rulwp. č. 94 II f. 51. Petrus hmcida ab alba cruce existens commissarius olim per Dorotheam linicidam a. s. Clemente legittime substitutus
protestatus est, quod Dorothea predicta domum suam
propriam situatam prope prefatum claustrum pen~s fontem
Anne Stanislai conthorali, testamento suo legaVlt.
1537, 10. března. Rukop. č. 2111 f. 166. Kliment' Zlatník z Liboslavě oznámil vuoli svú o domu,
klerýž mu od někdy Anny Dábiíkové kšaftem byl odkázán. leZící blíž kláštera sv. Klimenta takovú, že tajž duom
vzÚvá paní Anně z Liboslavě, dceři své. Act. sabbato
post Translat. s. Wenc.
10. 1537, ll. května. Rukop. č. 2111 f 174. Ratislav jinak Václav truhlář a Anna k. d. blíž sv. Klimenta
jdouce k mostu od p. Jana Běšína z Běšín etc. s volí
paní Anny z Liboslavě, manželky jeho, za LXX k. Č.
AcL fer. VI. post Ascens. d.
•
"
ll. 1ó67, 26. února. Rukop. c. 991 J. 43;, a c.
1131 f 126. Jakož jsou ctihodní bratří Jesuitové v ~ol~;j~
J. 11'1. C. kláštera sv. Klrmenta v Star. M. Pro obyvaJlcl
vznešení učinili stěžujíce sobě do Václava truhláře, kterýž
tu při témž klášteře a J. M. C. kolleji duom svuoj má,
kterak by on jim a jich kostelu tím svým novým stavením,

9.

kteréž teď nedávno při svém domě udělati a nový krov
vystavěti dal, nemalé ublížení učinil - . Páni nalezli:
Poněvadž se jest to očitě spatřilo a vyhledalo, že on
Václav truhlář tu přiční zeď od kostela aneb kaply sv.
Klimenta až k ulici mimo starodávní zpuosob jest zvejšil
a udělal a tou zdí okno jedno zastínil a do též kaply
světlo jest odjal, tolikéž i při druhém vokně kurníkem,
v kterémž slepice chová, světlo též kaple jest zahradil,
pro tož povinen jest tu zeď snížiti a ten kurník odtud
odvésti. Což se pak zvejšení toho krovu a v něm něko
liko dymníkuov proti starobylému užívání dotýče, chce-li
on Václav toho krovu tak v zpnosobu uziti, jest povinen
ty všecky dymníky kromě jednoho zahraditi ~ mříže železné do těch oken domu Jezuituov, z mchz do domu
jeho Václava a zase z jeho Václava do domu jich vlézti
snadně se může, zdělati. A studnici, kteráž jest při domě
jeho na obci, tak opatřiti, aby tu přísedící sousedé i oni
Jezuité mohli jí ku pGtřebám svým požívati. Act. fer. nlI.
post Mathiam ap.
12. 1583, 1. srpna. Rulwp. č. 2205 f. 28. (Kšaft
Václava filnížského truhláře,) Já Václav Mnížský truhlář,
mčštčnín Sl. M. Pr., známo ciním tímto mejm kšaftem
_ jsouc ještě z daru P. B. při dobrém zpuosobu zdraví
svého postaven kš aft učiniti sem umínil, činím, jakž
níže polozeno jest: - Duom vedle kostela sv. Klimenta
a domu J ezovitského obostranně ležící, v němž bydlím,
též zahradu za Pohořelcem jdouce k sv. Markétě lezlcl,
item všecky svršky - odkazuji - Mandaleně, manželce
mé milé a věrné, též dětem mým s ní Mandalenou splozeným Michalovi, Jindřichovi, Vincencovi, Václavovi a
Anně na rovný mezi ně podíl-o Dále co se Jana, syna
mého nejstaršího, kterýz mezi jiné děti pojat ani k díI~om
rovným podle nich připuštěn není, poněva~ž nás rodic,uov
svých poslouchati ani námi se spravov~l Jest ?ech~el. a
posavad nechce, nýbrž veliké starosti vzdxcky Je~t clnll,
dotýče, tomu -- toliko X k. m. odkaZUJI - . Stalo se
v středu sv. Petra vokov. 1582. (Stvrzeno 16. června

1583 )
13.

1592, 3. prosince. RlIlwp. Č. 2231 f· l· v ,Ve
čtvrtek pred sv. lvlikulášem stalo se porovnání porucmka
sirotkův a námi Michalem a Václavem, bratřími vlastními,
též sirotky po Václavovi Minským (I), o statek pozuostalý a
mezi Magdalenou, [natkou naší vlastní, takto: Předně
duom ležící v ulici jdouc k mostu mezi kollejí Jezuitskou
a kostelem sv. Klimenta prodali jsme Janovi Mynychovi,
otčímu našemu, a Mandaleně m. j., mateři naší, za 1200
k. m.-.

14. 1604.
Rttkop. č. 2232 f. 161. Jan Minych
truhlář přiznal se, že jest dlužen 500 k. m. Jiříkovi Zykotovi, J. Mti Cé musykusovi a měštěnínu St. M. Pr.,

Evě m. j. a zapisuje je na domu svém při konviktu bratří
societatis Jesu, v němž bydlí.
15. 1607, 7. listopadu. Rukop. č. 2113 f. 452.
Zmocněn jest Jiřík Zykola, cís. muzikus, i na místě Evy,
manželky své domn Jana IvIinycha pro óOO k. gr.
16. 1610, 18. února. Rukop. č. 474 f. 4. (Tomáš
Ohemb s Janem Minychem truhlářem.) L. 1610 ve čtvrtek
po neděli Sexagesima Tomáš Ohemb skrze supIikací svou
radě St. M. Pr. podanou sobě stěžoval a vznášel na Jana
Minycha truhláře, měštěnína St. M. Pr ~'v kt~.rak koupiv~í
sobě krámcek k obchodu svýmu, kteryz pn kostele nemeckém pp. Jezovitův postavený byl a na gruntech obecních zůstával, od ctihod. kněze llTarka Antonína Soldana
z nábožného bratrstva kolleje císařské societatis Jesu za
sumu 8 k. m., kterýhožto krámu chtíce k obchodu a ře
meslu svému chudému potřebovati od Jana Minycha tr.u-

Č. p. 190d.

j emu v tom nemalé, ale veliké příkoří činěno že
by bylo pravícího, že ten krámec na gruntu domu jeho
zustává, až týž krám potom jest mu roztloukl a rozsekati
dal a sobě jej do domu svého, tak jakoby jemu náležel,
vzal. J dto ten krámček zůstával na cestě svobodný,
s domem jeho se nestejkal ani jemu na překážce nebyl.
Z kteréhož tolikéž, maje jej sobě v knihách úřadu šestipanského zapsaný, co jest naň platu z něho dáti přichtí
«elo, dával a odvozoval. Což že mu se' od něho stalo,
nemůže mu nežli žel býti.
Nicméně týž truhlář nemaje
na tom dosti, že sobě nad jeho chudým statečkem moc
provozoval, jej jest nemálo na poctivosti v přítomnosti
dobrých lidí zhaněl a dotekl a jsouc on člověk chudý,
nemaJe se nač s ním soudili a utráceti, pro boha a milosrdenství jeho prosí, že nad ním, ubohým člověkem s manželkou a malými dítkami ruka ochranná drHna a to od
téhož truhláře k nápravě jemu přivedeno bude.
Proti tomu za odpověď dáno v spisu: Slovutné poctivosti V. Mti pp. úředníci. úřadu šestipanského St. M.
Pr., páni mně laskaví. Z propůjčený mně suplikací od
Tomáše Ohemba, co by v sobě obsahovala, jsem vyrozuměl.
Zajisté jest mi s nemalým podivením, že tak zbytečně V. Mtí zaneprázdňovati srní, vědouce o tom, že on
tu svého při témž krám ci nic nemá, ano též nemaje
městskýho práva ani žádného obchodu, též nic nem·á,
kromě to, co jest s sebou ze Vlach přinesl, chtěl by mi
mé vla~tní sobě přivlastňovati, čehož práva království
tohoto Ceského pod lit. P ll, C 3 roz. 4. brání. Proti
kterýmžto tak patrným právům tento Vlach chtěl by nám
snad ňáké nové vlaské právo v tomto království Českém
začíti a se našich vlastních věcí ujímati. Ačkolivěk toho
dokládá, že jest jej (prej) týž krámec od pp. Jezuitův za
8 k. m. koupil a že jej v knihách V. Mtí zapsanej má,
an já o tom nic nevím, aby on měl mi vlastní věci sobě
dáti do knih zapisovati bez vůle mé. A by i to bylo,
tehdy koupil věc cizí a mou vlastní. Nebo jsem já týž
krámec na svůj vlastní náklad nebožce manželce mé
k prodávání v něm cukru a konfektův před 15 lety udělal
a po ta všecka leta jeho jsem bez překážky jednoho
kazdého člověka v pronajímání dobrým, poctivým lidem
pozíva1. Ale tento Tomáš Vlach, jsa téhož krámce mého
vlastního iIlegiltimus possessor, tak ne on ho pánem, ale
já vlastně zůstávám. A poněvadž jsem jej sám na svůj
vlastní náklad vystavěl, také mi se vidí, že sem tu moc
měl zase jej zbořiti, nebo se mi jest týž Tomáš, nevím
jakým právem, do téhož krámce a jakejms divnejm způ
sobem bez vědomí mého vloudil a to toho času, když
jest Jiří Cykota vedle zvodu a zmocnění téhož domu
v držení byl, nevědouce snad on Jiří, aby mně vlastně
náležel, jest mu to přehlídl. A tak kdyby on týž Tomáš
Vlach, jsouc cizozemec, ještě takový krámec mejm nákladem vlastním před domem mým postavený požívati jměl,
muselo by mi se v tom veliké skrácení státi. Ale já
abych mu té jeho neslušné a neprávní žádosti povoliti a
sobě své vlastní dáti bráti měl, tohoť mi možné učiniti
není. Co se pak toho artykule dotýče, že bych jeho na
poctivosti zhaněti měl, poněvadž o nářek poctivosti vztahovati by se. tu chtělo, chce-li oč ke mně častopsaný
Tomáš Ohemba hleděti, jsem jemu dosti usedlý, to bude
moci učiniti. Pročež V. Mtí ve vší náležité uctivosti žádám, že mne při té mé pravdivé zprávě při sobě omluvného jmíti a nad právem, též mnou, měštěnínem starožitným, ochrannou ruku laskavě držeti ráčíte. A pokudž
by Tomáš té mé odpovědi dáti místa nechtěl a se spokojiti, právo se jemu nezavírá. Touto odpovědí bude se
moci spraviti. Datum v St. M. Pl'. v pondělí po neděli
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Invocavit 1. 1612. V. Mti k službám hotový Jan Minych,
měštěnín St. M. Pro
Na to od přítele Tomáše Ohemba: Na této odpovědi
Jana Minycha přestati Tomáš nemůže, an jí v ničemž
místa dáti nechce, nýbrž k průvodům připuštěn býti žádá,
což mu za potřebí bude, provozovati nepomine. Tu když
jsou sobě strany na odporu byly a na průvod se táhly,
jest jim den k průvodům terminován. Na kterýžto den
při právě stojíce Ohemb dal opáčiti žalobu, čtena zpráva
úředníkův a správcův špitála tovaryšstva blahos!. P. M.
v nově vyzdviženého na právě sv. Jana v Oboře, vedle
toho mluveno: Slyšán vidimus a jeho kontent. Druhý,
kterak takový krámec koupen od Jiříka punčocháře, který
umřel v tom špitále a k tomu špitálu jej odkázal, za živobytu svého, kdež tolikéž za živo bytu jeho žádný ho
z něho nevinil, kterýž potom koupil tento Tomáš od
ctihod. kněze Marka Antonína Soldana, jakožto vrchního
správce špitála toho, v kterémž jest umřel, za 8 k. m.Proti tomu od Minycha: V odpovědi Minycha toho doloženo, že jest on Minych své manželce takový krám postavil, aby pak Tomáš od Minycha koupiti aneb jemu Jiříkovi punčocháři prodati měl, toho ničímž neukazuje.
Privilegium ukázaného v své podstatě zanechává, neb jak
jemu Tomášovi k platnosti, tak k Janovi k žádné škodě
není. Cizích věcí zajisté do špitála žádný odkazovati nemůže. Co se zprávy kněze Marka Antonína, též úředníkův
a správcův špitála tovaryšstva bl. P. M. dotýče, kteréž,
poněvadz otevřené jsou, aby stačiti měly, toho práva
s sebou nepřinášejí ani stačiti moci budou :;;-.
Tu páni úředníci vypověděli:
Poněvadž se to
z průvodův a instrument právních Tomáše Ohemba punčocháře proti Janovi Minychovi truhláři vedených patrně
vyhledalo, že jest nebo punčochář, jsa v ddení krámce
při zdi kostela německého sv. Klimenta blíže domu Minychového postaveného, jej nějakému Tomášovi Gaislyn,
gerovi za 10 k. m. prodal, kterýžto prodaj potom k zrušení přišel a Jiřík dostav se pod tím do špitála P. M. a
v něm nemocen jsa život svůj dokonal a ten krám k témuž špitálu na vychování lidí chudých odkázal. Kterýžto
on Tomáš Ohemb od kněze M. A. Soldana - v přítom
nosti Jana Minycha za 8 k. m. jest koupil. K čemuž
Minych tu přítomen jsa, aby ještě do téhož času jeho
býti měl, se neohlašoval, 'než toliko, že ho v témž místě
pro vlezení po něm zlodějův do oken jeho, trpěti nemůže,
příčinu býti pokládal a do tří let téměř v pokojném užívání Tomáše zůstavil - . Protož postavením zase na svůj
náklad téhož krámce v témž způsobu a místě, kde pře
dešle stál a postoupením jeho Tomášovi Jan Minych jest
povinen podle práva. Act. in sexviratu 23. Oct. 1612.
17. 1610, 20. prosince. Rulwp. č. 2232 f 457.
Jan Minych truhlář a Sabina m. j. přiznali se, že jsou
dlužni 700 k. m. Martě, po někdy Florianovi Matesovi
vdově. (R. 1617 rozmnožen dluh na 1050 k. m.)
18. 1622.
Tamtéž. Joachym Mattes a Michal
Rydynger na místě Aleny, manželky své, i na místě Floriana Mattesa, bratra jeho Joachyma a Aleny, postoupili
práva svého na 1050 k. m. Petrovi Xymenovi, rektorovi
kolleje sv. Klimenta.

Číslo pop. 190e.
(D ů m u t rub i č e k.)

l· v 1440, 18. května. Rllkop. č. 90 f. 51. Petrus,
natus Crný suloris, et Katherina e. d. dictam ad tubicellas
sitam inter domum Zeydlini su toris et ortum tllonasteri
52
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s. Clementis erga Gregorium funifieem dietum Beran eum
scitu et voluntate Katherine, conthoralis sUé, pro XII s.
gr. Aet. fer. lnI. post Penth.
2. 1455, 29. července. Rukop. č. 2105 J. 44.
Leonardus faretrator ct Margaretha e. d. ad tubas dictan~
inter domos Benedicti mensatoris et ortum monasterll
erga Katherinam, relictam Petri Nigri sutoris, pro XXVI
s. gr. Act. die Marthe hosp.
3. 1471, 18. prosince. Tamtéž f. 312. Wenceslaus
cultellifaber dietus Purkrabie et Ursula e. d. ad tubellas
inter ortum monaslerii et domum Dorothee vidue circa
Leonardum linicidam et Margaretham, uxorem eius, pro
LXX s. gr. AcL fer. lIlI. ante Thome.
4. 1489.
Rulwp. Č. 94 Jl. J. 50. Wenceslai
eultellatoris ad tubieellas.
5. 1530, 1. října. Rulwp. Č. 2110 J. 344. Aleš
Chlevec a Kateřina k. d. v Nožířské ulici druhý od sv,
Klimenta od Petra Purkrabě nožíře za LXXXIlII1/2 k. gr.
Č. Act. sabbato fer. Remigii.
6. 1540, 1. května. Rukop. č. 1130 f. 404. Kdež
jest Dorota Chlivcová obeslala starší nožíře i všecken
cech poctivého řemesla nožieřského a vinila je z toho,
že jest jich v tom času předešlého pl'átelsky hledala, aby
k své ruce čeleď chovati a byt při synu svém jmíti mohla,
tak jakž jest to pn'é bývalo a jiné vdovy ~oh? řemesla
při tom jsú zachovávány ,?ýv~l~; vš.ak ze )e.st~ t.?h;:> od
nich dosáhnúti nemohla. Nebrz ze om mlstn JSu JI celeď
zdvihli a překážku jí v živnosti učinili, ježto poněvadž
jest v řemesle jich vovdověla a vždycky poctivě se chovala. toho sú jí slušně učiniti neměli. Připomínajíc, že
jest' toho také jiným předešle propůjčováno bylo. Proti
tomu od starších cechu mluveno, že oni proti tomu nikdyž jsú nebyli a nejsou, aby ona Dorota podlé pořádku
jich jistého počtu, ne toliko tři, ale třebas I šesti, tovaryšuov k ruce své chovati neměla, však tak kdyby ona
v svém vlastním obytu a k své ruce takové řemeslo .dě.
lati chtěla. Než že ona nepořádně na znamenitou Jich
všech záhubu při Alšovi, synu svém, se drží a v jednom
verMatu obojí dělají. A tak pod znamením Alšovým takoví
nožové se bijí, jakž jestí pak to skrz starší jich by~o ;yhledáno. A tak kdyby taková _věc 8\-UO) pruochod Jmela,
že by tudy veliký nepořad v řemesle jich vzniknúti ~usel,
neb mnozí majíce syny a ti potom dorostouce chteh·bypři rodičích svých tovaryše chovati a ta~ sna? v jedn?m
verštatu mohlo by na dvanácte tovarysuov 1 snad vIce
v
býti, čehož jsou nikdyž předešle se ned~pu~,tili.. v
Tu p. purkmistr a páni vYp'o~l?aJI :., Po?eva~z
o takovou věc, o kterúž nyní strany Clmtl mall, ve]poveď
na jistý konec předešle učiněna jest a touž Dorotě Chlivcové, jakožto vdově v témž ře~esle o~iřalé, ~oho pro~~j
čeno jest, aby ona práva manzela sveho v v r~mesle )Id~
uziti a pod znamením manzela svého noze bIti mohla, I
z té příčiny ji Dorotu ještě při též předešlé ~ejpovědi
zuostavují, však tak, aby ona Dorota, chce· II remeslem
nožířským živnost vésti, od Alše, syna svého, se vzdálila
a v jednom bytu s ním nebyla. Act. die Saturni post s.
Marcam a. 1540.
7. 1543, 21. (?) května. Tamtéž f· 543. Je- ko.ž jest
při Drávě tomto pře zašla mezi Hanušem Sve)carem
z N~rmberka a Alšem nožířem o statek pozůstalý po
bratru téhož Hanuše a o tom mezi slranami rozsudek
se jest s jistou výminkou stal, jestli by týž Hanuš mohl
se kde více statku bratra svého doptati a O to se k komu
chtěl domlúvati. že mu se právo nezavírá. I vedle toho
od práva podá~í obeslav týž Hanuš Alše nožíře vinil jeho

l..,.

p. 1!'lOe.

z toho že bratr jeho nebo Hanzl u něho Alše bez poří
zení u~řel a maje sumu znamenitú a jinak větší nežli
jest on Aleš při právě položil, o ní Zádného jistého po·
ručení neucinil, a tak Aleš zmocniv se tobo jeho se dotejkal a jím vládl. Prolož místa se tomu dáti nemuože,
aby to všecko, což po něm zůst~lo,. po.lož;oo bylo, lec
by se toho Aleš podle práva oClstJl, jakz, mu nalezeno
bylo _. Proti tomu od Alše mluveno: Ac by na tuto
žalobu. kterúž slyší, povinen odpovídati nebyl, poněvadž
jisté věci se neviní, však že to všecko jest na pruvodu,
žádal, poněvadž svou nevinu dostatecně, uk,"zllje, aby toho
mohl jako měštěnín a soused zachovaly UZll!. Neb v tom
se jest upřímně, pamatuje na svou poctivost i na svou
duši, zachoval a hned po smrti jeho po pHscžné poslal,
aby to ohledáno bylo. Což se jest tak stalo a to všecko
bez umenšení zde jest, cožkoli po něm nalezeno, polo·
iieno.
Tu p. purkmistr a pam - vypovídají: Ačkoli pořádek právem vyměřen jest, když by buď měštěnín který
aneb obyvatel města toboto, maje jistý byt a obydlí
v městě tomto. bez pořízení z tohoto světa sešel, že statkuov po nich pozůstalých žádnému se bez vědomí a opa·
tření práva dotýkati nenáleží. A kdož by s~ tak~vých
statku ov bez vědomí a opati-cní práva dotýkah, Jlste pokuty právem na takové vym~řeny sou. Ale YO,ně,vadl:
Hanzl nebožtík, jeho Hanuše Svc]cara bratr, mešl~mnem
ani také obyvatelem města lohoto jest neby:, ne); tova·
ryšem vandrovním za čeledína u něho u Alše nožíře jest
byl ježto na takové lidi vandrovní tn právo města tohoto
se ~evztahuje, aby tím pořadem, jakz měš~a~\lo; a,usedlýc,~
obyvateluov nepořízení statkové opatrovam byvaJI, tolIlcez
lidí neusedlých a obydlí nemajících opatrovám byli. A on
Aleš to jesti s vědomím dostatečné pokázal, ze hned po
smrti nebo Hanzle čeledína svého, k ohledání a opatření
statečku jeho lidi 'přísežné a v městě tomto usedlé jest
povolal a při přítomnosti jich, aby se nic. nezmrh~l~: to
jesti opatřil i také lidmi obvesll a potom 1 na prave to
všeckno polozi!. A on Hanuš Svejcar, aby co více statku
mimo to po bratru jeho se najíti mohlo, ničímž jest nepokáza!. I z těch ,příčin dává se jemu Alšovi noz!fi proti
témuž Hanušovi Svejcarovi v tom za právo, takze Jemu
tou žalobou povinnovat není. Act. fer. II. ante Brigidae
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8. 1544, 17. dubna. Rukop č. 100 f· 57. JakO?;
jest nesnáz a nevole vznikla mezI Alšem nožířem z jedn~
a Václavem Vývodou a Tomášem Zemkem z strany druhe
o nářek a to takový, že by praveno bylo a mluveno
o Alšovi, že by psancem býti měl od nějakého Vlka, ~le
tyto osoby aby jeho čím nařékati měly anebo co pravltI,
že oni nepravily a nenai'íkají, než že . j~m pří?!na dána
k tomu byla a oni od Jandy a Toblase, maJlc o tom
zprávu, tím jeho Alše jsou do~kli:, A ponevadi ty, sou!cupy
mají a oni že se k tomu seznavaJl, tlemto osobam ze do

toho nic není a toho na se že jsou nebrali a neberou.
A v tom od ~ráva jsouce na přátelskou ,_mlouvu podáni,
aby taková těžká věc smlúvou přetr~ena byla - .. I majíc~
to prostředci v moci své k to~u JSo~ povolalI Jandy J
také Tobiáše, na kteréž se obzalovam vztahovah, a om
přítomni jsouce tou věcí ~ztáhli jsou na 1\1a,túše Boršík,"~
že on jim toho zprávu UCInl!. Tu my smluvce, -:- nasl~
sme to, že žádný zápis neporušený se nenachaZl, ktery
by se psanstvím na Alše a jeho nepoctivost vzt~
hovati měl, neZ podán Jest nám artykul z~can?elovany,
zkažený a přerušený s touto výpovědí a opatrelllm poctivosti Alšovv a jiných v tato slova: A když vedle tohoto
arty kule vy~nání všickni čtyři do vězení sebráni byli, p.
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Durkrnistr a páni uznati ráčili, že ten arty kul sám v sobě
lak zcela pravý není a že tajž Řehoř Ylk více ze zlosti
nezli v pravdě to o nich mluvil; zvláště vidúce, že Aleš
velmi mladý pacholík toho času byl. Protož potrestavše
jich vězením, ráčili všecky propusliti a toho všeho čista
učiniti, takže žádnému z nich ke škodě a pojich k ujme není a býti nemá nyní ani na časy
potOlllllí. I poněvadž oni Vajvoda a Zemek toho jsou na
se nevztahovali, aby co proti Alšovi sami od sebe brali
a naň ho mluvili, než toho podali, až se ta všecka věc
na zrušeným a zkancellovaným zápisu zastavila a konec
spravedlivý před mnoha lety vzala a k očistění jeho
Alšove poctivosti vajpověď se našla a před námi smlouvcemi položena byla. Pro tož nenalezše my prostřed·
kové zádné příčiny, aby on Aleš čím tu povinnovat byl
nebo spravedlivě dotýkán a aby co tu jeho poctivosti
škodilo, i z té příčiny při tom prvnějším opatření jeho
zuostavují. Act. fer. V. post Pascha.
9. 1545, 27. února. Kopidř v archivu 11Iístodrž.
Č. 27 r 119. (Potvrzení trhu mezi Alšem nožířem a kon·
ycutem kláštera sv. Klimenta o kus pustého místa.) My
Ferdinand etc. oznamujem tímto listem všem, že jsme
proseni od opatrného Alše nozíře, mčštěllína
M. Pr., věrného milého, abychom mu toho trhu, kte·
rý!: jest uč,inil 8 ctihodným knězem Václavem Nigry, pro·
vinciálem Ceské a Moravské země, Donátem převorem,
Theobaldusell1, staršÍln lektorem, \Yolfgangeu1 a Václavem,
českým kazatelem a vším konventem kláštera sv. Klimenta
v St. M. Pr. o nějaký kus místa spustlého a zapuštěného,
které, leží hned za jeho domem, a za to témuž konventu
dvadceti kop. gr. č. dal, milostivě potvrditi a některú
další milost: učiniti ráčili, kteréhozto trhu list na pargaméně s visutými pečetěmi týz Aleš má a datum jest léta
Páně tisícího pětistého třidcátého čtvrtého v pondělí den
SI-o Václava, dědice českého. I poněvadž jest to místo,
jakž se v tom listu dokládá, týmž duchov!Jím a klášteru
tomu k žádnému zvláštnímu uzitku nebylo, k tomu lrbu
jsme naše milostivé povolení dáti ráčili a tímto listem
s doby;im rozmyslem, naším jistým vědomím II jakoZto
ledl Cesl,ý dáváme a toho trhu s listem nadepsaným ve
všech artikulích, punktích a klausulích potvrzujeme lúto při tom jemu Alšovi na přímluvu některých rad, na·
šich věrných milých, zvláštní milosti: Jakoz ti duchovní
jmenovaného kláštera sv. Klimenta vedle domu jeho po
pravé ruce od ulice zdí ohraženú mají zahradu a kus domu
I,ustého při té zahradě s dvorečkem, kterýž leží mezi
kaplDu sv. Bartoloměje a dvorem řečeným Koníkovským,

kLe! éhožto kusu dotnu nic neužívají,
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nébrž že bez té za-

hrady a pustého domu znamenité v tom klášteře prostran.
styf mají, protoz phda!i jsme jemu Alšovi z milosti naší
královské k domu jeho napřed jmenovanému té zahrady
patnácte kročejuov zšiří a patnácte kročejllov zdélí, ten
kus pustého domu mezi kaplou a dvorem jmenovaným
lei:ící, tak aby on na tom vedle své libosti stavěl a s tím
jako s svým vlastním a jiným statkem svobodným učinil a
uci"iti mohl. A ostatek té [zahrady] se všíjejí ohradou s příslu·
šenstvím a youstkami při ní k lomu klášteru náležející
zastavili jsme mu ve stu k. gr. m" kteréž jest nám do komory polciil tak, když by ti duchovní bez toho ostatního
kusu té zahrady býti nechtěli a jej vyplatiti chtěli, mají
jemu Alšovi dědicuom jeho ncb budúcím držileluom sumu
jeho těch slo k. m. zase navrátiti. Však ostatek té zahrady
žádnému člověku jinému mimo dotčeného Alše nemají
zasLa\'ovati ani prodávati, než k svérl1u vlaslnÍlnu užitku
jen držeti. Pakli by se dotčen}' Aleš s castopsanými duchovními i o vostatek té zahrady k dědictví doprodání
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smluvil, k tomu my tímto naším listem povolení své dávati ráčíme - . Dán na hradě našem Pražském v pátek
po sv. lIlatěji ap. 1. 1545.
10. 1545, ló. dubna. Kopiář }istll král. v archivu
11Iísfodrž. f. 55. (Radám komory Ceské.) Ferdinand oe.
Stateční, věrní naši milí! Jaká jest těžkost urozených Jana
Yladislava a Ludvíka bratří Bezdruiick)'ch z Kolovrat,
věrných našich milých, kterúž j se do Alše, nožíře v St.
liL Pr., s strany vkračování od něho v některé grunty
kláštera sv. Klimenta míti praví, nás v tom tíž bratří za
milostivé opatření prosíc, tomu šířeji z psaní jich vyrozumíte. Poněvadž vy bez pochyby o té věci vědomost
máte, protož vám poroučíme, abyšte nám v té věci zprávu
a také zdání vaše, coz bychom týmž bratřím za odpověď
dáti měli, oznámili a spolu s tímto psaním jich pHlditým
nám nemeškajíc odeslali, jináče nečiníce. Dán v městě
říšském Wurmsu v středu po Próvodní neděli léta etc.
XLVo.
ll. 1546, 13. února. Rulwp. č. 100 f. 108, Jakož
jest byla některá nevole vznikla mezi Alšem nožířem a
Janem apatykářem, takže nadepsaný Aleš stoje po své
poctivosti jeho Jana obeslal, že by on Jan o něm mezi
lidi dobré takovú pověst vtrušoval, jako by Aleš pro své
nějaké loupeže p'3llcem býti měl. Jan pak apatykář proti
tomu pravil, že jest on od své osoby na lehkost a na
ublížení cti a dobré pověsti jeho Alše nic nemluvil, než
toliko za některými příčinami sobě od něho danými z lítosti, spolehaje na lidské zprávy omylné, postranní a neupřimné, že jesti něco promluviL Však ne tím oumyslem,
aby tím jemu škoditi chtěl. A poněvadž již zná, že takové
zprávy o Alšovi jsú omylné, že on na osobu svú nechce
nic toho potahovati, ale s týmz Alšem všelijak dobrý
pokoj míli - . (Bylo smluveno.) Act. sabbato ante Valentinum.)
12. 1547, 1. října. Kopidř listlI hrál_ z r. 1547
f. 240. (Alšovi nožíři na dům jeho a na kus zahrady od
sv-o Klimenta zápis obnoven.) My Ferdinand etc. oznamu·
jem tímto listem všem, jakož jsou převor a konvent kláštera sv. Klimenta v St. ?II. Pr. zahradu ležící při domě
opatrného Alše nožíře od téhož Alše v padesáti kopách
gr. č. zase vyplatili a on Aleš z poručení našeho zápis
prve od nás sobě na túž zahradu a na dum svuj daný
proti tomu navrátil, i prosil jest nás dotčený Aleš poní·
ženě, poněvadž tejl: majestát a zápis náš z rukou vydal,
abychom jeho s strany tobo domu a kusu zahrady, kterýž
jsme mu prvé z milosti naší královské pro vedení vody
a nezastavení světla povolili, milostivě opatřiti ráčili. Protol;

s dobrým" rozmyslem, naším jistýrll vědomím, mocí

krúlovskú v Cechách a s radú věrných našich milých
takto jsme dotčeného Alše nožíře znovu opatřili rácili a
tímto listem opatřujem, že on Aleš, jeho dědicové a bu·
doucí ten dum, Herejz má a leží při kuru kláštera sv.
Klimenta s tím kusem někdy od předešlých Pl'evorův při
koupeným, na němž jest sobě verštat, výheň a kuchyni i
pokoje ustavěl se všemi grunty, vokny, jakž nyní jsou, a
s jínÝlll se všÍn1 příslušenstvím má jmíti, držeti, užívati,

dáli, prodati, smčniti a s tím učiniti jako jiní s svými
svobodnými domy v městech Prazských ci niti mohou, bez
naší, našich dědicův a budt\cích, králuv Českých, převora
a komentu dotčeného kláštera sv. Klimenta nynějších i
budúcích, i jiných všech lidí pi'ekážky. A nad to vejše aby
nyní i na budoucí časy do téhož domu on Aleš i jeho
dědicové a budoucí dd.ilelé ,"odu sobě po tníbách i zase
z něho beze vší překážky každého člověka vésti mohli i
tudíž, aby od té strany k zahradě jemu světlo zastaveno
nebylo, ten kus té zahrady prve jemu Alšovi povolen)',
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totiž patnácte kročejův z dé1í a patnácte kročejův z šíří,
vždy jako i prve k témuž domu přidávati ráčíme a on
Aleš odhradíc se s tím kusem od zahrady téhož kláštera
buď plaňky neb zíďkou má bez prekážky toho kusu užívati
a jej s týmž domem dáti, prodati, směniti a s tím učiniti
jako s svým vlastním a svobodným statkem. A nad to
vejše jestli by ostatek té zahrady s poustkou vedle dvoru
Koníkova ldící ti duchovní komu prodati, zastaviti neb
najíti chtěli, kdyby za ni týž Aleš nožíř tak mnoho jako
jiní dáti neb učiniti chtěl, že jemu Alšovi mimo jiné puštěna· a dopřína býti má a k tomu my naše milostivé
povolení .dávati ráčíme. A kdož by tento list jměl neb
jmíti bude s často psaného Alše nožíře, jeho dědicův a
budúcích neb jednoho z nich dobrú volí a svobodnú,
chceme, aby tomu každému příslušela táž moc i též plné
právo ke všem věcem v něm položeným a zapsaným jako
jim samým. Tomu na svědomí pečei naši královskú k listu
tomuto přivěsiti jsme rozkázali. Dán na hradě Pražském
v sobotu po sv. Michalu léta tisícího pětistého čtyřidcátého
sedmého' a království našich Rímského sedmnáctého a ji·
ných dvadcátého prvního.
13. 1549, 23. ledna. Rt/kop. č. 2129 f. 185. V té
při mezi Filipem kameníkem, jakožto poručníkem uroz. p.
Jindřicha Hasištejnského, jakožto původem, z jedné a
Alšem nožířem, obeslaným, z strany druhé, kdež týž Filip
vinil jest ua místě p. Jindřicha jeho Alše z toho, že jest
jemu puojčil peněz jedenácte k. gr. č., aby o grunt ne·
přišel, a jsa o to často napomínán nechce dáti. Proti tomu
od Alše mluveno, že tomu odpírá, by jměl jemu takových na grunt půjčovati, neb ho za to nežádal, než chce
o tom zprávu učiniti, že jest jeho p. Jindřich prosil, aby
mu duom koupil a .poslal jemu dvamezcítma kop, maje
poslati sto a dvadceti. A on Aleš vylrži! k Zádosti jeho
ten duom, závdavek těch dvamezcítma kop dal i maje
více platiti zanechal toho tak a již o ty peníze pán přišel,
neb tomu na sedm let jest. Nad to od Filipa mluveno:
On Aleš takového trhu tu, kdež náleží, neoznámil ani
v knihy nevešel a tak prve on Aleš grunt držal, nežli
pán jemu peněz půjčiL Naposledy od Alše mluveno, že
k žádosti pána takový duom držel jest na čtyřileta a
škodoval toho držení na 15 k. gr. č. - Tu p. purkmistr
a páni vypovídají: Poněvadž to jest od Filipa ukázáno,
že Aleš nožíř listem svým p. Jindřichovi Hasištejnskému
dobrovolně se v to svolil, ač by tím povinnovat pánu
nebyl, však že pro zachování dobrého přátelství takový
závdavek, t. j. těch 11 k. gr. zase p. Jindřichovi navrátiti
chce a každé svolení dobrovolné právo ruší, pro tož povinen jest on Aleš podle svého podvolení takových 11 1<.
gr. p. Jindřichovi dáti. Jestliže pak z poručení p. Jindřicha
on Aleš jest činil a do toho domu za stoly i jiné potřeby
vydal, chce-li p. Jindřicha tu, kdež náleží, viniti, právo
se jemu nezavírá. Act. fer. lIlI. post Vincentium.
14. 1550, 19. srpna. Rt/lwp. č. 2129 f. 233. Jakož
jsou se přípovědi na statek pozuostalý po Alšovi nožíři
staly i čtena přípověď Jakuba z Granova pro 50 k.
m. kterak nebo Aleš pro dav jemu Jakubovi řetízek
zlatý za 50 k. m. jeho jest sobě zase od něho k svadbě
vypůjčil, takže jest potom i za ním zuostal. Druhá
přípověď starších nožířuov pro 21 k. m. - ze byl správcí
jich cechu několik let a registr a za sebou měl; však
v těch registřích toho se nic najíti nemuože, než že oni
všickni jsou toho povědomi, že Jest spravedlivý dluh. Přípověď osadních M. B. na lúži pro 113 ' /, k. m. Act. postridie Agapiti.
15. 1550, 10. listopadu. Rukop. č. 2117 f. 220.
Václav z Šonova komorník při dskách zemských, a Anna
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k. d. vedle domu Vratislava truhláře od p. Jakuba Granovského ,z Granova, krále J. IIIti v ungeltě úředníka,
Vincence Spatláka a Jana Domažlického nožíře, jakozto
poručníkuov sirotka nebo Alše nožíře od pp. purgmistra
a pánuov zřízených, za lIIle a XXV k. gr. č. Ac!. fer.
II. ante Martini.
16. 1550, 10. listopadu. Tam!é.ž. Jakož se jest trh
domový stal i poněvadž někteří majestátové na díle
vztahují se na týž duom, na kteréžto majestáty my po·
ručnící dobrých volí na tento čas zdělati nemuozem z pří·
činy, že syn a dědic pozuostalý po témž Alšovi nožíři
přítomný býti nemuože, pro tož na tento čas jsme se
mezi sebou snesli, aby on Václav vedle trhu mezi námi
o tejž duom vykonaného předse do toho domu se stě
hoval a jeho jakožto svého vlastního užíval. A my to
opatriti máme, jak by najprvé sirotek domuov z cizí
země se navrátil, aby jemu Václavovi dobré vuo1e zdělal.
Act. eod. dic.
17. 1551, l6. ledna. Rt/kop. č. 2142 f. Bb ll.
(Kšaft Václava z Sonova.) Ve jméno - . Já Václav z 50nova, komorník při dskách zemských, známo činím tímto
listem všem, kterýž jsem vlastní rukou sepsal, že - tuto
vuoIi mou poslední oznamuji, tak že všicek slatček, čož ho
koli mám, aneb ještě z štědroty P. B. míti budu, na
svršcích, nábytcích, klenotech a hotových penězích, na
čemž by ten koli byl, porueil jsem, mocně poroučím a
dávám Anně, manzelce mé milé, a dítkám mým, kteréž
nám P. B. spolu dáti ráčil, na rovný díl, aby ona ten
všecken stateck obsáhla, mocně držela II užívala s dítkami
mými bez přátel mých i jiných všech lidí pl'ekážky všelijaké, dítky pak mé aby do let jich potrebami jim náležitými, jakožto věrná mátě, jíž toho nad jiné věřím, opa·
trovala, k dobrému vedla a učila, aby v bázni boží rostli a
dobře živi byli. Pakli by táž manželka má vdáním stav
svuoj proměnila II dítkám mým ublížení jaké se dálo,
tehdy též dítky paní Alžběta, matka manželky mé, aby
k sobě k opatrování obrátila a phjala a manželka má
aby podlé uznání spravedlivého pánuov poručníkuov na
chování týchž dítek sumu jistou vydávati byla povinna;
a které? by z dítek mých mužského pohlaví v léta vešlo,
tomu chci, aby doma chováno nebylo, než někde do
Němec s radou pánu ov poručníkuov aby dáno bylo a
svému dobrému se učilo. A dopustil·li by P. B. smrt na
které z dítek mých, tehdy aby nápad z mrtvého na živého šel;
a pakli by všichni let spravedlivých nedojdouce zemi'eli,
ten nápad na Annu, manželku mú, aby přišel; a též
umřela.li by Anna, sedíc na vdovské stolici, její díl aby
zase na dítky mé a její přišel a připadl plným právem.
Col. se pak knich dotýče, kteréž v registřích mých sepsané se nejdou, ty odkazuji a dávám synuom mým, aby
se o ně rozdělili; a sekret zlatý s pečetí stríbrnou Janovi,
synu mému, odkazuji. Komu bych pak co dlužen byl i
také zase kdo co mně, k tomu jiné všelijaké příjmy,
které jsem pánuom a dobrým lidem při5ímal i zase vydával, také zuostávalo·li by co za mnou, to se všecko
v registřích mých již dotčených červených nejde. A také
sobě tuto moc pozuostavuji, odkázal·li bych co komu buď
za zdravého zivota neb na smrtedlné posteli mimo toto
mé pořízení oustně anebo cedulí pod pecetí rukou mou
psanou, ze to má býti tak mocné a stálé, jako bych to
do tohoto pořízení mého a kšaftu zapsal. A za to prosím
urozených p. Jana Prošovského z Prošovic, starosty ko·
morničího při dskách zemských, p. mistra Nikodema
z Paumberka a p. Jaroslava z Mutěnína, že poručenství
k sobě přijmou nad manželkou mou a dítkami, kteréž
nám P. B. spolu dáti ráčil, tak jestliže by táž manželka
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má jich rady v čem kdy potřebovala a kdy se k nim
v potřebě své, tudíž i sirotčí utekla, aby jí k tomu rad ni
a pomocni byli a uznávali·li by co oni páni pornčníci
jejího dobrého, tudíž i dítek mých, tu moc aby měli
v to vkročiti a jim manželce mé i dítkám mým dopomáhati, učiníc to pro odplatu pána Boha všemohúcího. Toho
pro dokonalejší jistotu pečetí mú vlastní tento kšaft jsem
zapečetil. Jenž jest psán léta l\l°DOLlO v pátek před ;'v.
Antonínem. (Stvrzen 9. prosince 1552.)
a

18. 1559, 18. listopadu. Rukop. č. 2117 f 446
kopia}; listzl. krdl. v archivu misiodrž. č. 61 f. 325.

XXII. Na Maria#. l1aměsli. - Č. p. 190f.

demií Pražskou nanzeným defensorum dané, za jistými a
uvázenými příčinami k žádosti J. Mti uroz., p. Bo·
huchvala Berky z Dubé a z Lipého, J. Mti krále Ceského
rady, komorníka a nejv. purkrabí Pražského, pro dva
služebníky páně, zejména Václava Bořanovského a Jiříka
Labe dva domy spustlý, při ko11eji někdy jezuitské blíž
mostu Pražského ležící, kteříž od starodávna jeden někdy
Alše nožíre, druhý u Vostrovských slouly, za sumu 1400
k. m. odprodali. - Datum v Praze v outerý p'o sv. Petru
a Pavlu 1. 1620.
dobře

Ferdinand arcikníže Pražanum Staroměstským. Poctiví
věrní naši milí.
Vězte, že jsme z poručení J. Mti Cé p.
otce našeho najmiIostivějšího pro lepší byt a pohodlí
bratří u sv. Klimenta, kteří se píší de societate Jesu, od
poctIvé Alžběty vdovy duom s zahradou ležící při témž
klášteře sv. Klimenta vedle domu Václava truhláte za šest
set k. gr. č. - koupiti poručiti ráčili. I poněvadž týž
duom předešle v knihy vaše městské zapsán jest, pro tož
vám na místě J. Ivrti Cé poroučeti ráčíme, abyste takový
trh a duom k ruce J. Mti Cé a týmž bratřím toho zákona
zapsati a v knihy vaše městské podle pořádku vložiti rozkázali. Na tom jistou vuoli J. Mti Cé i naši naplníte.
Dán na hradě Pražském v sobotu v ochtáb sv. Martina
1. 1ó59. Ferdinandus.

19.

1560, 4.

března.

Č.
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Rulwp.

jasno kníže Ferdinand sobě k ruce a bratřím u sv. Klimenta blíž mostu obýva·
jícím duom ležící podle domu Ratslava, jinak Václava
lruhláře, od poručníkuov nebo Václava Vosáhly z Šonova
za 600 k. Č. Ac!. die Trans!. S. Wenc. (Zaplaceno roku

1569.)
20. 1563, 31. pros. Kopiař v archivu místodrž.
č. 69 f. 445. Ferdinand arcikníže - J. M. C. pán a otec
náš bratřím de societate Jesu duom ležící vedle domu
Václava truhláře u sv. Klimenta od poručníku ov někdy
Václava Vosáhlyho za VI C k. gr. Č. koupiti poruciti
ráčil - .
21. 1564, 22. dubna. Rt/kop. č. 2121 f 86. Jakož
jsú za poručníky od p. purkmistra a rady syrotkuom i
také stateelm po někdy p. Alšovi nožíři příjmím Chlivcovi
'Svoleni byli p. Jakub Granovský z Granova a Vincenc
Spat1ák, kteréhožto .poručenství páni poručníci p. Janovi
Chlivenskému z Ryzenska, jakožto synu a dědici po nebo
Alšovi pozuostalém a k letuom dávno dospělým přišlému,
Kateřině, sestře jeho, i na místě jincjch dětí a sirot·
kuov let nemajících Zygmunda a Adama po témž p. Alšovi
pozuostalých, počet pořádný učinili: Předkem našlo se
všeho statku na domě, na klenotích etc. 671 k. 56 gr.
5 p. č., proti tomu našlo se vydání dluhuov 362 k. 6 gr.
6 ' / 2 p. č. Rozdělíce 354 k. 26 gr. 6' h p. č. na pět dí·
luov, na díl p. Jana Chlivenského a Kateřiny, Zygmunda
a Adama sirotkuov a paní Evy, někdy manželky téhož p.
Alše pozuostalých, i dostane se jednomu každému na jich
díl 75 k. 53 gr. 2 1 /, p. č. Stalo se v outerý před
sv. Jiřínl.
22. Úl20, 30. června. Rukop. č. 2114 r. 269. Slovutné a vzáctné poctivosti pp. purkmistru a radě St. M.
Pr., pfátelům našim milým. Slovutné a vzáctné poctivosti
páni Pra!'ané, přátelé naši milí, zdraví i jiného všeho
dobrého přejeme vám věrně. Nečiníme vás tejna, že sme
vedle I119cí nám, jakožto od všech tří pánův stavův krá·
lovst\'Í Ccského na generálním sjezdu, kterýž drHn byl
na hradě l')ražsk)ful v outerý po sv. lHáří Nragd. a zavřÍn
V sobotu po Stětí sv, Jana 1. 1619 nad konsistoří a aka-
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Číslo pop. 1909.
(U anděla, dům Koníkovský.)

1441, 28. ledna. Ruhop. č. 90 f. 6.'1, a č. 2102
Crux braseator et Wenceslaus dictus Celádka fecerunt inter se commutacionem pro domibl1s ipwrum, ita
ut prefatus Crux debet habcJe et hereditarie possidcre
domum predicti Wenceslai Celádka, que sita est retro
Beth1eem penes domum Jacobi smigmatori~. et ex oppo·
síto olim Radislai - . Similiter Wenceslaus Celádka debet
habere domum prefati Crucis braseatoris dictam ad ange·
lum, que sita est in lacu ex opposito domus Pechanczonis
et penes orlum monasterii s. Clementis. Ac\. sabbalo
post Convers. s. Pauli.
L

f. 447.

2. 1444, 16. října. Talllié~f. 106. Nicolaus rector
ct Jana e. d. erga Wenceshium Celádka pro XnI S. gr.
pr. Act. die S. GalIi.
3. 1448. 4. prosince. Rulwp. č. 90 f. 170. Marti·
nus sepelralor et Anna e. d. ad angelum dictam sitem in
lacu pelle s aliam dOll1um eiusdem Martini erga Mikssonem
et Janam coniuges pro XI S. Act. die Barbare.
4. 1464, 15. května. Rulwp. č. 2105 f. 208. Nicolaus, magister cerevisie, et Anna e. d. inter ortum monachorum et domum Thobie erga Martinum síťař pro
XXVII S. gr. Act. fer. III. ante Penthecost.

5. 1466, 18. prosince. Tamtéž f. 251. Gregorius
candelator el Margaretha e. d. erga Nicolaum dietum
Trubac pro LX S. gr. Act. fer. V. ante Thome.
6. 1498
22. května. Rukop. é. 2107 f. 145.
VVenceslaus braseator de Iaeu ct Kathenna e. d. penes
domum eillsdcm \\'enceslm et ortum monacllOrum S. Cle·
mentis' a Margaretha pllškářka pro L s. gr. prag. Ac!.
fer. III. ante Asc. d.

7. 1504, 14. prosince. Rukop. č. 2107 f. 259. Petrus braseator dictus Dřel et Katherina emerunt braseatorium annexum domus vVenceslai braseatoris silumque
penes orlum monasterii erga predictum \Venceslanm pro
XL S. gr. pr. Act. sabbato post Lucie.
8. 1534, 19. března. Rukop. č. 2111 f. 68. Tomáš
Rotmund a Marta k. poustku vedle domu Syrovcova a
zahrady mnichovské od Doroty Dřelové za XXV k. gr.
Č. Act. fer. V. post Getrudam.
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9. 1537, ll.' června. Tamtéž f. 178. Václav Kohout a Alžběta k. d. vedle zahrady sv. Klimenta a Syrovcovým domem za XLV k. gr. č. od Tomáše Rotmunda.
Act. fer. II. ante Viti.
10. 15:i8, 0. července. Tamtéž f. 220. Jiřík Koník
a Dorota k. d. mezi zahradou kláštera a domem Syrovcovým od Václava Kohouta za XL k. gr. č. Act. fer. VI.
ante Joh. Hussium.
1 L 1564, 20. března. Ru/wp. č. 2118 f. 73. Václav
Lamprecht, kovář vedle apatyky Joannesa apatykáře bydlející, a Mandalena k. d. od Jiříka Koníka za 711/2 k.
gr. č. K kterémužto trhu p. purkmistr a páui puvolení
své jsú dali na ten zpuosob, aby Václav Lamprecht sobě
v tom domu výher! udělal a tam řemeslo své provozoval
a díla kovářská dělal, též koně koval i vozy, a ne na ulici,
a více nezaneprazdňoval v té ulici při domll svém, aby
tudy prostrannější cesta býti mohla. Act. pridie Benedicti.
12. 1580. 1. června. Rukop. č. 2122 f· 327. Mandalena Lampre~htová přiznala se, ze jest dlužna 50 k. gr.
č. Pavlovi Stříbrskému uzdaři a pojišťuje je na domu neb
poustce vedle domu Syrovcovského ležící. Act. postridie
Corp. Christi.
13. 1584.
SchaUer, Beschreibungv. P1'ag lll.
43. Majdalena kovářka
za 3170 k. kolleji sv.
Klimenta.

Oíslo pop. 190h.
(S Y r o v c o v s k Ý dli m.)

Rll/wp, č. 2102 f. 404. Nicolaus
1. 1437.
Cuculus de Horazdiowicz, notarius pretorii et Anna e. d.
erga Nicolaum et Andream fratres saponistas pro XXllII s.
2. 1438, 9. záli. Rulwp. Č. 90 f. 26. Zdenia dieta
Zezhulova de Horazdowicz emit pro se, Elia, filio suo,
domum in lacu inter domos Crueis brasealOris el Křtěn
dolcatoris erga Nicolanm Kukulus, natum suurn, pro XX

s. gr. Acl. fer. III. post Nativ. J\I.V.
3. 1447, 26. dubna. Tamtéž f. 146. Martinus sepe'
trator et Anička c. d. erga Zdeniam de Horazdieowicz
pro XXVI s. gr. Act. fer. lUL post Marci. (Peníze přijímá
Henrieus, servus d. Holický nomine Helie.)
4. 1461, 1. prosince. Ru/wp. Č. 2105 f. 157. Tho·
bias brasealor ct Makuše e. d. sitam in lacu inler domos
Brosii doleatoris ct alteram domum Martini sítař erga
eundem Martinum sítař pro L s. gr. Act. fer. III. post
Andree.
5. 1468, 15. října. Tamtéž f. 2'22. Johannes Ke·
runk de Lom et Suchdol, viceiudex tabularulll terre, el
Anna e. d. - circa Thobiam braseatorem pro LX s. gr.
Act. sabbato ante GalIi.
6. 1470, 4. srpna. Tamtéž f. 294. Domina Anna,
relicla Johannis de Lom dicti Kerllnk, resignavit post
suam mortem domum propriam in lacu - virgini Barbare
de Vranie. famule sue. Act. sabbalo ante Sixli.
7. 1472, 19. listopadu. Rttkop. Č. 2119 f. Q 5. Ve
jméno božie amen. Já Anna z Dehnic, slovutného někdy
panoše Jana Gerunka z Lomu manzelka, vyznávám etc. takze
duom muoj, v němž bydlím, podle domu opatrného muže
Broze beč"ái'e ležící a podle toho také i s tiem všecke-
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ren jiný svrchek a statek v témž domu, kterýž mám dala sem - poctivé panně Barboře z Vranieho, služebnici mé milé - . Act. die Elizabet.
8. 1479, 31. března. Ruhop. č. 2106 f· 33. Wenceslaus de Kralup braseator et Katherina e. d. in lacu
inter !lomos J acobi doleatoris et Gregorii candelatoris
aput Barbaram virginem pro L s. gr. PL Act. fer. lIlI.
post Judica.
9. 1510, 17. srpna. Rl/kop. č. 2108 f. 64. Anthonius cultellator et Dorothea e. d. penes domum J acobi
doleatoris et braseatorium Georgii dieti Dřel a \Venceslao
braseatore pro LVlll/2 s. gr. pro Act. sabbato post
Assumpt. M. V. (Zaplaceno r. 1518.)
10. 1511, 26. srpna. Tamtéž f. 82. Petrus culte!lator dictus Dunáček et Zuzanna e. d. penes domum
Lukšonis doliatoris et braseatorium olim Petri Dřel ab
Anthonio cultellatore pro LXXX s. gr. pr. Act. fer. III.
ante Ruffi.
11. 1515,24. dubna. TamUžf. 159. Viktorin Syrovec a Anna k. d. od Petra Dunáčka nožieře za XLXX 1<.
gr. pr. _
A jakož nasnázl<a byla od dráhně časuov
mezi Petrem Dunáčkem a Jiříkem Dřelem o kuchyni,
i stala se jest smlúva o to všecko mezi Viktorinem Syrovcem a týmž Jiříkem taková, ta!<Ze ze spolka oba dva
maií udělati zeď na rovný náklad, pOCl1l1c od té zdi zahr~dy mnichovské až právě k oknu kuchynenéll1u Viktorina na vajš, jakž se jim zdáti bude, tak jakož jest vyměřeno. A ta zeď bude společnie. Nad tú pak kuchyní
krov jest jeho Jiříka Dřela a on Viktorin z té kuchyně
má udělati komín skrze ten krov Jiříkuv. A kuchyne ta
jest Viktorina Syrovee a Je jeho domu příležeti má. Pod
tOul pak kuchyní on Viktorin aneb budúcí jeho budú
moci grunty, anebo coz by potřeba kázala, opravovati
svobodně. Dálo se v úterý po sv. Jiří.
"
12. 1519, 24. ledna.~ Rulwp. č. 1129 f. 418.
(Victorin Syrovec :\Iarlina Spika vinil z nářku ctI. Oba
trestána, nález o tom, tím se 3prav.) V té při mezi Viktorynem SyrO\'cem a J\!lartinem Spikem, kdež jest jeho vinil
11artilla z nái'ku cti takového, že jest truhlici ukradl a ji
vyloupal a ze jest zloděj a sa o to na přálelskú smlouvu
podán, že jest se v ničemž ohledati nedal ani o to se
smlúvati chtěl, pro~íc v tom za opatření podle práva;
proti tomu Martin Sl'ik odpíraje pravil: co je předsevzal
a čím jeho dotýkal, žev jest tomu přícinu dal a jeho
Špika haněl a Oll jemu Spik zloděje dával neb mu pře·
svědčené lháře dával, jeho se Syrovee v tom dotazuje,
ználi se k tomu; a mnohá hanlivá slova proti nělllu mluvil.
Proti tornu Viktoryn mluvili dal, ze je před sebú
právo měl; přečinil-li je co řečí jemu, ze by. se tu utéci
mel a svú věc právem, ne sám, napraviti; ze ani před
právem tímto toho, čím jeho Syrov ce naříká, dovedeno
není a že o to o všecko konec nlá vslušný a že je se
z toho slušně vyměřiL Zase k tornu Spik mluvil, že co
sem já mluvil, to provedu a zádal, abr svědomí jeho
čteno bylo a to pokázal. A on Sirovec též proti tomu
svědomí vystavil a žádal, aby podlé své neviny spravedlivě zachován byL
Tu p. purgmistr a pam - vypovídají: Poněvadž
obojí slrana před pr,\-vem žalovali, ze jedna druhá zhaněla
a napřed že by on Spik zhanín byl od Syrovce, ale sa
zhanín že jest se ku právu ueutekl, neZ dal se v to a
tím jeho Syrovce dotýkal, čehoz naň, na Syrovce nikda,
jest právo toho neusuzovala a obojí jich svědkové toho
neseznávají, aby kerý na tenlo cas ujmu. na své pověstí
nésti měl, i z lé příčiny jedna strana druhé náprávú po-
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vinna pr? příčiny předložené nenie. Než poněvadž v to
se ~alJ, JSouc ob!vatelé ,a n:ajíce v řeči i v skutku proti
sobe se zachovalI poctlve, Jako dobrému kazdému sluší
toho jsou nezachovali, i z té příčiny p. purgmistr a páni
je ob~ v ,sv~u. kázeň bení, protože on Viktoryn to jemu
zd~lhal, oc Spl~. k;,nec s ;,echem má, a on jemu to, oč
nan rozsudku uClIleno nem; a smlouva ta neukazuje aby
se na pověst Yiktorinovu vztahovala. Act. fer. II.' post
Vincentii.
.
13. 1535, 19; ledua. Rukop. Č. 1130 f. 46. Jakoz
Jest Jullana, dcera nekdy Vlktoryna Syrov ce, obeslala Kateřinu, }.nacechu svú a pravila, že k tomu statku, v kterémž ona
Katenoa sedí, spravedlnost má po témž otci svém jakožto
kv n~p~ří,z,enému: .,A na to ukázala zápisy, z kterýchž povedem tyz otec JeJl a matka Anna sobě obapolní statkuov
vzdání dní, žádajíc za spravedlivé opatření. Proti tomu
Kateřina Syrovcová dala mluviti, že s toho společního
vzdání jest sešlo, poněvadž on Viktoryn Annu mateř
její, jest pře byl životem a s ní KateŤinú jiné vzdá~í učinil
a v tom oznámil, že Juliana, dcera jeho s první manželkú, jest odbyta. A poněvadz týž statek podle toho zápisu jí Kateřině s sirotky náleží a jinému 'iádnému a on
Viktoryn mimo ten úpis zádnébo jest pořízení činiti ne·
mohl, žádal,a jest, i od svých sirotkuov, za spravedlivé
v lom opatrení.
Tu p. purkmistr a páni - vypovídají: Poněvadi on
Viktorin Syrovec Annu, první manželku svÚ. iivotem jest
přetrval a potom druhú sobě pojav, s ní dítky zplodiv
s ,ní jest ,st~tek ~v~oj spolčil a ji ~ témž statku s týmil
detml svyml a JeJlnll pravú spolecniei ucinil a v témž
oznámil,. že jest Juliany, dcery své, odbyl, z té
ona Jullana v tom statku spolku s iinými dětmi
míti nemůže. Nd poněvadž jest ona Julian"a dala to od
sebe mluviti, že což jest po ní otec její věnoval to jí
vydáno není, chce-li z toho koho viniti do čtyř n;dělích
právo se jí nezavírá. Stalo se v úterý po sv. Antonínu:
14. 1548, 2. ledna. Rukop. Č. 100 f. 15'2. Smlúva
stala s~ jest mezi poručník;: sirotkuov nebo Kateřiny Syrovcove z Jedné a Janem Zelezným, manzelem též nebo
Kateřiny, z strany druhé o podíl po Yiktorinovi Syrovcovi a Kateřině Syrovcové manželce téhoz Viktorina a
to t~ková, ze Jan ŽeleznÝ vzíti jest se podvolil XV' k.
gr. c. Act. fer. II. post Circumcis. d.
15. 1552, 22. června. Rulwp. Č. 2142 f. AA 12.
(Kš aft Jana Syrovce.) My purkmistr a rada - známo či
n~m~ kterak Jan Syrovec nožíř, někdy soused náš,
uelllll Haft - v středu po sv. Marku ev. 1552 - takže
ou Jan Syrovec -" díl svuoj na domu někdy Viktorina
Syrov ce, otce jeho, jemu podle Václava bratra a Barbory
sestry jeho, náležející - odkazuje Martě, manželce své
- . Na potvrzení peče/ naši menší dali sme přitisknúti
k tomuto listu v středu před sv. ] anem Kř.
"
16. 1553, 14. července. Rttkop. č. 2117 f. 293.
vaclav, syn nebo Viktorina Syrovce, vzdává díl svuoj
otcovský Barboře, sestře své, Act. fer. VI. post Margaretlrae.
.
17. 1554, 2. srpna. Rulwp. č. 101 f 66. Jakož
Jest Marta," manželka nebo Jana Syrov ce, na díl po lémž
manzelu jí nálditý se potahovala, a Barboru, sestru téhož
Tana Syrovce, a manžela jejího z dotčeného dílu v radě
obvl~ila, i jsou smluveny, takže táž Barbora s Ja~em,
manzelem svým, za týž díl všicek jí Martě vydati mají
LI k. m. Act. [er. V. post Petrum vinctum.
18. 1565,.1. března. Rttkop. č. 2121 f. 124. Stala
se smlouva mezi Julranou Pikartovou a Barborou, dcerami
někdy Viktorina Syrovce, o duom po něm pozuostalý
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mezi domem Markyty Rejšpanky a sladovnou Jiříka
HrdlllY, ~ to taková, že J uliana ujala jest sobě polovici
nadepsaneho domu a Barbora drulilí pOlovici. hCt. [er. V.
post MatJnam ac Sexagesimam.

19. 1567, 8. prosince. Rttlwp. č. 2118 f. 180.
Barbora Syrovcová, někdy Jana Syrov ce a jiz Jana Hartle
bečváře manželka, \ šecku spravedlnost svú na domu
kteráz jí .s sirotky s předešlým manzelem jejím Janen:
zplozenýmI náleží, vzdává manželu svému. Act. die Concepl. Mariae.
20. ,1576, 26. ledna. Rukop. č. 2122 f. 176. Jakož
An,na,'. nekdy J~n":. S~rovce dcera a manželka Kašpara
becvare, I na mlste Vaclava, bralra svého let nemajícího
obe~~a]~ jes; Jana Hartle bečváře, vočíma svého, na pán):
vznaseJlc, ze on Jan Hartl duom, v němž bydlí a po
otci jejím Janovi Syrovcovi, Barboře, mateři jejich jim
~á}e~ející jako~to dě,dicuom, jeho u~ívá neopravujíc spu·
ste~: - . I Ujala dum Anna, manzelka Kašpara bečváre,
~ '\ aclavem, bratrem svým, v 300 k. gr. m. Stalo se ve
ctvrtek po sv. Pavla obrácení.

k

v
21. 1576; 11. května. Rukop. č. 2118 f. 434. Jan
Kucera sanytrmk a Anna k. d. Syrovcovský vedle domu
někdy M~rkél~. Rejšpanky od Anny, pozuostalé po Janovi
~~rovcovl dc;,n" Kašpara Kytnera manželky, a poručníka
"acl~va, doteene Anny bralra let nemajícího, za 200 k.
gr. C. Act. fer. VI. post Stanislai. (R. 1587 splácí Pavel
Srbecký, man zel Anny, vdovy po Kučerovi.)
22. 1590. Rulwp. č. 2112 f. 335. Anna ně
kdy Jana Kučery a již Pavla Srbeckého manželka. '
23. 1606, 20. listopadu. Rttkop. č. 2113 f. 417.
Jan Behem z Bawemberku a Alžběta k. d. v koutě za
?omem Zikmunda Kapra od Pavla Srbeckého a Anny m.
J. za 350 k, gr. č.
24. 1607, 13. února. Tamté/i:. Jan Behem z Bawenberka postoupil dum knězi Theofilovi Krystekovi reJdorov i kolleje ds. Soc. Jesu za 175 k. gr. ·č.
'

Oí510 pop. 1901.
(Us e dmi a n děl tl v, Rej š pan s ký.)
~:: 1433.
Ruhop. Č. 2099 J, 357. Ex man~
dato dd. consul~m .Krtě~ doleator dedit res subscriptas
Anne, conth,orall Nlclassll ,d~ Montibus Cuthnis, quas precedens conslhum eldem Krten serv are circa se mandaverat ad annos discretos pueri diete Anne, videlicet duo
ornamenta, unum .claucum excautiratum (?) alias vyrazovaný
et a!rud nlgrum, lt~m duas tunicas, unam nigram subductam pelllclO reguhno et aliam rubeam subductam pyz·
mayzlI, Item pelles leporinas.

.

1.

14~1,

23. ledn.a. Rukop.

č.

992 j. 206.

Jakož
vdoVlí po nebo
h.rt:~lOvl ~e~van, vZ Jedné, Maříkem a Janú, sirotky nebo
yavn~.cvovJ:ml z Breska z druhé strany o dědicstvie otce
JIch JIZ Jmenovaného, pro které7:to dědicstvie sirotci
svrchupsaní Kunku jsú nařkli, pravíce kterak nebo Křtěn
strýc jich, přijal jest k sobě za dědi~y a za statek otc~
jich bez tří čtyřidceti k. gr. dokládajíce se svědornie dobrých a usedlých lidí. Tu páni purkmistr a konšelé St.
M .. P:-. - preslyševše kterak statek otce jich jest
tudlez na tom zboží odhádán bez tří za čtyřidceti kop
J;~tv byl~ p~e "a ru~zmce meZI Kunkú,

416

xXIJ. Na MariaN. 1iá1llěsií. -

Č. p. 190i.

gr. a ty jisté penieze Křtěn jest k sobě přijel a na to
z těch peněz vydáno jest sirotkuom svrchupsaným osmnádcte k. gr., takto nalézají a vypoviedají, aby Kunka,
poněvadž osaklá jest na zboží muže svého, aby sě o peněz ostatek umluvila s sirotky napřed jmenovanými. Ac!.
fer. II. ante Conv. s. Pauli.
2. 1441, 1. března. Ru/cop. Č. 2099 f. 494. Iuxta
arbitrariam pronuncciacionem Galli de domo Pechanczonis
et Jacobi Sobek Cunka, relicta olim Křtěn doleatoris, iam
vero Brozonis doleatoris conthoralis, fassa est, se in
XVlIlI s. gr. pro prefato Křtěn, marito suo, Thome dicto
Němec sutori et Mauricio doleatori debitorie obligari.
Act. [er. IIII. in capile J eiunii.
3. 1441.
RIt/lOp. Č. 992 f. 206. Kunl," , vdova
po nebozci Křtěnovi becváři.
4. 1447.
Ruhop. Č. 90 f.146. Brož doleatoris.
Ó.
1474, 16. července. Ru/lOp. č. 2119 f. R 14.
Ve jméno božie amen. Já Brož bečvář, měštěnín St. M.
Pr. _ vinici mú, kteráž za kostelem sv. Vavřince na
Malé Straně leží - porúčiem a po mé smrti - Lidmile,
manželce mé, otkazuji - . Duom pak muoj, v němž
bydlím, proti kostelu M. B. na lúži Jakubovi bečváři,
kterýž sestřenici mú má, otkazuji - Blažkovi, kterýž sč
u věže illuminovati učí, II k. gr. Ac!. sabbato in crastino
Divis. apost.
6. 1475, 5. července. Ru/lOp. Č. 2105 f. 355.
Jacobus doleator admisit Annam, uxorem suam, ad heredilatem domus site in lacu inter domos dominorum Holický, nunc ad tabulas curiales, et Kerunkové situatam,
que domus memorato Tacobo per Ambrosium doleatorem
est testamento legata, taliter, ut predicta Anna ad domum
caudem ius plenum habeat, quemadmodum ipse Jacobus,
cum hoc adiuncto, ut mortuo pretacto J acobo ipsa in
domo cadem cum pueris simul genitis ecrualem obtineat
jJorcionem. Act. fer. lIlI. post Procopii.
7. 1498.
Ru/lOp. Č. 94 1. f. 145. Jakuba

bečváře.

8.

1510.

Rukop. Č. 2108 j. 57.

Luce do-

liatoris.
9. 1519, 3. listopadu. RullOp. Č. 2109 f· 76. Lukes bečvář vzdal jest právo své k dílu svému třetímu,
kterajž má na domu podle Viktorina Syrovce Anně,
manželce své. Act. fer. V. post 00. SS.
10. 1521, 25. února. Rulcop. Č. 2109 f· 157. Anna,
někdy Lukše becváře, nyní pak Lukše krajčího z Litoměřic manželka řádná, vzdala díl sv6j na domu po jmenovaným prvním manželu jejfm Lukášovi krajčímu, manzdu svému. Však ona Anna v moci sobě z toho statku
pozuostavila: Jestli že by ji prve nežli jeho Lukáše P. B.
od smrti neuchoval, aby on Lukáš z toho statku vydal
Barboře a Markétě, dcerám jejím, kteréž jest s prvním
manželem zplodila, každé z nich s luože šatuov podle
možnosti své. Act. fer. II. post Mathie ap.
11. 1522, 1. března. Tamtéž f. 223. Šimon soustružník a Lidmila k. d. mezi domy Viktorina Syrovce
nožieře a Capkovským od Jana Haláčka na místě Kateřiny m. j. a od Jiříka pokrývače na místě Lukše, krajčího
z Litoměřic, a Anny m. j. za L 1<. gr. pr. Acl. sabbato
post Math. ap.
12. 1532.
Tamtéž. Šimka soustružníka.
13. 1535, 24. května. Rt/kop. č. 2111 f. 104. Vavřinec. Voborník a Barbora k. d., kterýž slove u sedmi
angeluov mezi domy Syrovcové a páně Kapounovým od
Havla Housky za 100 k. gr. č. Ac!. fer. II. post Trinit.
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14. 1539, 18. března. Rukop. č. 2111 f. 252.
Blažek Rejšpan a Markéta k. d. mezi domy Přemyslovým
a Syrovcovým obostranně od Vavrince Voborníka a Barbory m. j. za 100 k. gr. č. Při tom i toto jest od téhož:
Vavřince vymíněno, že on v tom domě s manželkou svou
spolu s Blažkem obyt svuoj míti mají a i výhni tu držeti
a řemeslo své dělati do roka. Act. fer. III. post Letare.
15. 1573, 14. července. Rukop. Č. 2120 j. 137.
(Kšaft Markyty Rejšpanky.) Ve jméno _. Já Marky ta
Rejšpanka, měštka St. M. Pr. - nemocí jsouci navštívena
_ kšaftuji a to taHo: Najprvé duom muoj, v kterémi
bydlím, ten po mé smrti dávám Kateřině, sestce mé milé,
a p. Pavlovi Kaprovi z Kaprštejna, kmotru mému milému, jim
oběma, aby téhož domu společně dívali. A kdyby P. B.
z světa tohoto touž sestru mou Kateřinu pojíti ráčil, tehdy
plným právem tejž duom na p. Pavla Kapra aneb dědice
jeho po smrti Kateřiny, sestry mé, připadl. A oni drZitelé nynější i budoucí téhož domu mého povinni hudou
světla na voltáře uM. B. na lunži, kterýi jest pod kazatedlnici, tři svíce, jedna každá po jedné libře, vždycky dávali. Item svršky a nábytky i jinej statek muoj odkazuji Kateřině, sestře mé - . Item Anně konvářce, sestře
p. Pavla Kapra, dávám X k. gr. m. - Stalo se u vigilii
Rozesl. sv. ap. LXXIII. (Publikováno 18. listopadu t. r.)
16. 1580, 19. července. RullOp. č. 2122 f. 336.
Jakož jest Markéta Rejšpanka kšaftem pořádným duom
,vliOj
osadě M. B. na louži podle domu Přemyšlovského
ležící Kateřině, seslře své, a p. Pavlovi Kaprovi z Kapršlejna k spoleenému užívání jejich s jistým nápadem odkázala, o kterýžlo odkaz strany jsú smluveny, takže
Kateřina od toho arty kule s strany domu v kša[tu Markéty, sestry její, pouštěje práva na domu tom p. Pavlovi
Kaprovi postoupila jest. Za kterúžto spravedlnost p. Pavel jí Kateřině [Mikuláše Koulského bečváře manželce]
90 k. m. dáti má. Act. postridie Arnolphi.
17*. 1622, 4. lislopadu. Rtthop. č. 2114 f. 309. P.
Valentin Coronius, rektor kolleje sv. Klimenta, k. d.
Rejšpanovský řecený mezi domy domus pauperum a
u Srbeckých obostranně ležící od paní Lidmily Vratislavské
a paní Zuzanny Radoňovské, sester vlastních z Kaprštejna,
za 750 k. gr. č., jakž jsou jej po p. Zykmundovi Kaprovi
z K., otci svém, samy měly.

Číslo pop. t90k.*)

*1. 1422, 4. září. Ru/lOp. Č. 2099 f. 114. Andreas
tabernator e. d. aput relictam Dnpowconis pro se,
"') O Janovi Doupovcovi, písaři desk zemských, viz
zde díl r. str. 311. C. 5 a sl. Zdá se. že tento dum míní
Beckovský, Poselkyně I str. 404. ~ následujícím svém
vypravovam: Při tom klášteru sv. Klimenta proti kaply
Marie Panny na lou,i dum velký a nákladný Václav [1.]
král postaviti dal a do něho všechné knihy zemské, jinak
dsky zápisné, soudné i památné, složiti dal i ustanovil,
aby v témz domě Boudové zemští držáni byli a každý,
jak bohatý tak i chudý, ve třech měsících nejdéle své
spravedlnosti aby dosáhnouti mohl. Tamtéž str. 497.
Přijeda Dan Lucemburský] do Prahy pány a vladyky
k sobě předvolati dal a jim - oznámil - aby smlouvy
trhové i prodajové zboží a statkuv pozemských - všecky
v _ knihách aby zapisovali - . Ty pak knihy složené
byly _ blíž kláštera sv. Klimenta v domě soudném proti
kaply P. M. na louži potom od Karla IV. z téhož
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Ursula, conthorali sua, erga Annam, relietam Smuczeri,
pro L s. cum braseatorio et braxatorio, que sita est inter
domos, videlicet domum relicte quondam Filonisse ex
una et ex opposito ecclesíe S. j'vIartini 1En. parte ex
aHera. Act. fer. VI. ante Egidii.
2. 1444.
Ruhop. Č. 90 f. 92. Domus olím
Dupm,czonis, mmc d. Alssonis de Sternberg [dieti Ho·
lický].
3. 1475.
Ru/lOp. Č. 2105 f. 355. Dominorum
Holický, nunc ad tabulas curiales.
4. 1480, 29. dubna. Rukop. č. 2106 f. 57. Wenceslaus Holec e. d. ex opposito ecclesie M. V. in lacu
inter domos \Venceslai et Jacobi doleatorum apud generosum d. Henricum de Nova domo pro L s. gr. pr. Act.
sabbato ante PIli!. et Jacobi.
5. 1481, 26. května. Rukop. č. 94 1. f. 31. Wenceslaus Holec fassus est, se debitorie obligari CX S. gr.
commissariis orphanorum olim Danielis Piknuosek, quas
obligat super domo sua in lacu, ubi quondam tabule
erant. Act. sabbato post Urbani.
6., 1488, 13. října. Ru/lOp, č. 2106 f. 244. Andreas
diclus Capek et Barbara e. d. - erga Benessium pannitonsorem dictum Roh et Katherinam, conthoralem eius,
pro CV s. gr. pro cum hoc notanter adiuncto: Quemadmodum olím Vvenceslaus Holec domum prescriptam Si·
gisnlundo~ nata pretacti Benessii testamentaliter delega~
verat, iam dietus Benessius illam totam summam pro
domo antedicta prenominato Sigismundo, lilio suo, in
domo sua, quam inhabitat, ad cucumeres dictam,*) obligat.
Sin aulem sepetactum Sigismundum anle annos discrecionis contigat ab hac vita umbratili decedere, ex tunc
prescripta summa in Magdalenam, conthoralem olim memorati \Vence,lai, iuxta testamentum eiusdem \Venceslai
devolvi debet. Acl. fer. II. ante Galli. (Peníze kvituje
Katherina, olim Benessii Roh et iam Nicolai ['annitonsoris conthoralis, r. 1491.)
7. ,1498, ll. ledna. Ruhop. č. 94 J. f. 145.
Ondřej Capek s Barború, manželkú svú, stojiece osobně
před pány v .radě přiznali sú se, že sú dlužni dluhu spravedlivého CCCL k. gr. č. p. Prokopovi, hofmistru na
Horách Kutnách, Bonuši manželce a dědic6m jeho a tu
sumu tíž manželé mají dáti témuž p. Prokopovi od Hromnic najprv příštích ve třech letech. A tu sumu nadepsaní
manželé zapisují a zavazují na domu svém, v kterémž
bydlejí, ležícím na rohu u M. B. na lúži vedle domu
u kofiíkuov z jedné a domu Jakuba bečváře z strany
druhé, liem obyčejem: Jestliže by na len čas jmenovaní
místa přenesené byly - na hrad sv. Václava. Ten pak
dum - do rozličných rukou pánuv českých přišel, jejž
posledně páni Lobkovští držíce postoupili ho Tovaryšstvu
Ježišovému - . Beckovský-Rezek J. str. 352. V St. 1:1.
Pr. blíž mostu v kolleji Tovaryšstva Ježišového do jedné
nové zdi téhož nového stavení, v kterém se ddívají komedie, kázání atd. a sluje to stavení auditorium, jest
vsazen jed~n dosti prostraný mramorový kámen a na
něm vytesán jest erb rodu Lobkovskýho s následujícím
lalinským nápisem: Illustris dominus, dominus Christophorus senior Popelius baro de Lobkowicz in Bilina,
Kost, Bieskowicz hanc domum a vVenceslao, Boemiae rege,
anno ",1CCL in monasterio s. Clementis constructam temporumque iniuria alienatam a. d. MDLXXXVII. aere
proprio rcdemptam societali Jesu eiusque collegio liberaliter perpetuo possidendam restituit atque donavi!.
") Viz díl I. str. 715. č. 16.
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oni manželé té sumy p. Prokopovi anebo dědic6m jeho
nedali a nesplnili, tehdy týž p. Prokop, Bonnše manželka
aneb dědicové jeho budú se moci y ten uuom. uyázati
právem a jej prodati, dáti, směniti aneb s ním učiniti
vedle vuole své, jakž by se jim najlépe a najuzitečnějie
zdálo, jako s svým vlastnfm a dědičným, bez nadepsaných
manželuov i jiných lidí jakžkoli právo k tomu mieti chtě
jících vŠ,elikého odporu a překážky. Chtěl-li by pak
Ondřej Capek s manželkú svtÍ po těch třech letech s volí
páně Prokopovú, Bonuše manželky aneb dědicuov jeho
v tom domu bydleti, mají se s nimi o cinži umluviti.
Pakli by se smluviti nemohli a B. Prokop že by v tom
ten duom prodal, tehdy Ondřej Capek s Barború, manzeíkn svú, mají v tom pokoji novém nad kuchyní bydleti
a jeho pozívati až do smrti bez nahoře jmenovaných p.
Prokopa, Bonuše m. a dědicuov jeho i toho, kdož by
ten duom koupil, odporu a překážky. Pakli by z těch
manželuov kto umřel a ktož by ostal, že by stav svuoj
změnil, tehdy ten pokoj hned zase na p. Prokopa, Bo·
nuši m. aneb d. j. má připadnúti beze ",šie nesnáze.
Toto také jest přimieněno, že týž Ondřej Capek všecky
dluhy, jimiž sú se spolu s p. Prokopem kupcem Gdanským
vdlužili, má sám zastati a zaplatiti a kvitanci od týchž kupcuov p. Prokopovi zjednati. Pakli by p. Prokop nebo
dědicové jeho od těch kupcuov Gdánských kdy napomínali (sic) byli anebo j akú škodu skrze to vzali, té škody
mají postihati na všem statku častopsaného Vondřejc před
všemi jinými věřitely tohoto zápisu bez škody. Act. fer.
V. post Epiph. d.
8. 1500, 5. března. Ru.kop. č. 94 J. f. 145 a č.
2103 f. 222. Z rozkázánie pánuov, p. purkmistra i všie
rady Prokop z Chocemic, hofmistr na Hq,rách Kutnách,
zve den jest rychtářem na duom Ondřeje Capka v dluhu
CCCL k. gr. č. - Act. fer. V. ante Gregorii.
9. 1510, 14. dubna. Ruhop. č. 2108 f. 57. Laurencius cultellator emit d. in acie penes domum u kofiíkuov et Luce doliatori, a Procopio Kroupa de Montibus
Cuthnis pro ccxxy s. gr. pro S túto znamenitú přiměnkú,
že jakož Barbora Capková má zápis pokud a kterak v tom
domu bydleti, že se má tak při tom zápisu zachovati.
Act. die Valeriani. (Zaplaceno r. 1519.)
10. 1535, 29. dubna. R1t1Wp. č. 2111 f. 103. Pan
Piram Kapoun z Svojkova k. d. od Vavřince Voborníka
za CCXXV k. gr. č. Ac!. fer. V. ante Phil. et Jacob.
11. 1535, 19. července. Tamtéž f. 109. Stal se
frajmark o domy mezi Ul'. rytířem p. Piramem Kapounem
ze Svojkova a Janem ]\.Iichnou, takže p. Píram postoupil
jest domu svého ležícího mezi domy Kloučka a Vavřince
Voborníka jmenovanému Janoyi :\lichnO\"y. Dotčený Jan
Michna zase postúpil jest domu s\·ého ležícího mezi domy
p. Zdeňka Trčky a Linharta Meglanta. Act. fer. II. post
Arnulfum.
12. 1538, 24. dubna. Tamtéž f. 211. Přemysl z Jilmanic k. d. mezi domy Václava Kloučka a někdy Lidmily
dynchářky od Jana Michny za III C k. gr. é. Act. fer.
IIlI. post Georgii.

13. 1544-1545.
KopiáJ' lisúi MaZovských
v archivu místodri. 1544 I 223-2F a 1545 f. 30-54.
I. Najvyššímu hofmislru království Ceského. Ferdinand
etc. Urozený, věrný náš milý! Jakol. tebe tajna není, jaká
jest se příhoda casu nedávno nyní jminulého v St. M. Pr.
v domě Pi"emyslovénl stala tak, že jest nějaká osoba
ženská na luži při Václavovi Kučerovi mrtva nalezena a
týž Kučera proto od Staroměstských do vězení vzat jest,
O čemž jsou nám s obtížností rady soudu našeho komor53
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ního království Českého psaním svým obšírným, že jsou
tak a tím zpusobem Staroměstští k němu Kučerovi jako
k osobě stavu rytířského přikročili, toho proti zřízení zemskému učiniti nemajíc, oznámili, poníZeně nás prosíc, abychom nad tím ruku držeti ráčili, aby týž Václav Kučera
při zřízení zemském zachován a zustaven byl; i majíc my
také od Pražan v tej věci zprávu, kteráž se s psaním
soudu našeho komorního nesrovnává, avšak nechtíc, aby
se co zřízení zemskému, (ač jestliže by vejš psaný Václav
Kučera stavu rytířského, jakž sme zpraveni, byl), ublížiti
mělo psaní sme týmž Staroměstským učiniti a jim poručiti ;áčiIi, aby hned, jakž jich psaní naše dujde, dotče
ného Václava Kučeru tobě jako místodržícímu našemu na
hrad Pražský k dostatečnému opatření vydali, jakož nepochybujem, ze se tak zachovají. A protoz, kdyžf týž Kučera vydán bude, poroučíme( přikazujíc, aby jej dostatečně opatřiti dal, z čehož by Pražané neb kto jiný
s strany toho mrtvého tela před tebú, pokudž by náleželo,
neb soudem zemským najprv příštím jako osobu stavu
rytířského viniti chtěli, aby jim z toho práv býl. I vědouc
jistú vuli naši býti tak se zachovej a toho podle vůle a
jistého poručení našeho opatřiti neobmeškávej, neb my
jemu ani žádnému jinému takového hrozného a nemnoho
slejchaného skutku lehce vážiti neráčíme. Datum v Vídni
ve čtvrtek po sv. Kateřině [27. listopadu] 1. etc. XLIIIlo.
II. Staroměstským. Ferdinand etc. Poctiví, věrní naši
milí! Psaní a zprávě vaší, kterúž jste nám o té ohyzdné
a nešťastné příhodě Václava Ku.čery, kterak se ta věc
s strany umrtvené ženy sběhla, učinili, tomu z latinského
vašeho psaní nemalou těžkost majíc nad tím vyrozuměti
ráčili
ač před tím nicméně od rad z soudu našeho komorního království Českého také nás psaní a zpráva došla,
že jsou podle zHzení zemského za téhož Václava Kučeru
jako osobu stavu rytířského žádost na vás vzložili, aby
podle vyměření a zřízení ku právu zemskému, kdež náleží, aneb k soudu komornímu vydán byl, ale ze jste .vy
toho se učiniti zbraňovali stížnost svou při tom dokládajíc.
Kdež my znajíc skutek tak hroznej a nemnoho slejchanej,
ne chtíc žádný straně, stavum neb osobám, proti jich vejsadám, právum a svobodám v ničemž ublížiti, jestli by tak
bylo, jakž toho zprávu máme, že již jmenovaný Václav
Kučera stavu rytířského jest a toho užíval, znáti můžete,
že osoba jeho ku právu a soudu vašemu by nenáležela,
a vy, jakž smlouvy a zřízení svědčí, povinni budete
k tornu právu, ku kterémuž přísluší, j~ho vydati. Jakož
pak najvyššímu hofmistru království Ceského, věrnému
našemu milému, psáti a poroučeti ráčíme, aby takové
příhodě a tomu skutku nešlechetnému s radami našimi
vyrozuměl a častopsaného Kučeru dadouc na hrad Pražský
vzíti dostatečně tak opatřil, z čehož byšte jeho neb kto
jiný· před týmž najvyšším hofmistrem naším, místodržícím,
aneb soudem zemským najprv příštím jako osobu stavu
ryWského viniti chtěli, má se od něho všecko spravedlivě
státi. Pro tož vám poroučíme přikazujíc, abyšte na často
psaného Kučeru, což by jemu k ublížení zdraví jeho býti
mohlo, dále sahati nedopustili, než jakž svrchu dotčeno,
najvyššímu hofmistru, místodržícímu našemu, jeho na hrad
Pražský k dalšímu a dostatečnému opatření bez prodlení
vydali, kterémuž o tom také psáti a přístně poroučeti rácíme, aby takového sodomského a zlého vejstupku lehce
nevážil, nébrž podle práva na vaše obvinění všecko spravedlivě, pokudž náležité hude, učinil, neb na jiném nejsme,
než abychom nad svobodami vašími tak dobře, jako stavuv VyŠŠÍch ruku naši královskú milostivě držeti a ty obhajovati ráčili, takovejch neb k těm podobnejch, hroznejch,
zlejch skutkuv jako král křesfanský nedopouštěli, ale

k skutečnému trestání přivedli. Avšak také tu ženu hospodyni v tom domě Přemyslovým s strany podezření až
do dalšího našeho poručení ujistiti neobmeškávejte jináce
nečiníce.
Datum v Vídni v sobotu po sv. Kateřině [29.
listopadu] léta etc. XLIIIl o - .
III. Staroměstským. Ferdinand etc. Poctiví, věrní
naši milí i Jakož jste nám opět psaní obšírné s strany
Václava Kučery učinili obtížnost svou nám při tOym, kterúž
jse do najvyššího sudího dvorského království Ceského a
soudu našeho komorního míti pravíte, oznamujíc, sme
vyrozuměti ráčili, i nepochybujem, že jest vás již odpověď naše, kterúž sme vám po zvláštném jezdném poslu
vašem na psaní vaše latinské v tejž věci dáti a, co jest
úmyslu našeho v tom, oznámiti ráčili, došla, čehož při
to~ na tento čas zanechávati ráčíme. Dán v Vídni v pondělí po sv. Vondřeji [1. prosince] 1. 1544.
IV. Staroměstským. Ferdinand etc. Poctiví, věrní
naši milí! Věděti vám dáváme, že sme dvěma radám
z soudu našeho poručiti ráčili, aby ten sklep, v kterémž
Václav Kučera některé své věci má, odevříti dali, protož
vy o tom vědóuc, poroučíme vám, abyšte také dvě nebo
tři osoby z prostředku vašeho k odevření toho sklepu
poslali tak, aby všecky ty věci pořádně sepsány a což
témuž Kučerovi i jiným v tom sklepě náleží, vydáno
bylo, jináče nečiníce. Dán na hradě Pražském v outerý
den sv. Matěje [24. února],!. etc. XLVo a království
našich Římského patnáctého a jiných de~atenáctého.
V. Do soudu zemského království Ceského. Ferdinand etc. Urození, stateční, slovutní, věrní naši milí!
Jakož o tom vědomost máte, že jest Václav K ueera na
hrad Pražský do vězení vzat a v témž vězení až po dnes
se drží z pHciny té, že jest času jminulého v St. M. Pr_.
ženské pohlaví u téhož Kučery na luži jeho mrtvé nale·
zeno, i poněvadž se dotčený Václav Kucera hlásí, že by
stavu rytířského býti měl, chtíc my, aby se v tom spravedlnost vyhledala, poroučíme vám, abyšte při nynějším
soudu zemském tébož Václava Kučeru ke dni urcitému
před se obeslali, aby před vámi stojíc to pokázal, že jest
stavu rytířského, a pokudž to pokáže, tehdy aby týž Kučera na schválení vaše to, že umrtvením toho ženského
pohlaví vinen není, od sebe odvedl a toho se očistil;
pakli by již jmenovaný Kučera toho neprovedl, že jest
stavu rytířského, tehdy jeho ku právu do Starého Města,
odkudž jest předešle na hrad Pražský do vězení vydán,
podejte, aby se Pražané k němu podle práva a spravedlnosti zachovali, jináče nečiníce. Dán na hradě Pražském
ve čtvrtek po sv. Matěji [26. února] XL VO a království
našich Ř.ímského patnáctého a jiných devatenáctého.
VI. Najvyššímu purkrabí a najvyššímu hofmistru království Českého. Ferdinand etc. Urození, věrní naši milí!
Jakož j est Václav Kučera s strany toho těla mrtvého, kteréž
jest času předešlého na luži při něm mrtvé nalezeno, do
vězení vzat byl a potom při soudu zemském jminulém na
závazek cti a víry týž Kučera dán, ktož by jej z toho
viniti chtěl, aby práv byl etc. i zprávu míti ráCíme, že
týž Václav Kučera po témž závazku v St. M. Pro svobodně chodí, i poněvadž ještě o to místného konce nemá,
pro uvarování daíších nevolí poroučíme vám, pokudž se
při vás snášeti hude, abyšte témuž Kučerovi oznámili a
přikázali, aby na ten čas jinde než tu v městech Pražských svuj bye měl dotud, dokudí ta věc (jakž vejš dotčeno) na místě postavena nebude; kdež znajíc jistú vuli
naši býti tak se zachovejte jináče nečinÍce. Dán v městě
říšském Wurmsu v středu po Pr6vodpí neděli [15. dubna]
léta etc. XL VO a království našich Rímského patnáctého
a jiných devatenáctého.
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14. 1548, 14. prosince" Ru7wp. č. 2129 f. 181.
Vedle toho, kdez Jan mladší Smerhovský z Rosic obeslal
iest Přemysla z Jilmanic, tchána svého, a vinil jeho z toho,
1.e on Přemysl po smrti Doroty, manželky své, z dobré
vuole duom svuoj, v kterémž bydlí, dal jest jemu před
dobrÝmi lidmi s tím doložením, že takové dání toho domu
chce' jemu, když on Jan Šmerhovský bude chtíti, knihami
městskými stvrditi. Jakož pak na takové dání z domu
svého, kterýž sobě koupil, živnost svou poctivou opustiv
se jest vystěhoval a k němu se Přemyslovi obrátil. I nyní
jsa z toho napomenut, aby to dání knihami zjistil, chtěl
by z toho nic učiniti, protož prosí, aby on Přemysl
k tomu podle práva přidržán byl a takové dání toho
domu svého knihami aby jemu potvrdil.
Proti tomu od Jana Sobětického na místě Přemysla
z Jilmanic mluveno; Vidí se jemu a zdá, poněvadž jest
on Přemysl osoba stavu rytířského, že v to potahován
slušně by ti nemá, aby zde při právě tomto z takového
řčení odpovídati jměl.
Neb i zřízení zemské to ukazuje,
že osoba rytířská z každého rcení na svém právě viněn
býti jmá. Ač pak smlouva Svatováclavská to v sobě zavírá, že z domu k městskému právu náleiejícího odpovídati každý z vyšších stavuov před právem městským jmá.
Ale tuto již z toho sešlo, poněvadž ne z domu, ale ze
řeení se viní. Protož on na místě jeho žádá při tom zachován býti.
v
Zase od Jana Smerhovského mluveno; Nic se tuto
řcení nedotýce než prostého dání domu, kterýž jemu před
dobrými lidmi dal a jej zapsati připověděl. A protož pončvadž se tuto městské věci dotýče zádá, ze k tomu
z práva přidržán bude, aby jemu z toho práv byl.
Na to od Jana Sobětického mluveno; Jest obvinění
z dání, ne z domu, ježto ty věci jsou rozdílné. A protož
vždy žádá, že při zřízení zemském on Přemysl zuostaven
bude, poroučejíc to k spravedlivému práva uvážení.
Tú pan purkmistr a rada vypovídati ráčí: Poněvadž
každé pořádné dání jako i prodaj domu pod právo městské
náležejícího jmá se v knihy městské od toho, koho již ten
duom j~st i tal,é komuž by dán aneb prodán byl, vložiti, aJan
mladší Smerhovský z Rosic obvinil jest Přemysla z Jilmanic,
ze jemu dobrovolně duom svuoj, kterýž jmá PSd tímto
právem a v němž bydlí, dal, aby jemu Janovi Smerhovskému on Přemysl týž duom v knihy městské vložil a
zapsal, pro tož on Přemysl z Jilm~nic anebo porucník na
místě jeho povinovat jest Janovi Smerhovskému mladšímu
na tomto právě z takového dání domu svého podle práva
odpovídati a práv býti. Act. postridie Luciae.
15. 1549, 10. dubna. Rukop. č. 2129 f. 196. Jakož
jest Kunka, dcera Přemysla z Jilmanic, ku právu pristoupivši o duom Přemysla, otce svého, s Janem ml. Smerl~ovským podle odložení stála, takovému dání jemu Janovi
Smerhovskému, otce svého, toho domu odpor učinila a
zápis trhový na ten duom, též i přiznání Přemysla, otce
svého, pod jeho pečetí, že jest dcera jeho nevybytá,
mluvě k tomu po ukázání, že on Přemysl, otec její,
žádné vejminky v tom dědičném zápisu jest sobě nenechal, a protož takové dání, ač jest·li, žádné škody v její
spravedlnpsti dědičné jí nenese. A také se přiznává, že
tím zápisem ji Kunku jako jiné dcery své jest opatřil, a
ze vybyta není, ukázavši nálezy mezi Ondřejem Noskem a
lvIarkétou šenkýřkou, mezi Annou Mirkovnou, vnučkou
Jana Mirky, kterak předešle o touž věc nálezové zde či
něni jsou, Zádaje podle ukázání svého zachována býti.
A také gruntovní [vJ zdání n,emuože se žádným přiřčením
přerušiti. A by pak je Jan SmerhoYSký i ukázal, nemuož
svého pruochodu jmíti.
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Na to od Jana Smerhovského mluveno; K takovému
tl hovému zápisu domu že nečiní překážky v spravedlnosti
jeho žádné, nebo každý otec s domem sY}'m, když by
koli takový zápis byl, muie učiniti za živnosti své, co se
mu líbí, jakožto pán a správce statku svého, a to dáti,
prodati, směniti. A tito nálezové ukázaní jsou, když jsou
se po smrti na to táhli, jako Anna Mirkovn,a, neb on
Jan Mirek z Malenic náhle jest umřel, pro tož se sem ten
nález ani druhý trefiti nemuože. A že ten duom a statek
Přemysla z Jilmanic jest svobodný, kterýž muž on dáti
komu chce. Dali čísti list vlastní rukou Přemyslovou
psaný, v kterýmž se sám přiznává, ze své muože dáti
komu chce, čemuž se odepříti nemuože, neb vlastní ruka
jeho jest. A člověk dosahuje cizího slatku svobodným
dáním ncb kšaftem, jakž o tom právo v kapitole 18. jest,
a takovému svobodnému dání by pak i dědicové odpírali,
postačiti nemuože, jakž o tom právo v kap. o kšaftích
šířeji ukazuje.
Zas od Kunky mluveno: Kdyby statek nezávadný
byl, ten se muože dáti komu chce, ale kdož podle sebe
dědicuom zapíše, již nemuože tak závadnýho jinýmu dáti,
jako i nyní; a pro tož věří, že v tom od práva opatřena
bude.
y
Naposledy od Jana Smerhovského mluveno: J.Mti Ké,
pána nás všech nejmilostivějšího, jest podáno vysvětlení
pod p'ečetí od soudu vyššího, kterak otec pro takový zápis, který nyní se ukazuje, s statkem svým muože učiniti,
co chce, bez překážky dědicuov svých, v kterémžto vysvět
lení doloženo jest, aby pan purgmistr páni, jakž předešle
tak i potom při právě svém se tak řídili. Než což by se
statkuov pozemských dotýkalo, O to se nemluví, neb tu
od synuov dědictví se snad odjíti nemuože; s tím se vším,
což mluveno a ukazováno, k spravedlivému uvážení při
pouštěje.

Tu pan purgmistr a páni slyšíce žalobu, odpor,
v připsání od purgmistra a rady města Kouřima, v zápis
domový i v přiznání Přemysla rukou jeho vlastní psané,
v nálezy i v vysvětlení vejpovědi J. Mti Ké, též i v právo
města tohoto nahlédše a toho všeho bedlivě pováživše,
takto o tom nalézají a svým ortelem mezi stranami vy·
povídají. Poněvadž každý měštěnín i obyvatel města tohoto kupujíc duom ten, by zapsal sobě i dědicuom svým
a dědicuov by zejména z zápisu nepolozil, pro takový
zápis za živnosti své muože svobodně bez všeliké pře
kážky svých dědicuov ten duom prodati, dáti, zastaviti,
směniti a s ním jako 8 svým vlastním podle vuole své,
což se jemu dobře líbili bude, učiniti. A protož ona
Kunka, dcera Přemyslova, otci svému pro takový zápis
trhovní žádné překážky při tom domu dání, prodání i
uC1Ilenl jako s SV)7ffi vlastním spravedlivě činiti nemuože.
Act. f. 4. post dominicam Judica.
16. 1549, 10. §ubna. Rukop. č. 2129 j. 195. V té
pn, kdež jest Jan Smerhovský mladší z Rosic obeslal
Premysla z Jilmanic, tchána svého, a vinil jeho z toho,
že on Přemysl po smrti Doroty, manželky své, z dobré
,:uole duom svuoj, v kterémž bydlí, dáti jemu Janovi
Smerhovskému přiřek! a dal s tím doložením, aby se
k němu stěhoval, mocným hospodářem byl, a to před
dobrými lidmi dokládaje, v že takové dání toho domu
chce jemu, když on Jan Smerhovský mladší bude chtíti,
knihami městskými ztvrditi a zapsati, jakož pak na takové
jeho Přemysla z Jilmanic dání duom svuoj, kterýž sobě
koupil, jest prodal a v něm svou zivnost,. kterou vedl
poctivou opustiv, k němu se obrátil, i nyní jsa z toho od
něho Jana on Přemysl napomenut, aby takovému dání
dosti učinil a knihami městskými zjistil, chtěl by z toho
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nic učiniti. Pro tož prosí, aby on Přemysl k tomu podle
práva přidržán byl, a takové dání toho domu svého knihami aby jemu Janovi potvrdil a zapsal.
Maje pak strana obeslaná na žalobu odpověď dáti,
hájila se tím, že by on Přemysl z jistých příčin nebyl
k žalobě té povinen odpovídati. A když po uvážení toho
od práva strany jměly vejpověď, aby odpor na žalobu
odpovídal, puovod obnoviv žalobu i odpověď slyše, když
na ukazování od práva odloženo bylo, dal čísti svědomí,
mluvě po přečtení, že týmiž svědky dostatečně takové
dání toho domu provozuje, žádaje, aby on Přemysl podle
svébo dobrovolného uvolení k tomu od práva přidržán
byl, aby takové dání toho domu svého zápisem a knihami
zjistil.
Na to od Jana Sobětického z Sobětic, jakožto poručníka Přemyslova, mluveno: Předkem, aby datum těch
svědkuov, kteříž svědčí proti němu Přemyslovi, bylo pře
čteno, mluvě po přeslyšení toho, že jsou prve vedeni
nežli právo městské, i také zřízení zemské ukazuje, dav
to obé čísti mluvil, prve než odpor jaký se stal, jsou
tito svědkové vedeni. Neb dokud se odpovědi nedává,
pře nebývá, lIZ po odporu, a tehdáž se odkládá k svěd
kům, jakož i při soudech zemských ten se pořádek zachovává. Ale tuto proti pořádku jsou vedeni, a by nejlépe
svědCili, té se žalobě místa nedává, nemuože jich strana
užiti. Neb Václav Lopatský dává svědomí pod svou pečelí, jeZto to není vyměřeno, než stavu panskému a rytířskému, a o tom se neví, aby on Václav Lopatský do
stavu rytířského byl přijat. A také měštěnín jakž nahoře
k souduom, tak také i zde na rathouze pod přísahou svě
domí dáti jmá. A druhý, ten Tomáš Pačelicský, též do
stavu přijat není a dává svědomí s Václavem Lopatským
tak jednostajné, co by z jedné no tule psáno bylo, neb
žádného slova chybeno není, pak i to, jak jmá váženo
býti, k uvážení @e připouští. K tomu ukázáno některé
psaní jeho Jana Smerhovského, kteréž se s svědomím nesrovnává, neb oni seznávají, že jest jemu dal, a tento,
jehož se dotýče, praví, ze mu dáti řekl. A by pak to
všecko tak bylo, že by mu dal, tehdy psaním svejm se
toho oJříká a pravÍ, ze ho za nic neproi'ií, aby 11lU co
dával, ježto kdož se tak dobrovolně odříká, právo tu nic
nalézati nemuože, poněvadž svolení právo ruší. Dále ukázáno připsání z Kouřima o Kunku, dceru Přemyslovu, té"
i zápis toho domu, k tomu mluvě, že jakž ten zápis
svědčí Přemyslovi, otci jejímu, tak také i jí Kunce dobře
svědčí.
A kdyby nejpořádnější dání bylo, tehdy proti
takovému zápisu nemuoze postačiti, ani to žádný spravedlivě užiti nemá, ž,údaje za opatření.
Zas od Jana Smerhovského mluveno: Nebrání toho
poručník Přemysla, že by svědkové neseznávali takového
dání a že by týmiž svědky žaloba se neprovozovala, než
vzal to před sebe, ze jsou pne vedeni, nežli by se odpor stal, a ukázav na to zřízení zenlské i právo městské,
což se tuto trefiti nemuože a s řeCí tou se nesrovnává.
Neb on Jan Šmerhovský podle zřízení zemského i práva
se jest zllchoval a svčdky sobč ne před puohonem a obesláním, ale po puohonu a žalobě učiněné jest vedl; a
kdyby chtěl té p!-íčiny užiti, že jsou nečasně vedeni, nejměl by se v při dávati ani k svědkuom mluviti, zápisy,
listy, i jiné psaní, což potřeboval, ukazoval, mluvil a
tím se z toho vytahuje. A o svědomí Václava Lopatského
mluví, též i Tomáše Pačelickýho, že by pod pečcťmi svě
domí dávali; však se o tom ví, ze měšťané, ktedž erbuov
a pečetí ulívají, svědomí listy dávati mohou a Václav Lopatský od starodávna po předcích svých, též i Tomáš pečetí Ulívají, ale jak stavu panskému i rytířskému a kde
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vyměřeno jest, tuto se nemluví, neb znzením. zemským to
jest vymíněno, že o poctivost, mord, a grunty to se na
přísahu vysvědčuje. Že pak jednostejně svědčí, to nic
divného není, neb kdož na kom svědomí podle práva
žádá, cedulí toho jemu dává a oni jednostejně slyšíc i
jednostejně svědčí.
A tak to k obraně a k zkáze týchž
svědkuov postačiti podle práva nemuože. Psaní pak jeho
Jana, ukazuje, jemu na škodu nic vnení, neb v jednom
psaní Přemysl to v sobě do Jana Smerhovského stěžuje,
že dlouho na noc sedá a pije, i odpisujíc jemu zas na
to jeho psaní to mu za odpověď dává, poněvadž mu na
to nic nepřidává ani na to sedání dlouhé noční a pilí,
aby jemu co Přemysl dávati jměl, že ho ncZádá; ale aby
od dání toho domu pustil, toho jest jemu nikdy nepsal
a nebojí se, aby to ukázáno bylo, nébrž psaním svým,
kteréž jest ukázáno od něho, takového dání na něm žádá,
aby svému rčení a dání dosti učinil, táhna se při tom i
na právo cap. 26. art. 6. Datum non revocatur. A při
psání z Kouřima o Kunku, dceru Přemyslovu, ukázané,
nenmože k té obraně postačili, nebo každý pro takový
zápis ukázaný muože za živnosti dáti své komuz chce a
komu jse jemu líbí bez překážky dědicuov svých, aneb
kteří by podle něho tak zapsáni byli, ukázav na to J. Mti
Ké vejklad vejpovědi té, kteráž o takový zápis mezi Zigmundem Pikartem a stranou druhou učiněna jest, žádaje
podle toho za opatření spravedlivé. K tomu od poručníka
Přemyslova mluveno: Tuto strana honiti chce
tím, že by
se k svědkuom nemluvilo a v při se dávalo, ježto
nernluveno, však cesta zavřína není, aby se mluviti nejmělo,
neb se prve datum jich zvěděti musilo, kteří se jistě
s lalobou nesrovnávají, nebo o prodaji domu seznávají,
a v žalobě toho není a chtěli by z žaloby puohon udě
lati, jeZto puohon zaloba i odpor jest, ale žaloba odporem nebývá. Tím dokládaje, že pro takový zápis, by i
také dání bylo, svýho pru,chodu jmíti nemuože.
Proti tomu od Jana Smerhovského mluvcno: Vede se
to od strany, ze by se svědkové s zalobou ncsrovná\'aii
a ze by o prodaji svědciti jměli; i nechce strana rozuměti,
že oč pře byla, o to sou se svědkové vedli, a oč nebyla,
o to jich vésti potl'cbí nebylo. A pro tož žádá podle svého
hojného pruovodu aby zachován by I a k vy konání takového zápisu on Přemysl od práva aby se přiddel.
Tu pan purgmjstr a rada vypovídají: Pončvadž
od Jana mladšího Smerhovského to jest podle práva dostatečně pokázáno, ze Přemysl vZ Jilmanic jsa sobě volen
a svoboden k Janovi mladšímu Smerhovskému, zeti svému,
přiřekši jemu duom svuoj dáti i dal, promluviv, k němu
těmito slovy: pane Jene, prodejte duom svuoj a přistě
hujte se ke mně, já vám duom SVliOj dáti chci a dávám,
a zapíši jej vám, když chcete, a buďte v něm mocným
l]ospodářem "c. Ale jsa on Pi'emysl z toho od něho Jana
Smerho\'ského obeslán a chtěje takové dání své změniti,
ukázal spis nějaký na papíře Jana, zetě svého, v němž
také stojí tato slova, za to vás nežádám, abyšte mi co
~ávali, což za dosti ku prá\'u není.
Neb když on Jan
Smerhovský to, jest k Přemyslovi napsal, bylo tchdáž
mezi nimi na nevolí o noční dlouhé sedání a pití a jako
by na to aby mu on Přemysl co dávati jměJ, jeho nic
\)ežádal, ale aby od dání toho domu Pi'em;'slova on Jan
Smerhovský pustil a neb se v tom psaní zjemě loho
odHkal, Ilic se nadjíti nemohlo, neb ani žádného datum
v témž psaní položeno není. I z těch příčin povincn jest
on Přemysl z Jilmanic takovvé připovědění a dání domu
svého stvrdili a jemu fanovi Smerhovskénm mladšímu lmiharni městskými zapsati a to ve dvú nedělícb pořád sběh
lých podle práva. Acl. f. 4. post Judica.
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Na tomto nálezu Přemysl z Jilmanic nepřestav odvolání na l M. Kú. vzal a potom jest potvrzen a Tan Šmer.
hovský toho domu zmocněn.
'
17. 1550, 4. května. Rukop. č. 2111 Ii?? Přemysl
z Jilmanic jsa nejednou od Jana ~merhovského mladšího
z Rosic obsílán do rady, aby vedle nálezu duom, v kterémž
b)'dlí v osadě P. M. na louži, témuž Janovi Šmerhovskému
v knihy městské zapsal, ale ze jest jmenovaný Přemysl
témuž nálezu dosti neučinil, p. purkmistr a rada jeho Jana
Sm. do téhož Přemyslova domu jsou právem zmocniti
porucili. Act. die Floriani.
18. 1553, 4. dubna. Rulwp. č. 2142 I BB 4.
(Kšaft Přemysla z Jilmanic.) My purkmistr - že - slo·
vutný Přemysl z Jilmanic :JC učinil kšaft v úterý Velikonoční, jinak den sv. Ambrože 1. BoZího MODoLIIIG u pří
tomnosti opatrných Jana Havránka a Adama toboláře,
starších přísežných souseduov našich - najprv : Jakož
jest předešle zápis kniehami při úřadu p. pergmistra hor
viničních Anně z Jilmanic, dceři své, svědčící učinil, že
téhož pí'i témž zápisu zanechává a zuostavuje. Též také
že jest tři listy právem )istuo hlavních jemu svědčící,
kteří jsú p. Bohuslavovi Slejborovi z Tisové k schování
dáni, dal s dobrými volemi Dorotě, manželce své, tak
jakz též dobré vuole to v sobě šíře zavírají, ze též toho
dání při tom zanechává. Dále oznámil, že svrchky a nábytky, též také i hospodářství své všecko, což kolí v tom
domu jest, v kterémž bydlí, odkazuje a mocně po své
smrti poroučí a dává svrchu psané Dorotě, manželce své,
tak aby jí na to žádný nesahal ani jí v tom jakékoli
překážky činil.
Dále oznámil, že kteréhokoli ještě více
jmá buďto listy anebo cedule na peníze, ty že jsou u něho
doma v truhlici, na kohožkoli, též také i na sumy v nich
zapsané jemu svědčící, tak jakž tíž listové i cedule to
v sobě šíře zavírají, ty všecky listy a cedule též že od·
kazuje - JanoYÍ Šmerhovskému z Rosic, zeti svému, a
Anně z Jilmanic, manželce jeho, dceři své, tak jako by
jim na ně dobrú vuoli, jakž země tato za právo má, udělal
a jim ji v moc jejich dal; též také že podlé toho i jiné
decky dluhy, kterými jsú jemu při kterémkoli právě
v křesťanech nebo v židech lidé povinnovati, ty též
všecky že odkazuje a poroučí svrchu psaným manželóm
Janovi a Anně, však na takový zpuosob, aby oni manželé
společně z toho vydali toto: najprvé Kunce z Jilmanic,
dccři jeho, C kop gr. č., item Johance odtudž z Jilmanic,
téZ dceři jeho, tolikéž C kop gr. č. Při tom oznámil, že
jest mu dlužen z!!ostal Jiřík Koník z domu Hrdinova půl
tretího sta kup míšo peněz půjčených a na to že jmá
u sebe některé základy na cedulech řezaných poznamenané. Stvrzen v středu po sv. Bonifacii 1. t. (1553).
19. 1554, J 3. září. Ru/wp. č. 2129 I 396. V Sé při
mezi Dorotou, někdy Přemysla manželkou, a Janem Smerhovským z Rosic, kdez táž Dorota jeho Tana vinila z toho,
Jakož jest l'řemysl jí Dorotě kšaftem v domu svém li M.
B. na louži ležícím všecky svrchky a nábytky odkázal,
z těch jí on Jan vzal dva kožichy, liščí a sprátkový, oba
ferštatem po šití, dvě truhle v sklepě, čtyry lžíce, s jedné
sthbro strhl, biblí, konev cínovú; což, nemaje k (omu
spravedlnosti a práva žádného, učiniti jest neměl. - JeZto
přišedši do domu, sklep sou otvírali a sestra jeho jedna
ten kožich na sobě jměla, kterýž jeho žena s ní strhla.
Tu p. purgmistr a rada - vypovídati rá§í: Poněvadi:
Dorota Přemyslova přistoupivši s Janem Smerhovským
ku právu a jeho samého obvinivši potom proti němu a
manželce jeho svědomí jest zapisovati sobě da:a, což
proti právu jest, i z té pl-Íciny taková se žaloba zdvihá.
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Však bude-li chtíti ona Dorota dotčené manžely společně
z jakých svrškuv aneb z čeho jiného pořadem práva viniti,
právo se jí nezavírá. Act. pridie Crucis eo:a1tae
20. ] 555, 11. září. Rttkop. č. 2111 f. 345. Adam
Huls z Goltperka a Anna k. d. ležící mezi domy Rejspančiným a Kloučkovým obostranně od Jana Šmerhovského z Rosic za 350 k. gr. č. Act. fer. llIL post Nativ.
M. v:
21. 1562, 15. dubna. Rtt1wp. č. }91 I 3. (Kryštof
Krojič z Jindřichova Hradce s Janem Smerhovským z Rosic.) Jakož jes,t Kryštof Krojič rodilý z Jindřichova Hradce
obeslal Jana Smerhovského z Rosic a vinil ho na místě
Alžběty, dcery jeho a manželky své, z dílu statku, kterýž
jí po dědích jejích, jako Přemyslovi z Jilmanic, dvou set
k. gr. č., a ty jest jí nebožtík knihami při úřadu perkmistrsJ<ém zapsal, druhé z 250 k. gr. č. též jí od nebo
Jana Smerhovského, druhého děda, kšaftem odkázaných,
kteréž obě dvě sumy táž Alžběta jemu Kryštofovi, manželu svému, odevzdala. Proti tomu od Jana Šmerhovského
po rozl<azu práva jemu učiněném, aby na žalobu Kryštofovi odpověď dal a práv byl, kromě těch 400 k. m.,
kteréž jest Alžběta sobě, vzdav!;i svú spravedlnost Kryštofovi, manželu svému, vyminila, jest mluveno, že Kryšto
fovi vedle žaloby jeho ničím povinen není z příčin těch:
jedné, že jest jmenoval on Kryštof, ze by Alžbětě m. j.
500 k. gr, m. hotových od Jana Smerhovského, děda jejího, odkázáno býti jmělo a yejpravy za sto kOPl a tak
by 600 k. cinilo. I tomu odpírá on Jan, aby 600 k. gr.
m. odkázáno bylo. A dále viní, že by sto k. lla vajpravu
odkázáno jí bylo, kterýmiž Jan, otec její, povinnovat již
není, le jest ona Alzběta tykyty, ferštatu, kmentu i plátna
na tu sumu vzala a to k vejpravě. A učiní to za třidceti
k. č., kteréž on Jan za ní platiti musí. Třetí i ta příčina
jest, ze Alžběta zapisujíc spravedlnost svú manželu svému.
v moci sobě 400 k. jest zanechala a tak mu není mnoho;
jald on viní, odevzdáno. Naposledy, by i to od Kryštofa,
col. žaluje poldzáno bylo, tehdy jí Alžbělě lím Jan, otec
její, povin~n není, protože jest spravedlnost sní potratila,
poněvadž Jest bez vědomí a rady otce svého jej Kryštofa
sobe za manžela vzala a jemu se zamluvila. Ano i ta pří·
čina jest, proč tou žalobou povinen není, že jest Aliběta
uvolila se, že na něj, otce svého, o žádnú spravedlnost
nastupovati nechce, ale pomalu od něho bráti chce. A tak
neměla manželu svému poroučeti, aby tak na něho Jana
nastupovati měl.
Na to Kryštof mluviti dal: Před právem a úřadem
duchovním jest to pokázáno, že jest jemu Kryštofovi ona
Alžběta s povolením jeho Jana za manlelku dána a ne
bez vědomí jeho - . Tu p. purkmistr a rada - vypovídají: Poněvadž se nachází, ze AlZbětě z Rosic, manželce
Kryštofově Jindrovic, jistá, suma od děduov jejích odevzdána a odkázána, a Jan Smerhovský, otec AlZběly, proč
bZ Jí spravedlnost její za sebou zdržovati měl, toho jest
mcÍm neodvedl, a tál. Alzběta při právě města Jindřichova
Hradce postoupila od sebe všecku spravedlivost jí náležející manželu svému, z těch ,příčin dává se Kryštofovi
za právo, takže jemu, on Jan Smerhovský 400 k_ gr. m.
kšaftem od Jana st. Sm. z R., děda jejího, platiti mel a
veJprav}'. za 100 k. m. Kel. COl se těch 400 k. gr. m.
od ní AlZběty sobě v zápisu vyminěných a zuostavcných
dotýce, ty se v její moci zanechávají. Act. fer. llII. post
Misericordia.
22. 1585, 4. května. Rttkop. č. 2112 I 233. P.
Alexander 'vVoyt, rektor kolleje societatis Jesu, koupil
duom řeccný Přemyšlovský proti kostelu M. B. na lonii

422

XXI1. Na Marian. 11dměsti. -

C. p.

1901.

mezi domy Zikmunda Kapra ml. a domem Kloučkovic od
Anny Hylzové z Semanína za 950 k. gr. č. Act. die Floriani. (Zde zřízena byla kollej pro chudé, collegium pauperum.)
23. 1586, 4. května. Rukop. č. 2129 1. f. 10. Václav Hyls z Koldperku přijal podíl svůj otcovský od paní
Anny Hylsovjf z Semanína, matky svý. Act. die Floriani.
Lidmila z Koldperku, Václava Deklivy ze Závořic
manželka, přijala podíl svůj.

Číslo pop. 1901.

(D II m u k ofl í k a, K 1 o u č k o v s ký.)

1. 1444, 12. února. RullOP. Č. 90 f. 92 a č. 2102
443. Hanussius \Vaisenburger politor et Dorothea e.
d. ad ciphum dictam, sitam in lacu in acie peues domum
olim Dupowczonis, nunc d. Alssonis de Sternberg immediate, erga Nicolaum Niwergolt pro XV s. gr. Act. fer.
lIlI. ante Valentini.
2. 1455, 31. března. Rukop. Č. 2119 f. G 7. Ve
jméno božie amen. Já Hanušek puléř, měštěnín St. J\1.
Pr., od koflíkuov vyznávám tiemto etc. že ačkoli z dopuštěnic božieho nemocen jselTI a neduživ na těle etc.
najprvé a přede všemi věcmi činím a ustanovuji paní
Dorotu, manželku mú milú, pravú a mocnú a najvyšší
poručnicí Linharta, Martina a Barborky, dětí mých a jejích, a podle tobo domu mého u koflíkuov, v němž bydlím, kterýž ldí v St. M. u M. B. na lúži, i všeho jiného statku mého movitého i nemovitého, kdež a na čem
by kolivěk ten záldal, neb kterým a kterakým kolí jménem muož neb mohl· by jmenován býti, nic nevymieňuje.
A přidávám též manželce mé k radě a ku pomoci opatrné lidi Jíru zlatníka a Jana od črveného kříže, měšfany
nadepsaného St. M. Pr., jimžto jako dobrým přátelóm
mým věřím, že již pravené manželce mé i dietkám mým,
v čem by jich pott'ebovali, radni budú pro P. B. i pro
jich sirobu a pomocni. Potom pak duom i všeckeren
statek mu oj dřiev dotčený bez všeliké výmienky i pozuostavenie a k tomu také i všecka a každá práva má mně
k čemuzkoli příslušná, i to také k čemuž bych koli a
kdežkoli právo měl, bnď to zde v městě aneb jinde,
otkazuji mocně a po mé smrti otdávám častopsané manželce a dětem mým k rovnému a jednostajnému me7.Í ně
rozdielu, tak totiž, neuchoval-li by kterého z svrchu psaných
dětí mých od smrti buoh prve neZli by let svých rozumných došlo, aby diel toho umrlého na jiné živé děti i na
manželku mú a jich matku připadl plným právem a tak
až do poslednieho. A též také jestli že by manželka má
svého stavu vdovského neproměniec umřela, aby diel její
na děti živé připadl beze všeho zmatku. Na potvrzenie
toho etc. Act. fer. II. post dominicam Palmarum a. LV.
3. 1460. - Ruhop. Č. 2103 f. 111. Serenissimus
princepa - Georgius, rex Boemie, pensatis non minime
familiaris sui Nicolai dicti Hemerka continuis et intentis
serviciis, quibus sercnitati sue indefesse famulando complacuit - de certa sua sciencia sine errore - dedit domum ad cyphum in acie situatam, que ad maiestatem suam
ob atrox facimus homicidii per Hanussium Theulunum
perpetrati ipsiusque fugam iure extat devoluta, ad habendum.
4. 1461, 7. července. Rl/kop. č. 2141 f. 375. Hanussius von Treb alias ot kofHka suscepit ad se Leonar-
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dum et Martinum orphanos olim Hanussii puléř similiter
ol kof!íka, cum XXVI s. gr. porcionis ipsorum hereditarie
et paterne. Quos quidem orphanos prefatus Hanussius
servare et fovere debet circa se honeste et decenter
eisdem de victu et amictu congruis providendo usque ad
annos ipsorum completos et perfectos pecunie prefate
sine diminucione. Cumque autem iam dicti orphani annos
etatis sue legittimos adepti fuerint, ex tunc ijJse Hanussius
tenetur et debet ipsis per XIII s. gr. assignare. Prescripsitque eandem pecnnie summam ipsis orphanis in et super domo sua dieta u kof!íka sita in acie inter domos
olim Dupowczonis et Petri Trhlý hincinde. Act. fer. III.
ante Kyliani.
5. 1467, 20. července. Rukop. č. 2105 f. 257.
\Venceslaus doliator el Martha e. d. in acie ad cofinum
nunccupatam aput Nicolaum dictum Hemerka pro LX s.
gr. omni eo iure, quo ipse ex donacione maiestatis regie
tenendo possedit. Act. fer. II. ante Magd.
RU/IOP' Č. 2106 f. 211. Wenceslai
6. 1487.
doliatoris ad koflík.
7. 1512, 12. července. Rukop. Č. 2108 f. 100.
Johannes braseator Toužimský emit domum acialem u koflíkuov ab Anna, relicta J ohannis Silhavý [doliatoris], pro
LVII1/2 s. gr. pr. Act. fer. II. ante Margarethe.
8. 1512, 18. července. Tamtéž. Silvester braseator
et Katherina e. d. u koflíkuov a Johanne Toužimský pro
L VII1/2 s. gr. pr. Act. die Arnolphi. (Při kvitanci r. 1513
připsáno: A že on Silvestr ten duom prodal jest Václavovi Kloučkovi - , však r.1518 splácí Silvestr sladovník.)
9. 1513, 10. února. Tamtéž f. 114. Václav řečený
Klouček a Marta k. d. n koflíkuov vedle domu Vavřince
nožieře a domu Silvestra z zadu od téhož Silvestra za XLV
k. gr. pr. s túto v;fmienkú, že to okno, kteréž jest
pod pavlačí, toho on Silvestr ani dědicové a budúcí jeho
nemá žádným stavením zastaviti. On také Václav Klouček
žádného volma v nově lámati nemá bez vuole jeho Silvestra. Ten pak sklepek, na kterémž jest komorka, byla-li
by jaká potřeba opraviti zeď, mají ze spolka na to na·
kládati. Item záchodu, kteréhoz lbe sousedé uzívají spolu,
když by potřeba byla jej cíditi, tehdy Václav Klouček
má dáti II gr. a Silvestr II gr. a Vavřinec I gr. a cízen
býti má skrze ciuom Silvestruoy, a to z té příčiny, že
chodie na len záchod toliko z pokOJe, který jest nad
kuchyní a z druhého, který jest naproti, malý pokojík.
Což se pak pavlače dotýče, tu on Silvestr jeho opravo·
vati má na svuoj náklad. Dálo se den sv. Skolastiky.
1513, 4. dubna. Tamtéž f. 117. Anna Šilhavá
mocná poručnice statku někdy Marty od lwflíkuov, podle kšaftu též l'darty vzdala jest Aničce, dceři
Martině, všecky šaty chodície i ložnie a všecky jiné
svrchky, které'- jsú po Václavovi aJ anovi, dětí Aniččin;fch,
podle téhož kšaftu jí spravedlivě připadly. Co se pak dotýče peněz, Heréž jsú na domě u koflíkuov, kieréž jí
Anně spravedlivě týmž kšaftem přilezie, i ynápad po již
dotčených dětech, o to jsú smlúvu s AnI11í Silhavú učinili
takovú, že z toho domu u koflíkuov penicze ona Anna má
vybierati, jmenovitě LXXII s. gr. m., a ty penieze Aničce
dávati. Dálo se den sv. Ambrože.
10.

bečvářka,

11. 1541, 7. dubna. Rukop. č. 2142 f. T 10. (Kšaft
Jana Kloučka.) My purgmistr a rada - známo·činíme, kterak
J all Klouček sklenář, někdy soused náš, učinil kšafl v úterý
po Obřezání P. [4. ledna] XLI - takže kdež má
spravedlivost a díl v statku po nebo Václavovi Kloučkovi,
otci svém, první na tom domu, v kterémz bydlí, kteryžto
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díl p. durgmistrem a, pány jemu jest přisouzen, druhaj
16. 1580, 7. dubna.' Rukop. č. 2120 f. 201. (Kšaft
pak díl na vinici na Sárkách též přisouzený, a k tomu
Havla Pohorsk)~ho.) Ve jméno - . Havél Pohvrský mě
vinici svú ve 2 str. v Tajnci ležící - odkazuje Kateřině,
štěnín St. M. Pr., jsa v nedostatku zdraví svého pos'taven
manzelce své. Act. ve čtvrtek po sv. Ambroži t. r.
- takový jest pořízení učinil předně oznámivši : Jakož
má s prvnější manželkou svou jménem Lidmilou dvě
12. 1544, 30. října. Rulwp. č. 2117 J. 50. Jakub
dcery zplozené, totiž Annu a Martu, obě dvě vdané, těm
Svačina provazník a Dorota k. d. mezi domy Přemyslo·
oběma po 6 1<. m. odkazuje a tím jich odtud vybejvá
vým a Silvestrovým od Anežky Kloučkové a Kateřiny,
tak jakožto neposlušných. A jestliže by chtěly se souditi
nevěsty její, za XLII 1<. gr. č.
Act. fer. V. post. Simo
a na nějakou větší spravedlnost se potahovati chtěly,
et Jude. (Zaplatil pouze 10 k. gr.)·
tehdy aby jim hned nic ani potom dáváno nebylo, neb
13. 15ó9, 24. října. Rukop. č. 2117 f. 422. Jakub
to z dobré své vuole a ne z jaké povinnosti jim odkaFrydmon truhlář a Mandalena k. d. na rohu podle domu
zuje a poroučí a že son se samy prve oddělily a statečku
Ada,;,a Hulsa od Kateřiny Kloučkové za LXXXVII'h k.
jeho nemálo od něho pobraly a s mateří svou pryč od·
gr. C. Act. fcr. III. post Ursulam.
vézti daly. Dále týž Havel jest oznámil, že má s Mar14. 1560, 18. listopadu. Rukop. č. 990 f. 255.
jánou, nynější manželkou svou, již třetí, zápis společn;fho
V té při mezi Jakubem Fridmanem truhlářem na místě
statkuov vzdání, toho při své váze zuostavuje; však podle
SaJomeny, sestry jeho, a Ratslavem, jinak Václavem
snešení dobrovolného s manželkou svou nynější oznámil
Mniským truhlářem u sv. Klimenta,*) tu kdež on Jakub vinil
jest, že Jiříkovi, synu svému, ten duom svuoj, jenž Kloujej Ratslava z toho, že Salomenu, sestru jeho, k sobě
čkovský slove, vedle Silvestrovic a Přemyslovic na rohu
na starost a k opatrování vzal za jeho schovanici až do
ležící, v podílu jeho odkazuje, tak aby mu kn duom byl
let jejích dospělých, takle by ji i vdal, ale však ji
dochován do let jeho rozumných, poněvadž Marjána,
jako poručník neopatroval, než o poctivost připravil i ob·
matka ieho Jiříka, dobrovolně jest od téhož domu pustila
tělkal mimo přirození, nebo jsou krevní přátelé. - Proti
a jinou živnost před rukama má. Však aby ona matka
tomu RaLslav mluviti dal, že o něm toho nic v letech
jeho jako dítě své opatrovala a křivdy jemu v n1čemž
mladých nebylo slejcháno, což nyní Jakub s Salomenoll
nečinila. A z téhož domu nárožního Dorotě, dcerce jeho
na něho mluviti smějí, a tomu skutku i té žalobě on odHavla, když by k letuom rozumn;fm a dospělým přišla,
pírá a nevěří, aby za pravé to, což na něho zalují, uCi50 k. m. vydáno bylo. Stalo se ve čtvrtek po
nili. K tomu on se zná, že jest ji Salomenu k sobě za
Veliké noci.
schovanici přijal a ji choval, ano také byl by i dochoval,
17. 1598, 2. března. RullOp. c. 2113 f. 96. Kněz
kdyby sc ona tak, jakž náldí, držela, byl by jí on to
doktor Melichar Trivinius rektor cís. kolleje Soc. Jesu k.
co~ jest připověděl, i splnil. Na to od Jakuba mluveno;
d. nárožní vedle domu chudého zákovstva od Jiříka Pod·
Ta vejmluva jeho Václava truhláře jest darem na, neb při
horského za 300 k. gr. c.
ní Salomeně skntek před rukama jest, kdež Salomena
lÍsty svými k tomu promluvila, že hned jináče není a na
tom chce umříti; že svědky se to provozuje, kterak on
Ratslav jí Salomeně sahal, kde sahati neměl, a také za
hrdlo ji časem nepřináležejícím objímal, což nemalé po·
Číslo pop. 190m.
dezření a domnění k skutku býti ukazuje. Nebo ty věci,
a zvláště noční, tak se podle práva provésti nemohou.
(tJ Silvestrů.)
On pak jsa hospodářem, toho se pfi čeledínu a schovanici své dopustiti směl, ježto kdyby jiný co toho při ní
1. 1444, 22. květpa. Rukop. č. 90 f.98 a č. 2103
Salomeně učiniti chtěl, tehdy by toho dopustiti neměl,
f.
8. Al1exius dictus Capek cultellator et Zuzanna e. d.
poněvadž i přítel její jest, maje prve za manželku sestře
in angulo penes domum Hanussii politoris et Andree a
nici její.
rubea cruce erga Vitum Starosta dictum pro VII S. gr.
Zase Ratslav mluviti dal: Žaloby ničím neprovozují,
Act. fer. VI. ante Urbani.
nebo při nejmenším to jest ukázáno býti mělo, že ona
2. 1455, 8. června. Rulwp. č. 2105 f. 42. Paulus
Sa!~~enav při takovém skutku křičela, jakž právo to vypistor dictus Kuděj e. d. erg a Johannem Kokysl et
meruje. Ze svědky to on Václav odvozuje kterak jest se
dobře vž~ycky choval a tím, což na něho' praví, íiný jest Susannam coniuges pro XIX S. gr. Act. die Kyliani.
Tamtéž. Petrus braseator Trhl;f dictus et Elisabeth e.
vmen, ~ cehoz jest jí Salomenu trestával, ze se s tovaryd. erga tutor~s post mortem Pauli pistoris Kuděj per
šem obJímávala a z domu nočně jinam chodívala a do
dommos substItutos pro XXIIII S. gr. Act. eod. die.
dn~ tam bivala. Tu p. purgmistr a rada - vypovídaJl: Poněvadž Jakub Fridman truhlář na místě Salomeny,
3. 1464, 27.listop. Rukop. č. 2141 f. 67. Elizabeth
Petri Trhlý relicta, fassa est se teneri debitorie VI S.
sestry své, proti Václavovi truhláři žaloby té jest neprob
kázal, nýbrž z odvodu jeho Václava to se našlo, že ona . Georgio pincerne. Act. fer. III. post Katherine.
Salomena s jinými mužského pohlaví časem nočním sa4. 1464.
Rukop. č. 2141 f. 395. Andreas
motna sedávala, pročež ji on Václav i trestával, a tak
Ruožek indixit se ad domum olim Petri Trhlý racione
z toho se srozumívá, že Václav vinen jí Salomenou není.
X~ s'. gr. (Zaplaceno r. 1467.) Zigismundus Pytlonis puI z těch příčin dává se jemu Václavovi proti Jakubovi za
blIcavlt duo brasea triticea. (Alžběta vdova zaplatila 4 k.
právo, takže jim tou žalobou povinnovat není. Act. pridie
gr.) Franěk calcariator publicavit III S. gr. debiti. Johan·
Elisabeth.
nes a rubea cruce publicavit octo quartalia cerevisie eidem
per Petrum pretactum obnoxia. Wenceslaus Peniezek
ló. 1571, 17. prosince. Rukop. č. 2118 f. 296.
indixit se ad domum racione XLVI gr. debiti. Johannes,
Havel Pohorský a Mandalena k. d. od Jakuba Fridmona
marssalcus dominorum, publicavit II S. gr. debiti.
truhláře za L k. gr. č. Act. fer. II. post Luciam.

ur:

*) Viz výše str. 408 č. 10.

5. 1467, 10. března. Tamtéž f. 237. Wenceslaus
braseator et Katherina e. d. erga Elisabeth, olim Petri
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Trhlý nunc Johannis saponiste uxorem, pro XXXVIII s.
gr. Act. fer. III. ante Gregorii.
6. 1487, 4. září. Rulwp. č. 2106 f. 211. Matbias dictus Bielé Knieže et Dorothea e. d. aput Katherinam, olim \Venceslai Hrubý dictum conthoralem, pro
XL s. gr. pl'. Act. fer. III. post Egidii.
7. 1497, 7. září. Rulwp. č. 2107 f. 131. Mathias
Bielé Knieže manifestavit, qnod Stanislaum dictum Kadeřávek, Severinum institorem et Andream Capek obligavit
certis personis in fideiussoria caucione, ea racione resignavit eisdem domum ,uam in acie penes rubeam cruccm.
Act. in vig. Nativ. M.
8. 1498, 22. ledna. Tamté;; f. 137. Silvester, filius
Johannis dicti Klepta, c. d. acialem penes domum u kofiíkuov ct ad rubcam crucem a Stanislao Kadeřávek, Severino institore tt Andrea Čapek pro XXXII1h s. gr. pl'.
Act. díe Vincencii.
9. 1517.
Rulwp. Č. 2103 f. 244. Silvester
sladovník a Kateřina k. vinici VI str. vS polovicí lisu,
kterážto leží na Biskupkách podle Jana Silhavého a Jíry
od vosluov od Petra becváře za CXXX k. gr. m. - Též
jinou vinici P str., kterážto leží na Střelcovských horách
podle Jana Silhavého a Petra Betlemského od Jana Knížete za XX k. gr.
10. 15:20, 4. srpna. Rukop. č. 534 JI. f. 12. Staly
se smlúvy svatební mezi Václavem, synem někdy Mikuláše
Jonáše, a Dorotú, dcerú p. Silvestra, že on p. Sllvester
po dceři své jmenované XX k. pr. a výpravu slušnú a
jil. vyplnil. Act. sabbato ante Sixti.
to jest
ll. 1527.
Ru/wp. č. 2153 f. 304. Kdež jest
pře mezi p. Silvestrem a Vavřincem Voborníkem, sousedem jeho, ze on Silvester viní souseda z toho, zahrádku,
kterúž na dvoře svétn má a v ní vořešÍ 1 rozsadiv, to
jsúci již nahoru vyrostlé a rozkladilé vokna, kteráž on
do té zahrádky z domu svého, jakožto v spielacce, v vozdu i z komory má, že tím vořeším se zastieňuje a světla
ku potřebě své mieti nemuože. K žalobě odpovídaje Vavřinec Voborník praví: Poněvadž jsa hospodářem domu
svého a že jest prve tu zahrádka i štěpoví v ní bylo, coz
se jemu vidělo ku potěšení lu vysaditi, že jest to mohl
dobře učiniti, jako v svém, a že za předkuov jeho až
dosavad nikda jest o to zádných nesnází nebylo. A také
ten počet oken, kteréž p. Silvester k němu do též za-'
hrádky má, že jsú jemu protimyslná z příciny vajhledu
tak i přístupu do domu jeho, a že toho nezná, jakou spravedlivostí k němu jsou obrácena, aby to p. Silvester
ukázal. Nad to že i spád vody a žlab od hovuo domu
páně .Silvestrova na tu zahrádku jest uveden k znamenité
škodě gruntuom jeho, takže časem voda i do sklepu ov
jemu přechází a jináč času zimního že z toho ,Jabu sníh
na jeho zahrádku metají.
Pan Silvester k tomu praví: Ač jest soused hospodářem domu svého a zahrádku k svému potěšení sadí,
že on jemu toho přeje potud, pokudl' by bez škody jemu
bylo a bez zastienění světla. Neb jakž dotýká, že jest tu
prve zahrádka byla i štěpové v ní, ale nebylo jest tak
blízko voken jeho, neb jsú byly podál z oné strany při
zdi chajléce se a visíce na dvuor jeho, a okna ze jsú mívala světlo svobodné. A kdež dotýká i voken, jaká by
na to spravedlnost byla, že jsú k němu obrácena, aby
bylo ukázáno, a též i o žlabu a spádu vody k němu, že
jest věc ukazování nepotřebná, neb to všecko od starodávna tak jest vzděláno a jsou znamení jistá i hanškaky
v okních staré, také i dveře se ukazují, jimiž pruochod
byl do toho místa, kde?: jest zahrádka. A to někdy jsúcí
y

XXI [. Na Marian. náměstí. -

425

Č. p. 190m.

odprodáno, ten kdož jest odprodal, že jest sobě té svobody pozuostavil, oken pro světlo, kdež odjinud býti nemohou, a takéž i žlab a spád vody. A ze za předkuov
jeho i nyní za Vavř-ince Voborníka skrze jeho duom ten
žlab jest nahoru uvlačován a tomu jest nehájil. A na konec, poněvadž mu' jednoho i druhého hájiti se pokouší,
jestli že má ho čím z té svobody vyvézti, že rád slyšeti
chce. Vavřinec s strany zahrádky své ukázav skrze svědky,
že jsou v ní štěpy byly a místo těch vořeší vysadiv, též

za osvobození žádá a při okních i spádu vody, obé
k sobě obtěžuje, za opatření.
Tu pp. úředníci - vypovídají: Poněvadž jest zřete
dlně spatříno, že těmi okny zvláště při zemi, jed jiných
od jinud býti nemuože, on Silvester k svým potřebám
čaSu denního znamenitě světla potřebuje a na něm ujmu
trpí z pl-íčin blízkého vsazeuí tobo vořeší k gruntuom
jeho, kteréhož, jakž svědkové doličují, prve tu nebylo, a
také dokudž jsú na vajš i na šíř tak nevzrostly, že jcst
jich sobě Silvestr neobtěžoval, neb jsú takovým zastienč
ním, jako nyní, světlu překázky necinily. Protož jakž by
jemu Vavřincovi při jeho řemeslu, kdyby soused jemu
verštat zastínil trpělové (1) by nebylo, tolikéž i jemu Silvestrovi toho příti a nad to činiti nemá. I z té příčiny
on Vavnnec jest povinen toho vořešie blíž oken Silvestrových odprázdniti a jakžkoli vodsaditi do čtyř nedělí.
Což se pak těch oken z duolu i nahoře dotýce, jakož i
spádu v~dy od Silvestra k němu, ježto jest to všecko za
předlmov Vavřincových i za něho samého tak zastíženo,
neb jest stavení starobylé, v němž z ukázání statut obecních soused sousedu překázky činiti nemá, aniž také on
Vavřinec, že by toho k němu býti nemělo a čímž by Silvestra z toho vyvésti měl, ničímz neukazuje, protož páni
úředníci tak toho při tom zanechávají.
12. 1529.
Rukop. Č. 2103 f. 289. Silvester sladovník a Kateřina k. vinici III stL, kterážto ldí
na Biskupkách podle téhož Silvestra a Anny Betlemské,
od Bartoše Vosla a manželky jeho Barbory za LX k. m.
Též jinou vinici VII str. s polovicí lisu, kterážto leží
na BiskuRkách podle Sedláko,vské a téhož Silvestra od
Martina Sorfa za C k. m. Urok k M. B. před Tajnem
'/2 k. m.
13. 1533, 15. října. Rulwp. č. 2142 f. P 8. (Kšaft
Silvestruv.) My purgmistr a rada St. M. Pr. známo činíme
naším tímto listem - že stojíce před námi v radě urození vladyky Ondřej Tatek z Kuřího a Beneš Roh
z Vlkanova, spoluradní naši, podali jsú nám kšaftu nebožtíka Silvestra, souseda našeho, na papíře jeho vlastní
rukou sepsaného a k tomu pečetí jeho zapečetěného a to
za živnosti jeho, celého, nehýbaného ani kterak porušeného, oznámivše při tom, když jsú k žádosti jeho z povolení a z rozkázání našeho s písařem naším k němu
byli vysláni, že jest ta vuole jeho konečná, tak jakž sú
jej čtúcí slyšeli, byla, což koli týž kšaft v sobě drží a
zaVlra, kterýžto kšaft když po jeho smrli podle práva
mě,ta Pražského byl otevřín a čten, toto jest v sobě
držel:
Ve jméno - . Já Silvestr, měštěnín St. M. Pr., jsa
navštíven nemocí - takto o témž statku řídím a ta jest
vuole má: Item statek svuj všecken mocně odkazuii a
dávám po mé smrti Kateřině, manželce své,' Janovi, Barboře a Voršile, dětem svým, však rozdílně jednomu každému. Item Kateřině, manzelce své, odkazuji a dávám
duom svůj, v němz bydlím, s tím se vším, což k vaření
piva a té živnosti náldí, jakožto slady, drva, peníze, kteréž v rukou má hotové, i dluhy na šenkýřkách, chmel,
toho všeho aby užívala až do smrti své bez překážky

dětí mých. Jestliže by pak jaký nedostatek na ni přišel
tuto jí dávám vuoli a moc, aby ten duom a oeb chmel:
nici pro~ati mohla ~. žádné nouze. netrpěla. Item J ano{i,
synu sv emu, odkaZUJI dva domy, Jeden, kterýž slove Siruockovský, ležící proti sv. Klimentu jdúc k mostu a
druhý zadu, který sem koupil od pánuov Petrovských,' ležící protI sv. Anně, kterýž mám dckami zapsaný. Item
Bar~ore, . d~el-i své, odkazuji a dávám dvě stě kop míšo
a detem JeJlm, ale ta suma aby jí vydána nebyla, leč by
"J1l1CI CD by za ty peníze koupila a na té vinici aby před
kem zapsáno bylo padesáte kop m. Janovi, vnuku mému
a synu jejímu, a k tomu rovný díl s jinými· dětmi'
jestlize by pak Jan, vnuk milj, dříve let došlajch umřel'
díl jeho spadni na Barboru; matku jeho, dceru mú. Itel~
Voršile, dceři své, a dětem jejím, které" má aneb míti
bude, také odkazuji dvě stě kop m., aby také zahrada
aneb vinice za tu sumu koujJena byla, Voršila aby toho
ú do let dětinských užívala; jestliže by pak Uršila, dcera
má, prve umřela a deti po ní zuostaly, díl její spadni na
děti pozuostalé; pakli by také děti jsúc zemřely, též
spadni na Uršilu, dceru mú; a ta suma aby jí dána byla
z toho listu, kten'ž mám na p. Viléma Vosečanského.
Item co se pak vinice čtrnádcti strychuov a chmelnice
dolýče, to obé dávám k požívání Kateřině, manželce své
až do jej, smrti; ncž kdyby se Jan, syn muj, ol'enil:
tehdy. toho obého aby spolu uzívali a též také spolu náklad clmlI. Po smrti pak Kateřiny, manzelky mé, toto
Jest vuolc má, aby vinice i c!lll1elnice spadla na Jana.
syna mé~o, a on až do smrti své toho obého užíval, však
znamcmte s touto výminkou, aby moci žádné vinice ani
chmelnice prodati, dáti, zastaviti nemohl, než dal-li by
~1U .~. B. dědice, po smrti jeho aby na dedice jeho,
jcstl!zc by let došli, to obé spadlo; pakli by dědicové
jsouc dříve :et došlajch zemřeli, to obé aby, vinice i
cl:melmce, pnpadlo na Barboru a Uršilu, dcery mé, II
~etr Jlcb a om aby se o to rozdělili. Item také oznamuji,
ze mám sto zl. ub. na zlatě a deset zl. rýnských též na
úat~ tu, při nicb., tčcl: dal sem Kateřině, manzelce své,
" ver~e. ruce SChoval! a v tom nepochybuji, že se tak,
pokud, Jest vuole má, zachová. Item také oznamuji. že
mán,; l~st. hlavní na pargameně a na týž list dobrú v~oli,
v ;'CIl1Z jest JI~tec urozený pan Vilém Vosečanský z Voscean oe, len JIstý lIst dávám Kateřině. manželce své a
Janovi, synu svémn, mocně, aby oni n~b jeden z nicl~ té
sumy mohli dobývati, k sobě přijíti i také kvitovati tak
jako já s;lm aneb jakoby ode mne naň měli dobrú' vuoli
tím ,'ším právem; a jil' mi dáno na ten list sto kop m. a
na ostate~'. sumy jest dobrá vuole udělána. Item po smrti
pak Katenny, manželky mé, tato jest vuole má, což se
toho domu a dluhuov i jiných věcí, kteréž sem byl jí
dal a které by po ní pozuostaly, dotýče, o to všccko
ab~. se rovnč
rozdělili
všech trý, Jan, Barbora a
Urslla, a dluhuov společně, zvlášť na šenkýřkách a na sedlácích, aby dobývali. Item i toto aby mezi nimi na rozdílu nebylo: jest stříbr pět, Janovi najvětší s přikrýva
dlem, Barboře jedno, Uršile jedno a Kateřině, manželce
:né, dv!:, kteréž sú zastaveny od Valenty. Item tato také
Jcst vuole má, jestliže by Jan, syn mllj, aneb která dcera
na tom, co' sem komu odkázal a dal, přestati nechtěl a
nějaké soudy činiti chtěl, ta jest vuole má, aby takovému
nevolnému více z statku mého dáno nebylo než dvatceti
kop mK a díl jeho spadni na jiné děti. Item pi-i tom
doi.tdal sem se svajch milajch přátel, p. Klimenta z Železné ulice a pana Jiříka mečíře od zahrádkuov v potře
~.~cb Kateřiny, manželky mé, a Jana, syna méllO, op oufotetl nemají II oni jimi se spravovati a bez rady a vě-

dbmí j~ch aby nic nečinili. Item k sv. Pavlu do špitála
o?kazujl 10 k. m. na věži, kdyby kol i ji dodělávali a prve
mc. A tomu chci, aby Jan, syn muj. ožeň se nebo neozel\ spolu s mateří užíval vinice, 'ač senl o té vinici
~~hoře byl zřídil, aby teprv když by se oženil, jí užíval,
l'Z takto chci a také aby spolu na tu vinici náklad činili.
n:1' toé. vuole a moci, aby jí prodati, zastaviti nemohl, t~
at sVUJ pruochod má i ten nápad a při tom aby znostala
vuole má, jakž nahoře stojL A což sem komu tímto
kšaftem poručil, to všecko manželka má' bude povinna
vydati. A toto poručenství činím, sobě moci pozuostavujíc.
Stalo se v středu před sv. Havlem 1. MDXXXIII a tento
kšaft ,vú vlastní pečetí zapečetil sem. (Publikováno 4. prosince t. r.)

14. 1548, 2. března. Rulwp. č. 2129 f. 145. Vedle
toho jakož jest Uršila Věžová obeslavši Kateřinu Silvestrovou vinila ji z 35 k. m., kteréž jest na vinici naložila
žádajíc, aby ona i lla místě sirotkuov přidržána byla a
takových 35 k. zase navrátila. Proti tomu od Pavla z domu
Silvestrova, manžela Kateřiny Silvestrové, mluveno, že se
tomu místa nedává, neb ten náklad na vinici stal sc jcst
za živnosti staré Silvestrové. kteréžto užívání náleželo, ale ona Uršila žádného tu užívání nejměla tehdyť
jí žádný náklad nenáležel. A takový náklad j:něl je;t
staré ,Silvcstrové dán býti při vánocích i nedočkavši
toho casu umřela. vrtel pak od stolice učiněný a J. Mtí
arcikníZctem stvrzený to v sobě obsahuje, že to všecko
což po ní Kateřině Silvestrové znostalo do spolku n~
podíl a né samé Voršile Věžové náleží. P~něvadž pak těch
35 k. m. po ní jest zuostalo, nejsou povinni jich Voršile
vyd~vati, tímv dokládaje, že zápis 1. etc. XLIIII jest vyzdvlzcn a pocet teprva 1. XL jest učiněn, při kterémž
hned počtu Kateřir,a, někdy Jana Silvestra a nyní Pavla
rnanzelka, to sobě jest vyrnínila, že s Voršilou Věžovou
nemá se oč sčítati, poněvadž jí tu ten náklad nenáležel;
nd na místě staré Silvestrové že k tomu přikročiti chce
:;:-. Tu p. purgmistr páni -- vypovídají: Poněvadž Katenna Sllvestrová jsúc od Uršily Věžové z 35 k. m. za
některý náklad vinicní obviněna tomu, aby za ní táž suma
~ýti vncjm~la) odporu neučinila, než od sebe 1111uviti dala,

ze tech 30 k. do spolcčnosti sirotčí náleží pro tož těch
35 k. m. ona Kaleřina povinna jest na právě položiti a
strany II hizali mají, Kateřina-li Silveslrová stará za živn~s~i sV,é ten n~klad sama dělala čili Uršila Věžová peneZI svyml nakladala_ Ac!. fer. VI. post Reminiseere.
15. 1548, 3. listopadu. Rnlwp. č. 1028 f. 3. My
FerdlOand oc. P~,:ě~adž se v předešlé vejpovědi na právě
v Star. M. Pr. ucmené to se nachází, aby poručníci ten
duom staré Silvestrové, komuž mohoů, prodali a podíly
z toho podle pJ-ísudku vydali a budeli chtíti. buď vona
Vor~íla sobě k ruce takový duom ujíti an'eb kdo jiný
pTátel v tcn trh vkročiti, že toho bude míti vuoli.
A on Pavel Kapr, aby táž Voršila jmenovaného domu
s~b~ k ruce ujíti. nechtěla aneb tejž dUOln jemu po uči
Bene,,; trhu pust}la aneb jej komu jinému prodati chtěla,
tO;1O !cst ~epokala1. Z t?ch příčin táž Voršila při přede
šle vypovedl se zuostavuje. Dán v sobotu po Všech
svatých,
č. 2117 f. 161. Uršila
k. d. na rohu mezi domy Hlouškovým a kříže
ce,:veného od poručníkuov nebo Jana .Silvestra a paní Katenny z ChVOJence, manželky někdy téhoz Jana Silvestra,
a od lv~arkéty, dcery někdy Barbory Silvestrové, za 200
k .. gr. c. Act., [cr. V. post Dorotbeam. (V kvitancích jmenUJí se: Jan Stolc, Uršily Silvestrové manže1.)

.

16.

1549, 7. února. Rukop.
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č. 2118 f. 176. Bartoz Mladé Boleslavě a Anna k. d. od
Voršily Silvestrové za 287 1 /, k. gr. č. Act. postridie
Lamperti.
18. 1571, 13. srpna. Rukop. č. 2120 f. 110. (Kšaft
Voršily Silvestrové.) lIly purkmistr a rada St. M. Pr.
známo činíme že Voršila SilvestrO\'á mezi postřihaci,
měštka naše, dožádavši se toho při nás, aby k ní sousedé
přísežní vysláni byli, že míní o statecku svém pořízení
učiniti, ona takový jest pořízení - učinila va předně
oznámila, že nade vším statečkem svým Sebestiana
Bubra uzdaře poručníka činí a témuž odkazuje peníze
gruntovní na tom domě, kterýž jest po někdy otci svém
Silvestrovi Bartolomějovi yedle cervených křížuov prodala. Druhýv pak duom mezi postřihači, v kterém z nyní
jest, témuž Sebestianovi odkazuje - . Stalo se v úterý
po sv. Vítě 1. LXXI. Tomu na svědomí etc. v pon·
dělí po sv. Vavřinci t. r.
19. 1605.
Rukop. č. 1063 f. 443. Zikmund
Kapr z Kaprštejna a Cyprian, Zuzanna, Marta, Anna a
AlZběta, syn a dcery jeho. Paní ]'>Iaruška, manželka
Josefa Bílého Kříže, sestra Anny, Zikmunda Kapra man·
zelky.
20. 1619, 2. srpna. Rulwp. č. 2234 f. 30. Cyprian
Kapr z K., jsa nemocen vyznal, ze jest dlužen Pavlovi
Syglerovskému z Gettensdorfu, hejtmanu panství Kralodvorského a Točnického, 800 k. m. a zapisuje na domll
svém, v němž bydlí, u Silvestru řečeném.
., 1621, 2. dubna. Rulwp. č. 2114.f. 282. P. Valentin Coronius, rektor kolleje sv. Klimenta, k. d. v Platnýřské ulici u Silvestruv řečený vedle domu u Voslrovských ležící od Anny, po Cyprianovi Kaprovi z K. vdovy,
za 1350 k. gr. č.

17.

1567, 18. zan. Rukop.

loměj Frantfurský

Číslo pop. ISDn.
(U červených křížů,

TI

Vostrovských.)
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1424, 21. února. Ruhop. č. 992 f. 140. In nomine domini amen. Ego Anna, relicta olím Nicolai Smuczer, civis Maioris Civ. Pr., ad universorum noticiam presentibus cupio devellire, quod allscultans me viribus destilutam, senis pressam et mortem conlinue imminere
horrcnsque, ne ob bona mea michi de manu dei porrecta
mcis posteris litigiosa iurgia relinquantur, sana tamen
mente existens efficacis memorie et perfruens valida ra·
cione testamentum meum ultimum de omnibus bOllis meis
in hunc modum duxi ordinandum et disponendum: Primo
enim constituo eiusdem testamenti mei testamentarium et
tutorem providum Jacobum Gregorii, civem predicte civitatis Pragensis, fratrem meum dilectum, cuius providencie
el honestati plurími confidunt, precipue quoque ego.
Eidem commissario, fratri meo dilecto, plenam et omnimodam tribuendo potestatem bona mea, que ubicunque et quibuscunque rebus post mortem meam quomodolibet remanebunt,
dividendi, distribuendi et errogandi, prout ipsius consciencie melius, uberius et salubrius videbitur expedire. Post
hoc volo et intencionis mee existit, ut omnia debita ,per
me creditoribus meis contracta, que secundum ius et
consvetudinem dicte civitatis Pragensis racionabiliter demonstra,.i poterint, de bonis meis principaliter ct anle
omnia persolvantur, et presertim \Veleze ancil1e racione
mercedis mediam s. gr., d. Dorothee institrici XXXIII s.,

C. p.

1Mn.

Kropaczkoni sartori XV s. Deinde lego, dono, tribuo ac
assigno XV s. gr. predicto J acobo, fratri meo dilecto. in
illis XXI' /, s., in quibus mi chi Andreas braseator, ~ivis
predicte civitatis Prag., pro domo mea ad rubeam crucem,
per me sibi vendita, debitorie ob ligatur. Eciam omne~
et singulos census, videlicet II s. in domo Pieskonis, II.
s. in domo Cunathonis retro gazas maccellorum II s.
nII gr. in domo ad rubeam campanam et XL gr. in
Krzizkone oleatore retro ortum Angeli - . De quibusquidem censibus peto, desidero et opto, quod prefatus
Jacobus - II s. gr. census omni anno ioter captivos el
pauperes dividat et distribuat ob saIutem mee, predeces·
sorum meorum et omnium Christi fidelium animarum.
Ceterum lego atque dono Margarethe, coce Andree predicti,
tunicam griseam cum pellicio "ulpino, Dorotbee YÍrgini
palium flaveum, cistam, magnam almariam et plumam
inferiorem, et Margarethe virgini XXI gr. - . Act. fer.
II. ante Kathedram s. Petri.
1. 1447, 2. ledna. Ruhop. č. 90 f. 141 a Č. 2103
f.
Johannes braseator et Dorothea e. d. ad rubeam
crucem cum braseatorio, braxatorio demptis caldari ct
doleis in ipsis existentibus erga Andream braseatorem
dictum Dupowecz pro L s. gr. AcL fer. II. post Circllmcis. d.
2. 1487, 7. čenence. Rt/kop. č. 2106 f. 204.
Adalbertus diclus Kavalec et Katherina e. domum cum
braxatorlo ad rubean1 crucein titulatam, iteul gazam seu
hutlam, in qua dolia pro predicto braxatorio sunt locata,
que hutla sita est ex opposito preíate domus in alia domo
Johannis a rubea cruce penes domum Pauli dicti Holubek,
aput iam dictum Johannem pro CXXV s. gr. pr. Ac!.
sabbato ante Kyliani.
3. 1492, 12. září. RII/wp, Č, 2107 f. 21. Procopius coquinarius et Dorothea e. d. dictam ad rubeam
crucem penes domum Malhie Albi pnnclpls et domum
J acobi cultellatoris, item gazam pro doliis - erga Adalbertum Kavalec pro CL s. gr. pr. Act. fer. lIII. ante
Exalt. s. crucis.
4. 1493, 31. Njna. Tamtéž f. 49. J ohannes aru·
bea cruce et Dorothea e. d. a Procopio coquinario pro
CLVII';, s. gr. pl'. Act. in vig. 00. SS.
5. 1494, 9. le.dna. Tamtéž;. 53. Johannes de
Střiebro dietus Klepta et Anna e. d. ad rubeam crucem
'a Johanne rrrbea cruce dicto pro CLXXX s. gr. pro Act.
fer. V. post Epiph. d.
6. 1502, 10. října. Tamtéž f. 223. Barthossius
braseator et Anna e. d. ad rubeam crucem penes domum
Silvestri braseatoris ex una et Barbare vidlle parte ex
a1tera a Johanne dieto Klepta, patre suo, pro CXXV s.
gr. pf. S túto přiměnl<ll: Jestliže by nadepsaný Jan Klepla
a Anna m. j. prve zemřeli, než by ten jistý duom byl
zaplacen, tehdy ty penieze na tom domu, které, by po·
zuostaly, i jiný vešken statek na Silvestra, na Bartoše, na
Jana, syny téhož Jana Kleply, aby připadl a připadly beze
všie nesnázky. Act. die Jereonis.
7. 1520, 4. srpna. Rukop. č. 534 ll, f. 12. Staly
se smlúvy svatební mezi Janem, synem někdy Bartoše,
sladovníka od červeného kříže, a Lidunktl, dccrú Jana
mlynáře, takže jest týž Jan mlynál' jmenoval po té2 Lidmile XXV 1<. gr. pr. a výpravu slušnú - . Act. sabbato
ante Sixti.
8. 1521, 17. ledna. Rukop. Č, 99 f. 9(1. Stala se
smlouva o dUOll1, kterýž jest zuostal po neh. Bartošovi
sladovníku od červených křížuov a o zahradu, kterúZ:
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k témuž domu od mnichuov kláštera sv. Klimenta drží
ně v brnění, služby nemaje, pokoje nedal. Ježto matka
pod plat, mezi Annú, po Bartošod osiřalú a Janem syjeho měla by toho vděčna býti, že tak ještě poctivě
nem jejím, taková, takže jest ten duom i tu zahrad~ on
s světa sšel.
jan ujal k dědičnému vládnutí. A z toho má jí paní Anně
Na to od puovoda mluveno: Proti tomu se nemluví,
malce své, vydati L k. gr. č. Však paní Anna jest sobě
aby ruočnice nejměl, ",le aby se jměl na lidi v brnění
k bytu svému do své smrti vymienila světničku, sklep
anebo s tou ručnicí strojiti, tomu se odpírá. Než na zapodle téz světnicky a komoru z druhé strany světnicky a
jíce sobě ručnici připravil. To, což prožalováno,
sklep pevna] na ten zpuosob, aby mohla vína svá, kteráž
z svědomí p. Jandorfara se nachází, kterak nebo Jii'ík
by měla, klásti v něm a dokudž by vína neprodaÍa, vždy
volal, plosil pro P. B., aby ho nezabíjeli, však že Reichkaždý rok aby ho užívala. Act. die Anthonii.
štejnar s ním Zachem, nic na to se neohledše, naň ho
sekali, az ho i zamordovali. Ježto, by i to tak bylo, ze
9. 1521.
RullOp. č. 2lO3 f. 254. Jan, syn
by on nebožtík Jiřík prve byl jinýho zabil, tehdy tito
sladovníka od červeného kříže) maje sobě
jměvše s něj. moci dosti, nejměli sou ho zamordm'ati, ale
domu téhož u cerveného kříže tajmž Bartošem
Zase od Zacha mluveno: Svědomím
ku právu dát!. odkázanú a o druhú polovici s Annll) matkú svú,
tím p. Jandorfara, na kterým sobě strana mnoho pokládá,
jest SmhlV!l učinil, a lak ten vešken duom provolal jest
nic se to, rovně jako i jiným, neprovozuje, neb se toho
soudem.
nic nedokládá, aby on Zach jej Jiříka zamordovati jměl;
10. 1542, 1. dubna. Ruhop. č. 2142 f. U Z. (Kš aft
nel že toliko nějaký hlas jest p. Jandorfar slyšel, ale na
Lidmily Křížové.) 1íy purgmistr a rada známo činíme koho se to vztahuje? Kdyby Recnštejnar zde byl, dal by
kterak Lidmila IGížová vdova, sladovnice, někdy souseda
svědomí, že jest jeho Jiříka, bráně se jemu a maje s ním
v neděli po Početí .P. M. I. XLI
naše, uciIlila kšaft odpověď, zamordoval, jakož pak prve Anna Zeidlicová
- takZe Agnežky a Markéty, dcer svých, a podle
k němu o to přistupovala, ale ro~umějíc tomu, že na
nich všeho statku svého - ustanovuje poručníky Prokopa
něm nic nevezme, zvláště když jest k tomu příčinu dal,
Závorku, Kříže; mistra pivovárského - a Jana Živnůstku
- . DllOm svuoj tl cerveného kříže, v němž bydlí - též . i tak jest nechala a na něho Zacha se navrátila. - UkaI zuje z svědomí,
kterak se k pokoji strojil, brav na se
také ty dvoje hony dědiny u města Stříbra, item platu
brnění a rucnici krátkou, braň zapověděnou, broky nabiv
z též dědiny XIII k. gr. od Mitrlo\'é zadri:alého, item VII
na ně pfišel, ač puovod to barví, že na zajíce chodil.
k. m. za Valentou v městě Stl'íbi'e za nějakou' slodolku
Však se to ví, že v pancířích na zajíce nechodí ani jich
pozuostalýcll odkazuje svrchupsaným dcerám svým - .
v světnici nestřílejí. A nad to ani s dlouhou ani s krátkou
Fakli by oblÍ dvú P. B. od smrti neuchoval, teda
ručnicí on Zeidlic jest choditi nejměl, neb mu to v soudu
dílm'é jich na :\Iikuláše, bratra jejího, bytem ve vsi Hokomorním nalezeno bylo, když jesl jměl s Hynkem Karušanech, a na Zuzannu, sestru její, aby připadl. - Stalo
lenicí .činiti; však přes to, jak nevážný byl, dal se nase v sobolu před Květnú nedělí 1. XLII.
cházet! Ještě s zapověděnou zbraní, z kteréž když mezi
ll. 1544, 13. května. Rulwp. č. 534 ll. f. ZO.
ně udeřil, tohoto Marka porazil a jemu kabát zvířecí laSlaly se smlúvy svadební k svatému manželství mezi Mar·
kovými broky prostřelil, a \'e váčku nnož, 17.ici, všecko
kétou, dcerou někdy Lidmily Cervené Křížové, a Zacha,třískal. Ale i p1'edešle, jak Zeidlíc svuoj život vedl. jest
1''yáš~[lJ) synem Zacbové, .. a to taková, že předkem p.
věc vědoma, že více na rathouze a v šatlavě býval, .neZli
~\JaľLIn. Farkaš a p. mistr Tomáš z Javořice na 111fstě p.
v svém vlastním domu - .
purgmlstra a pánuov, jakozto vrchních poručníkuov po
Tu p. purgmistr a pá.ni - vypovídají: Ačkoli Zach
té? i\larkétě, věnovali jsú L k. gr. C. a výpravu
sladovník tomu jcst, aby Jiříka Zcidlice zamordoval odeslušnú. A těch I, k. gr. jmenO\'aná Markéta ujišťuje na
přel) však, že z svědknov to se nachází, když RecnšÍejnar
domu svém řečeném li červených křížuo\'. A zase na
Jiříkem Zeidlicem řečmi neslnš"ými se potkli i kordllv
druhú straull nadepsaný Zacharyá:i proti tomu obvěnil i
na sebe dobyli, on Zach sladovník jemu Recnštejnarovi
s jcjími sto k. gr. a XXV k. c. do dne a do roka. Po
pomo~níkem se postavil a když Jiřík Zeidlic z vokna
dni pak a po roce jakž se koli tíž manželé snesou to
vyskociv utíkal, Zach s jinými za ním Zeidlicem běžel a
pb tom stůj. Acl. fer. nI. post Stanislaum.
'
\' tom Jiřík Zeidlic jest zamordován. A aby Zach při tom
12. 1547, 10. prosince. Rulwp. Č. 2129 f. 133.
mordu sekáním podle jiných Jiříka se nedotýkal anebo
\. té ph, kde:!. jest Anna Zeidlicová s Voršilou, nevestou
že jest se svému násilí brániti musil, toho jest podle
svou, obesla"ši Zacha sladovníka vinila jeho, kterak on
práva on Zach neukázal. I z tech příčin jej Zacha do
pomocníky svými Jiříka Zeidlice, syna j,jího a manzela
vezení berou. Ac!. sabbato post Concept. M. V.
této uršily, nenáležitě na Újezdě zabil, kterýž braně při
13. 1548, 25. května. Tamtéž f. 159. Jakož jest
sobě nemaje, jich jest pro P. B., jsa zs.elraný, prosil, aby
Zach sladovník, jsa na rukOJmích, žádal, aby z rukojemství
ho nezabijeli. Však pro to přes to on Zach s jinými jest
propuštčn byl, poněvadž by nálezu, který se naň stal
Jeho zamordoval. Proti tomu od Zacha mluveno: Dosti
dosti učinil, llcb ne jednou, ale po dvakrát "ězení jest
stlžně luto se na Zacha a jeho pomocníky zaluje, ale aby
trpěl, ,Í Anna Zeidlicová zádala, aby p. purgmistr páni
Jací kde pomocníci byli, jich se nevidí. I toho se při
toho cmiti nerácili, nébrž aby k němu' podle mílezu a
žádá, aby
té vč ci byli opatřeni, jako by to tak
p1'edešlého připsání J. Mti K6 i J. Mti arciknížeCÍ zacho·
v skutku bylo, že by ho Jiříka on Zach zamordovati jměl.
vali. Tu p. purgmistr páni - vypovídaj'í: Poněvadž
Než chce oznámiti, jak se jest sběhlo, když se jest trefil
se našlo. že by llálezu - za dosti se státi mělo, protož týž
mezi tovaryše na ujezd, tu on Zeidlic na něho Zacha
~1ále:-v v své ;elosti se zuostavnje a tímto vysvětlením,
s slovy ·se dosti posměšnými utekl, chtěje mu službu
]esthze Zachar vod dneška v osmi nedělích - jiné osoby
li biřice
nO\Toměstského zjednati, dávaje 'přícinu řecÍ í
jisté při právě nevystaví, kteráž by zřetedlně ten mord
skulkem. Nebo měv týž Zeidlic s jinými ciniti, tak jakž
Jiříka Zeidlice na sebe přejala, tehdy povinen bude on
s~ .na to i v brnění a zarukáví připravil, nabiv sobě ruč*
Zach tu pokutu, kteráž na pomocníka mordu neřádného
ll~Cl br2ky mezi ně jest střelil, az jednoho porazil. A tak
právem vymčřena jest, nésti a trpěti. Act. die Urbaní
vzdy, ceho Jest hledal, našel, když lidem, stroje se na
papae.
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XXiI. Na Maria1L nal/lěstí. -

Č. p. 190n.

XXII. Na 1'vlaria1$. namésti. -

17. 1569, 13. ledna. Rulwp. č. 991 f. 541. Jakož
14. 1551, 3. července. Rukop. č. 2129 J. 266.
jsou se jisté přípovědi na statek po Zachařovi ,sladovníku
Jakož jest Anna Zeidlicová vznešení na p. purgmistra
staly _ jest čtena přípověď Marjány, Jiříka Skody, jirpány učinila, kterak by až posavad s ním Zachařem
cháře z Nov. 11'1. PL, manželky, a dala promlu\-iti: Že
o mord někdy Jiříka Zeidlice, syna jejího, místa a konce
ona Kateřina přípověď a příbuzenství i vlastní, krevnost
neměla a on se k tomu hned nic nemá, aby k jakému
s nebo Zachařem dostatečně provozuje, tak že Zolka, Zaporovnání s ní o to sstupovati chtěl, neb ještě z ní k jechařova matka, vlastní sestra jest byla Jakuba z Nucic,
jímu většímu zármutku posmÍšky má, tak jakoby svým
otce jí Marjány. Neb. Zachař byl od sestry a lIíarjána
předešlým vězením toho všeho odbyl. A protož, poněvadž
tato od bratra, a tak sestra ujčená. Proti tomu od
ta věc již na čtvrté leto se protahuje, prosí za opatření
Voršily Silvestrové a Reginy Hynkové mluveno, že se
spravedlivé. Tu p. purgm;str a páni - za odpověď
ony na oba domy po Zachovi Bezrukým pozuslHlé nepodávají; Poněvadž vysvětlení naše, které se stalo na ortel
tallují, než toliko na ten dum jeden u červeného kříže
náš předešlý páni rady nad apelacími vyzdvihnouti
po Žofiji, snad tetě Marjány, zustalý, poněvadž týž dLun
jsou ráčili s tím doložením, že toho při předešlém orteli
koupen by byl otci jich Bartošovi a Janovi, jakž při
zuostavovati ráčí, a aby od nás jaké jiné vysvětlení mimo
konci zápisu tuho se zjevně dokládá. Kdež i to jest ukápředešlé na týž nález činěno býti mělo, náležité není,
záno, že on Zach za živnosti své byl jest té vule, aby
protož chtějí·li strany toho při J. Mtech hledati, stalo-li
týž dum prodal, ale toho učiniti nemohl, jakž se sám
se jest předešlému orteli od něho Zachaře tím vězením
k tomu přiznával, dokudž Voršila Silvestrová živa jest.
za dosti, čili čím větším on Zachař jí Anně Zeidlicové
Zase od Marjány Škodové mluveno: Aby ten dum
jest povinnovat, to se při vuoli jich zuostavuje. Act. priu červeného kříže odevzdán býti neměl Zachařovi, v tom
die Procopii.
se Regina a Voršila mejlí; pro tož aby z takovýho omylu
15. 1558, 3. března. Rukop. č. 990 f. 81. Jakož
mohly vyvedeny bejtí, po:!ala ku přectení spo!ečného
jest Markéta od červených křížuov podala spisu kšaftovstatkův vzdání mezi Markétou, dcerou Lidmily Cervené
ního nebo Jakuba Kyšperského při pHtomnosti Mandaleny,
Křížové, a Zachařem, k tomu n11uvíc, že 11arkéla, mankovářky z Vodňan, jeho sestry, a zádala, aby jí dluh od
želka jeho Zachaře, majíc sobě ten duOlu ji;; zdědilej,
něho nebožtíka jí povinný, kdy~ jej v nemoci opatrovala
odevzdala jest jej Zachařovi, manželu svému - .
a náklad na něj činila i také některé věci po smrti jeho
vyplacovala, čehož suma 36 k. m. učiní, zaplacen byl od
Tu Pvo purgmistr a páni vypovídají: Poněvadž
toho, kdož by ty věci po něm pozuostalé míti a vzieti
Marjana Skodová to jest prokázala, že od J,~kuba ze vsi
chtěl _. Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poně
Nučic dcera jest zplozená aneb. Zachař od Zofky, vlastní
vadž se to nachází, že ona Markéta za živnosti Jakuba
sestry jeho Jakubovy, a tak je Zachařova teta a nejblizší krevní
Kyšperského jemu stravu dávala a na líkařství a jiné popřítelkyně s' městem při právě Nov. 1\'I. Pro trpící souseda
třeby na něj nakládala, kteréhožto nákladu a dluhu 26 k,
jest, z těch přícin dává se jí proti jiným na statek Za1
gr. m. jest se sečtlo, a po smrti jeho 3 / 2 k. a 14 gr.
chaře sladovníka za právo. Act. fer. 5. in octal'a Epiph.
za něj jest dala, též také po tom sečtení 16 k. on Jakub
Tento nález od rad nad apelacími jest potvrzen. (Viz
některý čas živ byl a za něj náklad jest ona Markéta
rukop. č. 1028 fol. 80.)
v tom času činila a peněz pujčujíc jej opatrovala, i z těch
18. 1569, 28. ledna. Rulwp. č. 1172 f. 38. V pápi'íčin Mandalena kovářka bude li chtíti ty věci po něm
tek po sv. Pavla na víru obrácení slal se popis včcí poJakubovi vzíti, jí Markétě ty sumy - zaplatiti jest pozustalých po Zacharyášovi sladovníku: Duom rcčený u cervinna. Act. pridie Trans!. S. VVenc.
vených křížuov v Platnéřské ulici ležící s piV(lvárem, ká16. 1568. Rukop. č. 1049 f. 216. (Svědomí
děmi i jinými potřebami, zahrada za Smíchovem s kmem
mezi Voršilou Silvestrovou a Reginou Hynkovou z jedné
chmelnice. Stoluov 5 a jedna židle, rohy jelení troje,
~ cÍs. rychtářem k ruce J. Mti Cé., též Mariannou, Jiř,íka
truhly velký prázdný 2, lože jedno. "'Jmary na mazhauze
Skody jircháře z Nov. liL Pr. manželkou, Martinem Zivprázdný 3, v komoře almary prázdné k šatuum 2 a truhla
nustkou, Matiášem Kralovickým apatékářem na místě Marjedna velká, Lože jedno velké prázdné a mědčnička nekéty m. j. a Kateřinou Mřenkovou, přípovědníky na staveliká. Zákon latinský psaný a 2 knihy křízové, rohy jetek někdy Zacharyáše sladovníka z strany druhé) Barbora
lení, voštíp, kus mříže zelezné a v jedné truhlici želez a
Voborníková svědčila: Byl jest p. Silvester vlastní bratr
rozličných haraburd Ir ho,podářství nemálo. Truhlicka
nebo Bartošovi Červenému Křížovi, on pak Bartoš měl
malá malovaná, provaz dlouhi k pivu spouštění, sviní
syna, říkali mu Jan. Pak se voženil. Když se voženil, měl dceru
prasných 4 a prasat 28.
illarkétu a Markéta pojala toho Zacha; on se tu dostal do plItern druhý duom slove v Jerusalémě [viz Dlze č. p.
nýho statku. Prolož jsou tyto příbuzný přítelkyně a matka
293.] vedle domu Václava Hořejšího a v něm: Stoly 3,
jich Bartošova i Silvestrova u mne umřely. - Kateřina, Maralmary 2, peřin 8, podušek 5, šatu ov vinutých ó5, sukně
kéty Rejšpanky sestra: To vím, zS' nebo Silvester, tyto
voděvací 2 z českého sukna černého a jcdny poctivice
paní Vo~šily otec, byl vlastní bratr Cerveného Kříže a on
z samišových koZí, kabáty kozený 2, klobouk hedBartoš Cervenej Kříž jeho Silvestru vlastní bratr a byli
bávný jeden a druhý, tykytový černý ŠWJovaný. Knihy
spolu d,?bře. - Marky ta Rejšpanka: To vím, ze jest p.
české 4 a biblí česká pátá, řetězy zeiezné 3 a haraburd
Barloš Co K. byl vlastní bratr Silvestru, pak nebo Bartoše
nemálo. Konvic malých velkých 14, mozdíře 2, mis císyn Jan zplodil Maruši, kteráž jest vzala do statku sobě Zacha
nových 10, talíčuov 13, lože 3, vořechuov vlašských doBezrukýho. A Voršila jest dcera nebo Silvestrova. - Jiřík
brých pytel, dva pytle hrušek a jablek sušených, kratce
Hrdina jinak Koník: Mám to v paměti nebožtíka Silvestra
chmelnicný 4", jedny vidlice, 3 rohy zelezné a 2 rejče,
a bratra jeho Bartoše a Jana Kleptu. Voršila byla vlastní
kely železný jako chmel nabíjejí, necek 17 - .
dcera nebo Silvestra a Regina Jana Kleply. Tof já vím,
neb u Bartoše, když býval starším, bejvali sme v pořádku.
19. 1569, 20. v dubna. Rukop. c. 2118 f. 2l?
_
Brož, mistr pivovárský od červených kříiuov: To
Zmocněn jest Jiřík Skoda i na místě Marjány manzelky
vím, že neb, ]\Iaruše Zachová vzala káď od věiu a vs tasvé, domu u červených křížuov po někdy ZachaŤovi slavila ji u červených křížuov.
<
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Pasche.

Číslo pop. 1900.
(Odděleno od č. p. 190p.)

1. 1481, 22. kvčtna. Rulwp. č. 2106 f. 76. Johannes bursifex dietus Koleso el Katherina e. mediam
domum in suis metis et gadibus distinctam, cuius a!tera
medietas pertinet ad Paulum bunificem, et tota domus
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sila est penes domum Johannis a rubea cruce, aput eundem Paulum pro XVIII/, s. gr. pr. 18to [amen adiuncto,
quod fenestre sex, que sunt de domo memorati Johannis
ad curiam predicti Pauli, nuIlo edificio debent obstrui
vel obumbrari. Act. fer. HI. ante Urbani.
2. 1486. 12. června. Tamtéž f. 180. Brož sulor
e." d. in angulo inter domos Johannis a rubea cruce et
\Venceslai arcuficis erga Johannem bursificem dictum Ko·
lesa pro XX. S. gr. pr. Act. fer. II. ante Viti.
3. 1488, 23. února. Iamtéž f. 221. Jacobus cultellator et Anna e. d. inter domos ad rubeam crucem
et J arossii arcuficis aput Brosium sutorem pro XXV s.
gr. pr. Act. sabbato post Kathedram S. Petri.
4. 1500, 14, července. Rukop. č. 2107 f. 190.
Barbara, relicta Petri coci, emit domum in angul~ penes
domull1 ad rubeam crucem a Jacobo Lupác pro XXXV
S. gr. pr. Act fer. III. post Margarethe.
ó. 1510, 27. července. Rulwp_ č. 2108 f. 63.
Laurencius cultellator et Dorothea e. d. ad s. Martinum
min. penes domum ad rubeam crucem et domum Dorothee vidue a Barbara vidua pro XXXVII S. gr, pr. Act.
sabbato post Jacobi.
6. 1522.
Rukop. č. 2109 f. 250. Vavřinec
Rambúzek nožieř a Dorota m. j.
7. 1527, 2. března. Ru/wp. č. 2110 J. 194. Jiřík
Klech Iložieř z Mělníka a Dorota k. d. v koutě u sv.
Eloi od Vavřince Rambúzka noziei'e za XXXII s. gr. pr.
Act. sabbato ante Translat. s. Wenc. (R. 1529 splácí
Dorota vdova po Klechovi a r. 1536 Jiřík Pernštejnský
a manželka jeho Dorota.)
8. 1530, 24. května. Tamtéž f. 334. Jan Holý
Pikart a Ju1iana k. d. ležící meZI pivovárem červeného
kříže a domem ieblářoyým od Doroty Klechové za XXXV
k. gr. č. Ac!, fer. III. ante Urbani.
9. 1553, 4. prosince. Rulwp. č. 2117 f· 285. Matouš Cibulář a Anna k. d. mezi domy u červeného kříze
a Barbory Hlásné od Juliany Pikartové za LXXXV k. gr.
č. Act. fer. II. post Longinum.
10. 1558, 24. března. Tamtéž f. 409. Viktorin Vopršál a Kateřina k. d. od 1I1atouše Cibuláře za LXXXV
k. gr.
Act. in vig. Annullc. M. V.
ll. 1562.
Schallev, Besc7weibtmg Prags 111,
stl'. 41. Jindřich Bissemius koupil d. od Viktorina Vopršála
za 150 tolarů.

dovníku pozuostalého vedle vejpovědi p. purkmistra a konfirmací pp. rad nad apclacími. Act. fer. lIlI. post Cond.
20. 1574, 12. listopadu. Ru/wp. č. 2118 f. 386.
Václav Vostrovský a Anna k. d. s pivovarem od starodávna u červených křížuov řečený v Platnýřský ulici vedle
domu Silv~strovic, jejž Zygmund mladší Kapr drží,ldící
od Jiříka Skody jircháře, měštěnína Nov. M. Pr., a Marjány m. j. za 275 k. gr. č. Act. postride Martini.
21. 1575.
Rukop. c. 1058 f. 162. (Svědomí
mezi Janem Vítovým rybářem a Petrem Krumpířem.) Václav Vostrovský od červeného kříže: V neděli po sv. Václavě přišel ke mně Jan Vítů rybář s Křížem, sousedem
vedle zahrady mý z Malý Strany, já je pi-idtal před samým večercm. Tu sme spolu sedě rozprávěli. V tom sem
k večei'i šel, zvu je k sobě do pokoje, chtěli· li by ke
mně jíti. Oni mi oznámili, že večcr táhne, že musejí
domu jíti. Bylo již skoro k hodině na noc. V tom sem
já šel do pokoje a oni taky domu v sukních oděvacích
a nic při sobě neměli. Já jich taky nechtěl za tou pří
činou díle zdržovati. Na zej tří slyšel sem, že Jana zsekali,
jakož sem pak krve tratoČÍště viděl na mostě; čehož mi
líto bylo, že se mu tak přihodilo, zvláště když při sobě
nic neměl. - J\Iartin Laštovička z Malý Strany: Když
sem šel v hodinu na noc v neděli po sv. Václav II z Malý
Slrany přes most do Star. M., tehda křičeli pro boží milosrdenství, aby sousedi nedali mordovati. Já běžel maje
svíci rozsvícenou a Petr krumpíř drali se s Janem rybá.
řcm o kord. Vydřel jej Jan Petrovi, kterim jest raněn,
a nesl jej do celnice, dal jej schovati. A tak sem jim
svítil do Královský lázně, že ho uvázali. - Yalentin
Klamperna; Když sem dohonil na mostě toho Petra
Nemce, řekl jsem mu: Dej P. B. dobri večer, a on odpověděl: Lekt mi moč. Já řekl: Dej ty pokoj, dám já
tobě taky. On vytrhl kord, běžel za Tanem Vítovým a sekal ho hned. Potom Jan podskočil mu kord, převrhli se přes
kámen a já kord vytrhšc mu dal sem mu přes hlavu asi
dvakrát. Chtěli sme ho vésti ku právu a oni ho nám jacísi z Malý Strany čtyii vytrhli. Polom sme šli do celnice,
dali sme ten kord a dovedli sme ho do Královský lázně.
22. 1595, 29. listopadu. Rukoj. č. 2113 f. 36. Jan
Vos(rovský vzdal dum s pivovárem u červených křížův
i-ecený a jiný všelijaky statek svuJ Barboře, manzelce svý.
_ Však manželé z toho ze všeho statku" jsou sobě vyminili Jan domu s vostrovem pod mostem Pražským Je úřadu
téhož mostu uáležejícího, k tomu zahrady nad mostem,
a Barbora 50 k. gr. č. Ac!. in vig. Andreae ap.
23. 1597, 4. prosince. Tamtéž f. 83. Zmocněn
Prokop Dvořecký z Volbramovic a na Konicích domu
s pivovárem u červeuých křížův Jana Vostrovského pro
120 k. m. za pšenici.
24. 1598, 20 února. Rttlwp. č. 2113 f. 89. Kněz
doktDr Melichar Trevinius, rektor cís. kolleje Soc. Jesu,
k. d. i s pivovárem u červených křížův řečený proti kuru
sv. Eloi ležící od Jana Vostrovského za 1000 k. gr. č.
Act. fer. VI. post Remini8cere.
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c.

Číslo pop. 190p.

(Dum Jehlářovský.)
!

I

1. 1444.
Rulwp. č. 2102 f 445. Agnezka
z Medvědice e. d. in angulo post ecc1esiam s. JlIartini et
penes domull1 Andree a rubea cruce erga J\fartinum braseatDrem et Procopium, vitricos b. M. V. de lacu, pro
XlI s. gr., prout soli dicti parrochiani ab Urban o tele
coloratore testamentaliter datam et legatam habuerunt.
2. 14+8, 17. ledna. Rukop. č. 90 f. 158. Benessius Írenifex et Katherina e. d. in angulo penes rubeam crucem et ecclesiall1 S. Eulogii erga Anczkam, relictam
Sigismundi de Nedvědiče, pro XIIlll2 S. gr. Act. die b.
Antl!.
3. 1473, 10. února. Rukop. č. 2105 f. 329. Blasius smigmator el Barbara e. d. penes eeclesiam S. Martini Min. et domum J ohannis a rubea cruce aput Benesium frenificem pro XLII. S. gr. pr. Act. die Scolasticc.
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4. 1477, 30. října. Rukop. č. 2106 f. 2. Johannes
Gzel et Dorothea e. d. in angulo penes brasealorium Jo·
hannis a rubea cruce aput Blasium saponistam pro L s.
gr. pl'. Act. fer. V. ante 00. SS.
5. 1478,20. května. Tamtéž f. 13. Paulus Tichava
bursifex et I\Iargaretha e. d. aput Johannem Kzel pro XX V
s. gr. pr. Act. fer.. IlII. ante Corp. Chr.
6. 1483, 1. března. Tamtéž f. 120. Thomas acufex et Dorothea e. d. penes ecclesiam s. Martini l'din.
et domum Johannis Koleso erga Paul um bursificem. Aet.
sabbato post Malhie ap.

nebylo, kterémuž bez pncmy překázky činiti
právo nedopouštie. Ale že zi'etedlně jest viděti znameni.
tou uj mu světla do svetnice Janovy z příčin toho ~'yořeší
jenž stíní oknóm jejím jakž z strany zahrady Stěpán~
Opavského, tak také i z strany zahrady samého Jana, je.
lioŽ světnice jest, protož poněvadž on Jan což sobě do
Stěpána, souseda svého, obtěžuje ujmu světla skrze vořeší
jeho tolikd i sám sobě svým vořešÍm zastíniv překáZí
i z té příčiny dle spravedlnosti povinen jest Jan sá~
u sebe najprv, což na překázku svetlu j.eho vořeším jest,
odprázdniti. A to když i se stane, on Stěpán též - má
ten vořech odtud vytíti. Act. fer. 5. post Dionisii.

7. 1484, 23. července. Ru7wp. č. 2119 f. X 11.
(Kšaft Tomáše jehláře.) My slarší obecní Starého Města
Pražského vyznáváme SCl kterak - spolustarší naši vyznali jsú a vysvědcili před námi jednostajně, jakož ku
prosbě a žádosti Tomáše jehláře, súseda našeho, vysláni
jsú byli od nás k němu na kšaft, že týž Tomáš, ačkoli
ncmocen jsa zřiedil jest před nimi poručenstvie
o slatku svém takže činíc Murytia jehlářc a Jana
Raka kožišníka, súsedy naše a přátely své - poručníky
Doroty, manželky své, chtě tomu, aby ona jích ve všem dobrém byla poslušna. Potom pak též manželce duom
svuoj, v němž bydlí - odkázal. - Jenž jest dán ten
pátek po lVlářie Magd.
8. 1486.
Ra/cop. Č. 2106 f. 180. Wencesl"i
acuficis.
Tamtéž f. 221. Jarossii acuficis.
9. 1488.
Rltlwp. č. 2108 f. 63. Dorothee
10. 1510.
vidue.
ll. 1520, 6. listopadu. Rulwp. č. 2142 f. C 1. My
purkmistr a rada města Prahy známo činíme, že - Va·
vrincc Rambouzek nožieř a Jan od červených křížuov
vyznali jsú - ze ten úlerý před sv. Mathúšem ap.
byli jsme požádáni od nebo Jiříka jehláře - abychom
k němu přišli - kterýžto leže v těžké nemoci - vuoE
svú poslední - oznámil jest, takze duom svuoj, v němž
bydlel otkázal Dorotě, Václava kramáře z mostku
~anzelce. K jichzto přitísknúti k tomuto listu
v úterý den sv. Linharta.
12. 1521, 11. hětna. Rukop. č. 2109 f. ln Jan
Hlásný a Barbora k. d. v koutě u kostela sv. Eloi a podle domu Rambúzka nožieře od Václava kramáře z l\f<;>.
stku II Doroty m. j. za XXIIII k. gr. pr. Act. sabbato
post Stanislai.
13. 1527, 10. Hjna. Rtt7wp. č. 2153 f. 318". Kdež
sobě obtěžuje Jan z domu Jehlářovského do Stěpána
Opavského souseda svého, jakož má okna z své světnice
d~ zahrádky téhož Opavského, že skrze vyvajšer:í a roz·
kladení proti těm oknóm vořecha Y1aského on do svět
nice své světla míti nemuož, kteréž se tím ořeším zastienuje. K tomu Štěpán Opavský praví, že on při domu
svém zahrádku, kterúž má, ne teprv ten i jiný vořech
v ní zrostše že jest nikda od souseduov proto nebyl hyndrován, žádaje, čehož od dávna byl v uzívání a což tu
za polěšení má, aby jemu toho příto bylo. Ukázav, že
i soused sám své vořeší při okních svých má, ježto jemn
samému cloní; neb i prve též při těch olmích vyťal jest
vořech, kterýž byl blízek a ke škodě sonsedu, ale že tento
jest podál od oken, vidí se jemu, že na překážku není.
Tu pp. úředníci [šcstipanští] vypovídají: Ackoli každému
sousedu, ktož zahrady při domích svých k svému potě·
šení mají, v těch cožkoli seti nebo i stromy saditi žád·
nému se nehájí, však ten, ktol to činí, prohlédati má,
jakž samému sobě i sousedu což by ku překážce a zvlá-

14. lfi28, 22. prosince. Tamtéž f. 392. Kdež sobě
stěžuje Jan jeblář do Stěpána Vopavského, souseda svého,
a jej viní najprv z toho, že záchod, který';' má proti voknuom světnice jeho, ten že jest přeplněný a smrad z něho
vycházeje že jest jemu škodný a netrpělivý, proto [že] zá.
chod ten není ani vuokol \'ohr,ažený ani svrchu přikrytý.
Též také sobě stěžuje do toho Stěpána, ze podle záchodu
svého počal dělati přístřešek nový a ten pololil aZ k samé
světnici jeho, kteréhožto tu prve nebylo, a že by po tom
přístřešku snadný přistup mohl býti do světnice. A pod
tím přístřeškem že chcc vykopati jálllu k novému záchodu
u samých grunlnov domu jeho. A kdel; jest času přede.
šlého také sobě stěloval zastienění světla do voken svět·
ničnlch j kter)~ž '\:ořech tu li toho záchodu
ze jest
bylo rozkázáll~, aby odtud byl a prázdněn, a
se tornu
dosti nestalo. Zádá, aby v tom ve všem skne pp. lÍČedníky byl opatřen.
Proti tomu Štěpán Opavský pravic, že on sobě zil·
cbodem s\'ým sám smrad činie a že od dráhně let jsa
v tom domu hospodářem, nikda jest od žádného pro ten
záchod překážky netrpěl, neb jest tu od starodá vna; a že
ani té vuole není, jakož soused žaluje, aby co nového
kopati aneb jakú jámu dělati chlěl. A ten přístI'ešek,
kterýž sobě soused stěžuje, že jest tu vždycky bý\'al ku
pohodlí a chování dříví a že jest to i lidem vědomé, neb
jest len přístřešek udělán byl a dopušlien, že té); soused
přístřešek udělal' nad volmy té světnice, obrátil vodu do
zahrady jeho, aby bylo jedno za druhé. A kdež vořeší
připomín", že by jemu do světnice stínilo a že by se
rozkázání dosti nestalo, že tak nenie, než co jest bylo
rozkázáno, tomu se dosti stalo a jest odprázdněno. Ale
poněvadz i on sám yořešÍ své naproti světnici má, více
jemu to zastienuje, ano také i ten přístřešek nad samými
vo kny ,vět1u brání. Než chceli světlo míti, ať sám sobě
odprázdní.
Tu pp. lÍředníci
lam vyšedše taklo vypovídají: Poněvadž v prvním rozkazu na Sbě straně jest dě·
leno, což se loho vO"eší dotýče, aby Stěpán z strany zahrady své vořech vyťal od "oken Jana, souseda svého, jakož
jest tak učinil. a tolikéž i soused jeho měl učiniti a cOl
pl:ekází~ odpr5zdniti. Ale že ještě se nalezá, zvláště když
listem oasu letního se vokryje, že těm voknuom do svetnice stíní z strany obojí zahrady, prolo:" poněvadž sám
Jan od zahrady své svýn1 vořechem sobě :~astienuje a tomu
nic neHká, než na zahradu Vopavskéllo ukazuje, i z té
příčiny, ač chce on Jan svého najprvé \ ořechu odprázd·
niti, když to učiní, tchdy i Vopavský bude povinen to
též učiniti. Pakli se o to snésli mohou a těch vořechuov
tak chlějí nechali, to buď při jejich vuoli. Však t"n pi'ísLrešek, kterýž nlá Jau nad samými vokny světnicnÍmÍ,
skrze nějž zvláště do vokna svrchního sobě stinie, ten aby
sňal a nahoře k svisluom na místě toho přísti'ešku dva
šary aby přidal. Což se pak záchodu Vopavského dotýce,

ště světlu

jest tu od let dávních, ten tak zuostati má; než
však ze jest plný, májej rozkázati Vopavský vyčistiti do dvú
nedělí a to udně potom aby vuokol záchodu i snchu nad záchodem přikryl a vohradil. Což se také přístřešku toho nového dolýče, ten chceli on Vopavský ku pohodlí svému udě·
lati. toho se nehájí. Než aby byl udělán vzdálí dvú loket od
světnice Tanovy pro bezpečnost jeho. Zeď také, ktcráž
iest od zabrady Janovy k zahradě Vopavského, tu on Jan
~c svrchu aby pi-ikryl a vopravil, aby v suše bez škody
sláti mohla, a vodu s toho pHkrytu aby k sobě obrátil.
Fer. 3. post Thome.
15. 1558, 18. července. RII/wp. č. 2117 f. 39. Je·
ronvm rukavičník a Zuzanna k. d. od Barbory Hlásné za
Ll;. gr. č. Act. fer. II. post Margaretham.
16. 1562, 12. října. Rulwp. č. 2118 f. 33. Valen·
tin Libochovskaj kloboučník a Anna k. d. vedle kostela
SIC. Eloi a domu Opršalova od Jeronyma rukavičníka a
Zuzann)' m. j. za LXV k. gr. č. Act. fer. II. post Dio·
nisium. (Peníze pi'ijímá Barbora Hlásná a splácí je r. 1568
Jindřich Dobrýmysle, náměstek někdy Valentina Libochovského.)
17. 1568, 7. května. Rukop. č. 1172 f. 21. V pátek po sv. Florianu stal se popis věcí pozuostalých po
Valentinovi Libochovském kloboučníku: Najprvé sirotci
Jan,
Žofie a Marta, a duom v Platnýrské ul. kou·
sv. Eloi za 130 k. m. Item v komoře na
dvě truhly, jedna velká a druhá menší; v té
větší kaHánek ferštatový černý, dvoje poctivice kožený,
kol.ich koumarový berany podšitej, kožich hřbetovej lišcí
suknem cerným českým pošitý. V druhé truhle menší
ubrus, plachty 3, prostěradlo, cejch a, 4 peřiny,
2 polštáře s povlaky, cínového nádobí 4 konjedna veliká v 6 žejdlíkuov, druhá ve tří žcjdlíky,
v puolpinty a čtvrtej žejdlík. Talíře cínové 4, voštípl' 2, mečíK.
Y svčtnici: 2 sloly, růžky jelení, umývadlo cínové,
almárka v kontě, mčděnička mosazná, hrnec
y ka~llnách~ kotlíky li:: rybám .4 1 kotly 2 k
mu i'cmcslu, rožny 2, rošty 2.
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18. 1576, 27. listopadu. Ru7cop. č. 2118 f. 446. Jin·
Dobrá Mysl kloboučník a Markéta m. j. činí smlouvu
manželskou. Act. fer. nI. post Kathari.:1am.
19. 1ó8!, ll. září. Ruko}'. č. 11'Z3 f. 5. V úterý
po Naraz. P. liL stal se popis věcí po Jindřichovi Dobro·
myslovi pozuostalých. Toto se našlo: Předně Jan a Tomáš
synové, Anna, l\Iarjana, Lidmila, dcery, Markéta manzelka.
Duom nedoplacený 35 k. PL V komoře nahoře jedno
luože pod nebesy s firhaňkem, chudé luože prostý, almara. luožka dvě dětinská. V truhle veliký: kožich lišCí čer
ným >uknem pošilý, plášt prochozenej šuptychovej, kozich votáhlej rudej spratky černými podšitej. Cínového
nádobí: konev 12 žejdlíkclov, jedna 6 žejdlíkuov, jedna
pinetní, 1 tříiejdlíková, 2 poloupinetní,2 Pllldruhého
zejdlíka: d,ya žejdlíky: flašc, lnísy velk)<: 4, 2 menšÍ, talíruov 16. Ctyři peřiny, polštáře 2, podušek 7. Dva vo·
štipy v koutě, cepy vokované jedny. V truhlici: koflík
stříbru); v pouzdře, dva ubrusy, 4 ručníky, 8 prostěradel,
cejcha velká, 12 cejšek na podušky, 2 cejchy po puol.
třetí půle. V jiné truhlici: 9 cejch čeledních, 11 plachet,
8 cejšek na polštáře. V jiné truhlici dětinské šátky.
V almaře šaty chodící ženské a dětinské. Na maLhauze
tři kotlíky k rybám, mědellice, moždíř, 4 rožny. V svět·
nici nahoře: cejnového nádobí 4 větší, 4 menší mísy,
2 šálešní, 2 konvice, 2 řapky, umývadlo, hrnec v kam·
nách. D,ca stoly, 11 peřin čeledních, 4, polštáře. V dílně
3 kotly, čtvrtý na dvoře.
20. 1585, 29. srpna. Rltlcop. č. 2230, f. 119. Ve
čtvrtek den sv. Jakuba ap. stalo se porovnánÍ'i také po·
dělení mezi poručníky sirotkuov pozuostalých po Jindři
chovi Dobrou .Myslí kloboučníku Jana, Tomáše, Anny,
Marjány, Lidmily z jedné a ma~želkou jeho po něm po·
zuostalon a již manželkou Jiríka Repíka, matkou tcjch':: sirotkuov, o duom leZící vedle sv. Eioi v 35 kop. nedoplacený a ze Jiřík Řepík ujal jesti duom. - Act. fer. V.
post Bartholom.
21. 1592, 16. dubna. Rllhop. č. 2112 f. 3'Z'Z. Ale·
xander vVoyt, rektor kolleje císai'ské Soc. Jesu, ,koupil
duom v koutě vedle koslela sv. Eloi od Jiříka Repíka
kloboučníka za 287 ' h k. gr. č. Act. fcr. V. post MiserÍ
cOl·dia.
dřich

XXIII.
V ulici Karlovi
(dht"e v Nožil'shé, Velké ]esuitské tll.).
Číslo pop. 17 5.

(U P ul kola.)
'" 1. 1368, 18. prosince. Rukop. č. 99'Z,f 14. II Liber
V 1 f. 1'Z'Z. Noverint universi. quod ego Taco·

erecti0111171l

bus dictus Czwaijar cultellator, civis Pragensis, tenore
presencium recognosco, me meo, heredull1 eL successorum
meorum nomine matura deliberacione prehabita super
doma tnea et eius area, que in Maiori Civ. Prag. in
plalea cultellatorum penes domnm Nicolai Znóymer in
acie sita inhabito, tres S. gr. d. pl'. census annui et per·

pctui ab omni contribucionis, exaccionis, losunge, stcnre
seu alterius cuiuslibct dacionis onere liberas rite et racionabiliter vcndidisse discreto viro Pesslino VVeyswasser, civi Pragcnsi, ementi ct recipienti pro se, heredibus
et suis successoribus pro viginti octo cum di midi a sexag.
dictorum gross. michi per ipsum Pesslinull1 iam integre
persolutis ad habendum, tenendum, utifruendum et eUIldem cenSUIl1 per eundem Pesslinum, heredes et suos suc·
ccssores deinceps perpetuo possidendull1 pacifiee et quiete
sub terminis cl condicionibus infrascriptis, Ha videlicel,
quod ipsius census medietas, videlicet una cum dimidia
sexagene, in festo S. Georgii venlura proxime et a!lera
medietas, ut pnta \lna cum dimidia sexagene, in festo S.
GalIi deinde proximo isto anno et sic deinceps in eisdem
festis anno quolibet in omnem evenlum de dieta domo ct
ipsius area solvi debentur. In quoconque autem dictorum
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terminorum termino et infra octo dies deinde continuos
census in eo debitus non fuerit persolutus, ex tunc super
ipsum censum sex gr. statim pene nomine accrescent et
consimilis pen a crescet deinde septimana qualibet, quam·
diu census debitus non fuerit persolutus; pro quibus qui'
dem censu et penis predictus Pesslinus T'0tuerit licite et
debebit me vel meos heredes aut superstites, predicte
domus et aree possessores seu inhabitatores quoslibet sine
cuiuslibet iudicii strepitu, quando sibi placuerit, pro bene·
placito pignorare. In quornm evidenciam sigillum meum
in testimonium vero sigilla prudentum virorum Leonis sartoris et Jesskonis de Monk, consulum seu iuratorum civium Pragensium, ad preces meas presentibus sunt ap'
pensa. Datum Prage feria secunda ante festum s. Thome
ap. proxima a. d. MCCCLX octavo.
"2. 1380, 16. června. Tamtéž f. 14. Nos Martinus
Rotlew iudex, Leo sartor, Bernhardus Seidlini de Picska,
Hana Beneschawer, Pesslinus Newmburger, VVolflinus
Clementcr, \Venceslaus Negel, Wenceslaus Gewnher, Pe·
trus Leuthmeritzer, Nicolaus de Nova Domo, Martinus
Laurcllcii, J ohlinus Slin gel, J acobus Ortlini, Erhardus
Lobel, Henricus \Vestval, Theodricus de Ach, Ebcrhardus de Mulhausen, Cunczo glaser et FridEnus Kussenphening, consules et iurati cives Mai. Civ. Pr., tenore
presencimn recognoscimus nniversis, qnod discretus vir
Pesslinus vVeisswasser, nostel' concivis, unam littcram su-

per tres s. gr. den. prag. census annni sa!vam et integram
tune cum infra seriptorum virorum sigi!1is sigillatam nobis
presentavit, euius tenor littere sequitur in hec verba:
[Viz výše č. *1.]
Ut autem presens litte"a per omnes clausulas et sentencias in dieta littera expressas in futurum plenum robur
obtinere valeat, hanc vigore innovacionis maiori dicte no~
stre civitatis sigillo nunc duximus roborandam. Datum
Prage sabbato post festum s. Viti a. MCCCLXXX.

'"3. 1384, 10. května. Orig-. listÍ11a 1miver. kl1ihovny. Nos Martinus Rotlew iudex, Johannes de Ach, Hansa
Leutmericzer, Procopius Bohuslay, Reinhardus de Mulhausen, Erhardus Lobel, Johannes Slingel, Procopius Ni·
colai Longi, Angelus apothecarius, Sigismundus Huler,
Vvenceslaus Stuk de Colpicz, Joha"nes Pleyer, Henslinus
lv!cysner pannicida, Janko Dubcze, Henslinus da Saraw,
Hansa Rost, Ostirva pannieida, Nicolaus de Taehovia
et Pecha frenifex, consules et iurati Mai. Civ. Pr.,
tenore presencium recognoscimus universis, quod discre·
tus vir Eberlinus Czwayar, noster concivis, super vineam
suam et ipsius aream si tam in monte Witkonis in bonis
religiosorum abbatis et conventus monasterii s. Ambrosii

inter vineas Mixonis Hainczelini de Elsacia ex una
ct orphanorum Conradi Hawer parte ex alia duas
mm'cas graves gross. den. prag., sexaginta quatuor grossos
pro marca cornputando, census annui et perpetui sponte
SilO,

heredum et successorum suorum nomine vendidit et

in publico nostre civitatis iudicio coram nobis more so·
lito resignavit honeste matrone Ele, quondam Jeclini
Czwayar relicte, nostre concivi, ementi et recipienti pro
se, heredibus et successoribus suis pro viginti s. gr. dicto
Eberlino plene persolutis. ldcirco ipsius census medietas
in festo s. GalIi vcnturo proxime et alia medietas census
eiusdem in festo s. Georii dcinde proxime secuturo isto
anno et sic deinceps anno quolibet deinde sequenti cl
perpetue de premissa vinca ct ipsiu, area dicte Ele, heredibus et successoribus ipsius sol vi debet, contradiccione
qualihet non obstante. Quandocumque autem in aliquo
premissorum festorum festo ct infra octavam deinde con·
tinuam census, ut premitlitur, debitus diete Ele, bere-
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dibus et successoribus ipsius non fuerit persolutus. GY
tuno. super eundem cen sum n.on solutum quatuor gros;i
nom.lne pene c~'escent, et conslfnilis pena crescet deinde

sepllmana quahbet super eundem censum, quamdiu non
fuerit persolutus. Pro quibusquidem censu et penis aecretis poterint in premissa vinea et ipsius arca auctoritate
proprla, sive de quorumcunque hominum auxilio volucrint
pignerare. In quorum testimonium sigillum dicte no;;tr~
civitatis Pragensis prcsentibus est appensum. Datum Pra"e
feria tercia proxima post dorninicam, qua canitur Canta~c.
anno d.

*4.

ffi.

trecentesinlO octuagesimo quarto.

Tamtéž. No, Marlinus Rolle\v iudex [atd. jako výše č. <"2.] - tenore presenci um recognoscimus universis, quod bone,ta matrona EIa, relicta
quondam Jacobi Czweyar cultelbtoris, nostTa concivi;;
de iIlis viginti s. gr. d .. pr., pro quibus' duas marcas gra:
ves super ymea Eberhm Czweyar cultellatoris si ta in monle
\Vilkonis ioter vineas orpbar.orum Conradi Haweri et
Mixonis vinitoris emit et legittirne comparavit, iuxta cornmunem ordinacionem et decretum nostre civitatis predicte
nobiscum rite et racionabililer computavit et de predictis
viginti s. gr. computacionis nomine nobis dedit et persolvit
duas s. gr. pecunia in parata. Quapropter dictam Elam.
heredes et successores suos ab omnibus colIectis, bernis;
stcuris, losungis, contribucionibus et ab omnibus alii, civilibus oneribus, que nobis et civitati nostre de prefatis
viginti s. gr. in futurum solvere deberent, quamdiu pretactum habuerint censum, dimittimusde cctero preseutibus quittos, liberos penitus et solutos. In quorum testimonium secretum sigillum nostre civitatis predicte presen·
tibus est appensum. Datum Prage a. d. m. trecenlesimo
1385.

octuagesimo quinto.

';'5. 139&, 17. srpna. Libri ereel. XlI. f. H t.
(Pro ~cclesia s. JiIarie in lacu una s. gr. census de domo
in bivio platee cultellifabrorun1 ad mediam rotam). Con·
slituti coram nobis - d. Johannes, plebanus ecc1esie s.
Marie in lacu - et 1v1ichael cultellifaber a media rota
rccognoverunt, se super omnibus et singulis causis - inlcr
ipsos usque in diem hodiernum exortis el specialitcr super quodam testamento pro dicta ecclesi" legato
in
magistrum Conradum de Braclis, advocatum consistoriicompromisisse. - lbidem stalim prefatus magistcr Conradus - pronuueciavit, quod dictu" IVlichael - singulis
persolval uuam s. gr. cenannis tcmporibus perpetuis
sus annui et perpetui
ecclesie predicte - . Item pronuncciavit, quod d. J ohannes plebanus per se et successores suos singulis Quatuor temporibus - decantet unarn
míssam defunctorum et duas missas legat pro dúnacione
census unius s. gr. predicti. - Acta sunt hec a. - trecentesimo nonagesimo quinlo die XVII. mensis Augusti.
*6. 1401. 29. listopadu. Rukop. č. 997 f. 22. Nos
Pezoldus linicida, magister civium, Sulco de Babicz, Johannes Player, Jessco Kotko, Procopius Nicolai Longi,
\"1 enceslaus Beranko, Cz enko pannicida, J ohannes Otlinger, \"1 enceslaus Chanye, Egidius pellifex, J ohanes Ortlini,
Thomas platner, Henslinus \Veyswasser, Johannes Komyn,
Nicolaus pullator, Pezoldus aurifaber, \Vitko pannicida el
I-lenricus de Egra, cOllSules el iurati civ es lvlai. Civ. Prag.
- recognoscimus, - quia de pleno consilio - honestos
viros Johanconcm Ortlini ct Thomam platner, conconsules nostros - elegimus tutores et executores ad recipiendum - cen sum trium sexag. gross. den. prag. super
domo J acobi Czwayiar, nunc vero Michaelis cultellifabri,
nunccupata ad mediam rotam, sita in vico cultellifabro,
rum, iuxta tenorem littere [supraseripte], que littera honesto viro d. Johanni plebano s. Leonardi donata fuit per
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Henslinum VVeiswasser, civem dicte nostre civitatis Prag.,
ut ex relatibus veridicis eramus informati, et eandem litteram ad acta in spiritualibus fecerat acticare, sed eandem acticacionem viceversa ex actis petivit deleri ad informacionem nostram, pro ut ipsorum vicariorum in mirilualibus recognicio per litteram ipsorum et eorum sigillum
erat ad nostrulU consilium destinata. Pro quibus III. s. gr.
ipse plebanus et successores sui senicia Pesslino salczer
et nxori sue et eorum liberis quolibet mense annuatim
peragere debent omni anno cum tribus leccionibus vigiliarnm cum laudibus vel cum VI leccionibus sine laudibus
et tribus missis, ut est moris, una cum cantanda et aliis
legendis complendis, prout hoc in actis lucidius continetur, tali condicione adiecta, quod semper in evum consilium nostre civitatis Pragens;s potestatem habeat alios
eligere de consilio in tutores istis morientibus, deficientibus vel negligentibus ad premissa plenius explenda.
Ad. a. d. MCCCC primo in vig. s. Andree.
<"7. 1401, 5. prosince. Tamtéž. (Copia littere vicariorum ad consilium directe.) Vicarii in spiritualibus d.
archiepiscopi Pragensis, apostolice sedis legati, vobis prudentibus et circumspectis viris, dd. magistro civium, iudi ci et iuratis Mai. Civ. Pl'. significamus, quod veniens ad
llostram presenciam honorabilis vJr Johannes, rector ecelesie parochia!is s. Leonardi eiusdem civitatis Prag. proposuit, qualiter ipse - ab obligacione cuiusdam líttere
super censu trimu s. gr. pro census - Ruper domo l\iichaelis cultellifabri nunccupate ad mediam rotam confecte
et eidem per bone memorie Henslin\jm Weiswasser - date
ac in actis nostris descripte recedit et recedere omnino
intendit dicens sibi, ecclesie sue et ipsius successoribus
ex hoc utilitatem et comodum non evenire, petens per nos huiusmodi obligacionem annullari, cassari et irritari. Nos
peticionibus dicti d. Johannis tamquam iustis et racionabilibus annuentes predictam acticacionem et alia inde secula el sequenda annullamus. irritamus et cassamus. Datum Prage a. d. MCCCC p;imo dic quinta mensi. Decembris.
<;'8. 1426, 12. června. Rt/kop. č. 2099 f. 186. luxta
amicq,hilem composicionem
Wenceslaus sutor dictus Crný suo, Petri, filii sui - nomine recognovit, se
debitorie obligari in lUl S. gr. racione tcstamentalis de·
legacionis Svate, quam fecit amice Jane J ohannis fabri
super bonis ví1le Buben, ad dictum Wenceslaum legittime
dovolatis - . Act. fer. lIlI. ante Vili.
*9. 1433, 10. června. Rukop. č. 2099 f. 35l.
Facta est composicio et concordia pretexlu sacri matrimonii inter Ssimkam ex una et \Venceslaum Černý suto·
rem parte ex altera, quod prefata Ssimka debet apponere
lolam substanciam suam, quam habere dinoscitur, ipse
velO W cnceslaus viceversa deputat eidem Ssimce, conthorali sue, VI S. gr. dotalicíi super domo sua ad mediam
rotom dicta penes domum Stankonis lapicide. Act. fer.
lIlI. ante Corp. Chr.
1. 1439, 2. června. Rukop. č. 90 f. 40. Petrus
Horicz aurifaber emil domum dictam ad mediam rotam
sitam in acie ex opposito ortulí monasterii s. Clementis
inler domos Ambrosii cultellatoris et l)etrzikonis pellinCiS hmcmde
erga Petrum Czrny sutorem pro XXIlII S.
gr. Act. fer. III. ante Corp. Chr. (Peníze gruntovní kvituje Petrns sutor, natus olím Crny sutoris.)
2. 1442, 9. srpna. Rukop. č. 90 f. 74. Cristannus cirothecarius et Anna e. d. ad mediam rotam erga
Petrum aurifabrum pro XXVII. Act. fer. V. ante Laurencíi. (Kvituje Regina, relicta olim Petri aurifabri, nunc
conthoralis Hanussii de Stupicz r. 1444.)
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3 1455, 17. dubna. Rukop. č. 2105 f. 36. Simon
sutor et Anna e. d. ad mediam Totam penes domum Michaelis cultellatorís immediate erga Krystannum cirothecarium pro XXXV s. gr. Aet. fer. V. post Cond. pasche.
4. 1472, 11. srpna. Tamtéž!. 323. Bohuslaus, lilius Nicolai aurifabri dieti Okacz, et Barbara e. d. ad
mediam rotam in acie inter domos l'IIichaelis cultellifabri
et Jacobi Dousek a tergo aput Johannem, filiurn olim Simonis sutoris, pro XL S. gr. boem. Act. fer. III. posl
Laurencium. (Kvituje Johannes ponderator specierum, filius olim Simonis sutoris.)
5. 1474, 20. října. Rukop. č. 2141 f. 187. Bohuslaus Okáč aurifaber cum Barbara, uxore sua, fassi sunt,
qnia tenentur iusto debito CXL S. gr. Andrisoni mercatori et Michaeli Šlaic et oblig·ant debitum memoratum
super domo sua ad mediam rotam
Act. fer. V. ante
Undec. m. v.
6. 1480, 27. května. Rukop. č. 2106 f. 59. Mathias Horčička et Margaretha e. d. ad m. r. inter domos
Wenceslai Roller et Michaelis cultellifabri hincinde situatam aput Bohuslaum Vokáč pro L s. gr. Act. sabbato
ante s. Trinit.
7. 1481, 21. července. Tamtéž f. 81. Johannes
cistator et Margaretha e. d. auteriorem ad mediam TO tam
in platea cultel1ifabrorum inter domos Michaelis et Mathie
Horčička hinc inde situatam apud eundem Mathiam pro
XLV S. hto notanter expresso, quod mlirus dividens domum auteriorem Johannis prescripti et domum posteriorem Mathie Horčička debet esse communis, quem reformare debent tempore ingruente equis sumptibus. Similiter et canale simultaneum habebunt. Item Johannes
prefatus debet obstruere fenestras illas duas ad domum
posteriorem di cti Horčička respicientes. Item Mathias H.
debet obstinere penu celarii ipsius Johannis et ibidem in
penu facere armarium pro sua necessitate. Item Johannes
cistator spidromium seu latrinam suam debet purgare per
domum antedicti Mathie. Act. sabbato ante Magdalene.
8. 1496. - Rulwp. č. 94 I f. 13l. Johannes men·
sator a media rota fassus est se teneri et debitorie obligari in xun S. gr. Zalman Judeo de Zacz et has obligal super domo sua minori penes domum eiusdem Jo·
hannis sita. Act. fer. II. post Galii.
9. 1497, 7. červua. Rukop. č. 2JOl f. 124. Johannes gladiator dictns Hnát et Dorothea e. d. acialem
ad m. 1'. penes domum J ohannis mensatoris ex una et
domurn Tohannis Prus parte ex altera erga prefatum Johannem mensatorem pro LXXX s. gr. PL Act. fer. IIII.
post Bonif.
10. 1519,15. září. Rukop. č. 2142 f.A15. (Kš aft
Jana Hnáta mečíře.) Ve jméno - . Já Jan Hnát mečíř,
nleštěnín Pražský, vyznávám -

takže duom svuoj, v němž

bydlím, i jiný vešken statek - otkazuji Uršile, manželce
své milé - jiežto k radě a ku pomoci přidávám poruč·
níka slov. p. Jana ot žáby, zetě svého. - . Dán 1. etc.
XVnII ve čtvrtek po Povyšellie sv. kříže.
ll. 1521, 14. února. Rukop. č. 2109 f. 154. Vít
mečíř a Kateřina k. d. na rohu jdúce k mostu mezi domy Zikmunda Vanickovic a Heverníka ze zadu od Voršily, vdovy Hnátové, za LXXV k. gr. pro Act. die Valentini.
12. 1527, 8. července. Rt/hop. č. 99 f. 255. Vít
mečíř listem podepsaným a Kateřina ll. j. seznali jsú
dIuzni býti CL k. gr. pr. Janovi apotékáři, Anně m. j. a
tu sumu ujišťují na domu svém, v němž bydlejí, leZíciem
v Nozieřské ul. na rohu vedle domu Martina rucnikáře
a Mikuláše HIadiče obostranně, kterýž slove Hnátovský,
55
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na takový zpuosob, že ho jim Janovi a Anně mají hned
postúpiti k užívání; a jestli ze by on Vít mečieř těch CL
k. v roce nedal, tehdy tajž duom má jim dědicky zuostati. Act. die Kyliani.
13. 1527, 8. července. Tamtéž f. 255. Službu svú
vzkazuji slovutné a vzácné opatrností p. purgmistře a páni
milí. V. Mtem oznamuji, kdež sem byl dlužen p. Janovi
apatekáři od sv. Klementa dluh spravedlivý, ze sem se
o ten dluh s ním sečetl před p. doktorem Mikulášem,
skolastikou kostela Pražského, a před p. Václavem Trčkou
z Vitence, a jest toho dluhu učteno puol druhého sta k.
gr. č. A tak se s ním o to pred týmiž pány srovnal, že
jemu v tom dluhu (nemaje na hotových penězích) postú·
piti mám domu svého v Nožieřské ul. A jestli že bych
jeho v roce nevyplatil, tehdy jemu má i manželce a dě
dieóm jeho týž duom dědicky zuostati. A teď dále to
všecko, aby jemu p. Janovi apatekáři na týž duom zápis
do knih městských vložen byl, poručil sem na svém místě
Kateřiuě, manželce mé. I pro tož V Mtí za to prosím,že
ráčíte jemu takový zápis tudiež kniehami městskými dopustiti zapsati. Jdto pečeti své nemaje dožádal sem se
téhož p. Václava z Vitenče, že jest tento list zav.ření mého
svú pečetí zapečetil. Dán na hradě Pražském 1. ~c etc.
XXVII v pondělí den sv. Kyliana. Vít mečíř z Prahy etc.
14. 1549.
Rllkop. Č. 21ľZ f. 171. Johannes
apatykář z Nožířské ul. vzdal duom Dorotě m. své. (Urči
těji opakováno 24. dubna r. 1562.)
15. 1575, 9. srpna. Rukop. č. 473 f. 153. (Bartoloměj mečíř s D'orotou apatikářkou.) Jakož jest Bartoloměj mečíř vinil Dorotu Joannesovou apatykářku z toho,
kterak by od jejího záchodu, kterýž jest v jeho gruntu, mu
škodu znamenitou nésti musil; pak nemaje ona k tomu
záchodu spravedlnosti žádné, toho žádá, aby k tomu při·
držána byla, nby sobě záchod v gruntu svém udělala a
od toho upustila. Proti tomu od Doroty mluveno:
Poněvadž jest Jan apatykář, manlel její, domu svého
v držení byl více než od 48 let a v těch všech letech,
což tu hospodářem byl, i ona sama po něm tu zustává,
nikdy žádné překážky žádný jemu ani jí v tom jest nečinil, takže i ona v pokojném uZÍvání jak domu svého,
tak i toho záchodu v tom zpusobu sou užívali, protož
žádá při takovém starobylém užívání zustavena býti - .
Ačkoli teď nedávno před dvěma neb třmi lety od nějaké
kovářky na to nastoupeno bylo, že by jí škoda nějaká
od dotčených záchodu se děla, však toho jest nic více
neobdržela, že toliko to, aby Dorota ty trouby opraviti a
vycvikovati dala, což jest i vyplnila.
Proti tomu od Bartoloměje mluveno: Domníval se
jest, že Dorota něco podstatnějšího ukáže, jakou svobodu
k tomu místu má a jestli je kdo nějakým zápisem osvobodil, aby takového místa v pro střed síně tohoto Bartoloměje užívati měla. Ač se to patrně ukazuje, že jest ten
dum před mnoha lety v jisté sumě postoupený a před
tím že ještě mnozí držitelé téhož domu byli a nic k tomu
neříkali, i tof jemu Bartolomějovi na škodu nic bejti nemuže, nebo předkové mohli a vuli měli to trpěti, pokud
chtěli, ale tento Bartoloměj uznavše, že ten záchod jemu
jest na velikou škodu, více a déle jeho v svém gruntu a
síni trpěti nemůže - .
Tu pp. úředníci [šestipanští] vypovídají: Poněvadž
jest to Bartoloměj mečíř toho, proč by Dorotu apatykář
ka od místa záchodního, Heréhož od starodávna užívá,
pustiti a je jinam sobě předělávati měla, ničímž v příči
nách hodných neprovedl, nýbrž z očitého spatření a dávního a starozitllého stavení tomu se vyrozumívá, že ona
Dorota nic tu nového nedělavši ani začínavši, jako i man-
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zel její, od starodávna toho pokoje zadního v užívání
byla, z té příčiny při užívání starobylém se pozustavuje
však na takový zpusob, ač chce·li toho užiti: Aby te~
trativod pod těmi troubami zdí vukol vyzdíti a sklepem
což i jí k lepšímu budoucímu jest a bude, nechajíce dír;
pro špunt, kterýž by po každém ldízení vždycky zase
vlozín a zemí zasypán, aby smrad odtud k němu do síně
pocházeti nemohl, býti mohl. A lak vedle takového opatření Bartoloměj mečíř nad tím trativodem schod dřevěný
nebo kamenný k svému pohodl( udělati bude moci - .
Stalo se v outerý po Nalez. sv. Stěp.
16. 1581, 20. srpna. RU/lOP· Č. 2120 f 401. (Kšaft
Doroty apatykářky.) Ve jméno - . Dorota, pozuostalá
vdova po někdy ]ohannesovi apatykál'i - jsouci v ne·
moci těžké postavena učinila jest Haft - v· něděli po
sv. Agapitu 1. 1581 - oznámivši - že domu svého Petrovi apatykáři v ty sumě, zac by koli prodán býti mohl,
postupuje. Item štoudu velikou cínovou odkazuje na
křtitelnici do nového kostela u ]ezuituov, item lolikéž do
téhož kostela odkazuje dva moždíře veliký s palicemi na
udělání nového zvonu - . Na stavení nového kostela u Jezuituov 50 k. m, odkazuje, k tomu 50 liber cínového nádobí na svícny do téhož kostela - . Item na kalich pozlacený s patinou XL k, gr. m. do kostela nového k Jezuituom, kdež pochována býti má, odkazuje. - Item oznámila, že nadepsanému Petrovi Opitiusovi apalykáři ten
duom svuoj za 700 k. m. pouští. Item na učení chudým
žákuom v vopatským domě proti špitálu u mostu Praž·
ského XV k. tll. (Publikováno r. 1582.)
17. 1582.
RU/lOp. Č. 1060 f. 101. (Svědomí v příčině kšaftu Doroty apatykářky.) Mathyáš
Rormeystr zlatník svědčil: Tak jakž jest poručení p. purg·
mistra obeslán sem, abych se dal na kšafth najíti paní
Doroty apatekářky, tak sem učinil, tam sme se shledali
před domem Marek váčkái' a Blažej, písař přísežný z dolejší kancelláře, i tak sme šli do světnice, a paní Dorota apatekářka nás přivítala a ruky nám podala děkujíce,
že sme se na žádost její dali najíti, lu oznámila, že by
chtěla pořízení učiniti a svou vuoli nám sepsati dáti, lak
sme my kázali vystoupiti všem z světnice, sami sme jen
tři zuostali, já Mathyáš, Marek váčkář a Blazej písař. Tak
ona rozprávěla a kšáfth, souce dobrého, zdravého rozumu, rozkazovala psáti, a my sme se jí otázali, má-li ně
jaký krevní přátely, aby na ně nezapomínala, a ona od·
pověděla, že žádných nemá, a lak o svým statečku, jakž
jest v kšaftě sepsáno, jak sme prve vysvědčili, při tom
zuostavuji a to její vuole celá a dokonalá byla, a pan
rychtář tu nebyl, jedno my sami tři svrchu jmenovaní,
nic víc. - Marek Gleezl váčkář svědčil: Tak jest bylo,
že sme byli slovem p. purgkmistra obesláni k té paní
Dorotě s Matyášem Rormeystrem; když smc k ní prišli,
že jest nám ruky podala, jsoucí zdravého rozumu, že jest
nám poděkovala, tu jesli vuoli svou oznámila, co by chtěla
komu učiniti a u přítomnosti přísežného písaře že jest
všecko sepsáno, co jest komu kšaftovala, a pan rychtář
J M. Cé přítomen nebyl ani neradil, aby měla co komu
kšaftovati, a my sme se jí potom ptali, měla-li by kde
jakého přítele, ona oznámila, že nemá žádného. Dále nic
víc nevím. - Blažej Kasavský, písař z kancelláře do,
lejší, svědčil: toho sem povědom, když sem na onen čas
služebníkem p. purgkmistra obeslán byl, abych šel na
kšafth k někdy Dorotě apatykářce, tak sem učinil, a týž
kšafth při přítomnosti Mathesa Rormeystra, Marka Gleczle
váčkáře, jakž sama táž Dorota apatykářka oustně po artykulích oznamovala, sem spisoval, a jeden kazdý arty kul jí
před nimi sem přečetl, k nimžto se jest přiznávala a po-
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tomně sepsavši
četl a spečetil,

týž kšafth sem jí jej všecken zoupIna pře
a k tomu se kšaftu ,"přiznala. že jest ta
vuole její, ale J. M. Cé rychtáře p. Sebestyána Agrikoly
při spisování téhož Haftu jest nebylo ani jiného žádného,
než nadepsaní Mathes a Marek; více nevím. - Anna
Budynská, z domu Jakuba Augustyna podruhyně, svědčila:
~d)'z jest paní Dorota stonala, že jest vždycky se k panu
Sebestyánovi, J. M. Cé rychtáři, utíkala, buď jakékoliv nedostatky měla a dělala Hafth nejednou než několikrát,
a vzdycky jeho za ochranu žádala; při této poslední svý
hodině prosila, abych pro něho šla, aby pořízení činila,
ab)' po její smrti soudu a hadrunku nebylo, a že jest
mne často vzdycky v jejích nedostatcích buď když stonala nebo když se jí peněz nedostalo, k němu posílala,
a on ji opatroval jako dobrý pán, a ona mu řekla tak,
můj milej pane Sebestyáne, již mne opatrujte, já se vám
v tom poroučím, neuchová-li mne p. Bůh, já vám chci
dobře Heiniti i manželce vaší, a že tělo mé dáte poctivě
pochovati, a on jest tak učinil, všecko všudy oběhal a
opatřil; více nevím. Jan Fryč, s."toličkář, svědčil: paní
Dorota apatykářka měla sobě p. Sebestyána, císařského
rychtáře, za dobrého přítele; nic více nevím.
18, ló82, J3. června. Rukop. Č. 2122 f. 411. JaDorota, vdova po Johannesovi apatekáři - od·
v 700 k, m. duom svůj s apatekou nárožní ležící
obostranně mezi domy Marka vačkáře a Bartle Trvehele
mečíce Petrovi Opitiusovi apakkáři tak a na teu zp~osob,
aby on Petr Opitius do těch 700 vydal těm osobám, .což komu
odkázáno jest - i aby všemu tomu zadosti se stalo, p.
purkmistr a páni dvě osoby radní ráčili sou naříditi, aby
mezi Petrem Opitiusem a těmi kšaftovníky ty věci vyři
zovali a II tomu dohlídali, aby ve všech klausuHch témuž
kš aftu dosti učiněno bylo. - Act. pridie. Corp. Chr. p.
19. 1594,
Rukop. Č. 1061 j. 344. (Svědomí mezi Kateřinou, Jakuba Mauze manželkou, a Janell! Baptistou Vlachem.) Anna, Petra Opiciusa manželka,
svědčila: Seděla sem v apatyce a rozprávěla sem s jednou paní a pohlédla sem, co se to křičí, a on ji bil ně
jakej mezi oči, a vždycky ji pohlavkoval, ona před Dře
lavic schovávala za sloup hlavu a zalerejl-ala se rukama
mezi očima, a spadla jí rouška s hlavy i mantlík, a z něho
taky plášť spadl, a jeden zlatník přišel k němu a trh ním,
a 0;' šel od ní, a ona mu řekla: Počkej čtverácká šelmo,
proc ty mne pereš? A on jí řekl: Počkej kurvo, však
nebude na tom dosti, a on potom šel sem k rynku a ona
bězela za ním; a nesla nějaký jablka a lucernu sklennou
v mošně, to jí on všecko vyrazil. Více nevím.
20. 1615, 22. července, RullOp. Č. 2233 f. 277.
Stala se smloura mezi Filipem Telotem a Janem Macper.
gerem, materialisty z města Aušpurku, z jedné a Petrem
Opiciusem apatykářem a Annou m. j. strany druhé, jakož
Petr Opicius po učiněném účtu Filipovi Telotovi a
Macpergerovi dluhu za zboží materyalské 318 zl.
rýn., kai.dý zlatý po 60 krejcařích počítaje, dlužen-ujišťují tu sumu na domě svém.
21. 1619, 28, února. Rukop, č. 2114 j. 259. Jifík
ml. Taurer apatyleář a Jakubina m. j. k. dum nárožní
v osadě M. P. na louzi vedle domu Jana Prunara od Anny,
po něledy Petrovi Opitiusovi pozustalé vdovy. za 860 1<.
gr. č. (Kvituje Anna Opitiusová a syn její il1aÚáš Opitius.)
';;,ó
1624, 17. září. Ta1ntéž f. 336. Jiří Rajk, rnince
prai.ské gegenhandler, a Anna tll. j. koupili d. nárožuí
,-edle domu Václava Prunara ležíci od Jiříka Taurera apa·
ty káře za 1000 k. gr. č.
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1624, 17. září. Rukop. Č. 2234 f. 220. Jiřík
Rejnk přiznal se, že jest dlužen záduší kostela M. P. nad
louží 175 k. m.
1626, 23. března. Tamtéž f. 351. Tomáš Winkler
a Anna Lidmila k. d. od Jiříka Rejka za 600 k. gr. č.

*

Číslo pop.

no.

1. 1439, 13. dubna. Rukop. Č. 90 f. 36. Ambrosius
cultellator et Dorothea e. d. in plate a cultellatorum situatam intcr domos Petri aurifabri a media rota ex una et
relicte Przibiconis parte ab altera erg a Barthossium Baroch cultellatorem et Annam, conthoralem ipsius, pro X
s. gr. Act. fer. II. post Cond. pasche.
2, 1439, 30. června. Rulwp. Č. 2099 j. 481. Anna,
conthoralis Barthossii dieti Baroch cultellatoris, fassa est,
se in lilI. s. gr. Margarethe, Mathie Obešlo de N ova
Civ. Pro conthorali, quod quidem debitum condescendit ei
in Ambrosio cultellatore, prout sibi domum vendidit, ad
solvendum. Act. fer. III. ante diem S. Procopii.
3. 1443, 26. listopadu. Rukop. Č. 2099 f. 802.
Arrórosius cultellator fassus est, se debitorie obligari in
octo S. gr. Anne, conthorali HenricI Gawlenecz, proscri·
bens pecuniam super domo sua situata inter domos Cri·
stanni cirothecarii ex une et Galli, nati relicte Przibiconis, parte ex altera. Act. fer. III. post Katherine. \Zaplaceno r. 1448.)
4. 1450, 30. prosince. Rukop. č. 90. f. 187. Michael cultellifaber et Jana e. d. inler domos Crislanni
cirothecarii et J ollannis Býček erg a Ambrosium cultellatorem pro IX s. Act. fer. HU. ante Circumc. d.
5. 1455.
Rukop. č. 2105 f.36. Michael cultellator.
Tamtéž f. 323. Michael cultellifaber.
6. 1472.
Ruhop. č. 2106 f. 59. Michael cul7. 1480.
tellifaber.
8. 1488, 26. ledna. Rttkop. č. 2106 f. 220. Michael Lízal cum Jana, conthorali sua, resignat domum suam, quam inhabitat, penes domum ad mediam rotam et
domum Petri textoris tele Johanni pellifici de Nova Civ.
Pr. dicto Zpurný el Marthe, conthorali eius, Hoc tamen
adiuneto, quod prenominati coniuges hanc potestatem pro
se reliquerunt, ut sint potentes hospites in eadem domo
usque mortem et idem Johannes Zpurný debet sepetactos
coniuges vietu et amictu honeste procurare usque ad mortem eorum, sicut bonum hominem dece!. Act. sabbato
post. Cónvers. s. Pauli.
9. 1488, 25. června. Tamtéž f. 236. Johannes
cultellator dictus Prus et Anna e. d. erga J anam, relictam
Michaelis Lízal, cum consensu Johannis zpurný pro XXV
s. gr. pr. Act. fer. HH post. Joh. B.
10. 1497. - Rttkop. č. 2107 f.124. Johannis Prusll. ló05.
Tamtéž f. 261. Stephani soustružník.
12. 1516, 21. října. Rukop. č. 2108 t. 193. Jan
měšecník k. d. v Nozi~řské ul. mezi domy Hnáta meeíře
a zámečníka leiící od Stefana soustružníka za XLV k. <Tr.
č. A jestli že by P. B. ho od smrti ueuchoval, ten du~m
aby na žádného nepřipadl, nd na Dorotu, sestru jeho.
Act. fer. III. Undec. m. V. (Dorota zřekla se svého ná·
padu sice r. 1517, !CČ splácí do r. 1525.).
13. 1521, 17. prosince. Ru/wp. č. 2109 f. 211. Martin ručnikář a Kateřina k. d. mezi domy Víta mečíře a
55*
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od Doroty, dcery někdy Ondřeje
Ca1ty a sestry neb Jana měšečníka za LV k. gr. Č. Act. fer.
lll. post Lucie. (Zaplaceno r. 1529.)
14. 1532. - Rukop. č. 2134 f. 111. Martin ruč
nikář vyrueil Kateřinu m. j. pro dluh z vězení.
15. 1533, 10. června. Rukop. č. 2111 f. 79. Václav
zámečník a Anna k. d. mezi domy Joanesa apatykáře a
Vavřince ručnikáře od Martina ručnikáře za XCVlI1h
k. gr. č. Act. fer. III. post Trinit. (Zaplaceno r. 1539.)

16.

1541, 28.

července.

Rulwp.

č.

2154

f. 51.

Jakož jest nevole vznikla mezi Václavem zámečníkem a
Janem truhlářem, sousedy, o zeď, kteráž při dvoře Václava příčně ldí, na kteréž jest on Jan sám chtěl stavení
postaviti elc. pak ta nevole mezi nimi jest porovnána na
takový zpuosob, že on Jan truhlář má vystaviti tu zeď
na svuoj groš do místa na vajš, pokudi jest vyznamenáno,
a krov cihelný na témž pokoji novým nic výš než lokte
nad zeď souseda svého Vondráčka vostruzníka proti pokoji Václavovýmu. A té zdi společně mají užívati oni i budoucí jich. Což se pak pavláčky dotýče, tu jemu Václav
propouští, aby sobě Jan pruochodiště do toho pokoje
skrz tu zeď udělal. Však kteréž jest od Jana volmo pod
pavláčku k Václavovi na dvuor, do toho mříži železnlÍ má
udělati. A nad pavláčku v střeše dymníkem jedním neb
dvěma má sobě světlo přivésti a jiných žádných voken
v té padaci nemá b)'ti. A vajše té pavláčky nemá stavěti, než jakž jest prve byla. Stalo se ve čtvrtek po sv.
Jakubu.
17. 1566, 8. února. Rukop. č. 2118 f. 123. Lukáš
StřížkQvský vzdává zboží své Anně m. j. a táž dům svůj
manželi. Act. fer. Vl. post Dorothee.
18. 1569, 12. ledna. Tamtéž f. 212. Marek KlecI
vačkář a Kateřina k. d. v Nožířské ul. mezi domy
Joanesa apatekáře a Konstantinovým od Lukáše Střížkov
ského za 200 k. gr. Č. Act. fer. IlII. post Trium regum.
19. 1601, 27. prosince. Rukop. č. 2113 f. 226. Jan
Prunar zlatník a Alžběta k. d. mezi domy Petra Opicia
apatekái'e a Kateřiny Třebické od Kateřiny Gleclovy, po
někdy Markovi Gleclovi vackáři vdovy, za 450 k. gr. č.
20. 1619. - Rukop. č. 2114 j. 259. Jana Prunara.
21. 1620, 9. července. Rztkop. č. 2234 f. 103. Jakož jest někdy Jan Prunar zlatník, měštěnín St. M. Pr.,
jsouc od P. B. těžkou navštíven nemocí, kšaft učinil a
tím 'statček svůj paní AlZbětě, manzclce své, s dítkami
jejími poručil,jakž týž kšaft, jehož datum 1. 1618 v neděli den sv. Simona a Judy a publikován 28. Januarii
I. 1919, to v sobě zavírá, i po?ěvadž po témž Janovi
Prunarovi zlatníku Václav, Jan, Simon a Jindřich, čtvero
dítek s ní s paní Alžbětou splozených, na živě pozůstalo
a statku svého vlastního, O němž tak týmž svým kšaftem
zřídil, mimo toliko samý dum v St. M. Pro proti třem
bílým labutím ležící, ten jest ona paní Alžběta Václavovi,
nejstaršímu synu svému, poněvadž řemeslu zlatnickému se
vyučil i také za mistra přijat jest, v sumě 1200 k. m.
trhem jest pustila, od dílu svého na témž domě dokonce
upustila. (R. 1623 splácí Anna, vdova po Václavovi Prunarovi.).
* 1630, 6. dubna. Tamtéž f. 359. V sob!,?tu po
Vzkříšení K. P. stala se smlouva mezi Alžbětou Sípařo
.von, Janem, Symeonem a Jindřichem, bJatřími Prunary,
z jedné a Kateřinou Hungelinovou, jinak Cápovou, z strany
druhé a to taková: Jakož jest někdy Václav Frunar zlatník, vlastní bratr nahoře psan)'ch Prunarů, pannu Annu,
dceru nahoře dotčené Kateřiny Hungelinové, za manzelku
pojal, však potomne jak on Václav, tak i ona Anna m. j.,
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oba bez dědicův z tohoto světa skrze smrt časnou vykročili, a ona Kateřina Hungelinová jakožto po dceři své
k ruce i na místě dítek svých j akouž takouž spravedlnost
v statku po zeti a dceři své pozustalým jmíti sobě jest
pokládala - na to jsou se svolili, že Symeonovi a Kateřině, synu a dceři Kateřiny Hungelinové na domě Jana
Prunara, kterýz jest od bratrf svých za 800 k. m. koupil
150 k. m. darem pojistiti chtějí.
'
* 16ó6, 17. října. Rukop. č. 2115 j. 318. Duchoslav J ehelka švec a Anna k. d. vedle domu nárožního
Svíčníkovic a bílýho koníčka od Jana Hozaura a Kateřiny
m. j. za 500 k. gr. m., jakž jest dum ten Kateřina zdě
dila po nebo Judy tě, Michala Kordona m., sestře své

Číslo pop. 168.
1. 1438. 1. února. RlIkop. č. 90 f. 13. Laurencius
cultellator resignavit de domo sita in platea cultellatorum
inter domos olím Papusskonis sutoris ex una et Baruch
cultellatoris parte ex a1tera, Anne, relícte Przibiconis,
quem ab ipsa emerat. Act. sabbato in vig. Purif. M. V.
2. 1443. - Ru/wp. č. 2099 j. 82. Gallus, natus relicte Frzibiconis.
3. 1445, 2. června. Rukop. č. 90 f. 116. Johannes
Býček sutor el Katherina e. d. inter domos Lexonis ex
una et Ambrosii parte ex altera erga Gallum Smolík pro
Hll s. cum X gr. Et de illa pecunia Laurencio cultellatori per unum fertonem singulis annis dare tenetur. Act.
fer. HlL ante Phillippi.
4. ]453, 25. ledna. Ruhop. č. 2141 f. 270. Johannes Býček sutor fassus est, quia obligatur in VIII s.
gr. veri debiti Slaviborio, fratri olím Mutine, et fratribus
eius, quas persolvere promittit. Sivero secus feccrit, ex
tunc prefatus Slavibor aut fratres ipsius dantes IP!2 s.
pueris Galli de Parva parte, a quo Býček domum cmit
debent se statiln de donio ipsiu8 introrrliLtcre - . Act.
fer. V. in Convers. s. Pauli.
5. 1454, 17. ledna. Rukop. č. 90 f. 9. Nicolaus
Trubač braxator cerevisie e. d. inter domos Lexonis sutoris et Lisalonis cultellatoris erg a Johannem Býček pro
XIII s. gr. Act. die Anthonii.
6. 1454, 25. února. Rukop. č.2105 f. 12. Wenceslaus sartor et Anna e. d. erga Nicolaum Trubac pro
XVII!, S. gr. Act. fer. II. post Mathie ap.
7. 1463, 28. dubna. Tamtéž f. 182. Blažsek
Hlúžck sutor et Dorothea e. d. inter domos Michaelis
Lízal et J ohannis far'Otratoris erga \Venceslaum sartorem
pro XXIX s. gr. Ac\. die Vitalis.
8. 1470, 30. ledna. Tamtéž f. 288. Jacobus Dousek e. d. inter domum suam et Wenceslai Lízal ap ut Bla ..
sium Hloušek sutorem pro XXV s. Ad. fer. III. ahte
Purif.
9. 1470, 30. ledna. Tamtéž. Petrus textor e. d.
circa J acobum Dousek pro XX s. gr. Act. fer. III. ante
Purif.
10. 1488. Rukop. č. 2106 f. 236. Petrus
textor tele.
11. 1503, 2. listopadu. Rukop. č. 2107 f. 240.
Petrus Jeseniclc)' resignavit domum suam sitam inter domos Martini sutoris Stodolka cl olím Prus Paulo ssroterio
et Elene, conthorali Viti dietarii. Act. fer. V. post 00. SS.
12. 1505, 18. ledna. Tamtéž f. 261. Georgius sartor et Martha e. d. inter domos Martini sutoris
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Stodolka et Stephani soustružník a Paulo ssroterio et
Elena. conthorali Viti dicti Beladka dietarii, pro XXI s.
O'L p;. Ac\. sabbato ante Fabiani.
'"
13. 1510, 28. února. Rukop. č. 2108 f. 51. Nicolaus faber et Dorothea e. d. in platea cultellatorum inter
do'mos Wenceslai Klouček et Stephani soustružník a Georgia Brada.-ička pro XXUII S. gr. pl'. Ac\. fer. V. post
l\lathie ap.
14. 1513, 10. listopadu. Rulwp. č. 2108 f. 130.
Martin heverník a Kateřina k. d. v Nožieřské ul. mezi
domv Stefle soustružníka a Jana zlatníka obostranně od
1I1ikt;láše kováře za XXXII k. gr. pr. Act. ve čtvrtek den
sv. Lidmily přenesenie.
15. 1518. - Rukop. č. 2155 j. 4. Stala se smlú,'a - mezi súsedy z Nožířské ul. Heverníkem měšecní
kem a Janem od puol kola, kdež jest mezi nimi ruoznice
byla o zeď a o záchod. Co se zdi dotýče, kterúž jestJan
Puolkolo zadělal, té jemu přejí na čas bndúcí a on zase
pro jich dobr'ú v61; měšečníkovi přeje toho, aby sobě do
té z,di vlomě na dva šáry šindelu skrýši udělal v svém
dvoře a Heverníkovi též aby sobě do té zdi vlomě pavlaeku udělal, přikryje, aby za grunt té zdi voda nešla.
A tu zeď všickni na jeden groš nakládati mají. A což se
záchodu dotýče. ten má klízen býti skrze Jana Puolkolu
dům též na jeden groš. Byla-li by také toho záchodu potreba opravovati, též všickni společně na jeden groš nakládati mají. Act. fer. HII. ante Martini.
16. 1521, 24. dubna. Rukop. č. 2109 f. 167. Vavřinec rukavičník a Marta k. d. mezi domy někdy Václava zlatníka a Jana měšečníka od Kateřiny, vdovy Martina heverníka, za XXX k. gr. pr. Ac\. fer. lIlI. post
Georgii.
17. 1537, 24. ledna. Rukop. č: 2111 f. 163. Jan
Konstantin truhlář a Anna k. d. mezi domy Václava zámecníka a někdy Václava zlatníka od Vavřince rukavicníka za L k. gr. Č. Act. fer. nTI. ante Convers. Pauli.
18. 1567, 4. ledna. Rukop. č. 2120 j. 68. (Kšaft
Konstantina.) Ve jméno - . Já Jan Konstantin trusoused St. M. PL, jsa nemocí - navštíven a znamenaje sešlost věku svého - pořízení činím: Předkem
II nejprve Annu,
manželku BYOU, nad syny a dcerami
i nad tímto mým statkem - mocnou poručnící činím,
aby ona zde v tomto dumě do smrti své byla, jí od dítek mých Zádnýho ublížení se nedálo, než aby se jí spravovali. Což se pak dotýče toho statku mého - to vše·
cko dávám manželce mé, synuom a dcerám na rovný
podíl. - Tento kšaft stal se jest - v sobotu po Obře
zování P. Kr. I. 67. (Publikováno 16. května r. 1569.)
19. 1568. - Rukop. č. 1049 j. 4. (Zpráva od paní
Marty, někdy Jana Konstantina truhláře dcery.) Panna
Marta zprávu tuto učinila: Když sem k ty Johance bábě
přišla, ona čeládku svou pryč vyslala a mne do sklepu
ssebou vzala a vystavila dvě truhličky peněz na zem a
mně kázala sud odmelmouti, který v prostřed sklepu
stál, abych v něm nějaký zlatý vzala s nějakým pytlíčkem. Já sem to chtěla učiniti, již sem ten otevřela sud
a ona v tom vzkřikla, chytila mi se hrdla, upadla na
zem i se mnou, napad jí psotník a potom omdlela. A já
J;evěděvši, jak dělati. dopravím ji na lůže i vleku ji.
A ona chtěla ty peníze s truhličkami nésti s sebou i nemohla a já sem je za ní na luože přinesla, když lečela.
A zamkla sem sud i sklep zase a tak ona hned, jak "0Hála, poslala pro jedno malý pachole, kázala mu napsati
maloučkou cedulku paní písařový. nejvyšší, mohla-li by,
aby k ní hned přijela, že jí chce porucenství učiniti. A
paní písařova, jakž ji ta cedulka došla, hned přijela a do
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toho sklepu šla, ten sud vodmýkala. Ale toho já nevím,
vzala-li jest co, či nevzala.
20. 1570. - Rukop. č. 1056 j. 121. Anna mistrová od toulů: Když ta rána boží byla, ten mládenec
jel s mejm manl.elem do Hory, potom do Příbramě, zanechal pláště nový ho u Hory, který sobě tam dal dělati.
Při"ez mi jej pak forman od fl ory, dal mně jej schovati.
Potom nebo Damian ušel od mýho manžela od Příbramě
s tímto Lorencem Frošem, ale Lorenc ostal puol míle
od Prahy aneb. Damian ten den, jakž do Prahy přišel,
se roznemohl a ležel u paní Anny Konstantínky. Poslala
ke mně Kateřinu dccru pro ten plášt. Já ji řekla na to:
Pročež ho u mne nemá nechati? Ona mi odpověděla na
to, kde jsou jejich jiný věci svěřený, tehdy ten plášt
taky má tu býti. Já jí jej dala, řekla sem: Nu, dobře.
Potom když umřel Damian, dali mu knížky na prsy. Já
řekla Kateřině: Ját vám pravím, schovejte vy ty knihy
zase, neb vy z toho musíte dáti počet Lorencovi neb jeho
otci. Když ho nesli (já nebyla na pochovávání) dali mi
zprávu, že ty knihy vzali zase, potom prodávali v tarmarce.
Já k ní došla, řekla sem jí takto: Má milá paní sousedo,
pročež vy ty knihy prodáváte, vy přijdete k těžkosti. Ona
mi odpověděla i s dcerou Kateřinou: Pročež bychme neprodávali, však jest nám nebo Damian odkázal. Já se jí
ptala, kdo jcst byl při tom. Ona odpověděla, že P. ll.
Já řekla: Oni na tom dosti nebudou chtíti jmíti. - Mistr
Jiřík Mikuláš od loulu: J esl taková věc, že paedagogus
tohoto Lorence Damian byl se mnou u Hory, když sme
před morem ujeli.
Pověděl mi, že knihy, z kterých se
on Damian a jeho discipulus Lorenc Froš učili spolu,
pod svěřením dal schovati Konstantince truhlářce. Ty
knihy potom na tarmarce ta stará prodávala. A pro lepší
jistotu toho jeden můj discipulus Jan Kříž koupil od ní
Terentium, v kterémžto Tereutium stojí jméno Damian
Melcar; a druhý discipulus, jemuZlo říkají Mikuláš Mráz,
taky jedny knihy od ní koupil, Vergilium, jehož jméno
taky v nich stojí Damian Melcar. A když sem se jich
ptal, starý i mladý, proč takový knihy prodávají, odpově
děly: Prodáváme jako svý.
Ptal sem se, jak ySOU vaše?
Odpověděly, že je nám nebo Damian odkázal. Rekl sem:
Kdo byl při tom? Pověděly: Pán Blih. Na to sem řekl:
Poněvadž jeho p. otec Lorence Froše na pedakoga i syna
svého nakládal, neměly ste těch kněh prodávati. Potom
z rozkazu cís. rychtáře přivedli sme k ní rychtáře měst
ského, kterýž jí poručil, aby těch kněh neprodávala. Přes
to předce prodávala.

21.

1570. -

Rukop.

č.

1056 f. 137.

(Svědomí

mezi Annou Konstantinovou truhlářkou, též Kateřinou,
dcerou její, a Lorencem Frošem z Opavy.) Firmian Prsten
postřihac: Dožádala se j cst mne Anna truhlářka, abych
došel k faráři, že jest umřel u ní mládenec jeden [Da·
mianJ, aby povolil, aby mu bylo zvoněno a potom aby
prOll přišel. Tak dal svý povolení. Stalo se to v mor pominulý - .
22. 1570, 2. června. Ruhop. C. 991 f. 658. Jakož
jest Lorenc Froš obeslav ku právu Annu Konstantinovu
a Kateřinu, dceru její, obvinil je z toho, že L etc. 68.
nemalcj počet lměh rozličnejch za 30 k. a pláště za 7
kop pod svěřením u nich jest zanechal, a toho ony jemu
navrátiti nechtí. Proti tornu od Anny a Kateřiny mluveno,
aby on Lorenc jim co svěřiti měl, nenadějí se, aby to
ukázati měl. - Lorenc mluvil: Že žalobu svou provozuje,
kterak' Anna knihy jeho v tarOlarce jest prodávala, a
když s ní o to bylo mluveno, dala za odpověď: ze by
to knihy její byly a nebožtík Damian že by je dceři její
odkázal, však že by při tom odkázání žádný kromě P. B.
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nebyl. Proti tomu od Anny a Kateřiny mluveno: Neb.
Číslo pop. 167.
Damian byl u nich, kteréhožlo oni v nemoci a nedostatku
zdraví jeho sou podle své meZnosti opatrovaly a po smrti
*. 14.3.6, 28. ledna . .Rukop. č. 2099 f. 416. Facta
na pohřeb náklad nemalý ueinily. Jeho knihy, a ne Loest amlcabJlls compOSICl? mter Annam, relictam Nicolai
rencovy byly. Než což se pláště dotýče, ten jest pred
Papussek, et Martam fiham suam, ex una et Mathiam narukama a komuž náleží, vydati jej chtějí, však tak, když
tum dieti Nicolai, parte ex aHera occasione domus i~ter
jim to vynahraženo bude, co sou ony buď na nemocného
d?mos re~icte Przíbiconis el Petri pellificis consite per
v jeho nedostatku, buď na pohřeb vynaložily.
dlCtum Nlcolaum rebcte, quod prefata domus ipsis adiuZase od Lorence mluveno: Ze ten Damian, kterédícata est ad equalem divisionem. Act. sabbato post Conmuž se ty knihy přivlastňují, byl jest paedagogem tohoto
vers. s. Pauli.
Lorence, jehožto otec tak dobře na něho Damiana jako
1. 1444, 4. června. Rukop. č. 2099 f. 808. Lexa
na Lorence náklad jest činil a za to vše peníze dával.
sutor fassus est, se debitorie obligari in lIlI s. debiti PeNic tu jest Damianovo nebylo, ani knihy ani plášť.
truši de Luna, relicte Pauli, et iIlas proseribit super doTu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž
~"O sua in plate~ culteil~t?run:: contra d?mum Labuťský
Lorenc Froš z Opavy toho, aby pod svěřením rozličných
mter domos rehcte PrzlblColllS et PetrzlCollls pellifieis.
kněh a pláš! jim k schování dátí mel, podle práva neAct. fer. Y_ ante Philippi.
ukázal a neprovedl, z též příčiny táž Anna a Katel'ina
2. 1448, 11. ledna, Rukop. č. 90 f. 157. Laurentakovou žalobou jemu povinnovaty nejsou. Než bude-li
cius Kuchynka sutor et Dorothea e. d. penes domum Jok nim, Anně a Kateřině, o plášt, ke kterému se přiznaly
hannis Býček et Petri pellificis erga Lexam sutorem pro
ony, že jej mají, kdo chtíti, komuž by náleželo, hleděti,
XIII s. gr. Act. fer. V. post Epiph. d.
to bude moci učiniti. Act. fer. VI. post octavam Corp.
3. 1452, 28. června. Tamtež f. 229. Clemens PoChr.
lonus pellifex et Martha e. d. erg a Laurencium Kuchinka
23. 1572, 19. března. Ru7wp. Č. 2118 r. 303. Anna
pro XVI s. gr. Act. ín vig. Petri et Pauli.
Konstantinová truhlářka dává statek svuj Kateřině, dceři
4. 1455, 31. července. Rukop. č. 2105 f. 44. Pesvé. Act. fer. lIlI. post Letare.
trus faretrator et Anna e. d. inter domos Petri pellificis
24. 1607,4. července. Ru7wp. Č. 2113 f. 439, Kuet Wenceslai sartorie erga Clementem Polonum pellificem
neš Přehorovský z Kvasejovic k. d. mezi domy Nykopro XX s. Act. fer. V. post Marthe.
dema Andrle a Tana Pruuara od Kateřiny Třebický a Zo5. 1456, 16. března. Tamtéž f. 52. Johannes Naitfie, dcery její, za 350 k. gr. č.
hart et Katherina e. d. erga Petrum faretratorem pro
25. 1608, 12. srpna. Tamté?: f. 467. Kuneš Pře
XVII'/, s. gr. Act. fer. III. post Judica.
horovský z Kvasejovic postoupil jest dum v 1000 k. gr.
6. 141>8, 21. ledna. 1 amtéž f. 81. Petrus šípař e. d.
č. p. Jakubovi Hyblovi z Stradaně, hradn Pražského pauerg a Johannem Naitharth pro XXIIII s. gr. Act. die
šreibrovi.
Agnetis.
26. 1610, 8. listopadu. Rukop. č. 2114f. 29. Fran7. 1459, 27. října. Tamtéž f. 110. Michael pictor
tišek Cortesi cukrář a Kateřina m. j. k. d. mezi domy
et Margaretha e. d. erga Petrum šípal' pro XXIII s, Aet.
Jana Prunara a někdy Nikodema Anderle od Jakuba Hyble
in vig. Simo et Jude. (Neprovedeno.)
ze Stradaně - za 1000 k. č.
8. 1460, 18. října. Tamtéž f. 126. Johannes fare27. 1614, 10. září. Rl/kop. č. 2233 f. 234. Stala
trator ct Martha e. d. erga Petrum šípař pro XVI S. gr.
se smlouva o všecky a všelijaké cukrářské instruluenta a
AcL díe Luce ev.
formy k dělání cukru i o jiné zboží v domě a krámě
9. 1469, 27. února. Tamtéž f. 275. Jacobus DouFrantiška Cortesia mezi domy Jana Prunara a Jana Mausek et Ursula e. d. in platea cultellifabrorum inter domos
ryce obostranně ležícím dle znění inventáře mezi týmž
eiusdem Jaeobi ,parte ex ulraque situatam erga Johannem
Fr. Cortesiem z jedné a Jil'íkem Forkhellem cukrářem a
faretratorem pro XIX s. gr. Act. fer. II. post l\1athie.
Zuzannou m. j. z strany druhé a to taková, že jest týž
10. 1471, 10. září. Tamtéž f. 307. Georgius serator
Fr. Cortesius prodal Jiříkovi Forkellovi handl a v něm
et Anna e. d. inter domos Petri textoris et Jacobi Douvěci a zboží cukrářské a jiná instrumenta k témuž handli
sek apud eundem Jacobum pro XXVII S. gr. Act. fer.
a obchodu jeho náležející. K tomu aby toho domu a
III. posi Nativ. M. V.
krámu do sv. Havla 1618 Ulívati mohli a to za sumu
11. 1482.
Rukop. č. 2106 f. 112. Georgii se3600 zl. rejn.
ratoris.
28. 1617, 28. července. Rukop. č. 2114 f. 224.
12. 1484, 4. prosince. Tamtéž j. 147. Zuzanna,
Jiřík Folkel cukrář k. d. od Frant. Cortesia za 1000 k.
olim Georgii seratoris nunc vero Johannis Pěkný eongr. č
iunx, resignat bona sua marito. Act. sabbato die Barbare.
29. 1619. Tamtéž f. 245. Zuzanna, na onen
·13. 1484, 4. prosince. Ru7wp. Č. 2106 f. 146. Jočas Forkelová a již Kortesová.
ha!lnes Niger et Anna e. d. inter domo, Brozek pin* 1621, 16. června. Tamtéž f. 283. Mikuláš Bart- cerne et Benedicli textoris aplld Johannem Pěkný candeZIZI kupec a Anna k. d. od paní Zuzanny Kortesiový za
latorem pro XV'/, s. gr. Act. die Barbare.
1000 k. gr. č., jakž jej Zuzanna sama i na místě Marie
14. 1487, 23. června. Rukop. č. 2106 f. 203. Josirotka, dcery své s někdy Jiříkem Ferkelem, manželem
hannes Prus cultellator et Anna e. d. in platea cultellajejím předešlým, splozené, jměla.
.'
v
toeum penes domum Brozkonís et Petri textoris tele erga
' 1623, 5. září. Tamtéž f. 325. Sebestian Sleine
Johannem Crny dictum pro XV s. gr, Act. sabbato in
tkaničkář a Barbora k. d. od Mikuláše Barzizi a Anny
vig. Joh. B.
-m. j. za 1750 k. gr. č.
15. 1488, 16. června. Tamtéž f. 234. Brož pincer1655, 10. Ujna. Rt/kop. Č, 2115 f. 307. Tobiáš
na et Dorothea e. d. erga Johannem cultellatorem dictum
Bach federšmuker a :gorota k. d. za 1000 zl. od ~arbory,
Prus pro XII s. gr. Act. postridie Viti.
manželky Frydrycha Zelinského, jak lo Barbora Zelinská
16. 1489, 1. srpna. Rukop. č. 2106 f. 259. Duehko
vedle kšaft Barbory Udartový, matky svý, měla.
cirothecarius dictus Reček et Anna e. d. in platea culte 1-
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lator um inter domos Brosii pincerne et Petri textoris tele
erg a Brosium predictum pro XVII s_ gr. Et prenommatus
Duehko suscepit ad se Johannem. orphanum ohm Johannis círothecarii, quem circa se fovere debet. Act. sabbato
ad vincula Petri.
17. 1490, 26. ledna. Tamtéž f. 271. Michael Sobek
el Dorothea e. d. erg a Duchkonem cirothecarium Reček
dictum pro XVIII s_ gr. Act. fer. III. post Convers.
Pauli.
18. 1490, 25. února. Tamtéž f. 284. Martinus sutor
dictus Stodolka e. d. a Michaele Sobek pro XX s. gr.
Act. fer. V. post Mathei ap.
19 1498. - Rukop. č. 2107 f. 199. Martini Stodolka.
Tamtéž f. 240, Martini sutoris Sto20. 1503.
dolka.
Tamtéž f. 246. Martini sutoris Sto21- 1504.
doHra.
22. 1506, 19. října, Tamtéž f. 290. Wenceslaus dictus Klouček et Martha e. d, inter domos J 0hannis Bouček ex una et N. sartoris parte ex altera a
Martino funifice et Cruce sutore, commissariis bonorum
Martini Stodolka sutoris, pro XXV s. gr. pr. Act. fer.
II. ante Undec. M. V.

r.

Číslo pop. 165,

kteřížto

25.

1542, 24.

července.

Rukop.

č.

2111

f. 341.

Mandalena, někdy Václava zlatníka v Nožířské ul. dcera,
vzdala duom - Janovi Hankovi, manželu svému. Act. m
vig. J acobi.
26. 1574, 15. ledna. Rukop. č. 2118 f. 360. Manželské vzdání statku mezi Janem Marií Vlachem a Kateřinou (ll. j. Act. postridie Felicis.
27. 1579, 31. března. Rulwp. č. 2122 f. 290. Jakož jest po Janovi Hankovi krajčím pozuosta! duom
v Nožířské ul. mezi domy Konstantinovic a puol kolovým
obostranně ležící, k tomu dva synové Václav a Jan, též
dcera Kateřina o kterémžto domu a jiném statku nebo
Jan kšaft učinil: jemuž Kateřina při právu odpor vložila,
však pro zachování mezi nimi dobré lásky. po upuštěn~
Kateřiny od odporu přátelsky jsou se om o to snesl!
takto, že jedna polovice téhož domu samé Kateřině, druhá
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pak Václavovi společně s Janem náležeti má. Acť. fer.
III. post Letare.
v
•
2S. 1579, 10. srpna. Tamtéz .. Václav Hanek I na
místě Jana, bratra svého, též Kateřina, sestra j~jich. se snesli že Kateřina - duom ve 200 k. gr. C. Ujala.
Act. pricÚe Marcelli. (Peníze splácí Jan l...Iarie Vlach, manžel Kateřiny,)
29. 1582, 12. června. Rukop. č. 2112 127. Filip
Petřík švec a Markéta k. d. v ulici NoZířské od Jana
Marie Vlacha za 220 k. gr. č.
30. 1583, 22_ ledna_ Rukop. č. 2112 J. 142_ Nykodem Andrle vačkář a Marjana k. d, v Nožířské ul.
mezi domy li puol kola a Konstantinovic od Filipa Petříka ševce za 220 k. gr. č. Act. die Vincenc.
31. 1611, 7. listopadu. Rulwp. č. 2114 f. 48. Jan
Mauryc rukavičník a Dorota k. d. mezi domy Balcara
apatykáře a Frautiška cukráře od Václava Brejchy a Judyt
m. j. za 562 1/2 k. gr. č.
* 1627, 27. iíjna. Tamtéž f- 485. Jiří Mauryc rukavičník a Marky ta k. d. v Nožířské ul. vedle domu hílélJo koníčka a Linharta Gebharta toboláře od otce svého
Jana za 700 k. gr. m.

23. 1508, 2. března. Rukop. č. 1128 1 f. A 5.
Když po smrti dětí nebožtíka Mart!na Stodolky ševce,

nedošedše let svých i zemřeh, Marta pak, Martma
provazníka manželka, táhla se na ten statek jim d~te~
po otci jich přiležící po příbuzenství krevním, pravlecl,
že by k tomu statku najbližší byla vedle práva. ProtI
tomu Kříž švec a Martin provazník pověděli jsú, že by
oni byli Martinem Slodolkú ustanovení mocní porucníci
a že jesti on Martin učinil je toho všeho statku svého
i dětí mocné a otcovské poručníky a že jsú i dětí jeho
smrti dochovali, že by jim ten statek spravedlivěji náležel,
nežli nadepsané Martě. Tu p. purgmistr a páni - vyří
kají: Ač Marta, Martina provazníka manželka, dětem nebo
Martina Stodolky jest v příbuzenství krevním najbližší ale ze poručníci jsú mocní a že jim nebo Martin Stodolka
mocně poručil dětí i statek a oni jsú ty děti ;,mrti dochovali, jim poručník6m ten statek vešken vedle toho
poručenslví přiříkají. Než aby na jeho duši Martina Stodolky pomněli a přítel6m chudým jich něco, což by slušného bylo, udělili. Act. fer. V. ante Trans!. S. Wenc.
24. 1513, 10. února. Rukop. č. 2108 f. 114. Václav zlatník a Dorota k. d. v Nožieřské ul. mezi domy
u puol kola a N . [Mikuláše] kováře ležící od Václava
Kloučka za XXXV'/2 k. gr. pro
Dálo se den sv. Skolastiky.

Č. p. 165.

(U

půl

kola.)

1443, 27. února. Rukop. č. 2099 f. 704. Pepellifex [assus esl, se in XlIII s. gr. de~iti Zde,nie
de Horazdiejowicz et Helie, nato pretacte Zdeme, debltorie ohligari, proscribendo pecuniam in domo ipsius. Act.
•
fer. lIlI. post Mathei.
2. 1462. 23. listopadu. Rukop. c. 2105 f- 177.
J acobus dictus' Dúšek de Glatho~ia et Ursula e. d. in Iacu,
sitam inter domos Dorothee, rehcte ohm Johanms Hrdmaex una et Simonis sutorís ad mediam rotam parte ex altera erga Stankonem apothecarium et Annam, ipsius conthoralem, pro C S. gr. Act. die Clement~s.
3. 1462, 23. listopadu. Rukop. C. 2141 f. 200.
Stala sě jest smlúva přátelská o manželstvo svaté mezi
Staňkem apatekářem a paní Annú, vdovú někdy Petříka
kožišníka skrze uroZ. p. Jindřicha z Zehrovic a to takováto: Ze paní Anna dává po sobě Staňkovi duom svuoj,
kterýž leží u M.v B. na lúži podle domu Doro:y,v ~dovy
Jana Hrdiny, a Simona ševce ot puol kola, k Jmem, držení a k dědickému vládení v též právo, jakož sama jměla,
kromě XX k. gr., kterýchž táž paní Anna na tom domě
sobě jest vymienila a ty jie mají vydány býti, když duom
ten prodán bude. Staněk pak zasě dává paní Anně duom
svuoj s apatekú ležící podle domu Domažlického a Urbana
jehláře - . Act. díe Clementis.
4. 1471 - Rukop. č. 2105 f. 307. Jacobi Dousek.
P. 1473, 15. prosince. Rukop. č. 2141
119. Jacobus Dousek fassus est, quia tenetur veri debiti C s. gr.
Martino cultellifabro Hoch dicto et Machkoni, filio eius,
in qua sum ma condescendit i11is domum suam in platea
cultellifabrorum inter domos Johannis Ovce et Georgii
seratoris situatam eum braxatorio - per annos sex continuos. lntra quod tempus predictus Jacobus debet eandem domum exsolvere datis C. s. gr. iam tactis creditoribus suis. Si vero in hiis annis nou exsolverit, tune
iidem creditores eandem domum hereditarie habere debent. 18lo adiuncto, quod J acobus Dousek, si voluerit1.

tru~

r.
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poterit domum predictam vendere non prius, quam anno
sexlo et ultimo el hoc seu pretactis creditoribus aut
cuicunque velit, ita tamen, ut creditores ipsi a doma et
ipsius usu ad tempus prefinitum non amoveantur. Act. fer.
Hll. post Lucie.
6. 1477, 17. února. Rukop. č. 2105 f. 382. Jaeobus Dousek resignat domum suam in plate a cultellfabrorum inter domos Johannis Ovce pistoris et Georgii
seratoris hincinde situatam li\[ enceslao Roíler mercatori in
C s. gr. Ac!. fer. II. post Juliane.
7. 1482, 16 července. Rukop. č. 2106 !~ 112.
Brož pincerna et Dorothea e. d. erga \Venceslaum Róller
pro C s. gr. pro Act. fer. Ul. post Divis. apost. (Zaplaceno r. 1486.)
8. 1497, 27. února. Rt/kop. č. 941 f 139. Brozek
pincerna cum Dorothea, conthorali sua, fassi sunt, se teneri XV 8. gr. pr. debiti Georgia de Zahorzicz, genero
suo, ct Marthe, conthorali eius, et iHas scribunt in domo
sua, quam inhabitant, sita penes domum Johannis Ovce
pistoris tali condicione, quod iidem coniuges in eadem
ipsa domo manere et habitare debent instita et duabus
cameris utendo, donec eis i1las XV S. non persolverint.
Act. fer. II. post Mathie ap.
9. 1498,2. srpna. Rulwp. č. 2107 f. 199. Johannes
baccalarius de Praga et Margaretha, mater eius, e. d. ad
mediam rotam sitam in platea cultellatorum inter domos
Johannis Vovce et Martini Stodolka erga Brozkonem pincernam et Dorotheam, conthoralem eius, pro CL S. gr.
pr. Ac!' fer. V. ante Invenc. s. Steph. (R. 1502 splácí
vdova Voršila.)
10. 1504, 11. března. Tamtéž f. 246. Ursula,
olim Johannis baccalarii, nunc vero Johannis braseatoris
conthoralis, resignavit domurn suam, quam inhabitat, díctam ad m. rotam inter domos Johannis Vovce et Martini
sutoris dicti Stodolka - marito suo. Act. fer. II. ante
Gregorii.
ll. 1606. - Tamtéž f.. 290. Johannis Bouček.
12. 1509, 11. srpna. Rukop. č. 2108 f. 39, Pan
purkmistr a páni Janovi Boučkovi rozkázali sú, aby len
duom II pllo1 kola, v kterémž jest, v pondělí najprve
příští zbicral bez přetrženie toho diela až do konce ~ jej
dělal a opravoval. Pakli by v tom tak se nezachoval,
počna a rozpáraje díelo i nechal, že páni Martina provazníka na ten duom ráčie vésti a těch L k. gr. č., kte·
réž jemu Martin podvolil se dáti, že jemu Janovi Boučkovi dány budú. Acl. sabbato post Laurencii.
13. Hi09, 14. srpna. Tamtéž. Janovi Boučkovi, po·
něvadž se jest podle zápisu svrchupsaného nechtěl zachovati, rozkázáno jest, aby od Martina provazníka L k. gr.
pro vzal a jemu ten duom u puol kola vzdal a jemu jeho
postoupil. A že jest sobě pány a panské rozkázánie nejednú, ale častokráte, lehce vážil a: podle jich přikázánie
nechte! se zachovati, z těch příčin že páni v tomto mě·
stě jemu sousedstvie nenÍčie přieti. Ac\. in vig. Assump!.
M. V.
14. 1509, 18. října. Tamtéž f. 43. Jan Bouček
oznámil, že všechno a plné právo své, kteréž má k tomu
domu u puol kola leiícím v Nožieřské ulici vzdal jest
Martinovi provazníkovi. Act. die Luce evang.
. 15. 1509, 24. října. Tamtéž f. 44. Ursula, fi·
lia Georgii dicti Hašek de villa Velislavín, resignat omne
ius suum ad domum ad m. rotam Martino funifici a S.
Andrea. Ac\. fer. nn. post Severini.
16. 1512, 2. září. Tamtéž j. 106. Matěj ručnikář
a Elška k. d. u puol kola mezi domy Václava Kloučka a
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Jána Ovce pekaře od Martina provazníka za CLXXV k
gr. č. Act. ve čtvrtek po sv. Jiljí.
.
17; 1512Z?' září. ~a:mtéž f !06. Jan Touzimský
sladovmk a Alzbeta koupIl! POlOVICI domu s pivovárem
s kotlem i se vším, což k pivováru přileží, kteréhožt~
domu druhá polovice jest Matěje ručnikáře, a vešken t<"n
duom leží v ulici N ožieřské řečený u puol kola, od téhož
Matěje ruenikáře za XC k. gr. pro S túlo přimienkú, že
zeď, kteráž dělí ten duom, mají ze spolka udělati na rov·
ný náklad a ji opravovati společně. Trámy také do nie
budú moci klásti. Item žlab mezi domy má býti společný
a voda s střechy Jana nadepsaného má padati na dvuor
Matějóv. Dálo se ve čtvrtek po sv. Jiljí.
18. 1513, 4. června. 1 amtéž j. 124. Jan Wolf a
JS:ateřina k. diel domu u puol kola ležící mezi domy
Stefle soustružníka a Václava zlatníka od Jana Toužimského za LX S. gr. S těmito znamenitými vymienkami,
že on Jan Toužimský zeď má udělati tu v sieni, kterážto
zeď má děliti domy, totiž jeho Janu Wolfa a Štefle soustružníka až do podlahy druhé nahoru a to na, svuoj náklad. I ta pak zeď společnie bude, takže on Stefi a Jan
Wolf, dědicové a budúcí jich do té zdi budú moci vlomiti sobě trámy k potřebě svobodně, však jeden druhému
bez škody. A také že onJan To\,žimský hradbu udělati má mezi
těmi domy Jana Wolfa a ~tefle na Syuoj náklad krom
pod krovem: tu Jan Wolf a Stefl sami se mají přehraditi na
svuoj náklad. Item vozd a humno, kteréž jsú v gruntiech
domu Jana Wolfa, to bude přildeti k domu Jana Toužimského. Item on Jan Wolf má sobě udělati marštalku
nevelikú v jeho Jana sladovně, v koutě na šíř počna za
čtvrtým trámem a na dél dvú loket od reštu, aby hradba
toho nedocházela roštu. A do té marštalky on Jan Toužimský má světlo pustiti. Item také Jan Wolf má sobě
přes dvuor téhož Jana Toužimského rouru do té marštalky
uvésti a ta voda zbytečnie z té marštalky má pruochod
mieti přes jeho dvuor. Item prevet jeho Jana Wolfa, kterýž z jeho komnaty jde, má cizen býti skrze jeho Jana
Toužimského duom. Item krov cihelný mají spolu opravovati na rovný náklad, coi jest nad těmi grunty. A s toho
krovu voda má spád mieti na jeho Toužimského žlab a
ten má býti společní. Vokna z kuchyně, z světničky, z komor on Wolf muož. sobě udělati, kolik by jemu potřeba
kázala. Než z komor nemají býti vokna dělána nízko,
aby jimi nemohli vyhledati. A Jan Wolf má dávati berně
XXV k., gr. m. a Jan Toužimský tolikéž. Item také ten
žlab s Steflem jest spoleení. Act. sabbato ante Bonifacii.
19. 1519, 15. září. Rukop.
99 f. 41. Jan od puol
kola seznal se, že jest dlužen LP/2 k. a XX gr. pro p.
Janovi Krupému z Probluze a tu sumu jemu ujišťuje na
domu svém, v němž bydlí, u puol kola v ulici Nožieřské.
Ac!. fer. V. post Exalt. S. crueis.
20. 1533, 8. srpna. Rukop. č. 2155 f. 176. Stala
se smlouva přátelská ", dobrovolná mezi Janem soukení·
kem z Nožířské ul. a Stefanem soustružníkem, sousedem
jeho, taková: Najprvé co se dotýee lepenice, kteráž dělí
nahoře domy jejich a stojí na zdi jich spoleení, že jest
měla podána býti hned při rozdělování t~ch domuov a
a státi na prostředku té zdi, i toho žádal Stefan, aby se
tak stalo. loto jsú se smluvili, že společným nákladem
dělníka k tomu zjednati mají. A na prostředku té zdi,
jakž od jednoho, tak od druhého tu lepenici postaviti
mají. K tomu také kdež on Jan soukeník v věž i své za·
zdíti měl dvě vokně podle těch vajminek, když se domové dělili, i k tomu jest Stefan povolení své dal, aby
to vokuo jedno blíž k němu zazdil a zadělal, a druhé
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volmo též aby zazdil Jíkovitě, aby toliko se shůry do !lě.
ho syětIo vcházelo, a od zpodku aby z něho na dVllr Stefana žádného vajhledu nebylo. A k tomu také kudy světlo i
tím voknem půjde, má jej Jan soukeník zamřéžiti, aby
níc nimi lito nebylo ani házíno. A k tonll~ také Jan soukeník toho dopouští do své zdi v té v' ě ž i Stefanovi trámy
klásti i lomiti, však s povolením a což by bylo bez škody
jcho. A kdež jest prve nějaké trámce měl v té zdi v v ě z i
a těch ,ramcuov, i ryklovic že jest nezazdil a nevycviko,
val, to on též Stefan spraviti a vycvikovati má bez prodlení. Ac!. fer. VI. ante Laurencii.
21. 1554, 10. října. Rukop. č. 2142 f. Bb 15.
\\'olfa soukeníka.) Ve jméno - . JáJan Wolf,
u puol kola v Nožířské ulici, měštěnín mčsta
St. Pr., známo činím tímto listem: Najprvé Katerine, man·
želce své, poroučím a dávám jí svuoj všecek statek, ktejá vládnu, duom u puol kola v Nožířské ulici a
duom s zahradou v Kostečné ulicí za sv. l\'likulásem také všecky svršky v domě, což jest jich kblivěk,
ly jí k tomu dávám a poroučím po své smrti mocně a
mocmÍ ji poručnicí nad tím vším mým statkem činím bez
všech mých dětí, aby jí v tom mém odkazoání a poručení do její smrti Kateřiny, manželky mé a
jich, v nieemž žádné překážky a utískání činíti ne·
a viniti do smrti její; než po smrti matky jich teprv aby děti moji měli k statku tomu, kterýž po ní pozuostane a zuoslane, nápadnost tuto podlé vuole a r~"
kazu mého. Co se dotýče zahrady, jestliže by chtěl Si·
muoj, tu zahradu jako kus chleba vstrčiti, aby
aneb Lidmila, dccry mé, v ten trh vstonu daly LX kop za ní, rozdílně ,po málu aby jemu
vydá"aly, jestliže by on Simon sám bytností
nechtěl býli v tom držeti a užívati toho statku. A ze po
naší smrti jí Kateřině to mocně všecko pOrOUCíIl1 a lnocporuenicí dělám všeho statku po matce její, aby
kaidého ona vybejvala podle vuole mé a podle
a jí svěření: najprvé aby Kateřina, dcera mladší
Lidmile, dceři mé a sestře své, LX kop a to rozdílně.
těch padesát kop, které má[m] na gruntu Kvirýnoco by on Kvirýn měl bráti, že je dětem jeho odA nce, Evě, Marianně, Václavovi a Samuelovi; a
aby jim žádnej vyzdvihnouti nemohl. A jestliže
Kateřině kdo chtěl křivdu činiti, ted[y] zádám a
aby pan purgmi,tr a páni ráčili mocnou ruku
držetiva jí křivdy nedati činiti a té zahrady aby
žádnému on Simon nemohl prodati proti jejich vuoli než
z rodu některému. Stvrzen v středu po sv. Františku
i. 1564.
22. 1564. - Ru7wp.y č. 1048 f. 20. (Svčdomí mezi
Katehllou od puo! kola a "1)monem, bratrem jejím). Zuzana rukavičnice seznala: Simon krajčí vstěhuval se do
domu hned po otci svém, jest tomu více než vosm let,
a \' domě sedí i užívá ho. - Mandalena Sextylová: Sem
na desátý líto v ty ulici a on byl již v tom domu, podle
ktetého? sem já byla. - Jakub kameník: Ona sama jest
peníze vydávala a žádnej jinej a co sem tam dělal, ona
mi všecko platila; i na Novým Městě li druhý sestry sem
dělal, ona mi tady platila.
:!3. 1564. TaJll/éž f. 35. (Svědomí mezi Zuzan\lOU, Václava Dvorského manželkou, a ]'.Tartou kroupnicí.)
Simon Puolkolo krajcí svědčil: Václav Dvorský přišel
jest ke mně a davší sobě poctivice opravovati i tázal se
mne, jsou·li hotovy. A já lI!.u pověděl, že nejsou. Potom
mi pravil, že sem byl na Smerhově, vypil sem žejdlík
vína. A já mu pOl'ěděl: Teď mám kapr dobrý vařený,
chcete-li kus snísti na ten žejdlík vlna. A on pověděl,
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že hlava z příjedku, neboli abych dal. A v tom paní
Marta ty hodiny příjde ke mně taky s svou podruhyní
i táže se mne, co by dosti bylo barchanu DR šorc k každému dni k chození a tykyty na kolár s dlouhejmi rukávy.
A já jí oznámil a podruhyni, co by bylo dosti barchanu
na krátký kožich s zavřeným puntem, já jí oznámil a dělal.
A od týhož kožichu ještě mi není po dnes zaplaceno.
A v tom když sem seděl s p. Václavem v zahradě za stolem, pověděl sem: Poněvadz ste se paní Marta přitrefilg,
seďtež a pojezte s námi. A p. Václav dal na puol pinty
vína a my s paní Martou na druhý puol pinty. A v tom
snědši kus a napivše se s podruhyní šla ode mne pryč
paní Marta a my s p. Václavem šli sme taky k čepu.
Třetího neb čtvrtýho dne přišla ke mně paní Marta, aby·
chom to kupovali, oč jest se mne dotazoyala. 1 kupovali
srnc.

Eva Dolanská: Když sem u něho byla, že jest po
dvakrát s ním tam přišla s nějakou ženoJ' A ta žena při
nesla mísu ryb a druhou přikryla. A Simon jim nosil
víno uherský a rejnský hospodář toho domu. I zavolali
mne k sobě, dali mi skleničku. V tom bratr můj Nikodym přijel, trestal mne z toho, abY,ch mezi ně nechodila.
Potom Marta šla zadními dveřmi, Simon ji vyprovázel, a
p. Václav chodh'al předními. Když potom pokt ik pošel, že Marta chodívá sem, já řekla: Pane Simone,
proč ta žena dělá sobě lakový posměch, a on pověděl:
Neškodí jí to nic, jest poctivá vdova od několika let. Já
sem mu pověděla: Poněvadž byla svobodna a on taky,
kýže ji sobě vzal a byl s ní svobodně, ne s posměchem.
A on pověděl: Byla chudá a tato bohatá. Kdyby chudou
pojal, neměl by na Títi košile. I pojal,sobě Zuzannu boha:?u. Dále v neví[~, co praviti, než že Simon všeho dopomuze s strunku Vlna.

~4. 1565,31. srpna. Rlllwp. č. 991f. 236. Takož
jest Simon krajčí obeslal ku právu Kateřinu Puolkolovou,
sestru svú, a při její přítomnosti vznešení učinil, žádaje,
poněvadž jest Kateřina, matka jeho, umřela a on jest syn
a dědic po nebo Janovi soukeníkod v ulici Ndířské
v domu u puol kola někdy bydlejícím, aby v tcn duom
pozůstalý a v jiný st alek po těch rodičích jeho byl uveden, neb on jí Katd-ině také chce dáti z toho, co bude
spravedlivého za, díl její. Proti tomu od Kateřiny jest
mluveno: Aby Simon krejčí v statku pozihtalým po Ja·
novi Wolfovi a Kateřině, rodičích jeho, a kšaftem od
něho Jana nebožtíka pořízeným jakú spravedlnost a díl
měl mimo to, což jest mu odkázáno, tomu Kateřina mlsta
ntdává. Nebo což jest jemu odkázáno a odděleno, to jest
jíž přijal, ač byl měl čekati toho až po smrti matky své,
a také kšaftu tomu na onen čas místo jest dal a všecko
podle něho přijal a tak mimo duom ten a zahradu ]ádné
další spravedlnosti a práva k tomu slatku nemá. Simon
_ promluvil: Jest ukázány od něho kšaft nebo Jana, otce
jeho, podle kteréhož on Simon tak se jest choval a žádné
překázky nednil v tom statku Kateřině, matce své, a po
smrtí její tepruov se jest ohlásil, ab)' mohl jako dědíc
toho statku v něj uveden býti a zmocněn toho domu otce
svého.

,
Nato od Kateřiny Puolkolové jest promluveno: Jinak
Simon kšaft otce svého vykládá, nebo on Jan Wolf ne·
božtík statek s"uoj svobodný maje o něm jest kšaftoval,
jak by ho kdo užívati a jej drželi a jím šafovati měl;
v něm to nařídil, že Kateřinu, manželku SVtl, mocnú ho·
spodyní v tom statku učinil, aby ona jím do smrti své
vládla, tak to nařídil, i také co by se dětem jeho každému z nich dostati z téhož stalku mělo. Kateřinu pak
tuto dceru svú zřídil držitelkyní a nápadnicí po smrti
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matky její a Šimonovi duom s zahradou v Kostecné ulici
ležící týmž kšaftem jest dal na ten zpusob, aby ho toliko
užíval a chtěl·li by jej prodati, aby mu za něj ona Ka·
teřina, sestra jeho, 60 k. dala. A druhé sestře jich v také,
co by měla dáti, též jest nařízeno. Kdež pak on Simon
jsa rozumu dospělého i leta maje anobrZ ženatý, nic jest
tomu kšaflu neříkal a ten i stvrzen je~t od práva. J dto
chtěl·li jest co na onen čas odpírati, že by mu od otce
ublíženo bylo tím kšaflem, měl jest jemu odpírati nedada
času právnímu projíti. A vejše pak proto nemá a nemůže
na odpor nyní nastupovati, že to, což jest mu odkázáno
bylo, jako duom S zahradou, ten dojal a jeho užívá a tak
již ten kšaft tím díváním a přijetím dílu s\'ého jest ztvrdil.
Davši čísti zápis kvitancí na věno dané od něho Jana
Wolfa po něm Simonovi Barboře z Hertnštejna, m. j.
Domu pak toho u pu61 kola přál jest Kateřině, matce
své, podle kšaflu otce užívati i této Kateřině, sestře své.

Opět Šimon krajčí promluviti porueil, že vopáčitě
vejklad tomu Uaftu olce jeho od Kateřiny se činí, nebo
Kateřina, někdy manželka Wolfova, podle toho kšaftu
měla jest užívati gruntuov a všeho slatku po něm Janovi
~o smrti své toliko, i tal, nemohli na to děli jejich a on
Simon nastupovati, dokudž ona živa byla. A když jest
pak již lohoto leta LXIIII. umřela, teprůva po smrti její
na to své dědictví nastupuje, jakž nápa~ jest tím kšaftem
zřízen. A toho doloženo, neehtěl·li by Simon v držení a
užívání býti statku po smrti matky, tehdy tato Kateřina,
sestra jeho, teprůva poručnice toho má býti. Ale on se
již ohlašuje při právě, že chce jakožto dědic držitelem
toho statku po rodičích jeho býti.
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž
v této při z Haftu někdy Jana Wolfa to jest se našlo, že
on Jan ten všecek statek zouplna Katerině, někdy man·
želce své, dal tak a na ten zp"osob, aby ona mocnú po·
ručnicí nad tím vším statkem až do své smrti byla a po
smrti jí Kateřiny tepruva aby děti jeho Janovi nápad
k takovému stalku měli a Kateřina, dcera jejich, po smrti
též matky své aby jiné děti jeho Jana z Jéhož statku vy·
bejvala, kteréžto poHzení a Haft, jemuž Simon, maje lela
rOzumná i dospělá, i věda o něm nic jest neříkal a ne·
odpíral, jest ztvrzený a ve sv.}Í rnoe vešel, z těch příčin
dává se jí Kateřině, sestře Simona krajčího, za právo,
takže on~ Kateřina při tom kšaftu otce svého se zustavuje
a jemu Simonovi statku pozustalého po otci a mateři je·
jich povinna není postoupením. Než poněvadž Jan soukeník kšaftem tím jest to nařídil, aby ona Kateřina jiné děti
jeho Jana po smrti mate(e své z toho slatku vybývala,
protož jest povinna jemu Simonovi rovný díl statku toho
dáti a k jiným sestr~m svým podle kšaftu toho se zacho·
vati. A jestliže on Simon co prvé z statku otce svého
vzal, jest také povinen to sobě na díl svuoj poraziti aneb
zase do téhož statku složiti a navrátiti. Act. pridie Aegidii 1565. (Provedení nálezu zapsáno v rukop. č. 2121
f. 160.)
25. 1567.
Rulwp. Č. 1049 f. 103. (Ka·
teřině Puolkolové vysvědčení o Lidmile, sestře její.) Petr
od tří moždířů a IIfatouš, barvíř kozí, měštěnín Nov. M.
Pr., seznali, že jsú toho vskutku a v pravdě povědomi,
kterak někdy Lidmila, dcera \Volfa od puol kola a sestra
dotčené Kateřiny, přijala na podíl svuj otcovský od Ka·
teřiny LVI k. m.
26. 1574.
RullOp. Č. 1058 f. 8. (Svědomí
mezi Vavpncem Goliášem a Janem, věznem téhož Va·
vřince.) Simon Puolkolo svědčil: Ten Jan, kterýž u
mne byl v po druží s Annou přikupnicí, manželkou svou,
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předkem a nejprvé nenáležitě a nectně proti P. B. a pánuom nechvalitebně se choval, zlolájce hanebný byl, hro.
moval, přísahal mluvíce: Udeř sto tisíc tisíců hromů a
zapal. A když sem ho z toho trestal, nedal se trestati,
dávajíc mi šelmy, abych mu nerozkazoval. Spokojiti se
nechtěl. I za tou příčinou grunt sem mu zapovědi'!, aby
mi domu prázen byl, neb jest mele jednou měl zamordo·
vati; než P. B. mi pomohl, že sem se ho zmocnil a vo·
štíp mu vzal, mluvíc, že věrně neb nevěrně mne zamor·.
duje. A já taky to vida, že on v mnohý věci se zloděj.
sky dává, berúc v Rivol'áru dříví a kradený na březích
z hald prodávajíc Židuom, nadělajíc na hranice dříví
v hranicícJl prodával a tak vezma na ramena do provazu
nosil po Zidech i pomalu prodával. Já dověděl' se toho
trestal sem ho a aby mi do příbytku mýho toho nenosil,
rozkázal, obávaje se skrze něho posměchu a přímluvy.
A tak za příčinou tou, jednou, druhou i třetí, y domu
sem ho trpěti nechtěl" jej zapověděl a z domu vybyl. Anna· příkupnice od Simona Puolkoly: Já sem toho Tan.
vyjednala na p. Janovi Loubkovským skrze p. Prošovský
ho z Daliborky, seděl tam pro krádež. A já vím o něm
konečně, že má dvě ženy oddávaný, já sem jedna. Ale
poněvadž s',?bě jinou vzal, jeho a s ním býti nechci. A dru·
hou má v Revnicích.
27. 1577, 12. června. Rulwp. č. 1134 f. 89. (Jan
Maria Vlach a Kateřina m. j. s Kateřinou pulkolovou.)
Vedle toho, kdež sou Jan Maria Vlach a Kateřina m. j.
obeslali pře,d právo Kateřinu Pulkolovou a vinili ji z toho,
že někdy Simon od piH kola, bratr její, Haft učinil a
v témž kšaftu Kateřině, jeho Jana Marie Vlacha manzelce,
30 k. m., všelijaké svršky a nábytky své a Janovi Marie,
manželu jejímu, též plášt dobrý a čtyry prsteny zlat)"
kabát nedodělanej novej a poctivice, též nedodělaný, od·
kázal, a ona Kateřina - toho jim vydati zanedbává - .
(J anovÍ Marii Vlachovi dáno bylo za právo.) Act. fer. lIlI.
in octava Corp. Chr.

28.

1577,

1~. července.

Rukop.

č.

2122 f. 232.

Jakož jest někdy Simon Puolkolo řečený kšaftem svým
Kateřině, Jana Marie Vlacha manželce, 15 k. gr. C. a
jemu Janovi Mariovi čtyry prsteny, k tomu některé svršky
odkázal, kterýžto kšaft když k svému stvrzení přišel, m~zi
dotčenými manžely a Kateřinou Puolkolovou, nebo Si·
mona sestrou, soud jest vznikl a i ten vyřízen jest. Však
ještě když na odpořích za příčinou prstenuov, že by Ka·
teřina
Puolkolová za sebou neměla ani jich neviděla,
strany byly smluveuy tak, že předkem těch 15 k. gr. č.
Kateřina Puolkolová Janovi Mariovi vyplniti má; i co se
pak tkne prstenuov, jeden prsten s krouiky, kterýž se našel,
ten se Janovi Mariovi navracuje, i za jiné tři prsteny, to·
likéž i za svršky 7'/, k. gr. č. dáti se svolila. Act. die
Arnolphi.
29. HlOl, 1. listopadu. Rulwp. č. 2113 f. 218. Kateřina Půlkolová, měštka St. M. Pl'. ohlásila se před p.
purkmistrem a pány v radě stojící osobně - že dum
svůj, v němž bydlí, v Nožířské ul. k mostu jdouc, u půl
kola zlatého řečený - odevzdává po smrti své - Pe·
trovi Holubovi, někdy Vavřince Holuba z města Hošky
pozustalému synu, jakožto nejbližšímu krevnímu příteli
svému. - Potomně druhý dům svůj v osadě sv. Miku·
láše za Havlem pekařem v uličce blíže ulice Židovské
ležíci - zapisuje Anně, kuchařce své. - Dále Anně,
dceři její, kteráž jí v krámě nápomocna jest, a jejího do·
brého všelijak vyhledává a šetří, že postupuje všeho handle
svého i živnosti své se všemi matervalními věcmi kte·
r<'žby v krámě v Kunšovic ulici, kdež týž handl svůj
vedla, po smrti její pozůstaly a se našly - . Anna pak
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kuchařka vejš psaná z domu svého aby povinna byla po
smrti její vydati k sv. Kříži Velikému, kdež její tělo od·
noCíyati má a bude, 12 k. m.
,
301604, 16. srpna. Tamtéž f. 328. Balcar Slo·
movic apatykář a Anna k. d. u půl kola mezi domy Ni·
kodema Andrle vačkáře a Martina \Vintera obostranně
ldící od kněze Petra Holuba za 1000 k. gr. č. (Peníze
gruntovní kvituje Estera, kněze Ondřeje ParJubského,
[dříve faráře Nezamyslického] nyní faráře ve vsi Voleni·
cích manželka.)
31. 1G13, 3. října. Rukop. č. 2205 f. 355. (Kšaft
Balcara z Slomovic apatekáře). Ve jméno - . Já Baltazar
z Slomovic, měštěnín a apatekář St. M. Pr. Dům pak
svuj, který v Star. M. Pr. mezi domy Jana rukavičníka
a paní Alžběty Winterovy jmám, se všemi svršky a nábytky a cožkoli by v něm se našlo, však teprva po mé
smrti a prve nic, odkazuji a kšaHuji Anně Slomovic,
manželce mé milé, toho aby ona po mé smrti ihned
v držení vešla. Apateka pak se vším, cožkoliv k ní ná·
leži, tak jakž ta dosti dobře naplněna a spravena jest, aby
synu mému náležela Jiříkovi a k tomu na penězích 300 kop
míš. aby jemu manželka má vydala. Tím pak z spravedl.
nosti své otcovské do konce vybyt býti a na více se po·
tahovati nemá. K tomu pti mateři své dotud, dokudž by
k místu a stavu svého proměnění nepřišel zustávati a od
ní nálcžitě stravou a jinými věcmi opatrován býti má a
ve všem radou a dobrým zdáním předně paní mateře,
potom také i pp. poručníkuv jí k pomoci a k radě při·
daným se říditi a spravovati povinen bude. Pakli by
co takového před sebe bral a paní mateře neb jí k radě
pi-iduných poslušen býti nechtěl, své utrácel, mrhal, tova·
zlého se přidržel, tehdy jemu z toho ze všeho
nemá než ÓO kop míšo vydáno býti II paní mateř
bude míti moc apateky se zase ujíti a ji k dobrému své·
mu nžívati, v čemž jí od syna mého překážka žádná či.
něna býti nemá. Pakli by k tomu nevylmutedlná a nuzná
potřeba manželku mou přinutila, že by dům tcn zdržeti
a jej prodati musela, tehdy z toho dluhy všecky, o kte·
Týchž ona, kde komu co dlužen zustávám, nejlépe ví, aby
zaplatila a před jinými dětmi svými aby z toho statku
500 kop míšo napřed vzala a tím aby do konce tolikéž
byla. Hedvice, dceři mé a manželce Vondřeje Pe·
aby vydala věna 100 kop. míš., Rejně, též dceři
mé a manzelce Jana Vodičky, k předešlým 100 kop míšo
věna odkazuji ještě 180 kop míš.; Mandaleně, dceři mé,
poroučím 200 kop míš., však aby do zrostu a poctivébo
svého vdání I-'ři paní mateři své zůstávala, šatstvem, jí·
dlem a jinými potřebami opatrována byla. Bětce, též dceři
mé neposlušné, kteráž bez vědomosti mé z domu odehá·
zela a skrze to mne nemálo zarmoutila, odkazuji 50 kop
míšo Jestliže by pak na tom dosti míti nechtěla, tehdy
aby jí nic dáváno nebylo a to za mateří zustalo. Kateřině
pak, dceři mé nepodahlé, toliko 20 kop míšo odkazuji, a
pokudž by na tom přestati nechtěla, aby jí od manželky
mé do konce nic vydáváno nebylo, nýbrž to aby za ní
z',stávalo. K sv. Jakubu, kdež tělo mé odpočívati bude,
odkazuji 20 kop míš.; však aby po mé smrti v půl létě
takový peníze tam vypraveny byly. Což mně koliv kdo po·
v]"cn a dlužen jest vedle rejster, kteréž se dobře sprave·
né po mně najdou, to aby manželka má zvyupomínala
a k dobrému obracela, do apateky jiných novějších věcí,
Jestlizc by které porušení braly aby nakupovala. Pakli by
která z dcer mých nevdaných prostředkem smrli dříve,
!ldli by let došly, zesnuly, tehdy to vše na matku jich
uLy l,řišlo a připadlo. To však při tom znamenitě vymie.
Duji a za to žádám, že když by mne P. B. z tohoto světa
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povolati ráčil, aby k tomu páni neráčili dopustiti přijíti,
aby co od koho na číkoliv žádost y domě mém inven·
továno bylo, nebo to vše z práce rukou mých a požeh.
nání Božího předně nám manželům přišlo. Naposledy je·
stliže by mne milosrdný P. B. k předešlému zdraví při·
vésti ráčil, tebdy k změnění, zrušení, ujetí, buď na díle
neb celého, toho kš aftu moci sobě pozllstavuji a zanechávám potud, pokudž bych toho potřebu uznal. Aby pak
manželka má snázeji takové práci postačiti mohla, dožá·
dal jsem se slov. p. Petra Pajera, měštěnína St. III. Pr.,
a p. Matěje Arnensiusa, měštěnína Nov. M. Pr., aby po·
ručenst ví to na sebe přijali a manželce mé radou a po·
mocí a fedrunkem nápomocni byli důvěřujíce se jim, že
takovou práci pro mou k nim duyěrnost a jim boií od~
měnu přijmou. Pro lepší a jislší toho bezpečnost dožádal
jsem jse sluv. p. Václava Kučery z Paumberka a p. An·
dresa Lejnhausa z Břevnova, obou měštěnínův a radních
Star. M. Pr., že sou spolu s písařem radním ke mně
práci vázili, před nimiž sem tuto poslední vůli sepsati a
přečísti dal a tu spečetěnou předně mým a potom jich
sekrety do rukou odevzdal a za to, pokudž by mne P.
B. dále' uchovati neráčil žádal, aby jej do rady slozili
a pány jakž nad takovou poslední mou vůli, tak i man·
želkou a dítkami po mně pozůstalými ruku ochrannoll
drželi, snažně na místě mém prosili. Stalo se ve čtvrtek
po sv. Michalu 3. Octobris léta 1613. Balthazar z Slomo·
vic apatykář rukou svou vlastní. (Publikováno 21. února

1614.)
32.

1615, 17. září. Rulwp. č. 2114 f. 188. Michal
Koppel sedlář a Zuzanna k. d. u pul kola mezi domy Alž'
běty Winterové aJana Mauryce od Anny, Víta Modesta man·
želky, za 1135 k. gr. č. (Peníze spLloí Zuzanna m. Kop·
pelová, nyní Behmová) [ll později ještě Jiříka Mayera manželka].
* 1628, 3. května. Tamtéž f. 378. Linhart Gothart
tobolář k. d. u zlatého pul kola řečený od Zuzanny, prvé
lIIichala Kopclle a jíž Jiříka Mayera manželky, za 450 lL
gr. č.

Číslo pop. 162.
R. 1512

1.

odděleno

od domu Martina provazníka.
(Viz výše str. 440 č. 16.)

1513, 30 dubna. Rul/op. č. 2108 f. 120. Šte.

fan soustružník a Lidmila k. d. v Nožieřské ul. mezi do·

my Jana Toužimského a Jana Ovcí pekaře ležící od Ma·
těje ručnikáře za LVII1/2 k. gr. pro
Dálo se v sobotu
před sv. Jakubem a Filipem.
2. 1~18, 14. prosince. Rukop. č. 2153 f. 8. V té
pn mezi Stefanem sústružníkem z jedné a mezi Janem
kramářem a Janem Toužimským společně z strany druhé,
kdež Stefan předkem obvinil z toho, kterak drží J all kra·
mář sklep pod gruntem jeho, ježto kdo má svrchek, má
také i spodek. Druhé, že Jan Toužimský vodě tok v do·
mu svém zahradil a vodě jíti nedá, ježto jest od stara·
dávna skrze jeho duom pruochod svobodný vodě byl.
Třetí, volma, kteráž jsú na dvuor Stefanuo od Jana kra·
máře i od Jana Toužimského, ty mají zazdíny býti a nejsú
posavad zazděny; a hradba, kteráž pod krovem od Jana kra·
máře směla srovnána biti se zdí za jedno, té, až posavad
'trovnáno není. Proti lomu Jan kramář pověděl, jestliže
SteH jakú spravedlivost má k gruntuom mým, aby to po·
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kázal, neb čehož nyní UZlvam, s tiem sem já se vším kúpil a svobodně do soho chodím, neb já mám dveře do
toho sklepa. Proti Stefanovi Jan Toužimský povědil, že
voda, kteréž padá na dvuor Stefanuo, ta nemá skrze muoj
duom pruochodu jmíti a já bych toho domu nevzal, abych
měl toho dopustiti, než měl sem já s PraZákem sm)úvu,
že jest měl tu vodu všecku, kteráž padá na dvuor Stefanuo, domem svým vyvésti, a na to jest PraHk ty žlaby
v domě svém kladl, chtěje ji vyvésti. Ale Štefan toho
učiniti nechtěl, neb jest udělal trativod, ježto jest ho nikda nebylo. A skrze ten trativod škoda mi se znamenitá
děje do sklepu hvozdového na humno. Než co se voken
dotýče, s ti~m sme my P?hotově zazdíti je, když chce.
Proti těm odporuom Stefan sústružník skrze přítele
svého pověděl pokázav zápis domový, že jest kúpil duom
se ,všífll jeho phslušenstvím a tak podle toho i ten sklep
k Stcfanovu domu přísluší, neb nad tím sklepem duom
jeho stojí. A zect příční, která!' jest udělána mezi domy
Jana kramáře a Sterana, ta zeď je má děliti podle cedulí
mezi sebú učiněných. Proti tomu Jan kramář pověděl:
Poněvadž já toho užívám, co sem kúpil, chcete-li vy mě
z toho vyvozovati, musíte mě právem z toho vyvésti.
A nadto ještě ze jest mi Stefan trámy d o věž e vlámal
a na nich pavlač udělal a přístřešek druhý ph m é věž i
\\dělal, ježto toho učiniti tleměl. Proti těm všem řečem
Stefanovým Jan Toužimský pověděl, že sem já p. Janovi
kramáři ten duom prodával i s tiem sklepem i to, což
k tomu domu přísluší, veda na to svědomí.
Tu páni vypoddají: Poněvadž on Jan kramář
kupoval jest duom od Jana Toužimského s výminkami
mnoh)'mi a rozličnými, též i Jan Touzimský kupoval jest
tajž duom od Prazáka též s výminkami, jako';: jich zápisové domovní to zavírají, a v těch jich zápisích nikdyž
se nenach~-lzí ta vymienka, aby ten sklep, kterýž jest pod
gruntem Stefanovým, přileZeti měl k domu Jana kramáře,
ani také aby s tiem ;,klepcm měl prodávati. A toto při
tom se nalézá v zápisích, že zeď příční, kteráz ty domy
dělí, i podle toho děliti je má až nahoru do druhé podlahy,
i z tčch Ptíčin k tomu sklepu, kteréhož nyní Jan kramář
užívá, on Stefan právo,má. Co se pak toku "odl' dotýče,
lsterál: spád na dvuor Stefanuo má, poněvadž jest pľedek
Stefa!lIlO k tomu se m~l i žlaby kladl, chtěje vodu ze
dvoru svého vyvésti a Stefan v tSJlll času jest ktípil ten
duom s těmi zlaby, i protož páni Stefan,5'vi rozkazují, aby
tu vodu všecku, kteráž padá na dvuor Stefanuo s střech,
bez prodlévání aby ji vyvedl na ulici, aby tiem trativodem škody nedělal. Co se pak hradby nahoře pod krovem
~otýče, tu aby Jan kramář srovnal se zdí za i edno, a
Stefan kdez jest trámy vlomil do zdí Jana kramáře a
padač na I\ich udělal a též přístřcšek při jeho zdi udě
lal, aby to Stefan ogé tak opatřil, aby toho nebylo. Vokna
pak, kteráz jstí k Stefanovi na jeho dvuor od Jana kramáře i od Jana Toužimského, ta též aby zazdína byla.
Act. fer. III. ante Sapiencie_
3. 15::8" 5. září. Rt/kop. č. 2153 f. 377. Jakož jest
obstaviv dílo Stefan soustruzník Tomasovi šmajdéři, SOl'sedu svému, toho se dožádal, aby pp. úředníci [šesti panští] na to vyšli a pohleděli, jaká se jemu škoda děje lla
zdi při jeho světnici, že on Tomáš naskrz ji prol"mal a
veliký díl doluov snal i kleště, jimiž zdi staženy byly,
přesekal- ukázav také i vokno, kteréž na pavlač do svět
nice má, že se jeho Tomáš zadělati a z~],raditi chystá,
ježto by jemu to učinil k znamenité ujmě světlu, kteréhož na pavlač potřebuje. Tomáš k tomu praví: Což se
zdi dotýče, že z té příčiny ji láme, aby v tom místě
mohl komín cihelný zase v té zdi nahoru vyhnati, a což-
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prolámal, že,jest té vuole, aby sdělal a k n'lpravě
přivedl, takze se Stefanovi nemá žádná škoda státi. A což
se toho volma na padae dotýče, kteréž zahraditi Štefan
brání pro ujmu světla, že on chce odjinud světlo přivésti
zvláště poněvadž jest smluveno, že má o dvě břevna vajš~
vokna světničného nahoru podati, ježto i odtud, když
vokno vajše bude, také i na pavlač světlo bude moci
míti.
Štefan zase k tomu praví: Co se smlouvy dotýče
o zeď i o jiné, že on z milosti s sousedem se o to spolčil a proti té smlouvě nic nemluví, anobrž toho sousedu
přeje, kdyby nebylo se škodou, jakoz jest takové lámání
kteréhož aby tak učiniti měl, na souseda se nenadál:
A také aby jemu vokno zahrazovati měl, že toho v smltívě není. Tu pp. úředníci - vypo"ídají: Ačkoli vpodle
ukázané smlouvy o tu zeď jest uhozeno, takže on Stefan
přijal jest v společnost Tomáše, souseda svého, aby měl
právo k té zdi v užívání i, což potřebí při ní, opatrování,
však proto ph tomto té zdi lámáni proti smlouvě, poně
vadž celá byla, on Tomáš nemalú jest škodu učinil a
sousedu svému ublížil, naskrze ji prolomiv, poněvadž již
kleště nedrži v takové' pevnosti jako prve, zeď státi ani
těžkosti krovu nésli nemuože. I z těch přičin povinen jest
Tomáš tu, zeď tak zadělati, aby v první pevnost zase od
světnice Slefanovy, jakž zeď zhroubí, do polovice svázána
byla a též kleštěmi zase stažena a zavřína; a v druhé polovici od domu svého, jakož chce komín cihelný nahoru
vyhnati, to muože učiniti opatře kraštejny, na nichž by
komín založen byl, tak aby jemu i sousedu jeho bezpečné
bylo. Pakli by nápolom při též zdi v témz místě co škodného se ukázalo a, že jest z předešlého lámání, bylo
uznáno, vZdl' bude opravou on Tomáš neb budúcí jeho
povinen. Což se pak volma na pavlač dotýče, poněvadž,
aby je Tomáš zahraditi měl, zápis ani smlouva toho neobsahuje, toho se jemu nedopoušlí a zahrazovati nemá.
Než vokno veliké, jakž sú smluvili, a co má při něm
učiněno býti, tomu se místo dává.
Act. sabbato post
Egidii.
4. 1530. - Tamtéž f. 528. Stcfan soustružník dožádal' se výchoze do domu svého, ukázal místo nad záchodem nazad v domu, že by v témž místě a nad tím
záchodem nahoře postaviti chtěl komoru a svrchu stře
chou přikrýti, tak aby do záchodu vodou škoda se jemu
~edála, ale jsa přikrytý ku potřebě domu aby v suše stál.
Zádá toho za dopuštění. Tomáš Rotmund, soused jeho,
tomu odpor činí pravě, že by jemu na škodu bylo. Před
kem kde? volma z té strany blíže toho záchodu má, že
by tím slavením ujmu na světle do nich trpěti musil i
nebezpečnosti se báti.
Neb poněvadž tu prvé Zádného
stavení nebylo, než toliko záchod, a ten jest byl nahoru
tn\bou cihelnou vyzděný, kterémuž též z domu svého
přístup měl a dobrovolně jemu Stefanovi k jeho domu
jej propustil i nákladem svým od něho se záchod neb
t,roubu sebrav odhradil a štít nahoře vyzdvihl, aby jiz on
Stefan sám toho záchodu uHval, že on jemu toho přeje
i ptikrýti nehájí. Než aby co nad tiem mělo b:;iti stavíno,
čehož jest prve nebylo, a zvláště na škodu a nebezpečen
ství, toho také žádá, aby nebylo dopuštíno.
Stefan zase praví: Poněvadž mi jest dáno a již 1'0mas od společnosti pustil, že jest mé a chci jako v svém
ku poll'cbě sobě postaviti, že jemu to na škodu nic býti
nemá, a také že jest i jemu Tomášovi prvé přátelství
učinil a zdi sve lámati dopustil i vokna předělálati, ježto
jest na tom i škodu učinil a kleště, kteréž ve zdi byly,
pi'esekal a přístup blízký po hově k témuž voknu do
světnice udělal, kteréž i zamřežovatÍ měl, a tobo jest nekoli
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učinil. A tak~ kdež praví, že by jemu ujmu na světlu býti
měla,
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ze jest též on Tomáš podle světnice zdi nahoru
pozdvihl a okna jemu také zastínil. K tornu Tomáš praví,
ze o to o všecko prve jest smlouvou na místě postaveno.
A což se těch kleští dotýče, od úřadu nalezeno, až by
Štefanovi skrze to jaká škoda se dála, že mu ji napraviti
mám. Ale poněvadž nic škodného se neukazuje, není co
napra"oyati. A kdež jest též zdi u světnice povajšeno,
není (o nic na škodu světla, ale z příeiny se to stalo,
neb jest byl pHstup snadný od jednoho k druhému, aby
toho již více nebylo. Proto jest té zdi povajšeno. [Více
nezapsáno.]
Ó. 1542, 13. března. Rulwp. č. 2142 f. Tf 6. (Kšaft
Lidmily souslnžnice.) Já Lidmila soustružuice, měštka St.
M. Pr. vyznávám tímto listem - poněvadz mě .P. B. nelnocí navštíviti ráčil - pořízení činím: Najprve oznamuji,
ze mám dva domy, ieden v kterémž bydlím, a druhý naproli, vedle Vopršala; že ty dva domy své i se "šemi
S\'rchky a nábytky - i také dříví k řemeslu soustružnickému přináležité, kteréž jest v dowu p. opata Zbraslavského, to všecko - dávám - Anně, Tomášovi a Matě
jovi, dceři a synóm sVýl1f, na rovný mezi ně podíl. Také oznamuji, ze nebo Stefan, manžel muoj, byl plIjčil
Janovj, papírníku u sv. Pavla za brauú Pořicshí, 26 tolarul'. Rehořovi zrcadelníku 76 k_ ll1_ - Slalo se v pondělí před sv. Franl. 1. 1541. (Vysvědčeno v pondělí po
sv. Rehoři 1542).
6. 1544, 16. línora. Rukop. č. 2117 f. 17. Bartoloměj Dlask krajčí a Anna k. polovici domu v Nozířské ul.
mezi domy Tomasa Rotmunda a Jana 'Wolfa soukenníka,
jehožto druhá polovice jest Anny, m. j., kteráž se ji po
'Stefanovi, otci jejím, v podnu 40stala, za LV k. gr. od
porubíkl'tv Matěje, sirotka po Stefanovi soustruzníkovi,
Acl. sabbato post Valentini.
7. J 548, 11. února. Tamtéž f. 126. Wolf Čech
ftašnýř k. d. mezi domy Tomasa Rotmunda a Jana ,Volfa
oboustranně od Anny, manželky Bartoloměje Dlaska na
místě téhož Bartoloměie podle mocného poručení pod pečetí města Osvětíma z,a CXVII1/2 k. gr. c. (Peníze platili
se mají sirotkum po Stcfanu soustružníkovi). Acl. sabbato
post Dorotheam.
8. 1575.
Rulwp. č_ 1052 f. 18. (Svědomí
ku potřebě Wolfa flašnýře proti Janovi Nerho[ovi.) Káča
Donatová svědčila: To vím jedno, že byly prve dvě vokna v té komoře nad tou dílnou, já tam líhala; byla sem
u Wolfa flaš~ýře Ó let a on pán udělal jedno a on mu
ho hájí. - Simon Moravec: Když sem u p. Wolfa bejval před lety 12 i vejše 15, pamatuji, že nad tOll lázní
byly 4 vokna, kde to nyničko cihelní vokno, a tam
v křově byly ještě dymníky dva. To bylo za nebo Tomasa fl ještě po něm pavlače až k tomu Tomasovýmu
oknu.
9. 1589, 27. dubna. Ruhop. č. 2205 f. 98. (Kšaft
~Volfa Čecha flašnýře.) Ve jméno boží amell. Já Wolf
Cech flašnýř, mčštěnín St. M. Pr. - duom muoj, v němž
bydlím, k městu jdouc vedle domu u zlaté ovce řečeného
a Kateřiny Puolkolový, sousedy mé, item stáj nebo kolnu
za domem Jindi'icha Sukničky - dávám Elišce, manželce
mé nejmilejší, (!cterouž sem sobe za manželku ne pro ně
jakou kořist, jakž sem v tom od mnohých štrafován, pro
mé v starosti a věku již sešléIl1 lepší ochrAnčllÍ a statku
mého opatření i duo věření pojal), z kteréhoZto statku mého
má vydati - Martě Zvoníkový, sestře Anny, manželky mé prvnějŠí, v měslě Berouně sousedě, X k. !ll. lt. k záduší M. B. nad louží, kdež mé tělo odpočívati
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má, odkazuji 50 k. gr. m. - Stalo se v čtvrtek po sv.
1589. (Publikováno 7. prosince t. r.)
10. 1591, 18. března. Rulwp. č_ 2112 f~ 355. A'žběta, nekd)' Wolfa flašnýře a již Marlina Wintera manželka, vzdává dum manželi. Art. postridie dominicae
Oculi.
11. 161ó.
Rulwp. Č. 2114 f. 188. Alžběta Winterová.

Jiří

12.

1619. -

Rulwp. č. 1070

J. 253.

(S\'ědomí

v té při mezi Alžbětou, po někdy Martinovi Winterovi
vdovou a Michalem Bekerem obviněným z mordu [před
lékárnou Opitiusovou]. Jan Krynes: \'iděl sem naproti
apatyce, že jeden stál v černých šatech, kterého sem já
nebyl poznal, a tito stáli, kterýchž neznám, pod střechou
pod mým krámem s dohytými rapíry a jeden ťal s rapí;'em n~ toho černiho, jak stál u apatyky. A ten řekl:
Já chci pokoj udělati, brzo bych sám taky něco dostal.
_ Václav Prunar: Když jest ten pokřik byl, tehdy sem
já již s čeládkou svou v domě odpočíval. Tak vyskočím
na vokno a on nebo 'Winter stál u Krejssmochera samotný
a tekla krev z něho_ l'řišla pol. m jakási žena a posadila
jej na kámen II kožešníka a on nic více neřekl, nežli
moch auf (vodevři). A potom odešla ta žena odtud a bě
žela k mostll. Přišla potom ta žena zase s jedním, který
modrý a bílý péro a rapír měl dobytej, a ldyž přišel
k nebožtíkovi, ptal se, jestli umrlej, a ona mu řekla, ze
jest umrlcj. A on rekl, ze on taky tu s ním chce umříti,
že jest byl jeho dobrej brdr. A postaviv ten dobitej rapír na zem, špici sobě k srdci obrátil a chtěl se s ním
tu probodnouti. A ta žena jej odtrhla a řekla: Jokl, Jold,
nečinte toho! Potom přišla od Žofie [Libišové?] děvečka,
ta ho poznala a pravila, že jest Hons \Vinter, flašnýřo
vie syn; a nesly ho potom domlL
Kašpar Puncman: Slyšel sem křik od lidí a já vyjdu ven a spatřil sem před domem nebo 1'etra Opici usa
nemálo lidí; šel sem tam a majíc za to, že jest jeden
tovaryš řemesla lkanicldřskvho zabil. A on mi ieden nebožtíka sedícího na kamenu~ před dumem Berna~ta Apple
uldzal; šel sem k němu a on se s toho kamene na tvář
převrhl na zem. I chtěl sem ho pozvednouti a ona se
z něho náramně krev lila. I nechal sem ho tak Idi:'li a
jdu domu, kdež lozumenlem sem a slove u toulů. A lidí
mnoho před domem i v Domě majíce rapíru několik vydobytých bylo a křiCeli, že by v domě ten, klerej nebožtíka zabil, býti jměl, ale já sem ho neviděl, než až
p_ Kašpar Bresl s ponocnými ze hvozdu ho vedli. Na
druhý neb třetí den slyšel sem od Jiříka Femelia, že se
na tu tragedii z okna díval a ze jest před nebožtíkem,
když na něho sekal, dosti daleko ustoupal a potom že se
nebožtíkovi brániti musel.
Mikuláš Hebertus z Auxer z Fr.ankrejchu u p. Mikuláše Langenbruka zustávající [v současném přckladu
z němcinyJ: My sme spolu z domll vyšli, já a Mich"l
Becker praeceptor, mladý pán z Bub"a ap. Langenbruka
syn a pána mladýho z Bubna pachole. A provodili sme
jednu pannu až do domu jejího. A když sme se zase navracovali, potkalo se s námi proti třem labutím jedno
pachole, které od pána svého uteklo a toho dne k němu
nebožtíkovi se dostalo a za ním nebozlíkem rapír v ru'lmu neslo. A toho pacholete sem já se ptal, proč jest
odešel, načež mi pachole žádné odpovědí nedalo. A praeceptor, klerý také odtud nedaleko byl, přišedši k nčmu
ptal se ho tolikéž. Což když nebožtík uslyšel, obrátil se
a pl-išel spěšně k Bá'll, ptaje se, co my jeho pacholeti
chceme. Načež my, já i praeceptor, spolu sme dali odpověď, že. pachole není jeho, ale někoho jiného, jehožto
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seslra žádala praeceplora, jestli by kde lo pachole našel,
aby ho zase domů přivedl a ukázal. A jak nebožtík to
uslyšel, lehdy se hned pohnul a pravil, zda-Ii my jemu
to pachole ulouditi a pryč odvísti chceme. Načež ,me
jemu podruhé pravil;, že není jeho On pak nebožtík
z těch s'ov se rozhněval, vytrhne pacholeti rapír z rukou
a postoupízpátkem některej kročej a dobyvši svůj rapír pospíchá hned na praeceptora, některá slova mluví, kterýchž já
pro dlouhost času, jak se to stalo, dobře pověditi nemohu.
Ale tak se domnívám, že jest mu hunfutu nadal a předce
na praeceptora nesmírně se nutkal. Pročež praeceptor jako
ten, který ještě svého rapílU nedobyl, se lekl, jeho žádal,
jeho pánem jmenujíc, aby do rána počkal a to nedorozumění a nanici poodlozil. Načež on nebožtík jemu řekl:
Ej, nemriš žádného srdce, předce se na praeceptora nutkaje a tiskna. Načež praeceptor řekl, aby jedny maličko
počkal; a mezi tím několikráte pro ponocný volal. Kterak
jest pak nebožtík první ránu dostal anebo od koho, nemohu právě pověditi, poněvadž jeden při nich stál, kteréhož scm žádal, aby je od sebe rozvundal s dobytým rapírem. Ale potom po všcm to sem dobře viděl, že on
nebožtík pravou ruku, v kteréž rapír měl, vzláhl a chtěl
silnou ránu uciniti a títi. A tak nevím, zdali od té rány
bodený, kterou dostal, aneb že mu chybilo, se málo sehnul a potom zase pozdvihl se a upustil rapír na zem a
postoupil některej kročej zpálkem až k jednomu krámu.,
kdež Illnoho krve z něho vyteklo. Ale já sem se nedomní·
val, aby mu co na živolu škoditi jmělo. Tu sluší na to
pozor dáti, že praeceptor prve nežli se to stalo, vždycky
jemu ustoupal, od lří labutí až skoro k tkaničkářovýmu
krámu. Když se pak lo všecko stalo, toho nebožtíka tovaryši přišli k pracceptorovi a hrozili mu, že mu život
odejmou, ale však nejprve rapír od něho chtěli jmíti.
Pročež praeceptor, kterýž samotný toliko byl a žádného
ncměl, kdo by se cblěl jeho ujíti (poněvadž sem já ani
rapíru ani tlllícllU neměl), svůj rapír jim nechal a utíkal
a druzí za ním s dobytými rapíry běželi. Co jest se pak
potom dáleji sběhlo, o tom vědomost nemám. Já sem
potom na témž místě rředce zuslal a nalezl sem jeden
lulich bez pošvy a potom pošvu od rapíru spolu s khenkem, však bez rapíru. Kterážto pošva a khenk Jakubovi
Bubeníkovi, Herej praceptorovi pohrůžky činil, náleZela.
Jiřík Femelius z Hořejších Lužic: Když se ten křik
zacal a já již byl skoro svléčenej, í běžel sem kvoknu,
abych 10 spatřil, ale nemohl sem nic spatřili, nebo to se
v ulici dále nahoře stalo, jedny toliko rapíry jedním
o druhei tlouci sem slyšel. A dvě osoby s rapíry jeden
druhého hnali a pr'cdce spolů dolu přišli, asi po dva do·
my daleko, i přišel jeden k tomu a právě chtěl pokoj
učiniti, v tOtll ten pobodanej na zpátek postoupil a dru·
hej málo drobet dolil. Kterémuz.to len, který mezi ně
přišel, lotiž Bekerovi, jeho zbraň vzal a on utekl.

Jan Ytmon, obyvatel St. M. Pr.: Byvši toho času
ponocným, přiběhli dva mládenci Je boudě a udělali pold-ik, že jsou praeceptora zabili. Tu sme běželi, čtyry
osoby. přiběhli sme až před Touluv dum. Tam stál jeden
s nahým rapírem a ženy při něm tu udělaly pokřik, že
sou zabili toho mládence, a křičely, že jest utekl k Toul<lvum do domu len, který ho zabil. Tehdy nám kázal
desátník, abychom v domě byli a žádného z domu nepoušlěli. Tu sme stáli více ne7.Ji hodinu tam, nechtěl žádnei se ujímati a vyhledávati domu. Pak sme odtud odešli,
phšli sme zase k boudě, k povinnosti naší. Tu jest desátník zase opakoval ly věci, žc by on v domě měl býti.
A vrátil se zase se mnou desátník do domu k paní matce
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jeho [Alžbětě] toho zabitýho a pravil jí, aby sobě vyžádala, aby ho mohli hledati. I šel zeť její a vyžádal na
p. Toulovi, aby odpustil ho hledati. Tu dovoleno jest.
Tehdy šel desátník napřed do hvozdu a já šel do humna
kde slad rozmetanej byl syrovej. Tu jest se křik nahoř~
stal a já běžel nahoru do sladovny za nílll, za desátníkem.
Tu jest on vylezl za lískami, ležící v kaliotech a v košili,
a tu se oblíkl a šel s námi do vězení.
Jan Jakub Rosell: Ten večír, když se ten mord stal,
přišel sem do domu k Toulovům a promlouvaje s šenkýřem, v tom se pokřik na ulici stal. Tak šenkýř vyběhl
pohlídnouti, co jest, a já stál mezi dveřmi. Tak přiběhl
ten, který ho zamordoval a běže do domu strčil mnou,
bez plášlě a bez klobouku, a za ním se hnal jeden
s dvouma rapíry, z Malý Strany městský syn, nevím, jak
mu říkají. Ptal se, viděl-li sem koho tu běžeti, že jest
zamordoval Jana Wintera. Tak sem mu pravil, že jest tu
jeden běžel do domu v černých šatech bez pláště a bez
klobouku. I šel do domu hledati ho; odešel zase, když
ho nenašel. Přišli potom bralr jeho Martin a švagr Kašpar Presl s dvouma ponocnýma, žádali hospodáře, aby
jim dovolil toho jistého hledati. I tak ponocní ho hledali
a našli ho ve hvozdě a vedli ho do vězení.
l\'lichal Sutor bradýř: Přišel ke mně p. Martin Winter, bratr nebo Jana \Vintera, dožádal se mne, abych s ním
šel domu a ty štichy a rány spatřil. Tak sem učinil. Měl
šlich po pravé straně, který jest byl smrtedlnej, a na líci
jednom šram. - Jiří Mathiades: Slyšíce křik před domem
a v domě mým, dolu sem sešel. Kdež vida jednoho mládence, nějakého trubače, se dvěma dobylými rapíry v témž
domě mým chodili, ptal sem se ho, co by tím mínil. On
mi dal to za odpověď, že jest nějaký člověk jeho dobrýho tovaryše n" ulici probodl, za kterýmž jest se on
honil, že jest do domu mého [u toulů] vskočil a v něm
se někde skryl. Což když sem uslyšel, poručil sem čeládce
svý, aby dveří žádnému bez vule a vědomí mého neodvírali; v lom se potom ti lidé i ten mládenec z domu
mého ztratili, žádnej o tu věc více neříkal. Až po dobré
hodině p. Kašpar Presl s bratrem nebo Jana 'Vintera, s ponocnými do domu přišel a před nimi oznámil, že by švagr
jeho od toho bodnutí již umřel, že toho konečnou zprávu
L1á, že by len, kterej ho probodl, v domě mým se zdržoval. Pro tož že mne žádá, abych ponocným dovolil ho
v týmž domě hledati, k čemuž sem mu povolil. Polom
bratr jeho s ponocnými na dvůr šel a v malý chvíli se
navrátili a pravili, že v hvozdě ho našj, jakož jsou ho
potom z domu do vězení upřímo vedli.
* 1628, 7. ccrvence. Rukop. č. 21141- 384. Marlin
Pruner sedlal' a Kateřina k. d. v osadě M. B, na louži
v Nož,řské ul. vedle domu nárožního u zlaté ovce a pul
zlatého kola obostranně ležící od Martina \Vintera z Winlr·
feldu a J alla Gerle z Děvína, plnomocníka Kašpara Presle,
za 800 k. gr. č" jakož jsou týž dum on Marlin Winter
a Jan Gerle na místě a k ruce Kašpara Melichara Presle
vedle smlouvy měli.
1638, 26. října. Rulwp. Č. 2115 1- 36. Karel
Neradius k. d. od Kateřiny, prve Martina Prunera a nyní
Jiříka Štrauba m., za 2000 k. gr. pro

*

Číslo pop. l60a.

'" 1433. - Rukop. č. 2102 t. 363. Nicolaus dictus
Cuculus, notarius pretorii, et Elisabelh e. vineam cum humuleto tres strychones cum uno quartali mensure haben-
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tem in Bruska inter vineas Clementis braseatorii et vineam conventus monialium a s. Georgio erga Martinum,
oEm pincernam, pro XXII s. gr. - Idem e. vineam V
str. eum humuleto in Bruska penes vineam eiusdem Nicolai et vineam olim Marci de Hradczano, nunc vero prefati Nicolai, cum agro de duobus strychonibus, qui situs
est retro fossam penes ortum matris Cubiconis ex una et
J ohannis Longi vinitoris parte ex altera erga Clementem
brasealorem pro XXVII s. gr. - Idem emit vineam III
str. cum dimidio a!tero quartali in Bruska inter vineas
Marconis de Hradczano et J anconis Pllškařík erga Mandam, relictam Clementis bursificis de Nova Civ. Pro pro
X S. gr. - ldem emit vineam II str. in Bruska inter vineas eiusdem Nicolai hincinde erga Marcum de Hradcza·
ilO
lllI s. XV gr.
1448, 16. prosince. Rukop. č. 2099 f. 1050.
Bohuslao, nato Nicolai Cuculus, dati sunt per magistrum
civium et consules Mai. Civ. Pr. anni etatis ipsius com·
pleti, ut eum bonis suis eundem per partem suum .con·
cernentibus possit disponere - notificando insuper ldem
Búhuslaus, si ipsum contingerit decedere ab hac vita, prout
pro presenti intendit causa artificii sui melioracionem que·
rendo properare extra urbem, et uxore non superducta
alibi. ut ad sororem sua dieta omnia bona devolvantur.
Acl.' fer. II. post Lucie. (Spojeuo s následujícím domem.)

Číslo pop. 160b.

(U zlaté ovce.)
1. 1437, 18. listopadu. Rttkop. č. 90 f. 10. Andreas
sutor dietus Ovce et Anna e. domum o1im Blasii dicti
Sswik, que sita est in acie ex opposito domui Etlonisse et
inter domos Galii de domo Pechallczonis ex una et Petrzikonis pellificis parte ex a1tera, erga Andream braseato·
rem el Benessium frenificem, [ratres uterinos, pro XXXVII S.
gr. Act. fer. II. anle Elisabeth.
2. 1438, 8. ledna. Rulwp. č. 2099 1- 455. Postquam Anna, relicta Petri sutoris, "-rrestaverat Benessio et
Andree fratribus, filiis olim Bohunconis braseatoris, pecuniam pro domo, quam vendiderunt, olim Swiekonis nunccupatam, impetendo ipsos pro eadem, asserendo se habere ius ad predictam domum post morlem Margarete,
relicte olim Swiekonis, amice sue, ex tunc domini - visa
littera testamentali prefate Margarete Swiekonis - prefa·
tum testamentum confirmaverunt pecuniam prefatis
fratribus dearrestantes. Act. fer. lIlI. post Epi ph. d.
3. 1438, 30. prosince. Tamtéž f. 29. Anna, con·
thoralis Andree dicti Ovce sutoris, suo el eiusdemvmariti
sui nomine resignaverunt domum ipsorum dictam Svikovský Wenceslao Hoblík sutorÍ. Act. fer. III. ante Circumc. d.
4. 1446, 16. srpna. Tamtéž f. 136. Quemadmodum
Anna. conthoralis Andree Ovce sutori~, suo et predicti
mariti sui no mine resignaverat domum Svikovský Wenceslao Hoblík sutori, fratri ipsius Andree, idem vero Hoblík
predictam domum viceversa resignavit predicto Andree,
[ratd suo, et Vaňce, conthorali ipsius. Act. fer. III. post
Assumpt. M. V.
5. 1469. - Rukop. č. 21191- P2. Ve jméno - .
Já Ondřej řečený Ovce - vyznávám - ze duom muoj,
v němž bydlím - dal sem - Václavě, manželce mé
milé - . (Bez data.)
6. 1513, 6. dubna. Rukop. č. 2108 f. 117. Kateřina, někdy Jana Ovce pekaře, nyníe pak Václava, též
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manželka řádná, dobrovolně a s dobrým rOZlnyslem vzdala jest a mocí zápisu tohoto vzdává duom
svuoj ležící na rubu proti domu Jiříka Samuele a vedle
domu Jiříka Hrdiny z zadu, i jiný vešken stalek svuoj,
movitý i nemovitý, kde a na čem by ten koli záležal,
nadepsanému Václavovi, manželu svému, ke jmění, držení
a k dě.dičnému vládnulí. Jížlo Kateřině zase a dělem,
kteréžby spolu zplodili, vzdal jest a mocí zápisu tohoto
vzdává, na rovný mezi ně časem svým rozdiel, ten duom
i jiný vešken statek, klerýž má aneb mieli bude, též ke
jmění, držení a k dědičnému vládnutí bez každých lidí
všehkterého odporu a překážky. Což se dotýče Jana a
Doroty s prvním manželem splozených, kteřížto již jsú
let svých dospělých došli, s diely jich takovú jsú smlúvu
učinili, takže ou Václav, jmenovaný olčím jich, s Kate·
řinú, manželkú SVll, mají jim vydati z toho stat~m za diel~
jich Janovi XL k. m. a za deset k. gr. m. vepruov, kdyz
by se osadil. Dorotě pak, sestře jeho, mají vydati XXX
k. gr. m. a výpravu. Dálo se v středu po sv. Ambroži.
7. 1517, ll. července. Tamtéž;: 206. Jiřík Kulišek a syn jeho Jan k. d. na rohu podlé Jiříka Hrdiny a
Štefle soustružníka od Václava Vovce za C k. gr. č. Act.
sabbato ante Margarethe. (Uoplatil r. 152,) Jiří Kulišek).
8. 1527, 2. srpna. Rukop.
2110 1- 207. Tomáš
Rautmund šmejdiř a Marta k. duom, kterýž slove u vovce,
v ulici Nožieř,ké na rohu proti domu p. Jiříka Samuele
a podle domu Štefle souslružníka od Jiřika Kulíška, za
dvě slě k. gr. C. Act. fer. VI. post Abdonis.
9. 1565, 5. dubna. Rttkop. č. 2121 f. 128. Jakož
jest po smrti nebo Lorence soustružníka na onen čas bytem v domě u zlalé vovce pozuostal slatček - předkem
peněz hotových 196 kop 38 gr. m., vejše za dříví k soustrohu náležité a prodané 8 k. m, za páteř vysouzený
4 k, též za poctivice prodané 2 k. m., činí 210 k. a
38 gr. m. Z kteréž sumy předkem Anuě, mateři nebo
Lorence, jakž jeho vuole byla, jest dáno 16. k. m. a potom činže od najmu pokoje Tomasovi Rotmundovi u zlaté
ovce 6 k. m., dále na pohřeb dítěte Ondřeje, kteréž po
smrli jeho Lorence na sirobu Dorota měla, 4 k. m. vy·
naložila. A tak toho všeho nákladu a vydání učiní 26 k.
m., takže - zuostává čisté vší sumy 184 k. 38 gr. m.
Kteréžto peníze z uvážení p. purkmistra pánův jsou roz·
vrženy a na dva díly rozděleny mezi Dorotu, na onen
čas předdotčeného Laurence a nyní Jiříka Kaňkov,kého
manželku, a Annu, sirotka po témž Laurencovi pozusta·
lého. Act. postridie Ambrosii.
Rukop. č. 1049 f.129. (Svědomí mezi
10. 1568. Jiříkem Kramerem od Sádlu a Annou Hadovou od Hory
Kutný.) Jan Nerhof, Jiříka Kramera služelmík, svědčil ně
mecky: To jest mi vědomé, že jsem po smrti manžela
jejího přijal O jarmarce chrudimském od též Anny samé
na ten jistej šuldpryf 20 tolaruv.
ll. 11)72, 15. ledna. Rttkop. č. 2118 f. 297. Jan
jinak Hanuš Nerho[ kupec k. duom nárožní u zlaté ovce
řečený mezi domy Wolfa flašnýře a Hrdinov"kým od Jin·
dřicha Rotmunda, listem pod pečetí práva města Krakova,
jehož datum v pátek před neděli Reminiscere [9. března]
1. 1571 od Ondřeje Rotmunda, bratra Jindřichova, k tomu
zlllocněného poručníka, za 750 k. gr. č. Act. fer. lIlI.
'post Felicis.
12. 1573.
Rukop. č. 1037 1- 129. (Vysvěd·
čení řádného vstoupení v stav sv. manželství někdy Kryštofa Tyrše soustružníka s Johannou m. j .) Jan Hranický
švep vysvědčil: Když se Kryštof, otec tohoto Jana, učil
u Stefana souslružníka a vyučivše se potom od něho ode[;el a pak dal se k němu zase, dělal u něho za tovaryše.
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A jsúce tu zvolil sobě Johannu kuchařku Zl manželku.
Řádně se spolu sešli a jsou knězem u sv. Klimenta, kdež
nyničko Tezuitové jsou, oddáni. ~ Bartoloměj soustružník: Nebožtík Kryštof učil se u Stefana soustružníka ře
meslll, u kteréhož sem já se také uci!. I když se vyučil,
odvandroval. Pak se zase navrátil, dělal u něho za tovaryše.

13. 1576, ó. prosil ce. Rulwp. č. 473 f. 157. (Jan
Nerhof s ,Volfem flašnýřcm.) Vedle obeslání Jan Nerhof
vinil \Volfa fiašnýře, souseda svého, 1<L rak by začal sobě
nějaké dílo v domě svém podle jeho okna, kteréhož on
trpěti nikoli nemi'!le a pne jest za Jindhcha Rotmunda
jemu takové dílo zhájeno fl skrze to na právo nastoupeno.
A on včda, 7e by toho dělati neměl, lak všeho zanechal,
toliko tu zeď novou, kteréž povejšil, prkny přikrýti dal.
A teď pak, když Jana Nerhofa doma nebylo, dal se Zllova
v to dílo, oken několik udělal a střechu mnohem dáleji
a vejšeji, ndli jest kdy prve byla, přikryl, takže on již
v svém pokoji nic mluviti ani působiti nemůže, aby oni
z těch oken a toho nového 'stavení nevyslejchali a nespatřovali. Pak vědouce on, že jest takové dílo na velikou škodu, žádá, aby jemu Wolfovi zhájeno bylo. - A
poněvadz jest pak on Wolf tol,o se dopustiti směl a
ustanovivši sobě dílnu k pohodlí řemesla svého dýmem
do okna a do světnice jeho škodí, takze mnohokráte pro
velikost dýmu z světnice, nemohli tam zůstati, ucházeti
musí - žádá, že jeho ,Volfa k tomu přidržeti ráčíte, aby
to a takové dílo v nově začaté zase ubořil a jemu více
tím dýmem k nevoli pdčiny nedával. - Wolf mluvil:
Teď jest ukázáno [svědomím] touto Ká<:ou, která u Wolfa
byla na pět let, ze sou byly nad tou dílnou v komoře,
kde ona bývala, ydvě volma, a tento flašnýř že toliko jedno
nyníčko udělal. Simon l\loravec také svědčí, },e jest býval
také u flašnýře pi'ed 12 lety a pomní, že nad tou lázni
byly čtyři okna v tom místě, kde to nyníčko cihelný jest
okno. A tam vejše v krově byly dymníky dva a pavlace
také až k tomu Tomášovýmu na onen čas oknu. A tak
on mohl jest, nercili to jedno, ale i více, jakž prve bývalo, sobě v svón oken nadělati a jemu Janovi Nerhofovi
jeho okcn do svého dvoru spravedlivěji hájiti, neb nemůže se na svém dvoře s čeládkou svou ani obrátiti, aby
on jich v všem nesh1ídl. Martin Brázda též vysvědčuje,
ze ctyh okna byly též na dvůr flašnýře z domu Nerhofa.
Tu pp. úředníci šcstipanští - vypovídají: Ačkoliv
z průvodův Wolfa fiašnýi-e to se nachází, že v té zdi
nad dílnou pl'edešle, pokud starý přístřešek byl, více
dymníku neb oken, nežli nyničko jest, bylo, ale aby po
obstavení díla v nepřítomnosti Jana Nerhofa toho díla
dělati a jinačiti a vejše na ujmu světla jeho do okna
světničného, kleréž jest předek jeho Tomáš Rotmund od
Víta nožíře, náměstka ,Volfa fiašnýře, za peníze koupil,
dělati neměl, tomu jest, slyše žalobu na sebe učiněnou,
neodepřel, z té příciny Wolf to stavení jemu Nerhofovi
na ubHZcní světla jeho postavení zjinačiti a v způsob pře
dešlý uvésti jest povinen. Stalo se v středu po sv, Barboře.

14. 1583. - Rt/flOp. c. 1060 f. 287. (Svědomí
mezi Janem Nerhofem od zlaté ovce a Markem Perem.)
Ondřej Hanek krejCí: Koupil sem duom Václavovi Hankovi, manželky mé otci, a když ho P. B. z světa povolal, ten duom jest na nás zase spad a my manzelé byvše
dlužni lIIar~ovi Berovi, jinác Nedvědovi, 1371!~ k. č. a
týz Marek Zid s manželkou svou, kdyz sme jim z§pis či
nili, oba sou ph zápisu byli a s~ma od zápisu Zidovka
platila. A což sme jemu témuž Zidu koliv dlužni byli,
to jest již všechno zaplaceno.
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Iva Hanková svědcila: Můj manžel koupil duom otci
mým u a potom když jest otec můj umřel, spadl zase na
nás. A já sem byla l\1arkovi Perovi dlužna; i dala sem
mu ten duom z toho dluhu. - Viktorin Goldšejdr, starší
židovský: O tom vím, ze v svátky naše chodila v blánách ženskejch manzelka Marka Pera, která umi:ela. Její
jméno bylo Dyna; byli spolu proti tří studnicím v tom
domě, v kterémž ještě jest, až do smrli jeho ženy. Taky
vím O tom, že s tou ženou, kterou nynicky má, že ještě
s ní tam bydlí v témž domu.
15. 1607, 19. ledna. Rulwp. č. 2205 f. 271. (Kšaft
Jana sl. Nerhofa z Holtrperku,) My purkmistr a rada St.
111. Pr. známo činíme tímto naším listem všem vůbec,
kdei čten nebo čtoucí slyMn bude, a zvláště tú, kdež
slyšeti náleží, že kšaft někdy slovutného Jana sl. Nerhofa
z Holtrperku, měštěnína našeho, tuto níže dotčený, o Herémz slovutný p. Jan Kyrchmayer z Reichvic na obeslání
dědicův téhož nebo Jana Nerhofa vysvědčení ueinil, toto,
že když jest podle Petra Pešona k nebo Janovi Nerhofovi na žádost jeho v nemoci jeho poslední, kdež i jiní
přátelé nebo:!:tíka byli, přišel, on jest jej i druhého při
vítal, ruky podal a z té volnosti jim poděkoval. A byv
rozumu zdravéllO i paměti dobré požívaje oznámil, ze jest
sobě kšaft písaři radnímu sepsati dal a v něm vuli svou
poslední konečnou a dokonalou obsáhl žádaje, aby jej
k sobě přijali a po smrti jeho, když by ho P. B. skrze
smrt s tímto světem rozděliti ráčil, před námi v radě složili a vysvědCili. I za to požádal, aby nad ním a dítkami
jeho ruka ochranná od nás drHna byla. Kterýžto kšaft
tak vysvědčený když jest dále k zádosti původův před
námi v uterej po sv. Tří králův 1. 1605 otevřín, vůbee
čten a publikován byl, toto jest v sobě ddel a zavíral,
drZí a zavírá slovo od slova takto:
Ve jménu blahoslavené a nerozdílné Trojice s\'até,
P. B. jediného, na věky věkův požehnaného. Já Jan st.
Nerhoff z Holtrperku, měštěnín St. 111. PL, jsa v věku
mém sešlém prodloužilou a tězkou nemocí od všemohoucího P. B. navštíven, však z milosti jeho svaté rozumu
zdravého a paměti dobré pozívaje a nechtěje tomu, pokudž by nlue Inilo~rdni 1-'. B, v.této mé nemoci z tohoto
bídného a plačtivého oudolí k životu věčnému povolati
ráčil, aby po mně jaké nedorozumění a nevole, obzvláštně
mezi dětmi mýnlÍ vzniknouti měly, protož jistého mé poslední vule poHzení po sobě zůstaviti jsem umínil. Před·
kem pak a přede všemi věcmi v této nemoci mé všemohoucímu P. B. se poroučím v té silné naději a důvěrnosti
k jeho svaté božské milosti, že nyní i pti rozdělení tohoto těla smrtedlného s duší mou pro hojné zasloužení
a smrt nevinnou J. Kr., syna svého milého, pána a spasitele našeho, nade mnou se smilovati a mne v den posledního soudu mezi vyvolenými svými svatými postaviti
ráčí. Dále o statku mém toto pořízení činím a vůli mou
konečnou a poslední oznamuji takovou: Předně dům můj,
v němž bydlím, u zlaté ovce řečený, po smrti mé dítkám
mým, jakožto Jakubovi, synu mému, té2 Anně Kyrchmayerové, Judyt Myslichové a Marii nejmladší, dcerám mým,
odkazuji a mocně po smrti mé dávám k jmění, držení a
dědičnému vládnutí společně na rovný mezi ně podíl
spolu s penězy hotovými, klenoty všelijakými na zlatč i na
stříbře, také s svršky a nábytky a všelikým hospodář
stvím v domu zustávajícím. Však z toho vymieňují jeden
větší řetěz zlatý, kterýž poroučím obzvláště mé dceři Marii
spolu s šaty pernými a vinutými všemi, z nichž však ona
zase Jakubovi, bratru svému, z týchž šatuv dle náležitosti
povlečených se dvě postele vydati povinna bude. Podle
čehož i ta jest má vůle konečná: Poněvadž dcery mé
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vdané Anna K. a Judy ta M. věno i vejpravu ode mne
jsou vzaly a toho do podílův klásti povinny nebudou, aby
proti tomu místo věna a vejpravy má nejmladší dcera Marie lóOO k. m. z statku mého napřed měla.
Item dům můj s zahradou v Nov. M. Pr. v Florenci
ležící nápodobn~ nadepsaným dětem mým k jmění, držení
a vládnutí spolecnému poroučím. Potom vinici svou velikou pod Bílými Horami ležící, kterouž jsem na onen
cas od zetě mého p. Faltýna Kyrchmayera koupil, řídím
a odkazuji synu mému Jakubovi spolu s lisem a všelijakým k ní příslušenstvím i také uzitkem nynějším však
s vejminkou takovou, že on Jakub, syn můj, tak~vé vinice prodávati, zapisovati, l1a ni se dlužiti ani jakékoli
závady uvozovati, nadto ani jí nedbalosti zoumyslnou a
skrze nečasná díla spouštěti a zavozovati nemá. Pokudž
by se pak to od něho mimo tuto poslední vůli mou a
naději, kterouž o něm mám, stalo a on se na tu vinici
dluziti neb závady jaké uvozovati, nadto ji zapisovati chtěl
jako i kdyby ji náležitě dělati a opatrovati nehleděl, a t~
by slušně uznáno bylo, tehdy dávám tuto moc všem dcerám mým, též dědicům a budoucím jich, aby se do též
vinice právem zvésti, jí zmocniti a jako jiného dědictví
svého. ujíti, a u~ívati moh~ bez všeliké překážky jeho Jakuba I Jmeho cIověka kazdého. Druhou pak vinici mou
nad Košíři ležící, tu obzvlášlně odkazuji a dávám Judy tě
i\1yslíchové, dceři mé, a dítkám jejím na památku mou.
Dále co se handle mého, kterýž jsem v domu mém
s p. bratrem mým, Petrem Nerhofem, v rovné společ
nosti dosavad měl, na zboží, dluzích a na jakém koliv
jiném p}'íslušenstv~ zálel.ejícího dotýče, toho dotčený p.
bratr mu] po smrtI v roce pořad sběhlým bude povinen
pocet náležitý a inventář všeho položiti tak aby se vě
deli mohlo, co na zboží aneb na dluzí~h se nachází a
z toho pravou polovici dětem ~ným všem na rovné m'ezi
ně podělení vydati a odvésti. Cehož já při jeho dobrém
svědomí zůslavuji a té k němu, jakožto k p. -bratru svému
milému, důvěrností jsem, že se v tom k dětem mým
věrně a upřimně zachovati nepomine. Však s tím při tom
doložením, poněvadž k témuž handli a zboží v domu
lor::t~ m!~ jistýCh, sklepův i pokoje jednoho pro registra
a )lne veCI se potrebovalo, také dluhův nemálo v zemích
rozdílných i dalekých k vyupomínání pozůstává, aby tjiŽ
p. bratr muj týchž sklepův spolu s pokojem nejméně do
roka pořád sběhlého uŽÍvati mohl a v tom se mu od dětí
mých ani koho jiného překážka žádná nedála.
Dále kšaftuji a poroučím na památku mou Faltýnovi
a Alž~ětě, synu a dceři p, Faltýna Kyrchmayera, vnuku
a vnucce m,é, po 55 dukátích uh., item dětem dcery mé
JUdIty Mysi1chové Janovi Jindřichovi a Janovi Václavovi
též po 25 duk. uh., ilem Sybi1le, dcerce p. bratra mého
Petra Nerhofa, 50 duk. uh., item Alžbětě, dcerce Jana
mL N erhofa, 2ó d. Item Arnoltovi N erhofovi, strejci mému, tolikéž 25 duk. kšaftuji. A jakož jsem na onen čas
dí!.u děd~cké~o, Rozi,ny Hessové, pastorkyně mé a Jiříka
Vhlda nekdeJšl manzelky, 400 k. m, za sebou měl a proti
tomu již ,s manzelem jejím bytu v domu mém nárožním
proti studnici,. jdouc k sv. Jiljí, lezícím přál, kdež tý1
Wild s dítkaml s ní splozenými dosavad zůstává ačkoli
t -, dO
v
'
~z
um za daleko vetší
sumu koupen jest, nic
méně
vsak pro tu lásku, kterouž k dotčeným dítkám po nebo
Rozyně zůstalým mám, jim třem společně v předdotčené
sumě 400 k. m. takový dům k dědičnému jmění drZení
a v~~dnutí· s .nápadem s umrlých na i.ivé odkaz~ji a porOUClm. A "eJše na památku mou týmž dítkám také s nápady odkazllji sto k. m., kteréžto jim, kdyžby které z nich
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sta k. gr. přijde, od dědicuv mých vydsti se mají.

Také tomu konečně chci, aby p. Petr, bratr můj,
400 k. gr. m. v jistým místě, jakž ode mne sobě poručeno má, na památku mou z handle našeho společního
rozdělil, kterýžto odkaz témuž p. bratru mému při počtu
od dědicův mých pasírován býti má. Item do špitálu sv.
Pavla ~~ Pořičskou branou pro opatření lepší té chudiny
odkazu)1 200 k. m. a ty k témuž zádnší také ve dni a
v roce odvedeny býti mají na ten způsob: Poněv.adž na
onen čas od dobré paměti bratra mého Richarda 400 k.
k témuz špitálu odkázal' a pod opatrováním mým a p.
Petra, bratra mého, od nebožtíka zanecháno jest, a z těch
ourok k záduší tomu vychází, aby ·to od pp. ouředníkuv
dobrou radou opatřeno bylo, aby za ten obojí odka~
grunt k témuž .záduší koupen byl, z něhož by užitku a
platu nejméně, co by z té sumy náleželo, vycházelo a toho
památka na časy budoucí zůstávala. Item k záduší kostela
M. TI. na louži odkazuji 50 k. m. a druhých 50 k. m.
na vybílení a ozdobení místa pod kruchtou v témz kostele
kdež pohřeb můj podle manželky a dítek mých býti má:
Item .. na opravu krovu kaply Betlimské pp. osadním odkaZUjI 20 k. m. Dále také Marii rukavičniei v domě mém
bydlející odkazuji ló k. m., též dceři její 10 k. m. Při
tom tomu chtěje, aby táž Marie s dcerou svou v pokoji
v němž nyní jest, do roka pořad sběhlého beze všeh~
ouplatku zůstávala.
Naposledy maje starost a péči o budoucí nejlepší
Jaku?a slna, ~éž ~arie,o dcery mé nevdané, poněvadž po
smrtI me v slrobe pozustanou a dle věku svého a času
nynějšího i mnohých příčin opatření dostatečného potře
b~vatl budou, dožádal jsem se snažnou žádostí předepsa
nycvh p: Petra Nerho~a, bratra, a p. Faltýna Kyrchmayera,
z~t: ~eho, ~~y ..porucens1.ví nad !ýmiž dětmi mými k sobě
pn]al;, ,kler:z JIm také za poruellíky ustanovuji a tomu
kOll:,~?eychcl, :b1 ~e ve všech svýe~.věcech, obzv1áštně pak
v pncme zmenem stavu svého, Jtch radou řídili a spravovali, .napomenutí jich .bez odpornosti poslouchali a tak
se k Dlm chovati hleděli, jakl. k nim tu důvěrnou naději
mám, že se o ně, jako o své vlastní, starati budou. Předně
v tom syna mého Jakuba vysoce zavazujíc abv bez vule
pp. poručníkův tuto ode mne jemu naříze~ých' sám o své
ujmě proti této vůli mé poslední i jich potomně co před
sebe bráti a dědictví svého nikterakž zavazovati ani odcizovati nemohl. Při cemž také J Mtí p. purkmistra a pp.
St. M. PL, jakožto po J. Mti Cé všech vdov a sirotkův
vrchních poručníkův v uctivosti náleiité snážně prosím
pokudž by toho kdy r;otř-:,ba se našla a zvláště to na
od Dlch pp. porucníkuv vznešeno bylo, aby v tom
JIm pro dostatečnější týchž dětí mých ochranu skutečně
nápomocni býti ráčili. Naposledy k změnění tohoto kšaftu
mého moci sobě pozůstavuji; pakli bych ho nezměnil
nýbrž 'při tomto způsobu zanechal, tehdy za to J Mtí p:
purkm;stra a PP'. St. _M. Pro uctivě a snažně prosím, aby
nad mm a dedle! myml ruku ochrannou držeti ráčili. Na
potvrzení toho v tomto kšaftu mém rukou mou vlastní j;em
se podepsal a jej pecetí mou upečetiti dal. Stalo se v pří
tomnostI slovutneho p. Jana Kyrchmayera z Reichvic rad~ího a p. Petra Pešona ode mne k tomu dožádaných ve
etvrtek památný sv. Lidmily 1. P. 1604. Hans Nerhoí.

i

!':fl!

Kterýžto kšaft my z počátku psaní purkmistr a
rada, poněvadž čas svůj právní při právě bez naříkání
,,!ležel, r:a žádost dědicův po nebo Janovi st. Nerhofovi
zustalých Jsme stvrdili a jemu místo dali. Tomu na svě
domí a pro lepší toho jistotu i ku právu duvěrn-ost pečetí
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naší menší městskou týž kšaft upečetiti poručili v pátek
po sv. Prišce 1. P. 1607.
16. 1608, 14. srpna. Rtt7wp. Č. 1141 J. 329. Jakub
Nerhof, paní Anna Kirchmajerová, J udyt Myslichová a
panna Marie Nerhofová, bratr a sestry z Holtrperku, syn
a dcery někdy Jana N. z H., obeslavše před právo Petra
Nerhofa - aby kšaftu nebo Jana N. dosti učiněno bylo.
Proti tomu od Petra Nerhofa - promluveno: Nenadál
se p. Petr N., aby jeho strýc a strejny takové zaneprázdnění činiti a aby jemu to, jako by on kšaftu a poslední
vuli někdy p. Jana N., bratra svého a p. otce jich, což
tak týmž kšaftem nařídil, dosti činiti neměl, nevinně při
čítáno býti mělo. Tomu on světle všemu odpírá a praví,
že po smrti p. Jana N. roku projíti nedal a inventář pořádný, kteréhož actum 28. Decembris 1. 1605, všeho
handle, kterýž s nebožtíkem p. Janem N. měl, učinil a
jim jej, aby se do něho nahlídli a chtějí-li co k němu
říkati a nedostatky vystavovati, v ruce uvedl. Oni pak
takový inventář za sebou víc než rok měli, tomu nic neříkali, mlčeli ani žádných nedostatkuv proti němn nevystavovali, nadto, co z toho inventáře dluhuv pošlo i zaplaceno, extrakt pořádný od 1. 1605-7 sobě založil a vše
pořádně poznamenal. Item klíče od sklepuv, pokoje, od
železné truhly v domě u zlaté ovce, kdež týž handl a
všelijaké zboží složené zustává, regislra i jiný knihy, s nimi věrně, upřimně a strejcovsky zacházejíc: svěri! a v pří
tomnosti dobrých a poctivých lidí truhly zotvíral a kde
by se ty věci k témuž handli přináležející složiti měly,
vy kázal a oni klíče za sebou víc než tej den měli a ničemuž se na odpor nestavěli. A potom téhož 1607. léta
18. Decembris druhý pořádný inventář téhož všeho handle
učinil a jim jej též vykázal. Ten za sebou oni majíce též
nic neříkali. Chtějí-Ii na něm přestati, tedy p. Petr N.
žádá k rozdělení toho handle, aby jisté osoby, kteříž se
s takovými handly obírají a tomu rozumějí, voleny byly.
Od puvoduv: Kdyby p. Petr N. podlé kš aftu p.Jana
N. dosti učiuil, nebyla by potřeba na něj nastupovati.
Ačkoli se oznamuje, že by inventáře dva položiti měl,
však týž inventář nikda přijat nebyl, protože co komu
náleželo, od p. Petra polozeno a dosti tomu učiněno není.
V spory žádné vydávati se nemíní, toliko poněvadž kšaft
Jana N. stvrzen, žádají, aby rozkaz právní učiněn byl,
aby tomu, k čemu? p. Petr zavázán jest i uvolil se, dosti
učinil. _ Od p. Petra: Divná toto věc jest. Exekucí se
žádá a nic ještě není přisouzeno. Chtějí-Ii na témž inventáři přestati nebo ne, ať se přiznají. P. Petr inventáři poslednímu dosti činiti chce, žádá, aby osoby k spatření téhož inventáře voleny byly. Aby jaký rozkaz státi
se měl, to býti nemuze, dokudž co jim vlastně náleží,
vyhledáno nebude. A poněvadž se porozumívá, že by tuto
zaneprázdnění chtělo povstávati, ohlašuje se p. Petr, že
by pana cís. rychtáře k svědomí aneb k zprávě potřebo
vati musel.
Od puvoduv: Kde věc patrna jest, co jiného na při.
znávajícího se než exekucí, a ta rozkazem právním vykonána bývá. Tyto věci spravedlivé žádají: dědictví vlastního po otci, z kteréhož p. Petr práv nebyl a jeho nevykázal. A když nemohli žádostí, prosbou k svému při
jíti, museli se utéci ku právu. A tak, co nemohlo býti
přátelsky, to aby soudem šlo. - Od strany druhé: Při·
ČÍtá se p. Petrovi vina, jako by nechtěl podle kšaftu, co
náleží, od sebe odvésti. Byl toho úmyslu, aby to učinil,
pr.otož inventář handle toho od sebe odvedl, kterýž oni
rok za sebou měli, s ním mlčeli a nic k tomu neříkali.
_ Proti tomu od puvoduv: Poznává se, že tato věc jest
nedokonalá a nejistá. Který tuto inventář pravý bude?
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J eden-li čili druhý? Kdež pak se pravI, ze k těm inventářum nic neříkali, nic to právního nebylo, až nyní.
Pan purkmistr a rada - vypověděli: Poněvadž kšaft
nebo Jana N. z H. jest stvrzen a podle něho p. Petr N.
se zachovati nejednou podvoloval a dosavad se uvo1uje,
protož se jemu rozkaz právní činí, aby tomu kšaftu do,ti
učinil a to do dvou nedělí.
17. 1608, 17. září. Rtf,~op. č. 1141 f. 339. Petr
Nerhof z H. podal příčin k vysvětlení vejpovědi [zde č.
16.]: Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. M. p. purkmistře
a páni radni milí. Jaké jste dictum mezi - vynésti ráčili maje já pak témž dictum veliké nedorozumění a
nevěda se podle něho jak zachovati a jemu dosti učiniti,
tak abych při tom podělení nebo sobě nebo strejci, pa·
ním a panně strejnám svým neublížil, protož V. Mti žádám,
že mně takové dictnm v příčínách těchto slušnejch a právních vedle práva vysvětliti ráčíte: Předně ráčíte to, jakž
z odpovědi mé na suplikací strejce a strejn mých V. Mtem
dané, tak i potom z druhé odpovědi vedle na mne vyžádaného obeslání ku právu předložené a ze všeho toho
mezi námi vzešlého sporu najíti a vyhlédati, že jsem já
hned po smrti bratra mého podle jeho kšaftu, nedadouc
dni a roku projíti, na žádost jich pořádný inventář na·
šeho společného handle učinil a jim v ruce uvedl. Ten
pak inventář za sebou jsou dosti dlouhý cas měli, jej pře
hlídali a přepočitali a proti němu iádných nedostatkuv
nevystavili. Druhej pak inventář opěty jsem jim téhol:
společného našeho handle učinil a jim jej v ruce uvedl,
kterýž podobným zpusohem za sebou drahný caE měli a
jej posavad mají. Ukazuje to pak zřetedlně právo a zří
zeni zemské, když by buď bratří, strejcové anebo společníci oč pak koli děliti se měli, že starŠÍ bratr nebo
strejc má předně pořádný inventář položiti a potom teprva díly klásti. A jestli že by který [z] společníkuv
v tom jaké nedorozumění aneb ublížení a zkrácení jmiti
sobě pokládal, má takové nedostatky proti témuž inventáři, prve nežli by se dílové položili, přednésti. A pakli
by žádných nedostatků" neuznamenal, má se v lom zjevně
a patrně, že tomu inventáři místo dává, ohlásiti. Tak aby
ten, kdož díly klásti má, věděl se čím spravili. Ale Ja·
kub Nerhof a sestry jeho v tom se až posavad neohlašují a neoznamují, podle kterého inventáře žádostivi jsou,
abych jim dělicí cedule položil. A poněvadž jsem já se
vedle kšaftu bratra mého zachoval, protož V. Mtí žádám,
že mi takové dictum vysvětliti a vedle kterého inventáře
díly takového našeho společného handle klásti mám,
právní vyměření, však s výhradou vrchního práva, učiniti
ráčíte. V čemž se V. Mtem k spravedlivému opatření po·
roučím. Act. v pondělí den sv. Jiljí I. 1608. Petr Nerhof
z Holtrperku, měštěnín St. M. Pr.
Kdež p. purkmistr a rada takto vejpověď vysvětlili:
Poněvadž předešlý rozkaz p. Petrovi N. z H. od práva
učiněný na vlastní uvolení jeho i na kšaft někdy Jana N.
_ se vztahuje a tak žádného nedorozumění, proč by dále
vysvětlen býti měl, v něm se nenachází, pro tož se toho při
témž rozkazu zcela a zouplna zustavuje a p. Petr N. povinen jest se vedle něho tak a nijinak zachovati podle
práva. Act. 17. Septembris a. 1608.
18. 1617, 13. července. Rukop. é. 2233 f. 367.
V přítomnosti přátel od p. Karla Kyrchmajera z Reichvic k tomu dožádaných stala se smlouva mezi týmž p.
Karlem i na místě Johanny a Eusebie, dítek jeho let nemajících, s paní Judyt na onen čas Mys1ichovou a potom
Kyrchmajerovou z Holtrperku, dobré paměti paní manželkou jeho, splozených z jedné, paní Annou Kyrch·
majerovou z Holtrperku a poručníky nad statkem a
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sirotkem, zejména Janem Hendrychem, Annou Kateřinou
Marií Benign;,u, Albrechtem a Matesem Melicharem My:
po nekdy p. AdolfOVI J\Iyslychové z Wilinnštejna
a
paní Juv~ytě" lehdáž ?fyslychové z Holtrperku, poo
zustalyml nanzenynll a k ruce týchž sirotkuv let nemajících z strany druhé a to taková: Jakož jest týž p. Karel
R. p~. smrti paní J udyt, manžel ky jeho, pro neopatrem Jeho Jlstou legitimou přípověď na třetí díl statku
ueinil, [to se zrušuje.] Dáleji, co se toho šestýho dílu
krerýž paní J udytě ze statku po p. Adolfovi Myslychov;'
prvním manželu jejím, náleží, v kterémžto šestém dí1~
týž p. Karel K. předkem od osoby svý třetí díl a na
místě a k ruce dítek svých dva rovný díly s dětmi a sirotky Myslychovskými jmíti se pravil a pokládal, ten artykul takto postaven jest, že poručníci na místě týchž sirotkuv Myslychovských povinni jsou p. Karlovi K. zahradu od někdy p. Adolfa Myslycha koupenou s lusthauzem
na druhé straně řeky ležící postoupiti a nadto vejše
2ÓO zl. o jarmarce v městě Kremži vyplatiti. - Naposledy co se handle v mosazi v Ilsenburku cokoli na díl
paní Judyty z něho .se dostane a přijde, item těch 7750 zl.
rýn. od p. Martina Sumarta nebožce samé povinných item
dlu!Juv všech od lidí nebo p. Janovi st. Nerhofovi ~ovin
ných, z nicbžto pí. Judy tě nebožce třetí díl náležel do(ejce, to se všem sirotkum Myslychovským i p. K~rlovi
K. k, ~udoucímu rovným dílem na 8 dílu rozdělení za-

:c. :

nechav;:L

. * 1636, 27. ledna. Ru7wp. č. 2114, f. 505. Simon
PeJkr z Purkperku, spoluradní St. M. Pr., vzdal všechen
stalek S~llj panví Johanně Lidmile Pejkerové roz. Kyrch!~"aJerove, ~anzel~e své milé a zase táz paní vzdává p.
SImonOVI dum SVU] u zlaté vovce, vinici na Bílé Hoře.
zahradu na Malé Str. naproti malému ostrovu na gruntech
ll1ostsk)'ch.

Na

j}larťanském náměstí.

Císlo pop. 159.
(P ech a n c u v, Hr d i n o v s ký d.)
*J . . 1400, 13. listopadu. Rukop. č. 996f. 22. Jessco
Stupa Cm]t tres s. gr. census annui erga Martinum \oVei.
kardi, quas habuit super domo Petri dicti Pechanz sutoris pro XXllII s. gr. minus quindecim gr., que domus slta est ex opposito ecclesie b. Marie Virg. in lacu
III aclC mter duos vicos et ex opposito domus Janusse de
Rudmcz - . Act. die s. Briccii.
*2. 1413, 17. srpna. Ru7wp. č. 2102 f. 9. Johanco
Ortlini et Margaretha, conthoralis ipsius, emerunt tres s.
erga Henslinum carnificem pro XXIIII s., videlicet
super domo dicti Henslini, I s. super domo Pechanecz
sutans. Act. fer. V post Assumpc.
*3. 1416, 16. května. Tamtéž f. 92. Nicolaus de
Praga, advocatus consistorii, emit III s. gr. c. erga Nicolaum Schramkonis super domo sua, que fuit olim
Pechanczonis sutoris, patrui sui, pro XXX s. Act. in vig.
s. Anthonii.
."'4 .. 1426, 18. Njna. Rl/kop. č. 2099 f.196. Johan·
nes mstltor publIcavlt XVI s. gr. debiti super domo Pechanczonis sita in Iacu. Act. fer. VI. ante Undec. m.
virg.
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*5. 1430, 6. února. Rttkop. č. 992 f. 116. Johanne
de Usk institor recognovit, quod Ludmila, relicta Vit~
Pechanec, nunc vero J ohannis de Ruzen conthoralis. sibi'
XVI s. gr.. persolvit, quas habuit a Petro Baccule re;ignatas, lil. qUlbus XVI s. gr. et eciam idem J ohannes fuit
ductus lil et super domo ipsius Lidmile in acie circa b
M. V. in lacu situata. Ac!, fer. lL post Purif.
.
1. 1438, 4. března. Rttkop. č. 2099 f. 457. Post
quam litLs materia vertebatur inter Margaretam relictam
Nicolai Srámek, et Gal1um dictum Zlý de dom'o Pechanczonis occasione XXX s. gr. debiti pro domo prefata Pechanczonis resultantibus, pro quo quidem debito prefata
Margaretha iam dictum Galium, possessorem prefate domus, impetebat, ex tunc arbitri - pronuncciaverunt, quod
prefatus Gal1us pro totali debilo - lvlargarete - X s.
gr. persolvat. - Act. die Trans!. s. \Venc.
2. 1443.
Rukop. č. 90 f. 8Z. Gallus Hrnček
de domo Pechanczonis.
3. 1444, 15. dubna. Rttkop. č. 992 f. 216. (Kša[t
Havlův.) Ve jmeno božie amen. Já Havel z domu Pechancova, měštěnín St. M. Pr., oznamuji tiemto listem všem
lidem nynějším i budúcím a na vědomie dávám, že ačko
livěk jsa nemocen a neduživ na těle, však proto s dobrým rozmyslem a požívaje svobody zdravého rozomu. tu·
diež i paměti, ze všeho statku svého kteréhožf mi' jest
P. B. p6jčiti rácil, nechtě by sě oň 'po mé smrti mezi
pHtely .a příbu~nými mými kteří svárové dály, toto své
posledme porucenstvie a r07kázánie zjednávám činím a
zposobuj.i obyčejem tiemto dolepsaným: Najpr~e ustanoVUJI a Zjednávám tohoto svého poručenstvie a rozkázánie
poctivé muže Jakuba Sobka a Jana Kosthoří, měštěníny
St. ~1. Pr.: mocné poručníky, prose jich, aby toto mé
porucenstvle a rozkázánie tak zřiedili a zp6sobili. jakož
sem jim svěřil. Potom odkazuji Alžbětě, dceři své; sto k.
gr. ': Duoře, manželce mé, padesáte k. gr., aby jim to
porucníky mými svrchupsanými po mé smrti bez zmatku
z statku mého vydáno bylo. Naposledy, jestliže by Alžběta,
dcera má nadepsaná, umřela prve, nežli by rozomných let
došla, tehdy chci, aby jejieho dietu svrchupsaného padesá~ k. gr na Duoru, manzelku mú, a padesát k. gr. na porucníky m~ svrchupsané pravým právem připadlo. Tomu
na svedomle múdrých a opatrných muž6v Zigmunda Bradatého rychtáře, Matěje porybného a Váelava Pikn6ska.
přísežných konšel6v St. M. Pr., pečeti k mé prostě při:
věšeny jsú k tomuto listu, jenž dán 1. od nar. o. b. čtyrstého čtyřidcátého tu středu před Pr6vodem.
4. 1444, 10. září. Tamtéž. My purgmistr a kon·
~elé S}. 111. Pr. vyznáváme tiemto zápisem že jakož
Jest ~re a_nesnáz byla mezi - poručníky Alžběty, sirotka
nebozce Havla z Pcchancovic domu, a Dorotú, manželkú
svrchupsaného Havla, o kšaft, kterýž jesti učinil svrchupsaný H~vel na smrtedlné posteli, jenž jesti jej táž Do·
rota zápIsem svatební úmluvy knihami Nov. M. Pr. zapsaným nařkla a na svrcbupsané poručníky sáhla i u?rmané.-:- t,~J,~vét;' jsú vypově~.ěnie učinili: Najprvé
ksaftu dnve recenym Havlem ucměného ve všem jeho
položení - jsú potvrdili a též také i zápisu úmluvnieho
v knihách na Nov. M. zapsaného jsú pochválili - a ten
veškeren statek, což jestí jeho koli v Nov. M. zuostalo
;,edle téhož zápisu nadepsané Dorotě s sirotkem jsú při:
rkl!. - Dále - jsú vypověděli, aby duom nahoře jmenovaného Havla, který!: leží u M. P. na lúži mezi ulicemi proti domu Křtěnovu becvářovu, prvejmenovaná Dorota v padesáti k. gr. měla. - Act. fer. V. post Nati1/". M.
144ó . . 18. listopadu. Tamtéž f. 218. Když jest
nesnaz a ruozDlce mnohá byla mezi Dorotú, někdy vdovú
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pán jměl na vóli za sebú jich a i toho koně nechati.
Havla z Pechancovic domu, 11 poručníky - o statek
Než by byl pán nebo tu dušnost právem obvedl anebo
Elšky, dcery svrchupsaného Havla, kterážto let svých rozkuoň na právě postavil podlé práva konířského, že by
- umných nedošedši z tohoto světa jest sešla, jejieZto staJ. M. byl podlé téhož práva opatřen. Act. fer. II. die s.
tek veškeren již jmenovaná Dorota - mieti chtěci na
Fabiani et Sebestiani a. ll.
ně jest sahala a právem nařkla. Tu p. purgmistr a kon13. 1528, 27. srpna. Registra všech zápisuov, obšelé vyřkli- _ přikazujíce - poručníkóm, aby těch padarováni, fryslunkuov, smluv a jiných všelijakých lidesáte k. gr. po nadepsané Elšce - na ní Dorotu pří
stuov od krále J. MU, kterýž z komory J. Mti v kráslušejících _ vydali - dalšicho nápadu túž Dorotu odlovstvi Českém vycházeji, f. 30 v archivu mtstodrž.
hekajíce. _
[Z ostatního jmění] XXX k. gr. na dielo
(List, kterýmž král odúmrtí a spravedlnost svú na statku
kostela sv. Jiljie aby dali. Act. fer. V. ante s. Elisabeth.
po něk?y Jiříkovi od věže, měštěnína Pražského, p. Ji6. 1451.
Rulwp. é. 2002 f· L 10. Johanříkovi Zabkovi sekretáři dává.) My Ferdinand etc. oznanes Hrdina et Dorothea e. vineam in monte Srponis pro
'mujem tímto listem všem, že jest na nás vznešeno, kteXXXVI s. gr.
.
rak před časem minulým Jiřík od věže, měštěnín praž7. 1459. Rukop. č. 2003 f· G 27. Johannes
ský, nenechav po sob~ dědicův s tohoto světa sšel a že
frenifex dictus Hrdina et Dorothea e. vineam VI stL sina nás, jakoao krále Ceského, všecek a všelijaký potam subtus viam, qua transeunt in vineam quondam Srpova
zemský statek jeho odúmrtím spravedlivě přišel a pfipadl,
Hora, pro XXX s. gr.
totižto v Pako měřicích puol tvrze, polovice dvoru po8. 1461.
Tamtéž f. F. 26. Johannes [renaplužního s poplužím tudíž, s dědinami, lukami, lesy, potor Hrdina et Dorothea exposuerunt vineam suam sub vitoky, rybníčky, hájky, pastvami i také,dědinú od Pakonea quondam Srponis.
měřic ležící mezi travnatými cestami Skrovadovými je9. 1461, 15. května. Ru7wp. Č. 2119 f· L 4. Ve
dúce k Líbeznicóm, i se vší zv"lí, col. k tomu přísluší,
jméno _. Já Nieta vdova z Žatče u Jana Hrdiny uzdaŤe
což jest tu po někdy ftehořovi jinak Říhovi a od někdy
bydlejície, vyznávám tiemto listem oc že ačkoli z důpu
Jany manželky téhož Rehoře týž Jiřík měl, i peníze, kteréž
štěnie božieho nemocna jscm ::lC takže všeckeren statek
jsou jemu Jiříkovi u desk zemských položené na splaceni toho
muoj __ dala sem - panie Dorotě, dceři mé milé - .
práva vedení, kdež jest týž někdy Jiřík vedl právo pro
Act. die Sophie.
nesprávu na dědiny V Citově. I prošeni jsme od statec10. 1465, 10. července. Rlilwp. č. 2119 f. N 15.
ného Jiříka Žabky z Limberku n~ Tršicích, sekretáře naVe jméno - . Já Jan uzdař rečený Hrdina - takže duům
šeho v komoře naší v království Ceském, věrného našeho
muoj, v němž bydlím, kterýž leží [nevypsáno] - dal sem
milého, abychom jemu ten nápad náš a všecko právo
_ Dorotě, manželce mé milé. Dat. fer. IIlI ante
naše, kteréžkoli k nahoře psanému statku po smrti téhož
Margarethe.
někdy Jiříka máme a na nás připadlo, dáti ráčili. K je11. 1507, 13. ledna. Rukop. č. 2107 f· 293. GehoHo prosbě pro služby, kterd nám věrně a pracně či
orgius a turri *) resignat porcionem suam paternam, quam
nil a činiti nepřestává, nakloněni jsúce s dobrým rozhabet in domo ibi ad turrim, Margarethe, conthorali sue.
myslem, naším jistým vědo~ím a radú věrných našich
Insuper prenominata Margaretha resignavit .hoc idem ius
milých, mocí královskou v Cech ách ten všece k a všehac domum suam propriam, quam inhabitat - marito suo.
jaký statek nahoře psaný pozemský i s penězi již jmenoAct. fer. lIlI. ante Anthonii.
vanými, nic uevymiňujíc na nás po smrti téhož Jiříka od
12. 1511, 20. ledna. RullOP· Č. 1128111 f· B 5.
věže jakkoli jin~k přišlý a připadlý dali jsme svrchu psaV té pE mezi p. Wolfem z Gutštejna a Jiříkem od věže,
nému Jiříkovi Zabkovi a tímto listem dokonale dáváme
kdežto on p. Wolf vinil jest jej Jiříka z toho, že by mu
tak, aby on o to právem a tímto dáním naším státi a toho
kuoň prodal a za týž kuoň že jest mu sliboval, že jest
dobývati mohl, a cožkoli obdrží, aby to i s dědici svými
dobrý, čistý a zdravý, a potom když jest on p. Wolf
držel, tohc užíval a s tím učiniti moc měl jako s svým
poznal, že jest týž kuoň dušný, že jest k němu Jiří
vlastním, pokudž by se jemu zdálo a líbilo, beze všech
kovi poslal, aby on zase kuoň vzal a jemu penieze
lidí všelijakých překážek a odporností, poroučejíce při
aby zase navrátil, a on že jest toho učiniti nechtěl.
tom větším i menším úředníkóm desk zemských dvorProti tomu on Jiřík pravil, že jest mu toliko sliboval
ských nynějším i budúcím, věrným našim milým, abyste
za to, že nenie slepý a že jest pán měl toho vuli nebo
téhož Jiříka Žabku vedle řádu a práva zachovali, a když
ten kuoň nebo peníze vzíti za ten kuoň a že jest
od něho za to požádáni budete, k lomu svrchu psanému
mu toho on Jiřík podával při placení. - Tu p. purgstatku nic nevyminujíc, řád, právo zachovajíc, dopomohli
mistr a páni: Pončvadž svědomie obojí strany seznávají,
tak, aby tohoto dání našeho a práYa užiti mohl; vědúce,
že jest on Jiřík, maje peníze bráti za kuoň od p. Wolfa,
že v tom jistú vuoli naši naplníte. Tomu na svědomí a
i dříve nežli je peníze vzal, že jest toho pánu podal, aby
pro lepší toho jistotu pečef naši královskú rozkázali jsme
pán nebo kóň nebo peníze vzal a že jest on radši aby
přivěsiti k tomuto listu. Dán na hradě našem Pražském
kuoň zuostal u něho, neZlí by zan peníze ty vzal, a pán
ve .čtvrtek po sv. Bartoloměji, MO Ve osmmecítmébo a
že jest kuon vzal a peníze jemu dal z své vule a
království našich Uherského a Ceského druhého. - Feržádné dušnosti ta doby toho koně neoznamoval, než podinandus. Ad mandatum regie maiestatis. Adam de Nouatom tepruow když, již on Jiřík s penězi odšel, pán k ně
domo, cancellarius regni Boemie. Johannes de "Vartnmu poslal, zase aby mu peníze dal a kuoň zase vzal,
berk, \Venceslaus doctor.
pravě, že jest dušný, ale podle práva koníl'ského právem
14. 1535, ll. srpna. Rukop. č. 2142 f. Q 16.
té dušnosti neobvedl ani kone na právě nechal, než jej
(Kšaft Markéty Hrdinové). Ve jméno - . Já Markéta
u domu Jiříkova tak zhyzděný bez duovodu podlé práva
Hrdinová, vdova po někdy Jiříkovi od věže, manželu mém,
uvázati kázal, i z těch příčin on Jiřík nenie povinen pánu
pozuostalá, měštka St. M. Pr., vyznávám tímto listem
těch peněz vzatých za ten kuoň zase vrátiti, poněvadž
obecně přede všemi, kdež čten nebo ctúcí slyšán bude,
že znamenajíci křehkost a nestálost života lidského, ze jest
*) O Jiříkovi Hrdinovi viz Tomkův Dějepis Prahy
ustavičnému změnění a mnohým příhodám poddán, tak
sv. 10.

XXlll. Na Marian. náměsti. -

C.

p. 159.

že žádný čas ani hodina jistá není, které by Ee člověk
ubezpečiti mohl v pravdě a delšího života sobě přidati,
než vždycky, nevěda dne ani hodiny, kdyžby všemohúcí
pán v této již mé starosti mne navštieviti a povolati ráčil, na to jsem, pokudž možnost má stačila, pamatovala
i ačkolivěk z daru P. B. všemohúcího ještě zdráva jsem
na těle, rozumu i paměti podle lidského běhu zdravého
užívajíci a nechtieci tomu ráda, aby' jestliže by na mne
P. B. nemoc těžkú a nedostatek zdraví dopustiti a smrtí
zachvátiti ráčil, ježto bych svého statku, kteréhož mi jeho
svatá milost Z. své štědroty na čas popříti a dáti ráčil,
zřéditi a opatřiti nemohla, a tak že by po mé smrti soudové a nesnáze i svárové mezi přátely a příbuznými mými
i snad nepříbuznými (jakož se těchto časuov mnoho toho
přihází) mohli vzniknúti: toto mé poslední poručenství
a !wnečný úmysl vuole mé o statku mém o všem dobrovolně a s dobrým mým rozmyslem mocí tohoto listu mého kšeftního řídím a zpuosobuji obyčejem takovýmto, tak
že duom svuoj, v němž bydlím, proti kostelu M. B. na
louži ležící, vinici na Věnečkú mezi Skořepovú a Kroupovou ležící s lisem, s štěpnicí při ní i se vším k ní
příslušenstvím a podle to i jiný vešken statek svuoj movitý i nemovitý, kdelby ten a na čemžkoli záleža! aneb
kterým a kterakýmkoli jménem muož a mohl jmenován,
nalezen i optán býti, a k tomu hotové peníze, klenoty,
cínové nádobí, šaty léhací a chodící, hospodářství jakézkoli i dluhy níže dotčené, to všecko, nic ovšem nevymieňujíci ani co pozuostavujíci, odkaznji a mocně po s'lé
smrti poroučím a dávám Jiříkovi Koníkovi, sladovníku,
měštěnínu již psaného ~t. M. Pr., a Dorotě, manželce,
jeho, i dětem jeho k jmění, držení a k mocnému i svobodnému požívání i k dědičnému vládnutí i k učinění s tím
se vším jakožto s jich vlastním bez všelijakých a každých
také jiných lidí právo k tomu po mé smrti jakéžkoli jmíti
chtějících odporu a všelijaké překážky. Při tom dále oznamuji, že mám spravedlivost dskami zemskými zapsanú ke
slu kopám gr. č. po nebožtíku p. Jiříkovi Hydinovi, manželu svém, na louce a dědinách u města Zatče leZících,
tak jakož týž zápis týmiž dskami zemskými to vše v sobě
šíře ukazuje, kdež pak té své spravedlivosti nyní dotčené
vší učinila jsem mocné poručníky týmiž také dskami zemskými k té při p. Jana Žateckého z Wajkrštorfu, p. mistra
Jeronyma Hrobčic,kého z Hrobčice a p. Jana, bytem
v domu téhož p. Zateckého na zámku Pražském; tak také
jakož též dsky zemské to v sobě šíře zavírají, i tu též
svú spravedlivost všecku k těm sta kopám gr. č. i k užitkuom z nich též mocně poroučím a odkazuji svrchupsaným Jiříkovi Koníkovi a Dorotě manželce i dětem jeho
podle jiného všeho statku výš dotčeného, též k mocnému
užívání a to bez překážky všech lidí. Dále také oznamuji,
že jsú mi tyto osoby níže dotčené dluhy spravedlivými
povinnovati: najprve p. Zigmund Frajskut od zlaté trouby,
měštěnín St. M. Pr. tři sta kop. míš., tak jakž na sebe
list německú řečí psaný pod sekretem svým jest mi uči
nil, a na ten list a na sumu v něm zapsanú výš dotčenú
dal mi sto kop míšo i ještě mi zuostává na týž list dvě
s,tě kop, míšo Item Samuhel Sax a Huoša, švagr jeho,
Zidé z Prahy, dlužni mi tři sta kop a třidceti kop vše
míšo a v té sumě nechali u mne těchto základuov: naj·
prve čuby sokolové zeleným aksamitem po;;ité, item sukně
mužské letní damaškové červené květy brunátnými procházené a plátnem černým podšité, item sukně ženské
damaškové žluté s spinadly pozlacenými, podšité černým
plátnem a tůliko rukávy podšité podbřišky králíkovými
a okolo dole vší sukně popelicemi; item dvoje knížky zidovsky psané, jedny v červeném aksamitu s puklice-

XXIl1. Na Mariatt. l1álllěsti. -

Č. p. 159.

453

mi stříbrnými a druhé v černém aksamitu též s puklicemi
stříbrnými, item pás stříbrný na tkanici starodávní, item
čepec perlový starodávní votřelaj s kadeři zadu pozlacenými a při nich prsteny čtyři, tři s kaménky a jeden židovský bez kamene, a k tomu sekret vše zlaté, item
zvláště prstenuov zlatých sedm, šest s kameny a sedmý
bez kamene a též při nich sekret, item malý jelínek perlový s ruožky pozlatiiými a s nožičkami; záponka zlatá
s pěti kaménky křížem dělanými; prsten veliký s kamenem modrým a to jest v škatuli všecko zapečetěno. Což
se pak jiných dluhuov na do mích ·a gruntích dotýče, jakožto na Bartlovu vinopalovu a U věže i na Václava
Chalupy, o kterých on Jiřík dobře ví a též i o jiných
dluzích, ty též všecky d~uhy výš dotčené, jakožto u p.
Zigmunda Frajskuta, u Ziduov i z gruntuov a domuov'c
i jiné všecky témuž Jiříkovi Koníkovi, manželce a dětem
jeho k mocnému vyupomínání poroučím a dávám. Naposledy oznamuji, že těmto osobám i k záduším níže dotčeným odkazuji: naj prve Anně, dceři téhož Jiříka Koníka, schovanici mé, když by koli P. B. to dáti ráčil, že
by, s volí však a vědomím i povolením téhož Jiříka, otce
svého, se vdáti měla, sto kop předkem míšo a k tomu
vajpravu slušnú na schválení dobrých lidí; item k záduší
M. B. na !uoži, k faře své, padesáte kop míš.; item knězi
Mikulášovi faráři u též fary, X kop míšo i paní Kateřině
Silvestrové sladovnici XXX k. míš.; Kateřině Syrovcové
vdově nožířce XX k. m., Dorotě, též vdově Kozlové,
kteráž mela Václava mlynáře, měštce Nov. M. Pr., někdy
služebnici své, XX k. m.; Vondráčkovi, podruhu svému,
X k. m. a Martě, manželce jeho, též X k. m.; do špitálu k sv. Pavlu XX k. m. Kdež nadepsanému Jiříkovi
Konfkovi toho dokonale věřím, že z toho statku mého
všeho jemu, tak jakž výš dotčeno jest, odkázaného osobám i tudíž k záduším výš jmenovaným jednomu každému,
což jsem komu koli co odkázala, tak jakž již dotčeno
jest, po mé smrti v plném roce vyplní a dá. Též také
iv to oznamuji, že má u mne svrchu psaný Samuhel ~ax
Zid něco zbroje v komoře pod světnicí zamčené svým a
mým zámkem, i kdyžkoli ty základy svrchu dotčené
v těch třech slech kopách a ve třidccti kopách vše míšenských od nadepsaného Jiříka Koníka vyplatí, tehdy
aby jemu túz zbroj jeho vydal. Na potvrzení a pro lepší
jistotu toho i budúcí pamět tento kšaft a tnto vuoli mú
poslední a konečnú sekretem nebožtíka p. Jiříka Hrdiny,
manžela svého, jsem zapečetiti rozkázala v středu po sv.
Vavřinci 1. MDXXXVo. (Stvrzen 29. listopadu t. r.)
. 15. 1549, 5. dubna. Rukop. č. 2129 f. 193. J~kož jest
JiHk Koník z domu Hrdinova obstaviv ku oň p. Stefanovi
Tetaurovi z Tetova vznešení před právem učinil, že jest
od času stavuňku toho, když mu kuon pro 3 k. gr. obstavil, šesti neděluom projíti dal a ku právu se nenašel,
praYÍc se dále ničímž povinnovat nebýti. Proti tomu' od
Stefana mluveno, že jest každé dvě neděle ku právu se
nacházeti dal, o čemž p. rychtář dobrú vědom· ,st má, a
tak čas jest neprošel; než jakého nepořadu při tomto
stavunku on Jiřík Koník se dopustil, že ten klion obstavený sám vypřáhl a na právo, a také ne tu, kdež by náleželo, ale do domu svého jej vedl, jím dělal a po
dnes delá, což proti řízení zemskému jest H 12. Nebo
jměl to na hejtmana krajského vznésti, ale pominuto toho,
sám se právem činil. Zas od Koníka mluveno: Nic neučinil proti zřízení zemskému, ~eb se podle něho zachoval a p. hejtmanu p. Adamovi Repickému znáti dal a p.
hejtman troje připsání jest k němu o to učinil. Též i od
práva a stolice této psaní pro týž dluoh sobě vyžádal,
ale žádné odpovědi nedal. A tak tu jest nic neučinil, po-
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něvadž Praha a toto město slavné za jeden kraj se počítá a jest. Pro tož p. hejtman tohoto města o tom oznámil a nemoha odpovědi jmíti opověd úředníku mostské-

mu učinil a toho se na něm dožádal. že mu stavuňku
dopříno - .
.
Tu p. purgmistr páni vypovídají: Ačkoli ,z svědkuov
to se našlo, že Jiřík Koník při celnici kuoň Stefana Tetaura ob~tavil, a když týž Jiřík po právo šel, v tom pacholek Stefana Tetaura týž kuoň vypřáhši kře t ěz u tu
u cel nic e jej přivázal, a když písař rychtářů přišel, ten
kuo" Jiřík Koník s písařem s sebou jej pojal. Ale poně
vadž v tom práva od Koníka pochybeno jcst a podle zří
zení zem}kého se nezachoval a o týž dluob, jestli mu co
dluzen Stefan Tetaur, jsst na hejtmany aneb hejtmana
, toho kraje, v kterým Stefan Tetaur sedí, nic nevznesl,
protož lýž stavuňk jakožto nepořádný při právu svého
pruchodu jmíti nemuoze. Act. postridie s. Ambrosii.
16. ló52, 4. února. ,Rt/kop. č. 2129 f. 282. V té
pn mezi uroz. vladykou Stefanem Tetaurem z Tetova a
na Sykdole a Jiříkem Koníkem z domu Hrdinova, kdež
týž Stefan vinil jeho Jiříka, že on před dvěma lety a vejšeji mimo řád a právo na svobodné J Mti Ké silnici u celuice, když mu pacholci odsud pivo vezli, je zastavil a
kuoň jeho nejlepší, straku, jim z vozu vypřáhši ten jest
vzal a jej za sebou okolo dvou let měl, jím dělal a jak
se jemu vidělo, jeho užíval, takže on skrze takové jeho
před se nenálel'ité vzetí k znamenitým škodám, soudě se
s ním, přišel, a na jiných, od kterýchž ten kuoň vypře
zen od něho Jiříka byl, škodu nemalou jest vzal.
Proti tomu od Koníka mluveno: Z čeho se tuto on
Jiřík od p. Štefana viní, vidí se jemu a zdá, že jemu ničímž tím on Jiřík povinnovat není, neb la věc dávno jistim rozsudkem ocl práva na místě a konci postavena
jest. K tomu ani se nerozumí, z čehož se týž Jiřík viní,
neb nic toho se patrně a zřetedlně nedokládá, než toliko,
ze kuo" vypřáhl a vzal pacholkuom jeho a proto že by
škody nějaké vzíti on Štef~1l měl. A coby těch bylo, nic
se nejmenuje. - Zase od Stefana mluveno: Odpírá tomu,
aby mezi nimi jaký místný rozsudek o to, což jest v rozcpři, se státi měl.
Nd toliko předešlý stavuĎk jako ne·
pořádný byl vyzdvižen. A když jest jeho Jiříka před soud
komorní z té vej tdnosti obsílal, jest mu ukázáno, aby
jeho na tom právě, kterémuž příscdí, vinil. A protož on
jeho před právo toto obeslal - .
Na to od Jiříka Koníka mluveno: Tento průvod od
Stefana ukázaný, jest jeho 7alobě odporný a s ní se nesrovnává. N~h nyní jest doloženo, že on Jiřík měl jemu
kuoň vypříci u celnice, ježto z svědkuov jináče se nachází, totiž ze ne on Jiřík, než pacholek jeden Tetauru
ten kuoň jest vypřáhl. S strany pak škod nic se nepokazuje a on také jemu povinen jimi není, neb jest jemu
k nim Zádué příčiny nedal. Jest také i to mluveno, že by
on Jiřík ten kuoň sám bez práva v svú moc pi'ijíti a
v

s ním, jak se lnu zdálo, činiti měl, éemuž on místa ne-

dád. Neb ne on jej bral, neZ právo, písař rychtářuov,
a ten jest ne do svého domu, neZ do hospody vedl - .
v Tu F· purgmistr a páni vypovídají: Poněvadž toto
od Stefana Tetaura ukázáno není, aby on Jiřík Koník jal<ého jiného neporadu mimo ten v p"edešlé vejpovědi polozený, že hejtmanu krejskému, jak náldí, se neopoveděl,
dopustil, ani aby tejž kuoň on Jiřík sám vypřáhnúti a bez
práva od řetězu vzíti měl, protož těmito toliko škodami,
pokud? ten stavuňk při tomto právě vyzdvižen nebyl, on
Jii'ík jemu Stefanovi, col. jich takvynalozeno bylo, jest
povinnovat navrátiti. Nd co se koně toho kteréhož pa-
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cholek Štefanu vypřáhši kře tě z u u cel nic e přivázal
do týče a on Jiřík jest jej k sobě přijal i jím dělal, te~
také, zaŠ jest na ten čas, kdyz k sobě jej vzal, stál a to
by od Stefana, podle práva ukázáno bylo, jestli by hozas přijíti on ::itefan nechtěl, bude povinen jemu jej zaplatiti. Act. postridie Blasii.

17. J 560, 29, cervence. Rulwp. č. 990 f. 265,
Kdež jest Lidmila Stefanova obeslala Jiříka z domu Hrdinova a vinila jej z toho, že spravedlnost Matějovi Stefanovu, manželu jejímu, buď na hotových penězích aneb
svrhcích náležitú' k sobě přijal' ji na svém statku zápisem
pojistil a posavad za sebou má. Poněvadž pak Matěj s Lidmilou, když ji za manželku sobě vzíti měl, tak se smluvili, aby toho statku společně uZívali, a on nepobyv s ní
neZ XlIII nedělí, když to tažení [před dvěma lety] odsud
ku králi Englickému bylo, nakoupiv pláten za tím služebným lidem s nimi jel, chtěje je zpeněžiti, i od toho času
ho neviděla ona Lidmila a doptati se ho, jaH se jest po
něm i ptala, nemuože, nad čímž lítost má, proto z ona
praví se podle smluv svadebních k tomu statku právo a
spravedlnost míti, žádaje, aby on Jiřík to vše, což za sebou má a manželu jejímu náleží, na právě složil.
Proti tomu Jiřík odpověděl: Vidí se temu, že není'
povinen jakožto poručník statku Matějovi Stefanovi nálezitého a sobě k opatrování svěřeného, dokudž by on ho
buď právem aneb přátelsky od něho nepozádal, jí Lidmile skládati a vydávati, poněvadz ona ho sobě ani zápisem ani smlúvami svadebními od svého manžela nemá vzdaného, a také by ph tom i druhý poručník, jako
Petr Veliký, kterýž byl phdní, měl býti, ač jest pak z tohoto světa sešel, však Bartoloměj syn jeho jest, J snad
by měl tu bitÍ- - Na to od Lídmily mlm'eno: Cím sc
JiHk brání, proč by nebyl povinen skládati na právě
toho statku manželu Lidmilinýmu náležitého, že jest porucník, i již žádného poručníka jemu není potřeba, poněvadž on leta má aneb měl. A Jiřík ten statek na svém
statku jest ujistil a tak jest povinen na právě ten statek
složiti. Nebo aby ta spravedlnost za ním Jiříkem zuostati
měla, vidí se, že bl' to na ublížení jí Lidmily bylo, poněvadž jí po manželu podle smluv náleZL K tomu od
Jiříka mluveno: To se nachází, ze jest Matěj nezahynul,
jakž ona od sehe dala mluviti, nebo pi'éd puol letem jej
v Vodňanech viděli. A tak chtěla-li jest toho čeho uliti,
měla od něho mocnost přiné,ti. - .
Tu p. purgmistr a
rada vypoddají: Poněvadž, Jiřík z domu Hrdinova,
poručník Matěje, někdy syna Stefana soustružníka, díl a
spravedlnost jeho od Lidmily matky jemu odkázanou na
svém statku dostatecně, dokudž ještě on Matěj let došlých
neměl, jest ujistil a potom jeho Jiříka z toho dílu a spravedlnosti své on Matěj léta maje i manželku sobě pojal'
při právě, jakž náleží, jest nenapomínal, aZ jest i po své
živno~ti

odjel a zase

ku právu se posavad nenachází, a

od Lidmily, manželky jeho, ukázáno podle práva toho
není, aby on Matěj živ nebyl, i z těch příčin dává se
jemu Jiříkovi za právo, takže té spravedlnosti a dílo jeho
na právě poloziti na ten čas povinen není. Než kdyby
se toho jistota před právem ukázala, že by Matěj živ
nebyl, aneb zahynul, a ona Lidmila aneb kdo jiný nastupoval by na něho Jii-íka o túž spravedlivost, p. purgmistr a páni je podle práva vyslyšeti i v tom se k nim
spravedlivě zachovati chtějí. Act. die Marthae.

1,8. 1562.
R1l11O}'. Č. 2121 I
35. Matej, syn
nebo ::itefana soustružníka přijal od Jii'íka z domu Hrdi.
nova dílu svého otcoYSkého 67 k č. sumu 32 k. gr. č.
Act. [er. HI. post Stanislai.
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19. ló67.
Rukop. č. 1131 f. 151. Jakož jest
,"áclav Boží na místě 1\1andaleny, mauželky své, obeslal
Jiříka Koníka z Hrdinova domu, otce jejího, a vznešení
v prítomnosti jeho ueinil, ze kšaft nebo Markéty Hrdinové
při právě tomto jest stvrzen, kterýmž ona statek svůj
všecken jemu Jiříkovi a manželce jeho, též dítkám jejich
společně na rovný podíl jest odkázala a týž statek on
Jihk i ty díly za sebou drží, žádá Oll Václav na místě
manželky své, aby jí díl náležitý z toho stetku dán byl.
Na to od Jiříka Koníka jest promluveno, ze týž kšafl to
v sobě zavírá, že nebo Markýta statek svůj jest jemu Jii-ikovi a manželce jeho, potom tepruva naposledy dětem
odkázala a žádné zmínky anebo vcjminky ani času v něm
doloženo není, kdy by to vyplňovati měl dětem svým.
Neb jest mu k dědičnému dádnutí to dala. Jsa těmi pří
činami on není povinen Mandaleně, dceh své, dílem
" toho slatku za živnosti své; až po smrti jeho, zuostane-li co. bude moci o to hleděli a domlouvati se. Poně
vadž pak i jmé th dcery starší jsou, neZli ona, a na to
nenastupují, že tomu dobře rozumějí, že by na něm nic
neobdržely.
Opět Václav - promluvil: Že vedle toho kšaftu nebo
Markéty dn toho statku jí nálei.í. Nena,tupovala tak dlouho
na lo, jedno že starosti a věku jeho Tiříka, otce svého,
v tom šetřila, druhé vidouc na něm ,,'elikú těZkost, aby
mu jí nepřičinila. Ale nyní již nastoupila proto, poněvadž
ten statek od Markéty odkázaný jím, kteréhož za několik
tisíc bylo, již v cele není, ano i gnmtové, zvláště pak
duom, v dluzích znamenitých jsou zavedeni; a ten jest
byl i prodal nějakému člověku z Kladrub, od něhož padesáte k. gr. č. závdavku vzal a kdyby ten trh jíti byl
měl, Mandalena by byla odpor také vložila. A tak z těch
příčin, aby neřekli, Zf' jcst za zivnosti jeho Jiříka tomu
nic Mandalena neřÍkala, poněvadž ten statek již se utratíl za několik tisícuv, i aby o to nepřišla, nyní na to nastupuje. [Nález nebyl učiněn, ježto strany smluveny byly.
" iz zápis následující.]

20. 1567, 27. línora. RullOp, č. 2121 f. 2l3. Jakož
.jest rozepře vznikla mezi Václavem Božím, též Ma"dale"
nou, manželkou jeho, z jedné a Jiříkem Koníkem z domu Hrdinova, otcem jí l\landalen)', 7. strany druhé o díl
a spravedlnost. kterú), ona Mandalena po někdy Markétě
Hrdiuové míti pravila. I jsú porovnáni tak, že Jiřík Koník za tu všec!cu spravedlnost, na níž se Mandalena, dcera
jeho, potahov"la, sto k. gr. m. dal. Act. [er. lIlI. post
Mathei ap.
21. 1567, 14, srpna. Rul,op. č. 21181- 171. Jan
\'ilímovský z H,íje a Lidmila z Kekrlic m. j. k. d. u HrdiHUOV od Jiříka Koníka, jinak Hrdiny, za 600 k. gr. č.
Act. fer. V. in vig. Assumpt. M. V.

22. 1568.
Rulwp. č. 1049 f. 168. (Svědomí
mezi Johannou, Ondřeje Korbele bečváře manželkou, tl
Janem Vilímovským z Háje). Anna z Tábora, od Jana Vilimovského kuchařka: Tu středu po sv. Duše šla paní
Johanka nahoru po schodech a pán jí nedal nahoru jíti
ku p. tatíkovi jejímu. A ona vyšedši nahoru na schod
řekla: Nejste tak pěkní a mocní, abyšte mi zahájili jíti
ku panu tatíkovi mýmu. Potom pak vyběhl nahoru, řekl:
Nejsem-li tak pěknej, tak mocnej, afbych měl zahájiti sem
chodili, víš, že máš zapovědíno sem choditi. Strčím tě
dolu ov po schodech. Potom jest prchl ku p tatíkovýmu
pokoji, ujal Johanku za rameno, chtěl ji strčiti dolu a
paní přiskočila, slrčila jím do p. tatíkovýho pokoje; a
svrhl jí plášt i klobouk, ušlapal jej, a paní zase dala plášt
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na paní Johanku. - Kateřina z Třeboně, chůva od Jana
Vi1ímovskýho: Vadili se. Paní Johanka šla k svýmu p.
tatíkovi a pán šel se schodů dolul'. Potom řekl jí: Víš
dohl-c, ze nemáš choditi do domu mýho. A ona, prej,
proc, nejste vy tak pěkní, abyšte mi zabránili choditi ku
p. tatíkovi mýmu. Potom p. Jan běžel nahoru. Proč bych,
prej, nezahájil. Chytil se jí, řekl: Svrhl bych tě dolil.
Ale nesvrhl; paní přiskočila, vytrhla ji. V tom se rozešli
hned.
Adam Pražák, tovaryš be~vářský: V tu středu po sv.
Trojici šel sem s svou paní, abych ji vyprovodil, ze jest
šla ku p. tatíkovi svýmu opatrovati ho, neb jest stonal.
I byly dvíře zavřeny, kamením zastrčeny. A ona jest odstrčila toho kamení dveřmi.
On jest se Vylímovský vozejval z vokna: Kdo mi se to dobývá do domu. A ona
jest mu pověděla: Já p. Jene. I kdo si ty? Já, p. Jene,
jdu ku p. tatíkovi opatrovati ho, však víte. Však ty víš,
zvyjebená kurvo, že sem já tobě svůj duom zapověděl.
A ona jest pověděla: Můj milej p. Jene, však nejsem
žádná kurva však váš duom nenÍ. Avšak v hrdlo lžeš.
I hnal se dolu chtějíc ji Hti. A služebník jeho jeden běžel,
řekl: Ou, utecte, utecte J A Olla jest prchla z domu ven
a on po ní do dveří lájí jí kurev zborských. Já povstal
zádu v domě a on se mne ptal, kdo jsi ty? Já, p. Jene,
sem čeledín její. A tento ujavše mne i kázal mi ven taky
za ní. Já sem šel. I šli Bme domu a tak nikdy nemohla
tam hezpečně jíti, že z nás, čeledí, vždycky musel někdo
jíti s ní.
Mandalena, od Jiříka Hrdiny kuchařka: V tll středu
po sv. Duše šla paní Johanka z yinice, pověděla, co če
iedi bylo na vinici. Potkal se s ní p. Jan před naším
pokojem. Slyšela sem křik, ale nevěděla sem, oe jest to.
I potom poodevřel někdo dveří i uhlídala sem paní Jobanku a p. Jana taky, slyšela sem, že p. Jan řekl: Z\')'jebená kurvo pikhartská, víš-li, žeť sem zapověděl duom?
Proč sem chodíš? Já šla, abych pověděla p. tatíkovi, a p.
tatík' šel již proti mně z světnice. V tom potom paní
Lidmila, manželka jeho, šla s Johankou na mazhauz a
zamkli po sobě dvíl-e; pak zase vyšla paní Lída a Johanka tam zuostala. Vedli sme ji na vokno, napad ji psotník; nevěděli smc ani dýchá-li. Zčernala a p. tatík rekl
jí: Milá dcero, pornni na P. B. A Olla nic mluviti nemohla. Báli sme se, aby nám v rukou neumřela. Potom
když vokřála, ukazovala nám, bylo červený na ramene.
Pravila, ze jest jí p. Jan pral. Potom opět v tu středu
po sv. Trojici pl'išla s tovaryšem; nedal jí do domu. Já
sem toho neviděla, než pravila mi o tom. Pak poslala kuchařku, neb p. tatík těžce ležel. Stonal pak p. tatík až
i posavad; pravil, že se mu z toho natcha vrhla do nohy. A když paní Johanka koliv od nás šla, prosila mne,
abych s ní šla, neb sc ho bála. A od ní taky s ní chodila čeládka vždycky.
Mojžiš Březnický Žid: Některý den po sv. Duše byl
sem u p. JiHka Koníka. Jak sme seděli v světnici, slyšeli sme křik. Strčila paní Lidmila, žena p. Jana, paní
Johanku na mazhauze a zavřela mazhauz a my sme ven
běželi, ptali sme sc, co jest to.
Paní Johanka nemohla
mluviti s námi, omdlívala. My sme ji jedva zase vokřáli,
polom pak nám pověděla, že ji chtěl sám s schodu dolu
hoditi. Potom asi po dvú nedělích poto~ byl sem tam,
mluvila paní Lidmila s paní Johankou. Rekla paní Lidmila: Mužete P. B. děkovati, ze sem já tu byla; neví
žádný, co jest on, když jest vopilý. A paní Johanka řekla:
Nebylo mi nic tak protiv no, než jak mnc haněl škaredě.
A paní Lidmila řekla: Neškodí vám na poctivosti vaší.
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_ Martin, vinař od Jiříka Koníka: Bylo ten pátek po
sv. Janu. Stál sem s paní Johankou Korbelkou na dvoře
a p. Jan Vilímovský vyšel k nám. Já sem srnek' proti
němu klobouk, dal sem mu pozdravení a on mi poděko
vaL Tehda odtud sem šel nahoru na mazhauz a paní Johanka běžela za mnou. Tehda ved se jí Vilímovský: Což
ty Korbelko obžalovalas mne v celý radě, žef sem kurev
nadaL Však toho za pravý neučiníš, musíš lháti v hrdlo.
Však jsi víry Bratrovský, měla by se za takovou lež
styděti.
Což jsi koliv jiného prožalovala, musíš všecko
v hrdlo lháti. A ona jest jemu na ta slova nic neodpově
děla.

23. 1568, 14. června. Rukop. č. 2118. f 196.
Karel z Bibrštejna a na Děčíně, nejv. mincmejstr království Českého, k. d. u Hrdinuov od Jana Vilímovského z Háje za 650 k. gr. č. Act. postriciie s. Trinitati •.
24. 1572, 16. prosince. Rulwp. č. 2120 j. 149.
(Kš aft Jiříka Koníka). My purkmistr a rada St. M. Pro
známo činíme - že jest pred námi v radě položen a
vysvědčen kšaft někdy Jiříka Koníka z domu Hrdinovic
__ kterýžto kšaft - toto jest v sobě dodržel - : Ve jméno
- . Já Jiřík Koník z domu Hrdinovic, měštěnín St. M.
Pr., známo činím tímto mým listem, jenž kšafl slove,
všem vubec a zvláště, kdež náleží, že znamenaje mnohými lety sešlost věku svého, pro kterouž dlouho živ býti
nemohu - takto - kšaftuji: Předkem statček muoj všecken a spr~vedlnost svú všecku, kterúž mám na domě
Hrdinovském - i na dvou vinicích na Věnečku ležících
s lisem, kteréž již i prodány sou, ty gruntovní oboje peníze odkazuji a dávám dcerám svým dvěma, totižto Johance. manželce Vondřeje Korbele - a Markétě, man·
želce 'Řehoře Crhy - , Jenž jest dánI. 1572 v úterý po
sv. Lucii. - Tomu na svědomí - v středu po sv. Di·
viši LI3. října] 1574.
25. 1576.
Rukop. Č. 2122 f 168. U1'Oz. p.
Karel z Bibrštejna a na Děvíně přiznal se, že jest dlužen 75 k. gr. č. Janovi ml. Vilímovskému z Háje, kte&roužto sumu zapisuje na domu u Hrdinuov řeeeném. Act.
fer. nI. post Martinum. (Zrušeno r. 1(77).
1578. - Rukop. č. 2112 f 25. Václav J\,nek
z Roklína a Marjána k. d. Hrdinovský od Sal~
mína NoskaŽida, mocného a k tomu zřízeného uroz. p.
Karla z Bibrštejna poručníka, kteréžto mocnosti a listu
pod pečetí datum v pátek po sv. Voršile I. 77., za 525 k.
gr. č.
27. 1587, 5. května. Rulwp. č. 2112 f 259. Jan
Vilím ze Švamberka, na Boru, Zvíkově a Kestřanech k.
duom u Hrdinu řečený proti kostelu M. B. na lúži od
Václava Poříčského z Roklína a Marjány m. j. za 1000 k.
gr. č. Však p. purkmistr a páni toho trhu dovolili, že on
pán listem pod pečetí svú připověděl jest z toho domu
všeliké povinnosti, jak k obci tak k osadám vykonávati,
berně z něho k městu dávati, šenkuov v něm nedopouštěti a to všecko, což jsú předešlí držitelé z toho domu
podnikali, zachovávati. Act. pridie Floriani.
26.

Pořič,ký

28. 1594, 30. června. Tamtéž j. 420. Uroz.
p. Václav z Říčan na Hořovicích a Mnichu, vnejv. sudí
dvorský, k. d. Hrdinovský od Jana Jiříka z SvambeJka
na Ronšperce, poručníka synuv po Janovi Vilémovi z Sv.,
za 750 k. gr. č. Act. postridie Petri et Pauli.
29. 1694, 4. červ$'nce. Rulwp. č. 2205 j. 161.
(Kšaft ur. p. Václava z Ríčan). Ve jménu Tvém, pane Je-
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žíši Kriste. Já Václav z Říčan na Hořovicích a ~nichu,
J. Mti Cé rada, nejvyšší sudí dvorský království Ceského
a hejtman kraje Podbrdského, známo činím tímto listem
mou vlastní rukou psaným: J ak02 mám duom v St. M.
P. na rohu naproti klášteru sv. Klimenta a kolleje Jesuitské ležící, od starodávna Hrdinovský řečený, kterýž
sem koupil (hotovými penězi podle zlJění smlouvy zaplativši) od ur. pána, p. Jana Jiřího z Svamberka na Ronšperce, Boru a Vorlíku, J. Mti Cé rady, jakožto poručníka
sirotku a statku po dobré paměti p. Janovi Vilímovi
z Švanberka na. Boru a Zvíkově, pozuostalých, klerýž jest
mi. pán i do kněh St. M. P. vložiti dal, že týž duom i se
vším, což k němu přináleží a v něm nalezeno načemkoli
bude po smrti mé - odkazuji a dávám urozený paní,
paní Salomíně z Talmberka a na Hořovicích, manželce mé
nejmilejší, a{ do živobytí jejího a po smrti její Janovi
Litvínovi z Ríčan, synu mému, a pokudž by ho P. B.
dříve dojití let aneb bez dědicu povolati ráčil, chci, aby
týž duom na pannu Kateřiny. a pannu Kunku, dcery mé,
sestry vlastní šlechtičny z Ríčan, společně připadl, kteréhož bez spouštění užívati až do svých smrtí bez pře
kážky každého mají; po smrti pak obou dcer mejch aby
na pana Hanuše z Říčan, bratra mého milého, a po něm
vždycky na nejst~ršího z linie naší kmene Hořovského
v rodu pánuv z Rícan v krvi nejbližšího posloupně plným právem připadal, o tom nařízuji a poroučím, však
tak aby ho nespouštěli, ale náležitě opravovali a v něm
se pobož,ě a pokojně každému bez ublížení chovali. Protož za to žádám mnoho vzáctné poctivosti pana purkmistra a pánu radních St. M. Pr., sousedu mých milých,
kdyžbykoli po smrti mé tento kšaft muj jim předložen a
při nich toho požádáno bylo, že jej do kněh svých vepsati poručí a tomu všemu, což v něm položeno víru
dáti a nad tím ruku držeti ráčí. - Dán a psán na Hořovicích v pondělí po sv. Petra a Pavla 1. 94.
Kterýžto kšaft my -

purkmistr a rada [St. M. P.J,

poněvadž čas svuoj při právě bez naříkání a ,odporu jest
vyležel, k žádosti pana Vavřince Břekovce Sotnovského
z Závořic, J. Mti Cé perkmistra hor vinicních pražských,
plnomocníka urozeného a statečného rytíře pana Kryštofa

Vratislava z Mitrovic na Lochovicích, J. Mti Cé rady a
nejvyššího berníka královslví Českého, i na místě jiných
pánuov poručníkuov nad sirotky a stalkem pozuostalým
po dobré paměti urozeném pánu panu Václavovi z Ríčan
na Hořovicích a Mnichu, J Mti Cé rady a nejvyššího sudího dvorského království Českého, nařízených, listem pod
pečetí, jehož datum v pondělí po neděli postní J udica
léta oe 97., zmocněného - sme stvrdili - v pondělí
Cantate [5. května] 1597.
30. 1623.
Bílek konfiskace str. 487. Dum
Hrdinovský, který Václav z Říčan, otec Jana Litvína koupil, postoupen za 4545 M. m. odhadnutý vedle d~kretu
knížete z Lichtenštejna 19. ledna 1623 manželce Ríčan
ského Dorotě, roz. Kaplířové, v sumě 1500 na srážku
její pohledanosti jí pHsouzené, 1'ak ved!e cís. resoluce
dne 30. října 1628 ponechán jest téže Ríčanské, která
jej dne 2. srpna 1632 ujci svému Vilémovi Václavovi
z Talmberka, knížete Fridlandského komorníku, dědičně
odevzdala.
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Číslo pop. 177a.

* 1622, 25. února. Ruk[jp. Č. 2114 f 296. Jan
Agrikola, při kanceláři komory Ceské expeditor, a Markéta k. d. u cerný hvězdy mezi domy p. Jana Litvína
z Ríčan a Fabiana Holuba od paní Marty Soukupové za
550 k. gr. č.

Odděleno

od domu

č.

p. 171).

1. 1521, 12. prosince. Rukop. č. 2109 f 209. Jakub sladovník od Bílého kříže a Marta k. d. s pivovárem
mezi Jomy Jiříka od věže a Zigmunda Vaničkovic od
Martina provazníka Ruoženého za XL k. gr. pr. Act. fer.
V. ante Lucie.
2. 1523.
Rukop. č. 2153 j. 99. Jakož jest
Jan soukeník obstaviv dílo Jakubovi Bílému Kříži, sousedu
svému, že by stavení, kteréž znova staví, dělal jinak mimo
miery, neb krov, kterýž prve byl cihelný, ten sebrav že chce
udělati šinde1ný, k tomu přístřešek, ježto jest pod oknem
komorniem Jana soukeníka, ze jest povajšil a blíže k témuz oknu sroubil. (Bylo vyhověno).
3. 1531, 9. srpna. Rukop. č. 2111 f. 2. lvlarta,
Bílá Křížová připustila jest Matěje, manžela svého k dílu
svému na třech domích svých. Ac!. in vig. Laurencii.
4. 1533, 23 .. září. Rukop. č. 2134 f 40. Po Ja·
kubovi Bílajm Křízovi dostala manželka jeho Marta duom
s pivovárem u puol kola ve 40 k. gr. č. Act. fer. III.
post Mauricium.
5. 1534, 5. října. Rukop. č. 2111 f. 85. Tomáš
Rotmund a Marta k. d. s pivovárem, s kotlem i s káď·
mi ležící mezi domy Hrdinové a Jana apatykáře od
Jana truhláře za LXXV k. gr. č. Act. in crastino Francisci.
6. 1538, 23. prosince. Tamtéž j. 242. Ludvík Razer a Anna k. d. ležící mezi domy Jiříka Koníka a zámečníkovým od Tomása Rotmunda za CXV k. gr. č. Při
tom i to oznámeno: Což se zdi, kterúž dvuor ten od
něho Rotmunda má se přihraditi, dotýče, tu mají spo·
lečně udělati. Ac!. fer. II. ante Nativ. domini.
7. 1544, 16. července. Tamtéž. Tomas Rotmund
vzdal peníze gruntovní p. Matiášovi Orniovi. Act. fer.
lIlI. post Divis. ap.
8. 1545.
Rulwp. č. 2117 1- 54. Matiáš Omius
zmocněn domu Ludvíka Rajcara.
9. 1547, 26. dubna. Tamtéž f. 107. Vít Chmel a
Anna k. d. ležící mezi domem Hrdinovým a zadku domu
Rotmundova od p. Matyáše Ornya z Paumberka za sto k.
gr. č. Acl. fer. III. post Georgium.
10. 1571, 9. května. Rukop. č. 2118 1- 279. Vít
Chmel nožíř a Anna m. j. přiznali se, že duom svuj vedle
domu Hrdinovic ležící, v němž bydlejí - dali jsou Anně,
Jana Doktora pernikáře, měštěnína Nov. M. Pr., dceři,
přítelkyni své, však teprva po smrti své. Ac!. postridie
;,tanislai.
11. 1680, 4. října. Rukop. č. 21121- 85. Jakub
Chyencz a Anna k. d. mezi domy Hrdinovic a Jana stoličáře od Jana Doktora pernikáře a Eleny m. j. a Anny,
dcery jich, za 107 1/ 2 k. gr. č.
12. 1595, 13. března. Rulwp. č. 2113 1- 21. Jiřík
Lobl' a A~na k. d. od Erharta Doupovce z Doupova, při
kanceláři Ceské služebníka, za 300 k. gr. č., jakž jej mě!
od krále-postoupený. Act. postridie Gregorii papae.
13. 1599, 3. září. Ta11t!ež 1- 148. Tomáš Varyn a
Hedvíka k. d. mezi domy Hrdinovic a Jiříka Holuba ševce
u zelené mříže řečeného od Jiříka Lobera za 350 k.
gr. Č.
14. 1620, 19. května. Rukop. č. 2234 f. 96. Marta,
Jana Soukupa z Grosperku m., přiznala se, že jest dlužna
500 k. m. Matoušovi Kostrauchovi a ujišťuje je na domu
svém u černé hvězdy, v němž bydlí.

457

Číslo pop. 177b.
(U zelené mříže.)
Odděleno

od domu č. p. 177a.

1. 1569, 21. března. Rttlwp. Č. 2121 f 262. Jakož
jest nevole a rozepře vznikla o kšaft někdy Marty Rotmund~vé mezi Václavem Rotmundem a Jindřichem, bra·
trem Jeho, syny dotčené Marty, kdež pro zdržení a zachování bratrské lásky jsú srovnáni a spokojeni na ten
zpuosob, že předkem dluhy všecky, kteříž jsou za výš
psané. Marty tudíž i Tomáše Rotmunda, otce jich, zašly,
ty om spoleeně z statku po rodičích pozuostalého splatiti,
jakž jiným lidem a věřiteluom, tak i Ondřejovi, bratru
svému, na ten čas v Krakově obývajícímu, mají, jmenovitě
Ondřejovi 250 k. m. k živnosti rodičuom jich od Ondřeje
půjčených, potom za pozlátko 65 k., vejše jemu za podíl otcovský 200 k. m. vydati jsou povinni. Dále Václavovi na podíl dědický předně z toho statku, poněvadž
prve 75 k. m. přijal, ještě 125 k. m. vydáno býti má
tak jakž Jindřich i Anna na díly své po 200 k. m. vy:
zdvihli. Act. die Benedicti.
2. 1569, 21. července. Tamtéž f 274. Jakol. ~est
nevole vznikla mezi bratřími a sestrou po Tomášovi a
Martě R, rodičích jejich, O statek po nich pozuostalý i o ten statek dokonalé porovnání učinili a díly své jeden kaZdý z nich zúplna přijali a téhož statku svého
všeho na dvú domích, kterýž jeden slove u zlaté ovce a
druhý u zelený mříže, i jinak pozuostalého témuž bratru
svému Ondřejovi Rotmundovi plným právem postupujeme.
Act. pridie Mariae Magd.
1678, 8. dubna. Rukop. č. 2112 f. 28. Jan Fryc
k. d. proti klášteru sv. Klimenta mezi
domy Jana Chmele nožíře a Anny Konstantinový od Jindřicha Rothmunda za 91'/2 k. gr. č. Act. fer. III. post
Ambrosii.
4. 1587, 9. dubna. Tamtéi f 258. Erazim Cugelt
tkaničkář a Anna k. d. v osadě M. B. na louži mezi domy Jakuba zedníka a Karla Třebického od Jana Fryce
stoličkáře ,a 100 k. gr. č.
3.

sto!ičář a Anna

5.
směnil

1588, 12. ledna. Tamtéž f 275. Erazim Cugelt
s Kašparem Henne ševcem. Act. fer. III. post

Epiph.
6.

1589, ll. srpna. Tamtéž j. 325. Jan Lober ruč·
nikář k. d. u zelené mříže řečený mezi domy Jakuba
Vlacha a Karla Třebického od Kašpara Henne a Žofie
m. j. za 225 k. gr. č. Hned pak postoupil bratru svému
Jiříkovi Loberovi z Kladska v dluhu. Act. postridie Laurencii m.
7. 1595, 6. dubna. Rukop. č. 2113 j. 23. Jiřík Ho·
lub švec a Salomena k. d. II zelené mříže od Jiříka Lobera za 300 k. gr. č.

*

1624, 21. července. Rukop. č. 2114 j. 328. Vít

Roubíček švec a Alžběta k. d. u zelené mříže mezi domy

p. Jana Agrikoly a Žofie Wolfové od Fabiana Holuba.
registratora des k zemských, za 500 k. gr. č., jakž jest
58
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jej p. Fabian po
měl.

někdy

Jiříkovi

Č. p. 176a.

Holuboví, otci svém,

*

162,7, 10. června. Tamtéž f. 362. Jan Agrikola,
při komoře Ceské expeditor, a Marky ta k. d. uže I e z;, é ~!)
mříže řečený mezi domem svým u černé hvězdy a ZofiJe
Wolfovy od Víta Roubíčka za 203 ' / 2 k. gr. č.

Číslo pop. 176a.
Odděleno

od

č.

p. 175.

1. 1480, 14. ledna. Rulwp. Č. 2106 f· 98. Johannes auricusor et Dorothea e. d. ínter domos J ohannis cistatorís ad mediam rotam et Wenceslai Roller a tergo
aput Mathiam Horčičkam pro XXX s. gr. Act. fer. II.
die Felicis. (1484 splácí Dorothea, re1icta J ohannis auncusoris.)
2. 1494, 9. prosince. Rukop. č. 2107 f. 74. Johannes mensator et Katherína e. d. sue domui contiguam
a Dorothea, conthorali Wenceslai institoris, pro XXX s.
gr_ pr. eo omni iure, quo sola habuit. Act. fer. III. post
Nicolai.
3. 1500, 3. února. Tamtéž f. 182. Barbara, relieta
Petri coci, e. d_ inter domos \Venceslai Hrdina et Johannis gladiatoris ad mediam rotam a Johanue mensatore pro
XXVl1h s. gr. pro Act. fer. III. ante Agathe_
4_ 1500, 3. září. Tamtéž f. 192. Vitus cingulator
et Regina e. d. penes domum Johannis Hnat gladiatoris
et penes braseatorium J ohannis ad mediam rotam a Barbara,
rel1cta Petri coci, pro XXV'/2 S. gr. pro Act. fer. V.
post Egidii.
5. 1502, 10. ledna. Tamtéž f. 211. Jarossius dictus
Toušek et Margaretha e. d. penes domum Johannis Hnad
ad mediam rotam et J ohannis baccallarii a tergo a Vito
cingulatore pro XXV S. gr. pro Act. fer. II. post Epiph. d.
6. 1503, 4. ledna. Tamtéž f. 226. Johannes pellifex dictus Točil et Katharina e. d. a Jarossio cultellatore
pro XVIlI1h S. gr. pro Act. fer. lIlI. ante octavam Epiph.
7. 1504, 31. srpna. Tamtéž f 253. Martinus Jeslenek et Elsska e. d. a Johanne Točil pellifice pro XX S.
gr. Act. sabbato ante Egidii.
8. 1509, 5. února. Rukop. č. 2108 J. 31. Sigismundus Waniczkonis e. d. ex opposito ortus S. Clementis penes domum Johannis Hnat et braxatorium Johannis a media rota a Martino Jeslenek pro XX s. gr. Act. fer. II.
ante Dorothee.
9. 1523, 8. července. Rukop. č. 2109 f· 311. Jakub štětkář a Anna k. d. ležící proti zdi zahrady kláštera sv. Klimenta mezi domy u puol kola a Víta mečíře od p. Zikmunda Vaničkovic, úředníka z ungeltu krále
J. Mti, za XXV k. gr. pr. Act. fer. lIII. post Procopi.
(R. 1526 splácí Mikuláš Hladič a Anna m. j.)
10. 1527, 3. srpna. Rukop. č. 2110 f. 218. Václav
[Karas] zámečník k. d. od Mikuláše Hladiče za XLI k.
gr. pr. Act. abbato post Abdonis.
ll. 1532, 24. ledna. 7'a11tté.ž. Václav [Karas] zámečník postoupil domu svého Anně, někdy Mikuláše Hladiče manželce. Act. fer. lIlI. ante Convers. S. Pauli.
12. 1533, 24. května. Rukop. č. 2111 f. 49. Kliment kožešník a Dorota k. d. mezi domy Jana apatykáře
a pivováru Hrdinový obostranně od Anny Hladičky za
XL k. gr. č. Act. sabbato ante Urbanum. (Zruše.no
r. 1535.)
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1537. 15. března. Tamtéž f. 167. Jan Konstantin truhlář a Anna k. d. ležící mezi pivovárem Thomasa
Rothmunda a domem Johannesa apatykáře obostranně od
Anny Hladičové za XL k. gr. č. Act. fer. V. post Gregorii. (Zaplaceno r. 1549.) [Dcera Konstantinova Kateřina
pojala za chotě Jana Karla Třebického.]
14. 1539, 20. února. Tamtéž f. 248. Jan Konstantin truhlář a Anna k. tři sklepy,dva suchá, z nichZto jeden jest pod krovem Jana soukeníka a druhý pod zemí
a třetí znovu stavený pod cihelným krovem, k tomu kus
dvoru s vraty od Tomasa Rotmunda za LV k. gr. č. Při
tom i to oznámeno, že zeď, kterúž mají se mezi sebú rozdě
liti, tu na společní náklad mají stavěti. Act. fer. V. ante
Invocavit.
15. 1539, 20. února. Tamtéž. Stephan soustruzník
a Lidmila k. dva sklepy, jeden suchý a druhý pod zemí,
oha dva ldící pod krovem Jana soukeníka, za XVII'/2 k.
gr. č. 0vd Jana Konstantina. Při tom i to jest vymíněno,
že týž Stefan má sobě z každého toho sklepu jedno okno
na dvuor Jana Konstantina prodělati a je mřežmi ohraditi. Act. eod. die.
16. 1569.
RlIkop. č. 1056 f. 88. (Svědomí
mezi Janem Marijí Vlachem a Annou Hlásnou.) Petr Svět
lík švec svědčil: To v dobré paměti mám, když sem byl
v pokoji u truhlářuov, kde [Jan] Karel Třebický měl pokoj, přišla tam Dorota lobolářka s Králíčkovou krajcovou a tu Marije Vlach byl, prodávala mu Dorota tobolářka duom. Já sem řekl, proč duom kupuje, když měst
skýho práva nemá, že nepujde v zápis. A Karel mi řekl:
Co tobě do toho, nestarej ty se o cizí věci. Tak sem šel
ven z světnice i přišel sem za,e a Marie Vlach dával
Dorotě peníze.
v
17. 1618, 20. listopadu. RlIkop. č. 2234 f. 11. Zofie Lybišová [později Wolfová] přiznala se, že jest dlužna
záduší M. B. nad louží 'l5 k. č. a ujišťuje je na domu
svém, v němž bydlí.
* 1633, 3. března. Rukop. č. 2115 f. 261. Vít Benedikt krejčí a Voršila koupili d. vedle domu někdy Jana
Knikmana a éerný hvězdy od zádušJ kostela M. B. na
louži za 250 k. m., jak to měli od Zofie LibuŠové.
13.

Člslo pop. 176b.

(D. Knykmanovský.)
Odděleno od sousedního domu č. p. 176a.

1. 1538, 15. října. Rukop. č. 2111 f. 234. Ondřej
Fiala vostružník a Regina k. d. mezi domy Johannesa
apatykáře a Thomasa Rotmunda od Jana Konstantina za
XLIIU S. gr. č. Act. fer. III. anle GalIi. (Splaceno
r. 1549).
2. 1553, 20. července. Rulwp. Č. 2117 f. 293. Jakub Fryšmon a Mandalena k. d. mezi domy J ohannesa
apatykáře a Jana Konstantina od Ondřeje Fioly zámečníka
za LIJI!, k. gr. č. Act. fer. V. post Alexium. (R. 1560
splácí vdova Mandalena.)
3. 1574, 19. března. Rukop. č. 2118 f. 366. Bartoloměj Trychtl mečíř a Markéta k. d. mezi domy Joanesovy apatekářky a Konstantinovic o.bostrann~ ležící o~
Václava Lamprechta, Mandaleny m. J. a Martllla, syna Jí
Mandaleny, za 92 1/, k. gr. č. Act. fer. VI. post Oculi.

XXIV.

Č. p. 193.

4. 1610, 3. prosince. Rukop. č. 2114 f. 30. Uroz.
paní Anna Manerbová roz. Kořenská z Terešova k. d.
mezi domy Petra Opiciusa a někdy Karla Třebického od
Bartoloměje Trychtle mečíře za 320 k. gr. č.
5.

1620, 3. září. Tamtéž f. 2'l1. Matěj Jindřich rua Markét~ k. d. mezi domy Jiříka Tailrera apaa Zuzany [Zofie) Wolfové od uroz. paní Anny, na

kavičník
tykáře

U mostu Karlova. -

Č. p. 193.
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onen čas Manerbové a již Kábové z Terešova za 325 k.
gr. č.
* 1622, 5. července. Tamtéž f. 310. Jan Knykman
šmejdíř a Dorota k. d. od Matěje Hendrycha za 350 k. gr. č.
* 1660, 12. července. Rukop. č. 2115 f. 417. Jan
Frydrich J enke a Anna k. d. Knikmanovský řečený mezi
domy někdy Tomáše Winklera a Víta Benedikta proti
konviktu ležící od záduší kostela M. B. nad louží.

XXIV.
U mostu Karlova.
Číslo pop. 193.

Celnice obce

Staroměstské.

(Viz výše str. 347 a sL)
1. 1472.
Rukop. č. 2141 f. 37. Nebožtík Maz celnice, služebník panský.
2. 1523.
Rukop. č. 1047 f. D 3. (Mezi Vltem Velikým z Rakovníka' a Janem Chocholem kameníkem). Jan celnaj od mostu svědčil: Přišel k nám do
celnice Václav Kalivod a Chochol kameník v n$'děli před
posvícením i ňáké řeči mezi sebú rozpravě!i. Rekl Kalivodovi Chochol: Však si lhář. A on mu odpověděl, že
sám v hrdlo lžeš a že co sem mluvil, jest to pravda.
9dpověděl Chochol: Však ty Kalivode do Hory nesmíš.
Rekl Kalivoda: Jáť srním do Hory a byl sem tam a vy"
zdvihl sem peníze od pánuov Horníkuov, kteréž mi náležely po bratru po mým, ale ty do Rakovníka nesmíš.
Odpověděl mu Chochol: Mluvíš jako zrádce cti mé. Tehdy
vyšel Jan hospodář a mluvil k oběma: Však toto místo
není k hádání, než máte-li se hleděti, hleďtež sebe právem a ne zde se vadíce. Odpověděl Chochol hospodáři:
Což zastáváš Kalivoda? Hospodář řekl: Já jeho nezastávám, než což jest mluvil Kalivod, však jest to pravda,
že clo Rakovníka nesmíš. Odpověděl mu k tomu Chochol,
i ty lžeš jako zrádce cti mé, a odešel pak hned od
celnice, jda k špitálu i vodkryl řiť na nás. Byl také při
tom tu v celnici samé p. Martin od zlatých křížuov, pak
já nevím, viděl-li jest to, čili neviděl. Pak na zajtří ráno
v pondělí přišel Chochol opět k voknu k celnici i řekl:
Bonum mane. Potom řekl, že jest mohl p. Jan hospodář
dobře včíra bez těch řečí býti. I přišel k tomu hospodář,
řekl k němu: Již-li si jiné mysli nežli včera? Odpověděl
Chochol: Mohls dobře bez těch řečí, kterés ke mně mluvil, býti, neb sem jak živ proti tobě nezavinil. Řekl hospodář: Pravda musí místo míti; když se.z toho, milaj
Chochole, vyvedeš, tehdy já tobě věřiti budu. Však víš,
tof jest. mluvil na potkání p. Vít, konšel z Rakov~íka,
v Kunešovic ulici a neodpírals mu proti tomu nic. Rekl
Chochol: Mluvil jako jiný lhář, co jest chtěl, a udělal se
biřicem v Rakovnice a sázel se se mnú i vokovával. Odpověděl mu hospodář: Platí, že toho nebudeš smíti jemu
mluviti. I řekl Chochol: Kdd toho místo bude, že mu to
chci mluviti.
3_ 1524.
Tamtéž j G. 3. Matuš, celný od
mostu.
těj

ze

1524.
Tamtéž 1- G. 9. (Mezi Matějem,
rourníkem, a Jakubem pilařem z mlýna Matoušovského z Malé Strany.) Matuš z celnice od mostu vyznal:
Přišel Matěj mlynář do celnice, ptaje se na hospodáře
pro ňákú potřebu i stál před voknem se mnú mluvě II
v tom šel z města Jakub pilař a jda mimo vokno v celnici řekl: Vejebený zvyjebúcí zrádce. A Matěj se mne
ptal, komu láje. A já jeho zase, komu láje, ptal sem se,
an (uším ne dožral, i stál tu za celnicí a v tom jakés ženy
jely s posvícením a já s nimi rokoval a Matěj v tom šeí
4.

někdy

pryč.

5. 1533.
Rukop. č. 2157 f. 6. Purkrabě Jan
z celnice,
6. 1534.
Tamtéž f. 17. Kdež jest Fait! žid,
nebo Malého Josefa Opavského syn, vznesl na pány úřed
níky mostské, jaká se jest jemu příhoda stala od Petra
Purkrábě, služebníka téhož úřadu mostského při celnici,
když nějaký vinařský koupil chleba za peníze falešné a
když toho člověka stíhali, že jest k tomu také bělel, aby
zvěděl, co se děje; tu on Purkrábě na něho jest sáhl,
šaty na něm trhal a jeho v celnici stavil. A chtě věděti,
kdo jest, a on že mu pověditi nechtěl, že jest toho povinen nebyl. A zavře vši ho v celnici přivedl se s biřicem
a jeho v palečnice vzíti kázal a do šatlavy jeho vsadili
i k čepu dávali a s ním jakožto s zločincem nakládali lla
jeho velikú lehkost. Ježto, ač jest Žid, že jest mu jeho
poctivost milá. A že se chtěl pod tisíc kop vyručiti a
toho nemohl užiti. Prose v tom za opatření.
Proti tomu Petr Purkrábě mluvil jest, že Žid tento
tomu příčinu dal a za ženou jeho po mostě se honil; a
když se ho ptal, kdo jest, jmenovati se ani oznámiti nechtěl, než mluvil jest hrdě a pohružky činil.
A že jest
jemu nic neučinil, co by učiniti neměl. - Proti tomu
Žid mluvil: Což on mluví, že to tak není, abych já se
za ženou jeho honil, neb ona sama mluvila, že ona neví,
aby se za ní on honil. - Tu pp. úředníci [mostští]
nalézajt: Poněvadž příčina není nalezena hodná, proč by
Fejt! Zid tak potupně v palečnice brán býti měl i do
vězení dáván, jakž se to na zprávu Petra Purkrabě stalo
- i což se kolí témuž Zidu přihodilo, to k ujmě poctivosti jeho býti nemá, a v které jest provinění Petr Purkrabě upadl, pp. úředníci toho v své moci ,ustavují. Act.
fer. II. post Divis. apost.
7. 1534, 25. července. Rttkop. č. 42 f. 11. Anna,
sirotek z Bristí (o rodičích jejich nemohli se tehdáž páni
úředníci doptati), sirotek panský, dán hospodyni celnické,
J oannesa hospodáře manželce, do pěti let, že ji ona hospodyně má ztravú i oděvem poctivým opatrovati.
Act.
die Jacobi.
58*
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1536, 15. července. Rukop. č. 2157 j. 52. Jan

Vrbský mlynář obeslav Jana hospodáře z celnice vinil jest
ho • toho, že jest on počet učinil, na kterémž on pře
stati nechce, protože tím jest mu na spravedlnosti jeho,
kterúž jest v čtvrtém díle mel, veliké ublížení se stalo.
Proti Jan hospodář pověděl, že jest on prken žádných
neprodával; než což jest v mu kdy pilař cO za táž prkna
dal, to jest poznamenal. Ze z ničehéhož jiného počtu či
niti nemůže, než co jest k sobě přijímal. - Tu pp. úřed
níci - vypověděli: Poněvadž na tom počtu nedostatek
veliký se nalézá takže, když počet všecken vychází, však
ze se na něm ještě XIX kop prken, snad toliko bez VII
prken, najíti nemůže, prolož aby oni to mezi sebú vyhledali a na tom posedíc se urovnali i také sobě ku paměti přivedli, jsou li ta prkna kde na potřeby obecní
obrácena. A pp. úředníci, když to bude tak vyhledáno,
což k tomu budú míti z povinnosti co učiniti, ze to také
chtí udělati. Než dokudž ty věci na místě a na konci nebudou postaveny, žo! oni také nemohou k ničemuž slušně
přistoupiti. Act. sabbato die Divis. apost.
9. 1541.
Rukop. č. 2113 f. 319. Jan z celmce.
Rukop. é. 100 f. 38. Jan, starý ho10. 1544.
spodál' z celnice, a Matiáš písař, zel jeho.
Rukop. č. 2129 f. 177. Šebestian,
11. 1548.
hospodář z celnice.
12. 1550.
Rukop. č. 100 f. A 1. Sebestian,
hospodář z celnice.
Ip. 1564.
Rukop. Č. 1048 f. 27. (Svědomí
mezi Sebestianem konvářem a poručníky Valentin a hodi·
náře), Václav Crocin svědCiI: Mám v paměti, že 1. 63.
některého času trefil sem se před celnicí a J. M. páni a
pp. úředníci mostští ráčili býti na vejchozi pod mostem. A v tom spatřil sem, že se lidi shlouči!i vpřed duom
néb. Valentina hodináře, a hned v té chvíli Sebestian písař vyskočil ven , domu tak v kabátě a odtud šel az
k celnici, ptal se mne, kde by ráčili páni býti, že jim
chce žalovati, co se jest mu přihodilo od téhož nebo Valentina hodináře. Když jest z poručení J Mtí. do domu
jeho všel, aby pro berni jemu zapečetil, že jest ho v stehno
pobodl. A v tom všel do celnice a zavolal nás k tomu,
spustivši poctivice, a takové pobodení nám ukazoval.
I spatřil sem, že jest byla ranka v nově učiněná. A když
J. M. páni ráčili k celnici přijíti, takovo:, příhodu na ně
jest vznášel. - Syxt celnej: L. 63. přišel Sebestiáll kyonvář
do celnice, ptajíce se na p. prymasa a p. Pavla Zipanského, jsou-li v celnici. A já sem pověděl, že nejsou, že
jeli pod jízby s pp. úředníky celnickými. Potom oznamoval přede mnou a stěžoval sobě, co jest mu se přihodilo
od hodináře, že jest mu zapečetiti chtěl pro berni z po·
ručení pánuov a on jest zapečetiti nedal, běžel pro tesák
a jej vytrhl a mne pobodl. Okazoval, všedši do světnič
ky, sundal 8 sebe poctivice, okázal mi ranku. Viděl sem
nevelkou na stehně.
14. 1566.
Rukop. č. 1049 f. 32. (Svědomí
mezi Václavem Crocinem a Kryštofem holičem z Královský lázně.) Jiřík Jiráček mlynář svědčil: Slejchal sem
mnohokrát od Václava písaře, an sobě stěžoval, že mu se
tratí, že z počtu vycházeti nemůže a ta ztráta že mu se
děje dobře od roku nebo víc. A to mluvíval, budu-li tu
suol dlouho prodávati, že o všecko přijde. - (Tak svěd
čil i Syxt, hospodář celnický, a Marek solnař.) - Jiřík
801nař: Několikrát Václav sobě stěžoval, že nemůž počtu
udělati a že neví, kudy a kterak mu to uchází víc skoro
než od roku; II večer bral peníze a ráno sc jich hned
nedočetl, A na nás se domlouval, zdali my víc na vozy
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nakládáme, než on nám poroučí. Nic jiného nevím, než
chtěl mi Václav několikrát dávati po 4 gr. bílých do týhodne, abych já peníze k sobě bral a v neděli mu zase
počet dělal, když mu tak ucházelo. (Tak vypovídali i solnaři Jan Bystřický a Pavel.)
Hí. 1568. Tamtéž f. 167. Jan Hugo bakalář,
celný při úřadu mostském ..
16. 1569.
Rukop. č. 1056 j: 77, Havel Podkotecký [celný].
17. 1570, 12. září. Rukop. č. 991 f· 655. Jakož
jest Ondřej Syrovinský připraviv .ku právu Kašpara krejčího jeho obvinil z toho, že by jeho zamordovati chtěl
fl beze všeliké příčiny mezi domy Jakuba Zlatníka a Prokopa truhláře jeho zranil, proti tomu od Kašpara krejčího
po vzatém potazu za odpověď dáuo, aby na Ondřeje státi
a jej zamordovati chtěl, tomu odpírá, než zprávu o tom
činí tuto: Když šel z Malé Strany Kašpar ho zavázal ctí
a vírou na mostě, aby ho počkal před celnicí, ale on se
jemu zavázati nechtěl, než to mu dal za odpověd, že se
tu dá najíti pod svejm dobrejm svědomím. V tom nenadále
před domem Prokopa truhláře Kašpar se s ním potkal a
sám třetí s tovaryši svými hned se naň s kordem třel a
naň sekal. I když strany tak na odporu byly, jest jim den
k průvodům nejednou od práva uložený, na který( ony
stojíce Ondřej dal císti svědomí a k nim mluviti: Ze se
jest on vždycky, jakž na dobrého náleží, zvláště pak
v místech vejsadních, jako tu u celnice, choval, ale před
Kašparem tímto pokoje užiti nemohl, neb jest se naň
nutkal a řečí i skutkem jemu příčiny dával, šelmou a lotrem ho nazejvaje. Proti tomu Kašpar mluviti dal: Ač
koliv se něco toho nachází, že jest Ondl-ej toho easu zra·
něn byl, ale za příčinou svou, neb se jest za ním Kašparem až k celnici hnal a jeho, jestliže dobrý jest, zavazoval, aby ho tu u celnice počkal - . Též oznámil, že jest
jeho Ondřeje jinej ranil, který se k tomu sám při
znává - ,
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž
Ondřej Syrovinský to jest svědomím pokázal, že on Kašpar jej Ondřeje po rozvedení toho, což jest před celnicí
při mostu Pražském mezi nimi bylo se sběhlo, předběh
jinou ulicí a braně své dobyv bez všeliké příčiny sohě
dané na něho jest sekal, kdež on Ondřej jest zraněn,
z té příčiny dává se jemu, jakožto původu, proti Kašpa·
rovi obviněnému za právo a p. purkmistr jej Kašpara pro
takovou vejtržnost v své trestání bráti ráčí. Ac\. fer. III.
post Natil'. M. V.
18. 1572, 12. ledna. Rulwp. č. 2157 f. 239. Ma·
těj pernikář maje vstoupení do úřadu před pp. úředníky
mostské se vší pilností žádal, aby pro zlepšení jeho živnůstky místo při celnici u dolejších dveH, na kterémž
někdy Tomáš pernikář sedal, propůjčeno bylo. I pp. úřed
níci _ takového místa do vuole pánuov jsú propůjčili,
tak aby on na tom místě živnost svú ve vší uctivosti a
pokojně, jakž na to místo vejsadní náleží. provozoval a
vedl. Vša~ - } }oho místa úroku do celnice platiti má
1 k. gr. C. roene.
19. 1573,
Rukop. é. 1057 f. 63. (Svědomí
mezi Václavem Hankem, též Jakubem Vránou, tovaryšem
krajčovským, } jedné a Janem Varhaníčkem z strany druhé.) Kryštof Sole impressor svědčil: Z počátku sem nebyl, nevím, který jest šel k mostu, krajčí·li či Var haníček. I potkali se spolu; Varhaníček nejprve kord vytáhl
a to řekl, slyšel sem: Braň se mi, zvyjebená šelmo.
A kraj čí řekl: Můj milý Varhaníčku, však mne máš pod
pořádkem práva. Chceš·li mne z čeho viniti, chciť do·
státi. A on nechtěl pře ,tati, sekal vždy naň a tento ještě
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byl ani kordu nevytáhl, prosil pro P. B., aby naň nesekal, že zle bude. Potom teprva Varhaníček schoval svůj
kord do pošvy, hadrovali se. Já toho neposlouchal. I vy·
táhne Varhaníček kord a kraj čí taky i sekají na se až
voba upadli. Tá v tom přiskočím s tímto druhým kraj čím
i vydíráme jim kordy, až se k tomu p. Syxt přitrefil. Potom oni vstali, šel jede~ od druhého. - Kateřina, Jana
Hanka krajčího dcera: Sla sem jednou stranou a Varhaníček Jan šel za mnou a bratr můj s Vránou po druhý
straně. Vrána mi řekl: Co by slušná věc byla, aby ty
doma pobejvala. V tom bratr můj bekl, ale nevím na
koho, tak brzy na mne jako na koho, a Varhaníček řekl:
Což bekáš? Ale já sem o Varhaníčkovi nevěděla. V tom
Vrána řekl. Lek moč. A Varhaníček řekl mu ještě škareději, aby ho políbil: Lek mi tu hudy. V tom spustili
pláště dolů, Va,rhaníček a Vrána dobyli kordu na sebe
a bratr můj vskočil k Varhaníčkovi a Vrána svůj kord
schoval. Bratr můj prosil Varhaníčka, mvůj milý Varhaní·
čku, nech toho. Varhaníček nechtěl: Selmo staková (?),
udělej mi, zač stojí. Můj milý Varhaníčku nech toho, máš
řád, právo. A on nechtěl. Chci! všndy práv býti. V tom
zase kordu Vrána dobil, již se pak prali a p. mistr Nikodem a p. Syxt je rozundali, ač Vrána podskočil kord
Varhaníčkovi a dal jím vo zem. Již pak nechali tak a
praví Varhaníček, že mu šram udělal přes bratra mýho,
ale neudělal, neb bratr můj odskočil od něho.
Anna, Burjana Litomyšlského manželka; Jakub s Václavem vyšli z domu Jana Hanka pokojně. A když přišli
před duom u zlatý ovce, potkal j~ Jan Varhaník, mluvil
k nim důtklivými slovy a pravil: Selmo, jsi-li dobrý, koštujme se. Jakub Vrána řekl: Nechci, neudělám toho.
Neuprosil sem sobě od p. purkmistra a pánův, abychom
se bili na nlici. Potom řekl: Nechme toho, Jene, do zejtH ;
sem já tak usedlý v tomto slavným městě jako ty. On
dal zase za odpověd: Nechci, neudělám toho. Vytrhl naň
kord ten Jan Varhaník. Když vytrhl, lidi je rozkřičeli a
rozrazili. On schoval zase kord i tento taky, potom zase
když dával slova, lál·li je prvý, ještě více lál, že jest lotr
a není hoden v cechu býti. Když je rozrazili a roztrhli,
dobyli zase kordu. Varhauíček udělal hodenou ránu, on
ml\;, sved kord, když udělal naň druhou ránu. Potom usedli
naň a vytrhli mu kord jeho. - Jiřík Kolčava nožíř: Bylo
na den Mláďátek, šel sem s Varhaníčkem a Václavem
Hankem, udělal řeč Varhaníček: Můj milý Václave, já
tobě jináč nepřeji, než jako bratru. Ale já tebe musím
viniti, bych nechtěl. Pověz sám věrnou pravdu. Já sem
šel po jedny straně a vy po druhý. Káea, tvá sestra, šla
přede mnou, ale já sem ji neviděl. Hned Vrána jí řekl:
Co si se dlouho uchovala? A v tom někdo mezi námi
bekl. Václav pověděl: Já sem bekl, ale ne na tebe, sám
nevím na koho. Varhaníček zase řekl: Což bekáš? a Vrána
řekl: Polib mne, s odpuštěním, v zadek. A Varhaníček
zase něm e c k y: Lekt mi tu hudu. V tom že jsou na
sebe kordu dobývali. Václav přišel k Varhaníčkovi, vzal
jej za mne, prosil ho: Medle, Jene, nechte ty zlý vůle.
Pak Varhaníček pravil: Že jest ho té chvíle urazil, když
ho on držel, ale Václav odpověděl: Bylo jest již potom,
když sem tě 'pustil.
20. 1579.
Rukop. č. 1051 f. 266, (Zpráva
ku potřebě Havlovi Nunváři kováři od mostu.) Syxt rybář
na tu přísahu, kterou učinil jsouc celným při úřadě mostském, zprávu tuto učinil: Vyšel sem ven z celnice mezi
ponocný o svátcích Velikonočních. Stál sem s Václavem
Medařem a oni čtyři šli a vedli mezi sebou jednoho
vožralého a byli p. Dra Mele písaři. Když sou přišli k celnici, tehdy ten jeden vožralý pohleděvi!ii na ponocný,
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chtěl na ně, a kteří ho vedli, nedali mu k ponocnejm.

Když s ním předce šli a jej vyvedli až za bránu mostskou, a my sme s Václavem přestoupili na druhou stranu
k celnici i stáli sme tu. A oni dva z ponocných pustili
se po nich a Václav Medař na ně volal, aby nechodili,
a .oni předce šli. A když přišli za bránu, oni uhledavše
je, dobyli kordu. A Václav Medař uhledavše, že jsou
kordy dobyty, řekl jiným ponocným: Pojďte mi, již jest
čas. J šli všickni na most a tak se tam šarvátka dála.
A Havel kovář, uslyševše takový hluk, šel k celnici a
ptal se mne, co by to bylo. A já mu dal zprávu, že son
chteli na ponocný. I šel mezi ně na retuňk ponocnejm.
Potom přišel jeho šenkýř ke mne, ptal se na svého hospodáře a já mu pověděl, že šel mezi ponocný. I řekl
sem mu; Co, chceš tam jíti a ty nemáš v rukou nic?
I půjčil sem mu cepu a on šel mezi ně taky. Potom zvě
děvše o tom ponocní od rathouzu, tolikéz tam přiběhli
jim ku pomoci. Co jest se pak Havlovi přitrefilo, já sem
při tom nebyl a já sem měl dva kordy těch písařuov,
přinesli mi je ponocní. potom když SE' spokojili, vydal
sem jim je zase a oni šli svou cestou. Když sem pak podruhé z celnice vyšel, domníval sem se, že se zase znovu
perou, i uhlídal sem, že toliko sami ponocní vespolek na
Havla voštípy perou a jej ženou až k jeho domu. Ale já
nevím, jaký počátek toho jest byl.
21. 1581.
Rttkop. Č. 2157 f· 269. Nebožtík
Zbraslav Mitys, jinak Tichý, hospodář celnický.
22. 1603. 22. ledna. Rukop. č. 1064 f· 116. (Svě
domí o zamordování služebníka p. hraběte z Salmu u špitáln.) Vondřej Polívka, podanej Kar1štejnskej, tuto zprávu
dal : Vzali se tu kdesi na cestě ti dva; nevím odkud jsou
přišli. Hned s sebe skládali pláště; já mněl, že budou
hráti. A jak ty pláště na zem položili, hned se do sebe
dali, ani jsem slova od nich neslyšel, aby promluvili
k sobě, ani česky ani německy. Udělali na sebe asi tři
rány a když onen nebožtík tomuto uťal ucho, hned dále
na něj nechtěl docházet; když uhlídal krev, slitovalo se
mu bezpochyby; mněl, že jest ho zabil, neb tento, když
měl uťatý ucho, upadl a onen ho mohl třebas probodnout.
Nechtěl, vrátil se od něho zpátkem a bral pochopy. A
tento zatím vstal a strčil hned po zadu do něho kord,
tak jak on sehnul, když pochopy bral. - Václav Berounský hrnčíř: Ti dva, kteří jsou se spolu sešli, nevím, odkud jsou vyšli, aneb šli·li jsou spolu čili co, povědíti nemohu. Nemohl sem spatřiti, než když sem je spatřil, sundávali s sebe pláště a každej zvlášt svůj položil a ddli se
po ty spolu v bitvu. Tento, kterej jest u vězení, nejprve
se skácel, až nohy zvedl, že ho nebožtík mohl prve zabíti, kdyby byl chtěl, neZli on jeho. Ale hned odstoupil
od něho a vstavše tento zase dali se zase do sebe. A ten
nebožtík coufal přes cestu k špitálu pod vokno na stezku.
A bylo trochu k vršku i poklesl se a nemohše se tak
pojednou zase spraviti tento na něj dokročil a když Oll
se poklesl, tento dospíŠil. Byl by mu toho snad neudě
lal, a by byl nebožtík se nepoklesl a mohl se tak poj ednou spraviti.
Kateřina Perentinová: Viděla jsem, kdyz jsem v špitále ve dveřích na rukon držela děťátko, když sem děťátko ze
křtu nesla, páni kvmotrové a paní kmotry t.!l stáli, p. Funk, sekretář komory Ceský, a cís. malíř p. Spranger, a já stojíc ve dveřích vzkřikla jsem: Hleďte, tu se sekají. Pak
nevím, viděli·li jsou oni čili ne, neb jsoú stáli zádu. Lekla
jsem se, nevím, jak jsem na ně volala, než viděla jsem,
že jsou tito proti sobě kejklovali rapíry a viděla jsem, že
jest nebožtík coufal zpátkem až ke zdi a tento se za ním
sháněl a strčil do něho po zadu rapír. V tom nebožtík
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upadl, p. Špranger a p. Funk šli, hleděli na něho. 1.'.
Funk řekl Bon smaham (?), však umírá. A tento druhý
s uťatým uchem vzavše svuj tuli ch a rapír strčil jej do
pošvy před tím hrubejm domem, jak stavějí, a šel podlí
nás až k bradýři. -- J all Matiáš z Glauchova, cla pomezního komisař: Včera tejden jminul, jak jsem od své
povinnosti chtěl z celnice jíti na Malou Stranu, stál sem
na práhu, viděl jsem, že se ti dva spolu hádali, voč a
z jaké příčiny, to mně není povědomé. Než ten jeden,
jak se zpráva dává, že jest kuchař, tomu druhýmu, praví,
že byl písař, jest pobízel. Tak se hned ti dva dali do
sebe.
Joachym Gerle, celnej od mostu: Neboztík jest na
tohoto živého upadl a mohl jej zabíti. A potom když nebožtík s něho vstal, tu se do sebe dali sekavše na sebe
a přihnavše jej k špitálu, k kostelu, když se nebožtík
shejbal pro plášl, tu jest mu tento bodenou ránu pozadu
udělal a chtěl na něj více sekati a lidi jej okřikli, odundali jej odtud, nedali mu více sekati.
23. 1607, 3. ledna. Ruliop. č. 64 f. 65 a Č. 2158
f. 221. Slovutní př#telé milí. Vyrozuměli sme tomu jak
z někdy Mikuláše Cernohorského ,z Hořiměřic, cís. komisaře cel pomezních v království Ceském, tak i nic méně
obzvláštně z zprávy vaší, kterouž nám v příčině platu roč
ního z pokojuov těch, v kterých se od vás clo pomezní
v St. M. Pr. v domě, jenž v celnici slove, vybírá, úřed
níkuom ouřadu mostu pražského za tři let a zadržalého, za
kterýž by tíž ouředníci mostští, aby jim k některým jich
potrebám a zvláště na opravu cest nyní vydán býti mohl,
prosí a páni Pražané Staroměstští v tom se také k nám
za ně přimlouvají, co by jim k těm prvnějším 18 k. gr.
č., které od J. Mti Cé ročně z toho pokoje nařízeny jsou,
ještě nadlepšeno a přidáno býti mohlo a jmělo. I poně
vadž se to nachází, že jest vám jiný větší a prostrannějši
pokoj k vybírání takového cla pomezního, nežli jest ten
byl, o kterýž jest s pp. Pražany skrze nás na onen čas
jednáno bylo a na kteréž se ten plat těch 18 k. gr. č.
vztahuje, postoupen a že sou z něho oni Pražané, jakž
jsme zpraveni, předešle ročně do sto kop.m. míti mohli.
Prolož pro hlídajíc k příčinám oznámeným - k tomu povolujeme a vám - poroučíme, abyste týmž ouředníkuom
městským takovýho ročního platu, počna hned od toho času.
jakž clo pomezní v městech Pražských vyzdvízeno jest ~
vybírali se počalo, k těm prvním 18 k. ještě 12 k. a tak
v jedné sumě ročně 30 k. gr. č. odvozovali - . Dán
v městě Litoměřicích v středu po Obřez. P. 1. 1607. (výběrčímu cla pomezního Janovi Matiášovi z Glauchova a
Kašparovi Parmanovi.)
24. 1607, 16. února. Rttlwp. Č. 2158 f. 222. Rudolf II etc. Poctiví ,~ěrní naši milí. Z přednešení nám od
rad našich komory Ceské, věrných milých, jak někdy Mikuláše Cernohorského z Hořiměřic, v předešlého komisaře
cel našich pomezních v království Ceském, tak i nic méně
a obzvlášSně z zprávy vaší, kterouž týmž radám našim
komory Ceské v příčině platu ročního z pokojuov těch,
v kterých se od vás clo naše pomezní v domě poctivým
purgmistru a konšelum Star. M. našeho Pr., jenž v celnici slove, náleZejícím vybírá, kteréhožto se ouředníkuom
mostským za tři leta zadrž"lého pozuostávalo. A tíž ouřed
níci, aby jim k některým potřebám a zvláště na oprávku
cest a mostu nyní vydán byl, za to v poníženosti prosí,
i také co by jim' k těm prvnějším osmnácti k. gr. č.,
kteréž jim od vás předešle ročně k vydávání nařízené
jsou, ještě nadlepšeno a přidáno býti mohlo, ráčili jsme
tomu všemu milostivě vyrozuměti. I poněvadž se z práv
vašich i jiných nachází, že jest nám jiný větší a postran-
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nější pokoj k vybírání takového našeho cla mezního, nežli
jest ten byl, o kterýž jest, na onen čas skrze presydenta
a rady též komory naší Ceské s nimi Pražany jednáno
bylo a na který se ten plat těch XVIII k. gr. Č. ano i milostivé poručení naše vztahovalo, postoupen a že sou z něho
oni Pražané (jakž zpraveni jsme) předešle ročně do sta
k. m. jmíti mohli, protož prohlídajíce k příčinám oznámeným a maje poníženou prosbu týchž ouředníkuov mostských slušnou býti, milostivě vám poroučeti ráčíme, abyste ča.topsaným ouředníkuom mostským, nynějším i budoucím, takov ého ročního platu, začnouc od tohoto času,
jakž od nás též clo mezní v městech Pražských vyzdviženo jest a vybírati začalo, k těm prvním XVIII. k. gr.
č. ještě XII k. gr. Č. a tak v jedné sumě XXX k. gr. č., což jim
takkoli toho zadržáno jest, na hotově z týchž duochoduov našich cla pomezního vydali a i budoucně každého roku dotud,
dokudž takového pokoje k té potřebě užívati budou, takových XXX k. gr. č. odvozovali a vydávali. Bude vám
takové vydání proti tomu poručení našemu a týchž ouřed
níkuov kvitancím při počtu za pořádné položeno a pasírováno. A na tom jistou a milostivou vuoli naši císařskou
naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pátek po neděli Devítník 1. 1607 atd. Rudolf. Ad man datum reg.
electi imperatoris proprium. Jakub [Menšík] z Menštejna.
Kašpar Kaplíř. Jan Peldřimovský. (Adressa jako při
Č. 23.)

25. 1614, 3. prosince. Rt/kop. č. 1069vf. 30. (Svě
domí J;.u potřebě Heřmanovi impressorovi Zidu proti Jiříkovi Smicovi.) Jan Pravec svědčil: V paměti snáším, kterak leta 1614 v středu 6. srpna jel jest Heřman Zid
s bratrem svým na most a potom dále přes pole, od
kteréhož chtěje clo jmíti ptal sem se, co veze a má-Ii
také od cIa pomezního palet. Kterýž mi za odpověd dal,
že ven přes pomezí nejede, než toliko do Teplice a že
jemu žádného paletu potřebí není, při cemž sem ho zanechal. A když mi clo náležité městské dával, v tom při
šel p. Jan Jezbera s Jiříkem Smržem a Heřmana Žida se
ptal, co by vezl. On Žid, že nic neveze nežli šaty s~ý a
po svým obchodu že jede, až k tomu přišlo, že jest Zid,
což tak na voze jměl, truhlici a nějaký břemena, to jest
s vozu do celnice snášel, otvíral a rozvazoval i peníze
nějaký vysejpal, pravíc, abych to spatřil, jestli co jejich,
buď p. Jezbery nebo Smrže, aby sobě pobrali a že jeho
v nějakou krádež potahují. Načež sem já dokonce hleděti
a toho přehlídati nechtěl, neb sem sobě o tom nic poručeno neměl. A tak Heřman svý věci zase do truhlice
a břemena sklidivši clo dal a pryč jel.

* 1638, 9. června. Ruliop. č. 2156 f. 32. (Cís.
resoluti v příčině ročního platu z pokojuv v celnici, kde
se weintax a pivní posudní vybírá.) Ferdinand der dritte.
Wir haben uns gnedigst resolvirt und denen Altstadtern
den von denselben praetendirenden jahrlichen Zimmerzins von denjenigen Zimmern in ihrem Zollhaus, alda ihr
unser Wein- und Biertaxambt handlet, wie auch ein gleichma;sige Pension von den zu unserm - Salzambt vor etlich
Jahren verb_uten Heusl an jetzo an ihren noch restierenden Weintax und Biergefallen zusammen 1211 Sch.
m. austragendt compensiren und zwar wegen besagtes jahrlichen Zimmerzins 80 Sch. m. noch vom anno
1626 anzuraiten, dann der andern Pension halber fur jedes Jahr 10 Sch. m. hinfuro passieren, nit weniger au ch
das ubrige und die kunftige jahrliche Angebuhrnissen aus
unsern euch anvertrauten Ambtsgefalle ordentliehen abrichten oder ihnen an ihren Wein- und Biertax-quotta in
Handen zu lassen - verwil1igt. - An Chiesa und Binago_
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* Asi 1640.
Ruliop. Č. 63 f 27. (Pozuamenání gruntu v mostn Pražského.) Předně nachází se dům
jeden slove celnice, nákladně vystavený, jdouc z Starého
M. Pro na most blíž přední brány a věže mostské po levé
straně ležícÍ. V kterémžto domu ce1ným dle starobylého
zpusobu a obyčeje každého dne sobotního (leč by na týž
den svátek vejroční aneb zasvěcený, pro nějž by se do
jiného dne odložiti muselo, přicházel) úřad mostský skrze
p. primasa a dva přední pány radní, jakožto inspectory,
též při nejmenším dva aneb nejvíceji tři úředlníky (jenž
usedlí měšlané a k tomu oflicium od p. purkmistra a pánul' St. M. Pro po každé obnově rady příkladem jiných
úřaduv městských deputírováni a přísahou v mí~tě radním
konanou zavázáni býti mají a sou) se řídí. Při kterémžto
úřadě netoliko lidské spravedlnosti, zvlášt pak když mezi
lidmi o grunty knihami dotčeného úřadu řídící nějaké
roztržitosti aneb jakékoliv jiné nesnáze k témuž úřadu
patřící povstávají, procesem právním od výš oznámených
pp. inspectoruv a úředníkuv (vedle nichž i kancléř staroměstský aneb kdyby ten z tohoto světa vykročil, dokud
by jiný od p. purkmistra a pánuv volen nebyl, přední
písař radní v tom pracovati nápomocen jest) se vyslýchají
a s dobrodiním odvolání právního (kteréž in prima
iustanUa, ač by strana právně se zachovajíc toho vyhledávala, před nadepsané p. purkmistra a pány do
rady a potom teprva před J. Mmi p. presidenta a rady
nad apelacímí na hradě Pražském zřízené a usazené od"naně a vypravované býti má) vejpovědmi právními k rozeznání přicházívajť. Ale i také clo mostské, též jinší všelijací duchodové obecní připomenutým úředlníkum most,kým k opatrování svěřeni a poručeni přijímají a zase na
opravu mostu a jiné potřeby nbecní (což vše každého
týhodne v přítomnosti již dotknutých pp. inspectoruv od
osob k tomu přináležejících vejslovně .. zejména se specilicuje II do cedulí týhodních a register pro pořádnost a
počet zaznamenává) vydávají a vynakládávají. Jací to pak
duchodové buď běžní aneb stálí jsou, tuto pořad se vysvětlují. A to nejprvé co se přijímání cla v prv praveném
domu celním dotýče, k tomu cíli dva celní lidé poctiví,
dobře zachovalí, a pokudž možné, měš(ané usedlí staroměstští, se obírají.
Kteřížto obzvláštní povinností aneb
přísahou zavázáni jsouc na clo mostské obecní pilný a
bedlivý pozor dávati, je dle instrukcí na to vydané a na
papír uvedené od lidí jak domácích, tak přespolních při
jímati, do pokladnice zamčené (od níž pp. úředlníci mostští klíčky mají) dírou v ní s svrchu se nacházející dávati
a každého týhodne do úřadu mostského a důchoduv obecních odvozovati mají a odvozují. Tito pak dva celní každé čtyry neděle po sobě v vybírání cla se střídají, leč
by jarmark nastával a tak za tou příčinou oba tu býti
museli. Co a jak mnoho však takového cla se schází, to
registra úřadu moslského ukazují.
Mimo příležitosti k řízení úřadu mostského a vybírání
cla se potřebující, pronajaté jsou dve rozdílná místa a
zavřelí v nadjmenovaném domu celným ku potřebě vybírání cla pomezního, též vinného a pivného tacu neboližto
platu. Z přiležitostí, kdež se clo pomezní vybírá, platí se
každoročně při konci roku do úřadu mostského k ruce
obce po 60 k. m. Z přiležitosti, kdež se duchod vinného
a pivného tacu vybírá, platí se každoročně po 80 k. m.
a to dle této resoluti milostivé Ferdinanda třetího: Ferdinand der dritte. Wir haben uns gnedigst resolvirt und
denen Altstadtern aIda zu Prag den von denselben prae·
tendirenden jahrlichen Zimmerzins von denjenigen Zimmern in ihren Zollhaus, alda ihr unser Wein- und Biertaxambt handlet, wie auch eine gleichmessige Pension von
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den zu unsern aldortigen Salzambt vor etlich Jahren verbauten Heusl anjetzo an ihren noch restirenderr "1 eintaxund Biergefallen, zusammen ein tausend zwei hundert
eilf Schock m. und 4 1/. d. austragend Compension, und
zwar wegen besagten jahrlichen Zimmerzins achzig Sch.
m. noch von a. 1626 anzuraiten, dann der andern Pension halber fur jedes J ahr zehen Sch. m. ·hinfuro passiren, nicht weniger au ch das ubrige und die ubrige jahr·
liche Angeburnusen aus unsern euch anvertrauten Ambstgefiillen ordent1ichen abrichten oder ihnen an ihren Weinund Biertaxquota in Handen zu lassen in gnaden verwilligt. - Geben Wien den 9. Junii a.1638.

Číslo pop. 194.
(Dum Pergameníkovský.)

1. 1437, 31. července. Rukop. č. 2099 f. 448.
Cum causa litis tractabatur inter Gregorium cultellatorem
dictum Polak et Mauricium balneatorem de balneo regis
Claramque, conthoralem ipsius, occasione curiole et stagularum, alias planky, mediancium curiolas Gregorii et
Mauricii prefatorum nec non unius canalis ipsius Mauricii,
per quod fit decursus aque per stilicidia in curiolam
Gregorii non modicum dampnum. In quibus quidem stagulis et curiola Mauricius Gregorium assiduis vexacionibus impediebat. Ex tunc domini mandaverunt Mauricio,
quatenus pretactum Gregorium in ipsius curiola et stagulis non impediat et quod Gregorius easdem stagulas cu·
riole sue liniat usque ad aquam. Eciam mandaverunt sepenominato Mauricio, ut canale abreviet ct convertat aquam
de eodem canali in curiam suam. Ac!, fer. lIlI. ante Vineula s. Petri.
2. 1454.
Rt/kop. č. 2103 f. 52. Petrus calda1'iato1' et Do1'othea e. d. penes pontem in aeie inter balneum regis ex una el gazam telonei parte ex a!tera erg a
Grego1'ium Polonum pro XL s. gr.
3. 1499, 11. června. Rukop. č. 2107 f. 169. Jacobus caldarista a ponte resignavit domum suam, quam
inhabitat, sitam prope pontem, cnm to ta hospita!itale in
eadem domo contenta et cum sartaginibus Duchconi, lilio
sUO. Act. fer. III. anle Viti.
4. 1499, ll. června. Tamtéž. Duchco caldarista a
ponte resignavit domum suam, quam inhabitat, sitam prope
pontem - Katherine, conthorali sue. Eod. dic.
5. 1505, 4. prosince. Tamtéž j. 274. Domini magister civium et consulatus emerunt pro communitate - domum prope pontem penes domum dictam celnice et balneum regis a tergo a J acobo caldariatore et
Katherina, nevěsty jeho, pro CLXXVIII f, S. gr. pro Act.
fer. V. ante Nicolai.
6. 1520, 1. srpna. Rukop. č. 2109 f. 129. Kryštof
truhlář a Johanna k. díl domu ležícího u mostu a podlé
lázně královské od pp. ouředníkuov mostských za sto a
X k. gr. č. A co se dotýče hradby, jedna, kteráž jest
nahoře, ta má býti společní, a druhá, kteráž jest dole
v prevetu, též má býti společní. Act. die Petri in vinc.
7. 1523, 9. srpna. Rukop. č. 1129 f. 174. V té při
mezi Jakubem Hlavú ševcem z jedné a Jiříkem pargameníkem a Matějem Strnadem z strany druhé, kdež jest je
vinil, že jest od nich zsekán a k chromotě přišel bez
jeho provinění žá:iaje v tom za opatření a na to pokázal
svědomí, proti tomu odpírajíce obeslaní pravili a zvláště
Jiřík pergameník, že je on k tomu žádné příčiny nedal,
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než dali sami a zvláště tento Jakub že jest braně dobýval a potom že jest Matěje ranil v hlavu. A proto Matěj
mohl jemu to zase učiniti a jeho raniti a k tomu se zná.
A ze se to tak stalo, v tom se táhli na svědomí a je pokázali a žádali v tom za opatření mluvíc, což se Tana Bavorovského dotýče, že je o to smlouva. Proti tomu Jakub
Hlava mluvil, že jest on zchromen a to tehdáž, když jemu
braň vzata. A poněvadž jemu se to stalo bez provinění
jeho, že on nic při tom mnoho nemluví, než podlé svěd
kuov za opatření prosí.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Ačkoli podlé
těch svědkuov to se jest nalezlo, že Matěj raněn jest počátkem od Jakuba. Hlavy a úraz od něho trpěl, a potom
tepruov, jakož jiné svědomí ukazuje, když šavli hospodář
jemu vzal, Matěj se mstil, i by byl Matěj ku právu pro
počátek toho úraZll Jakuba dodržal a té pomsty neučinil,
když mu šavle vzata byla, byli by se viděli, jak p. purgmistr a páni podlé práva k Jakubovi zachovati. Ale že
toho jest Matěj neučinil a tím pořadem, jak ku právu
přildí, se neutekl, proto jeho p. purgmistr a páni v svú
kázeň berú a pro ten úraz jemu jinú pokutu vinen není,
poněvadž on Jakub švec na něm, na Matějovi, prvé skutek vyplnil a jeho ranil. Act. sabbato in vig. Lallrentii.
8. Hi25, 14. srpna. Rukop. é. 2110 f. 109. Jiřík
pergameník a Kateřina k. d. podle celnice od Kryštofa
truhláře za sto a XX k. gr. pr. Při tom jest oznámeno,
že on Jiřík žádných smraduov v tom domu ani při tom
domll činiti a dopouštěti nemá. Act. in vig. Assump.
.M. V.
9. 1552, 31. října. Rukop. č. 101 f· 12. Jiří pergameník s Annou, manželkou svou, přiznali se, že jsú
duom svuoj, kterýž u mostu proti špitálu leží, Mikulášovi
Cygelovi zlatníku a Saloméně m. j. zastavili za VIC LXXXllll
k. gr. m. na nížepsaný zpuo.ob: Aby Jiřík pergameník
s Annou, manželkou svú, na sv. Jiří po dání zápisu to·
hoto nejprvé příštího konečně zaplatili - jestliže by pak
tomu dosti neučinili, tehdy se týž Jiřík s Annú - podvolují a témuž Mikulášovi a Salomeně plnú moc dávají,
jako by všecka práva na vrch do západu slunce vykonáno bylo, aby ten duom hned, v jaké kolí sumě budou
moci, mohli prodati - . A jmenovaný Tiřík a Anna budou povinni témuž Mikulášovi - ten duom hned postúpiti. Při tom také týž Jiřík a Anna témuž Mikulášovi
a Saloméně slibují, že ten duom bez vuole a vědomosti
jich žádnému jinému víc prodávati ani zastaviti nemají.
A by pak to učiniti chtěli, tehdy moci nebudou, leč prvé
jmenovanému Mikulášovi a Saloméně m. j. těch VIC LXXXIIII
m. docela zaplatí. Act. in vig. 00. SS.
10. 1559, 3. dubna. Ruhop. č. 2117 f.429. Bartoloměj Kočvara a Dorota k. d. na rohu jdúc k mostu
mezi lázní Královskú a celnicí od Jiříka pergameníka a
Anny m. j. za 500 k. gr. č. Act. fer II. post Cond. paschae.
11. 1559, 27, listopadu. Ru!wp. č. 990 f. 222. Jakož jest Mikuláš Cejkl zlatník obeslav Bartoloměje Koč
varu pekaře ku právu vinil jej z toho, že jest se doptal,
kterak on Bartoloměj dal se jest v trh domu Jiříka pargameníka, ano jej i koupil od něho, na škodu a ublížení
zápisu jeho Mikuláše toho učiniti nemaje, nebo on na
témž domu pul sedma sta kop míšo zapsáno, k tomu
i všecka práva má, že na něj zveden i jeho zmocněn
jest, protož trhu domu odpor činí žádaje, aby na ublížení
spravedlnosti od práva dopuštěn a ztvrzen nebyl; pakli
chce Bartoloměj tu sumu jeho zapsanú ssouti jemu a
dáti, pro niž i zmocnění má,poněvadž mu se domu toho
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chce, tehdy jemu ho také příti bude, poroučeje se k opatření.

Proti tomu od Bartoloměje Kočvary skrze přítele
jeho mluveno: Oznamuje Mikuláš zlatník, že by se toho
up tal, že on Bartoloměj ten dům od Jiříka pargamenfkll.
tržil a koupil, ježto jest sám tehdáž o tom věděl, když
jest se tržil, a tak ne aby se tepruva uplati měl, jakž ža~
luje, nebo ten trh v pastě se hned vykonal a potom brzy
do registr páně purkmistrových zapsán a také do kněh
města tohoto vešel, však on Mikuláš v času právním t. j.
v šesti nedělích, ano i více tomu nic neříkal a odporu
žádného neučinil, ano také Jiříka pargameníka před pány
soudce z toho obsílal a s ním O to činiti měl, a když
tam nic obdržeti a na něm míti nemohl, tepruva na něho
Bartoloměje Kočvaru se navracuje, ježto z příčin těch ničím jemu povinnovat není a tomu trhu překážka býti nemá, což i pokázati chce, žádaj e v tom za spravedlivé
opatření.

Na to Mikuláš Cejkl zlatník mluviti poručil: Ty pří·

činy od Bartoloměje Kočvary oznámené nic proti zápisu
jeho celému a neporušenému postačiti moci nebudou.
Ukázav a Čísti dav týž zápis, jimž pojištění má na tom
domu Jiříka pargameníka a Anny manzelky jeho sumy

684 kopy míš., k tomu také rozkazy pánuv soudcuv a
zmocnění i svědomí registry.zapsaná při tom pl omluviti dal,
7:e tcn zápis to v sobě zavírá a drží, aby jemu Mikulášovi
v jistý cas dluh jeho manželce před jmenovaní vyplnili,
kterýžto čas již dávno minul, a hned tam doloženo jest:
jako všecko právo na vrch do západu slunce vyšlo a vydržáno bylo, i podle toho z rozkázání pánuv soudcuv jest
téhož domu zmocněn, ano také klíče on Jiřík pargameník
podle rozkazu na právě od toho domu položil, a tak již
ho prodávati z těch příčin nemohl; svědkové pak čten!
to vysvědčují, že Mikuláš při trhu toho domu býti měl
a hned tak dokládají, že bez něho býti vykonán nemuže,
a jeden z těch svědkuv pro něho že chodil, ale doma ho
nebylo, i tehdy jsou měli to manželce jeho oznámiti a ji
k tomu povolati, poněvadž spoluzápisnice jest s ním Mikulášem, a bez nich toho trhu a prodaje učiniti jsou neměli a nemohli, načež jsou nálezové činěni, pro tož z těch
příčin žádá on, aby ten trh svého pruchodu neměl a
ztvrzen nebyl.
Zase k tomu od Bartoloměje Kočvary skrze přítele
jeho mluveno: Zápis ten od Jiříka pargamenfka jemu Mikulášovi zlatníku učiněný svědčí na 684 kop. Zmocnění
pak jest pro dluh 653 kop, a tak se to jedno s druhým
nesrovnává, k tomu také jest tomu rozuměti, ze on Mikuláš jemu Jiříkovi vedle toho pohodl! jest činil a tak
jest se z svého zápisu tím vyvedl, když času projíti dal,
nebo kdyby takového pohodlí byl neučinil, tehdy by snad
práva toho svého užiti byl mohl; a o těch rozkazích od
pánuv soudcuv, anebo co jest Mikuláš před nimi činiti
s ním Jiříkem pargameníkem mel, o tom on Bartoloměj
nic nevěděl, a protož jeho trhu to na překážku býti nemá, než on to ukáže, kdy jest se trh toho domu stal a
vykonal, k tomu také že jest Mikuláš o tom vědomost
měl. Dav čísti zápis trhu toho domu, též svědomí registry zapsaná mluviti dále poručil: Z těch svědkův a zápisu to se seznává, že ten dum hned po Pr6vodní neděli
byl prodán a Mikuláš o tom také věděl, čemuž již od
toho času více než čtvrt léta prošlo, nežli jest jej Bartoloměje obsflal a vinil, ježto kdož v šesti nedělích pře
kážky a odporu při právě trhu neučiní, tehdy také již
potom na to, jako i proti kš aftu nastupovati nemá, nebo
prá,'a o tom jsou kap. 21. art. 1. kdo co prodati komu
moc dá, to' jíti a státi má, item kap. 15. art. 1., též roz-
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díl 1. kdož mlčí, svoluje, a kap. 21. art. 8. rozdíl 1. také
to vyměřuje; klíče pak že by na právě byly od toho domu polozeny, m!~ví s:" ježt? kdyby to tak bylo, kterak
by. on Ba:tol~meJ Kocvara Je míti mohl, jakž je teď ukazUJe, ponevadz mu od práva nejsou dány, a z toho domu
Jsa obsílán. od berníkuv, nechtěje těžkosti a pokuty na
sebe dOpustItI, berlll Jest dal a zapravil jako z svého kázav rejstřík od nich berníkuy; i z těch příčin vidí s~ J'~
IIvar t o Iom.~Jovl, ze pre
v ká'
mu
zka trhu tomu díti se nemá, aby
pred se Jltl mohl a zvláště, poněvadž on Mikuláš svéh
zápis,u se n:drže~, než folky a povolení Jiříkovi parga~
~"emkovl daval, 1 z svvého práva tndy se vyvedl, k tomu
ze 1 t~n de? v P?pdyelí po Pr~vodní neděli, když zápis
toho ,rhu Jest ucmen a ten dum zapsán i rozkazové se
Slali, on Mikuláš na rathouze jest byl, avšak s druhou
stranou do rady nevstoupil ani odporu neučinil, než mlčel
a tak dovoloval, a kdož dovoluje, podle práva již více
na to nastupovati nemůže. Ač jest mluvil a v žalobě d 10~i1, ze by se ~oho trhu uplati měl, však ničím toho pod~e
p;-ava nepokazuJe, nýbrž to se ,.oznamuje, že ten dum byl
v~bec oznámen, že na prodaji jest. Což by se bylo i pokazal?, kdyby Jan sane]trník svědomí jemu Bartolomějovi
byl, lsa obsílán, podle práva vydal. Kterak tehdy může to
ml,unti l\:ikUláš, že jest se tepruva uptal, poněvadž vyhlašen . vubec byl a trhu tomu překážky časně neučinil.
j
v kmhy zápis vešel, kterýž posavad neporušený a ne:
Jest, věří on Bartoloměj, že při tom trhu a záod práva zůstavený také v tom spravedlivě opatřen
V'

. ,

.
Naposledy od Mikuláše Cejkle k tomu mluveno: Což
Jest Bartoloměj Kočvara mluviti dal a več se uvolil že
;0110, nič:m neukazuj:" aby von Mikuláš trhu tomu p'ovo,oval, nez nastupUje JlZ na to, ze pro menší sumu, neZli v zápisu postavena Jest, zmocnění by se stalo, jakoby to něco na
škudu Jeho spravedl~~sti býti mělo, ježto nic není, poněvadž
na tu sumu odJmka pargameníka 30 kop a jednu prijaL
cedule toho před pány soudci jest ukázána coi p'áni
soudc~~é uznavš:, ze ta suma podle té ced\ll~ na zápis
jesl FI]uta, tak JSou pro vostatek 653 kop míšo zrnocnění
od F;,rváYa _~?pustJlI, 1 tehdy na škodu jemu to nic býti
n~mu~~. I~hce pak od toho domu, jak jsou se jemu Bart~'iomeJo~l v ruc,e .do,stal~, toho on neyí, když na právě
byly sl?z~ny~ nez Jmym casem on i na to se chce ptáti.
A berIll ze Jest on Bartoloměj z toho domu dal to te·
l'r~va. vykonal, ,~dyž byl od berníkuv obsílán, ježt~ kdyby
b~'l Jej Mllmlase obeslalI, také by ji dal a čekal o ten
dum ryozsudku; a že by ji on Bartoloměj prve dal. nežli
Je:~ pre z~šla,. toho ničímž neukazuje, Ilýbrž z toho rejstllk~. a te kVitancí to se uznává, že na den sv. Františ~a Jl vJ'plnil, když již pře o to zašla, a tak tolikéž dání
te berney Jemu Bartošovi platno a Mikulášovi na škodu
Je promlcení práva jeho býti nemuže, nebo jak se od
strany odporné mluví, nic jest tu nepromlčel a časně jest
o~sflal pOo Pró,:,odní neděli, kdež se hned rozkaz od pá·
?~"v soudcuv J~nkovl pargameníkovi i manželce jeho stal
Je,ste prve, nez zápis toho trhu a domu vykonán a zmocne.;'í vna ~ýž, dum také vykonáno, kterémuž on BartolomeJ zádneho odporu v Času právním neučinil ale on Mik~láš tomu zápisu časně jest odepřel a odpírá aniž mu
kay povoloval, col. strana oznamovala však ničím toho
ncukázal~ II tak zápis proti zápisu pleijala, jez.to jest to
protI pr~vu, a z toho také i obviněna čehož nic neodv~z~Je. Zádá v tom podle svého zápisu' a zmocnění i ukázam za spravedlivé opatření.
S tím se strany právu k uvážení poručily.
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. Tu pan, purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž iest
MIkuláš Ce)kl zlatník ukázal zápis celý, npzrušenv i -nevykvitova~ý je~,u a Salomé~ě a manželce jeho od Jiříka
pargamemka, tez Anny, manzelky Jeho, na domu jejich pro
~luh 68.4 ~opy .míŠ. knihami města tohoto učiněný, v němž
Jvlstá veJmmka Jest dostavena, že on Jiřík s Annou, man·
zelkou svou, slíbi li a při pověděli toho domu bez vůle a
vědomosti Mikuláše i Salomény manželu v žádnému jinému
neprodávati ani zastavovati, jakž zápis to šíře v sobě drží
a zavírá, ale že mimo touž vejminku on Jiřík a Anna.
manželka jeho, o ten dum svůj s Bartolomějem Kočvaro~
tr~ jsou učinili i jej prodali, a on Bartoloměj toho aby
Mikuláš, a S.aloména, manželka jeho, k tomu prodaji ~ trhu
podle te ve!mlllkT.povolení dali, ~odle prá\'a jest nepo·
káz~l, " z tech pn cm ten trh o dum Jiříka pargameníka
me:l mm ~. ":;nnou manželkou jeho, též Bartolomějem
Kocvarou uClllený od práva se zdvíhá a Oll Mikuláš Cejkl
s ySaloménou, manželkou svou, při tom zápisu svém a zmoc·
není na ten dům učiněném se zustavuje. Actum f. ll.
post Katherine 1559.
12. 1560.,
Rulwp. Č. 990 I 321. Jakož jsou
Adam parga~emk syn a Saloména, též Alžhěta, sestry a
dcery po ]mko;l pergameníkovi, otci jejich, ku právu
Annu, pozuostalu vdovu po témž Jiříkovi, vinili jí z toho
že ona, A~na ~estv držitelky.ně }tatk~'p0 ot~i jejich, i zpráv~
se dáva,. ze telloz statku, Jakz nálezl, neopatraje, že sotva
?~ol ..vmlce Jest zděláno, a tak se spouští. Pro tož toho
zad:!l, . aby o~a . A~?,~ k tomu od práva přidržána byla
za .eml hodnYlnl pncrnaml, že by jim puovoduom toho
statk~ postoupIla ~ oni jej, jakž náleží, s dobrým také
~lrotCl!n opatrovatI chtějí.
Bude·li pak ona Anna chtíti
Jakou spravedlnost tu míti, také jí odpověď na to dají.
Proti tomu od Anny vdovy mluveno že Adam II Salom~na Alžběta\ sestry a děti po Jiříkovi pergameníkOVI, . nekd~ ,:,anz,elu Jejím, od něho z statku jeho jsou
?b~tJ .~, svyml dlly O~bY~l; i\le, jiní ti sirotci malí po
temz Jlrl.koVl pozuostah lllClm JlUym opatřeni nejsou než
ona
tím, co Jest po nebožtíkovi toho statku pozuostalo.
Anna podlé, smlllv svatebních v tom statku jest s týmiž
s;rot~y polozena. A pro tož jim puovoduom není povinna
tehoz statku, postupovatJ, nebo to se ukáže, že nebo Jiřík
to mluvIl, ze JSou Adam i jiní děti jeho dobře opatřeni
a z toho slatku vybyti, jak" i Alžběta ještě za živnosti
otce ~vého na věno jest nastupovala a peníze jmíti chtěla
v
kdez 1 veJprava slušná jí dána - . A s strany vinice coi:
T
"V~ o cl puo,vo dvuov, tomu Anna odporuje, aby
' se
se ,:n:~l
spous:etl měla, nybrz mnozí to vědí, že se dělá dobře.
A coz nemohlo pro pršky, to jí přičítáno k nedbanlivosti
býti nemá.
Na to od puovoduov jest mluveno: Tomu oni od·
Eírají, aby čím z toho statku po otci jejich odbyti byli-.
Zase "od Anny vdovy mluveno: Ckázán jest zápis vinice
od Jlríka koupené, )i~ž stra?~ puovodní chtěla by spra·
v~~lnost s:,ou p;-ovestI. I stOJI v témž zápisu tak. že on
v
Jmk. kOU~ll sobe~ ~anze1ce a dědicuom svým, však hned
mO::l. sobe yk.zmenení zanechal; i podlé toho jest nic nezmeml,. nez Jl Annu smlúvami svadebními spolčil v statku
~ ~ětml, ale nedoložil tam zejména Salomeny ani Adama,
Jezto kdyby neb.ožtík tomu byl chtěl, aby spolčeni byli.
t:,hdy b~ dostaVIl toho a hned již zejména; ale když jest
JIch prve z toho statku odbyl podle možnosti své, již
tehdy om Adam a Salomena dědicové v témž statku býti
?emyoh~u. ~,t.é~ i Alžb~ta, poněvadž také jest vybyta, ač
ješte . veno Jl dano nem, ale však poručníci sirotkuov na
ton: JS~u, že jí yydati je chtějí. Adam pak že jest vybyl
, z tehoz statku, to se také ukáze, čísti davši smlouvu mezi
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úředníky nad lidmi poddanými měBta Brodu Č. a Jiříkem

nebožtíkem na místě jeho Adama o mord učiněnú, též
kvitancí, při tom ty smlouvy svadební mezi ním Adamem
a Dorotou, manželkou jeho. K tomu poručila mluviti, že
se z té smlouvy o mord i z kvitancí to nacházf, kterak
nebo Jiřík, ot.ec Adamuv, za něho platil nemalú sumu, a
za ten skutek, ano i domu jemu na Nov. M. postoupil.
I tak jest od nebožtíka odbyt ani nápadu proti sirotkuom malým, jichž šestero jest, užiti nemá. A co se Salomeny, sestry jeho Adama dotýče, ta též věnem podle
smluv i vejpravou od nebo otce jejího jest z statku toho
vybyta, nebo na onen čas za živnosti své· nebožtík když
zde stával, to jest oznamoval, že jest zápis na domu svém
na 600 Mikulášovi zlatníku a jí Salomeně m. j. udělal a
tu v tom zápisu to věno jí spolčil. Toho také se pomi.
nouti nemuože, že toho statku po nebo Jiříkovi tak mnoho
není, jak dluhuov jest, a nedostalo by se na to, kdyby
oni Adam a Salomena své díly, kteréž vzali, zase do toho
statku vložili - .
Tu pan purgmistr a rada - vypovídají: Poněl'adž se
jest to z smluv svadebních mezi Jiříkem a Annou, dcerou Doroty od tří korun, učiněných našlo i vyhledalo,
že on Jiřík pojímaje touž Annu za manželku jí do všeho
statku svého, který" má a nebo míti bude, za mocnú hospodyni jest přijal tak a na ten zpuosob, neuchoval·li by
jeho Jiříka P. B. prvé od smrti nežli jí Anny m. j., že
v tom ve všem statku má býti táž Anna rovná spolecni ce s dětmi jeho ži~ými zuostalými i spolu s Janem, synem svým, kteréhož onr: Anna s prvním manželem mela
i s těmi, které!: by jim P. Buoh spolu dáti ráčil. A takové smlouvy svadební nebo Jiřík s ní Annou soUb čině
a zapisuje, toho jest nevymínil, což Adamovi a Saloméně,
dětem svým, za živnosti své, před těmi smlouvami z statku
svého dal, než je do týchž smluv zapsal a přijal. A z nich
aby jak sjíti mělo, toho při právě od ní Anny uk6záno
není - . I z těch příčin páni je strany při takovém zápisu
smluv svadebních zuostavují, takže děti někdy Jiříka pergameníka živí s prvnější manželkou i s touto Annou
zplození a po něm pozuostalí, též Jnn, syn jí Anny, mají
se o statek po něm Jiříkovi zuostávající rovnými díly s ní
Annou poděliti a to ve dvou nedělích. Act. pridie Elisabetae 1560.
Appellovala Anna pergamenice. Jest od rad J. Mti
Cé potvrzeno.
13. 1562, 25. března. Rllkop. č. 991 f. 74. (Anna
pergameníkova s Mikulášem Cejklem, Adamem pergameníkem a Burjanem Litomyšlským.) Jakož jsou před práI'em se postavili Anna, vdova po Jiříkovi pargameníkovi,
též Mikuláš Czeygl zlatník na místě Salomeny, manželky
své, a Adam pargameník i Burjan Litomyšlský, poručník
od Alžběty Wolfové zřízený, a tu jest Anna pargamenice
i na místě sirotkuov pozuostalých a dětí svých žádala, aby
vinice, kteráž jest po nebo Jiříkovi, byla rozdělena a dě
liti se mohla; nebo ani kryta nebyla a díla již nastávají
i věřitelové také své míti chtějí a ona téz s těmi dětmi
svými malými aby se zivila. Druhé téz Zádala, aby M.
Czeygl, což na ten duom k mostu nebo Pargameníka mimo
jeho sumu vajše se dodati má, poněvadž jest ho předešle
za 1000 k. m. prodati nedopustil, pravě, že za 1300 k.
anebo při nejmenším za 1200 k. m. prodati sc muže, tu
sumu na splacení dluhuov dodal a položil, poněvadž téhož domu jest on v držení a jeho požívá.
PrL,ti tomu od M. Czeygle jest mluveno: Předkem,
co se dotýče toho, aby jaká suma na domě tom Pargamenikovic k tomu náleieti a býti jměla, tomu on odpírá,
nebo již ten duom jest jeho Mikuláše vlastní podle zvodu
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a zmocnění na něj učiněného. S strany pak vIlllce, aby
šacována býti měla, on by Mikuláš také proti tomu n~
byl. Však aby jemu dluh 105 k. gr. č. předně zaplacen
byl, poněvadž jest se on za nebo Jiříka p. za tu sumu
rukoj mí byl postavil a své peníze dáti musel. A vedle
toho jest přípověd na tu vinici učinil a přísudek na to se
stal, aby mimo něho Mikuláše Zádnému prodána nebyla.
I žádá toho užiti a při tom zuostaven býti, dokudž by
mu suma jeho dána nebyla.
Na to od Anny jest mluveno: Ze on Mikuláš té
sumy 105 k., ač dal-li jest ji, již užiti nemá z té příčiny,
když jest na onen čas všech něm věřiteluom jeho nebožtíka jistý den k pruovoduom od prál'a byl i pod té pře
ztracením jmenován, on Mikuláš jest se neohlašoval a tak
již toho užiti nemá. Nebo lehdáž hned bylo všech něm
oznamováno, kdož by se ten čas neohlašoval, že již potom nebude žádnému dopomaháno. S strany pak domu
toho, aby jemu Mikulášovi v tak malé sumě na ublížení
její i sirotkuov zustati měl, tomu místa dáti nemuože, poněvadž jest oznamoval, že se kupec nach:ízí, který za něj
XII i třinácte set kop dáti chce.
Opět od Mikuláše jest mluveno: S strany toho rukojemství, že nemohl se jest on ohlašovati prvé, dokudi
ještě nevěděl, bude-li na něm přisouzeno, poněvadž ta
věc byla tehdáž na appellací.
Ale kdyz již doluov odeslána a jest stvrzena i na něm přisouzena, teprva se ohla·
Šuje. - S strany pak toho domu, aby se Mikuláš měl
uvolovati dráže jej prodati, toho Anna nic neukazuje,
nebo - svědkové seznávají,' že by tak mluviti jměl, ze
ten duom zlepšen býti může. - Jest zřízení zemské světlé,
že o smlouvě zpečetěné svědčiti svědkové nemají, a tato, ač
není zpečptěná, ale do kněh městských jest vešla, ke které
promluviti dal, že jest již tomu čas právní prošel, ano
i na tab u I cep ři tom do m u na p s a n é při bit i d a I,
že jest ten duom na prodaji, a když ho žádný koupiti
nechtěl, on tím "incn není - .
Tu p. purgmistr a rada vypovídají: Ponhadž
Anna Pargamenice přistoupivši ku právu s Mikulášem
Czeyglem O dělení vinice někdy Jiříka P. toho jest Zádné
slušné příčiny nepokázala, pro ktení by táž vinice na ten
čas, pokud!: by věřiteluom nebo Jiříka jich dluhové zaplaceni nebyli, děliti se měla, z té příčiny taková žádost
na ten čas místa míti nemuože. Co se pa" vznešení dru·
hého o duom učiněného dotýče, poněvadz z zápisu pojištění od někdy Jiříka P. a Anny m. j. Mikulášovi Czeyglovi na jistú sumu učiněného to se nachází, že když by
on Mikuláš ten duom prodal, což vajše přes sumu jej ich
za něj vezmou, že jim to vydati má. A z akl. této pře
i také z pamětí některých pánuov radních to se nachází,
když Bartoloměj Kočvara pl-edešle duOm ten od Jiříka
pargameníka za tisíc k. gr. vy tržil, on Mikuláš takovému
trhu překážku i ohlášení o tom, ze by jej dráže prodati
mohl, jest učinil. Pro tož z práva se jemu Mikulášovi to
nachází, aby on na kupce se ptal a ve čtyřech měsících
pořad zběhlých ten duom s vědomím práva prodal a tll
podle zápisu svého dluh povinný k sob,~ přijma, zač by
vejšeji týž duom prodán byl, to na právě aby skládal.
Jestli že by pak v jmenovaném času tak se nezachoval a
téhož domu neprodal, tehdy bude povinen jej v též sumě
a na ty roky, jakl. jej on Kočvara předešle vy tržil, on
Mikuláš ujíti a poraže svůj dluh na právě, coi by vajšeji
přebývalo, klásti - . Act. [cr. lIlI. post Letare 1563.
Appelloial Mikul:iš Czeygl a ztvrzena.
14. 1564, 13. června. Tamtéž j: 164. (Alžběta
\Volfová s Annou, Adamem a Salomenou.) Jakol: jest
Alžběta Wolfová z města Litoměřic, dcera někdy Jiříka
y
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pargameníka u mostu, obeslala Annu vdovu a Adama té:!;
Salomenu, děti po témž Jiříkovi pozuostalé. jakožto držitele statku jeho, viníc je z věna 50 k. gr. m., kteréž jest
otec její po ní na smlú\'ách svadebních dáti připov·ěděl-.
Na to od Anny pargamenice: Bylo-li jest na Onen Čas
jaké věno po ní Alžbětě věnováno, již jest z toho sešlo
a také vejpovědí jistou to předešle obmezeno, takže ten
statek po nebo Jiříkovi všechněm společně se jí Anně a
dětem jejím i jiným přivlastĎuje, však po splacení dlulmov věřiteluom - . A v tom Salomena, manželka M.
Czcygle, se ozvala, že jest také ona v těch sl'ědcích dotknuta, i nechce se ona toho nic dotýkati a od toho pouští,
neh jest při těch smlúvách svadebních jí Alžběty byla.
Poněvadž pak ona po své zivnosti jezdí a s tím nic míti
činiti nechce, žádá, aby od práva propuštěna byla.
Anna dala mluviti: Chce-li Alžběta k držiteluom
statku o to věno hleděti, ona také jest sama držitel, nebo
jest svrchky na svuj díl brala, když se o ně při přítom
nosti rychtáře teď času nedál'ního podělili. I kdyby měla
věna, též dílu rovného v tom statku užiti, bylo by to
s ublížením sirotkuolll malým - . Opět AlZběta W. mluviti jest dala: Nedoslechli jsou, že jest nebo Jiřík sobě
smlouvami svadebními 300 k. gr. m. vymínil, aby je dal,
komuz by chtěl, a dání podle práva kap. LXVI art. XX.
odvoláuo býti nemuože. I tak tehdy když jest Alžbětě
&0 k. m. dal, ano by všechno až do té sumy dotčené
byl dal, ona by toho užiti mohla a na ten čas má. Poněvadž také jest jí vyměřeno a pozuostaveno tou vejpovědí ukázanou, že muže z věna viniti, když budou v držení
statku a aby jí to věno dáno bylo, toho od Anny a
Adama ukázáno není - . í:ase od Anny mluveno: Tomu
Alžběta neodporuje, aby na díl svuj svrchkuov vzíti neměla a právo zřetedlné jest, když by kdo co napřed který
z detí vzal, statku, že to mají zase sloziti, jestii chtějí
díluov rovných užiti. I když jest již ona vzala a díl také
v statku tom s jinými má, takt věna napřed užiti nemá.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž to
sc jest vyhledalo, že on Jiřík sobě jest vyminil 300 k.
gr. m., aby je mohl dáti a odkázati, komu by se jemu
vidělo, a Alžběta W., dcera jeho Jiříka, to jestpokázala
že jest na smlúvách svadebních 'po ní 50 k. m. věnoval;
těch přícin dává se jí Alžbětě za právo tak, že těch
50 k. gr. m. věnních po splacení dluhuov věřiteluom
z toho ho statku nebo Jiříka, lak od něho vymíněného, jí
AlZbětč vydáno býti má. Act. fer. III. ante Viti 1564.
15. 1564, 12. července. Rulwp. č. 2118 f. 79 a.
Mikuláš Cejkl zlatník oznámil, že jest duom po nebo Jiříkovi pergameníkovi pozuostalý a blíž mostu vedle domu
celnice a ,ulice obostranně ležící, jakž jest jemu vejpovědí přisouzen a ta od rad k apelacím zřízených potvrzena 1. 1563, a to v 500 k. gr. ujal, jakž jest jej pře
dešle Bartoloměj Kočvara vytrži!. Kteréhožto domu pře
depsaného Adam pergameník, Salomena zlatnice, 'manželka výš jmenovaného Mikuláše Cejkle, též Alžběta Wolfová, zlatnice z Litoměřic a Anna pargamenice i na místě
dětí svých, jakožto nápadníci statku již jmenovaného Jiříká pargameníka, postoupili jsou jemu Mikulášovi zlatníkovi v '500 k. gr. č. Act. pridie l\iargarethe.
16. 1568.
RullOp. č. 1056 j. 7. (Svědomí
mezi Annou pargamenicí z jedné a Salomenou Cejklovou
zlatnicí, též Adamem pargameníkem z strany druhé.) Jiřík
Anjelský mečí;,: Najal sem od p. lvlikuláše Cejkle krám
a pokoj, z toho sem mu platil, několik let sem to ddel,
Anně pargamenici, jak sem živ, ani malýho peníze sem jr
nedal. - Valentin Stříbrský: L. 1564 byl sem požádán
od Anny pargamenice, abych s ní šel do domu Jana Reta
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z Pístova [viz mze č. p. 188.], že se mají děliti o svršky
pozuostalý po nebo Jiříkovi pargameníkovi. Když sme tanl
prišli, snešeny byly ty svršky všecky na dvůr a já sem
je rozděloval na vosm dílu, nejprv ložní šaty a potom na
všelijakým hospodářstvím dřevěnným, rožny, pekáče a nádobí CÍnový, na libry rozváženo bylo a na díly položeno.
I kladli losy na ty díly, Alžběta na místě svým i na místě
Salomeny zlatníce a Anna pergamenice na místě svém
i na místě dětí svých a Adam pargameník s Dorotou,
manzelkou svou, tolikýž mezi jiný losy los svuj dali.
A když se losy skladli, AlZběta svůj díl i Salomeny při
javši, do sklepu na dvoře tu hned složivši svým sekrytem za pečetila, [ostatní] díl svůj brali a domu nosili.
17. 1575.
RullOp. č. 1058 f 91. (Průvod pHpovědi ~dama pargameníka na statek Syxta Cejkle, ujce
jeho.) Simon Podmanický svědčil: To vím, že Mikuláš
zlatník měl vlastní sestru Adama pargameníka, říkali jí
Salomena a oni byli' syn a dcera nebožtíka Jiříka pargameníka a Kateřiny m. j. - Matouš Cibulář nožíř: Neb.
Jiřík pargameník a Kateřina m. j. byli Adamu vlastní otec
a matka, též také Salomena, sestra Adamova, vlastní dcera
jich; potom měla Mikuláše Cejkle. Byl od nich zplozen
Syxt, od sestry Adamovy Salomeny, a Adam pargameník
byl ujec Syxtu, kterýž nedávno umřel [r. 1575], a matka
jeho byla vlastní sestra Adama pargameníka. - Anna
Brychtová svědčila: Anna pargamenice prvy měla manžela Jana Roubala, potom pojala Jiříka pargameníka a tito
dítky splodili spolu: Ludmilu, Dorotu a Zikmunda třetího
a jim jest vlastní mátie. - AIZběta mlynářka z domu
Pargameníkovského: Po smrti Mikuláše najímala sem krám
a pokoj 'od nebožky Salomeny a potom od Syxta; platila sem jim do roka po 15 k. Anna, hospodyně
z Královský lázně: To vím, že Dorota, Lidmila jsou dcery
Jiříka pargameníka a Zikmund syn jeho, jemuž sem kmotrou. A nebožka Salomena byla matka Syxtova. Syxt těmto
dětem byl vlastní ujec, neb ona taky byla dcera pargameníkova, než z druhý ženy. - Anna koláčnice: Byla
sem mnohá lela u nebo Jiříka pargameníka bytem v domu
i před domem mnoho času sem prodávala. To sem povědoma, ze Salomena dcera jeho vlastní byla, týž i tito
Dorota, Lidmila a í:ikmund jednoho otce jsou děti, ale
dvou matek. Syxt, nebožky Salomeny syn, byl jim ujec.
- Regina, Blažeje cukráře manželka: Když sem Já sedávala u domu Pargameníkovic, tato paní Anna dostala
se za Jiříka pargameníka za manželku a zplodily tyto děti:
Dorotu, Lidmilu a Zikmunda. A Adam i Salomena, též
Alžběta ti jsou zplozeni s prvnější manželkou jeho Jiříka
jménem Kateřinou. A Syxt, kterýž umřel, ten byl sy~
Salomeny.
18. 1575, 11. července. Rukop. č. 2118 j. 406.
Zmocněni jsou Blažej Wel[nar cukrář, poručník Anežky,
též Doroty, dcer a sirotkuov po Benjaminovi pernikáři
p~zuostalých, a Anna, matka těch sirotkuov, domu někdy
MIkuláše Cejkle zlatníka, Pergamenkovský řečeného, vedle
celnice blíž mostu pro 190 tolaruov jmenovaným sirotkuom vedle zápisu povinných. Act. fer. II. post Kyliani.
.
] 9. 1576, 17. září. Rullop. é. 2122 f. 200. Jakož
]Cst statek pozuostal po Sixtovi Cejklovi a ten Adamovi
Zygmundovi, Dorotě, Lidmile, synuom a dcerám nebo Ji~
říka parg:meníka, na rovný podíl právem přivlastněn, a
y
kdyz sobe o podíly na odporu byli - byli porovnáni,
takže Adam, též Zigmund ujali jsou společně duom Pargamemkovský a druhý duom v Platnýřský ul. u ježka ře
čený [srov. výše str. 318.], Dorota pak i Lidmila tolikéž
spolceně ujali duom třetí mezi domy Slámovic a Petra
Turka ševce obostranně ležící. Což se pak dluhuov po
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Mikulášovi Cejklovi neb Sixtovi. synu jeho, pozuostalých
dotýče, všichni společně splatiti budou povinni, Act. die
Lamperti,
20. 1ó76.
Rttkop. Č, 1058 f. 239, (Svědomí
mezi Adamem Pargameníkem a Alžbětou, jeho sestrou.)
J eronym Florentský svědčil: Leta 75, byl sem u Adama
v domě Pergameníkovským. Přišla tam Alžběta, sestra
jeho, prosíc Adama, poněvadž jest jeho sestra vlastní,
aby jí díl statku nebo Syxta Cejkle, ujce jich obou, dal,
aby taky památku nějakou po něm měla. A on jí řekl:
Milá sestra, col mám dáti, já sám ještě nic nemám.v Ona
vždy prosila naň, plakala, aby jí vždy něco dal. Reld:
Milá sestra, když mi P. B. pomůže ten statek vysouditi
po Syxtovi zuostalý a práv proti všem přípovědníkuom,
kteříž se k tomu statku hlásají, zuostanu, dámť z toho
staiku sto k" aby ho oučastna byla. Ona na tom pře
stala.
21. 1ó77,
Rukop, Č, 1051 f. 31. (Zpráva přísežných starších zedníkuov, též kameníkuov a tesařuov i
šacuňk domu P~rgamenkovského), Matěj Brodský lcameník i na místě Sehestiana Kováříka zedníka oznámil: Co
se tkne díla domu Pargamenkovského podle celnice, zedního a kamenického, šacujeme to puoldruhýho sta k, gr.
a puoltřináctý kop gr, č. Druhý pak duom v Platnýřský
ulici u ježka, dílo zednic~{é a kamenické uznáváme, že
óO k. gr. a 20 k. gr. Č, Sacovali sme tov středu před
sv, Jakubem,
Jan Rafier a Jakub Malý, starší přísežní tesaři, o domu Pargamenikovským oznámili: Tesařského díla uznáváme za sto kop a puoltřináctý kop gr. č.;·; duom pak
u ježka řečený díla tesařského za 56 k. gr. Č,
22, 1578.
Rukop. Č, 1051 f. 115. (Svědomí
mezi Mandalenou, Jiříka Cerného impressora manželkou,
a Jiříkem Jakubem Dačickým, též impressorem). Dorota
pargamenice svědčila: Stála sem u Mandaleny, přišel k ní
ten Jiřík s nevážnými slovy horlivě jí domlouval, že jest
chtel k jejímu manželu jíti, a ona řekla jděte, však jest
doma, a on povědě!: Když sem tě tu nalezl, nepůjdu, ale
tobě oznámím. že si dcerku svou na to navedla, aby mně
sobě tak nevážně zhaněla, plundrujíc mne, že bych cizí
pláM měl, abych jej vrátiL A když si jí kázala, aby mi
vohlédala, mám-li svý krytí, a já sem mu řekla: O člo
věče, kdo si to koliv, soused-li čili kdo jiný, že si tak
směl proti ty dívčičce promluviti nevážně! Kdyby to kdo
jiný slyšel, však by tobě v tom za zlý měl! A on mi to
dal za odpověd (s odpuštěním): Jabakyně, ty se O to ne·
starej, tobě do tobo nic není. A tak sem já mlčela a oni
sobě slov dosti podávali. Paní Mandaleně mluvil, že jest
jí navedla, a ona řekla: Co se mát"" hněvati o ten plášt;
když váš není, vrafte jej, A on odpověděl: Však v hrdlo
lžeš jako arcikurva, A to jest bylo mnohokráte opakováno
od něho a tak mu Mandalena řekla: Bídniče nevážný,
však nepravíš pravdu, zvyjednaný novokřtenče. A on
s tím šel lajíc přece a tak se rozešli. A to jest bylo v sobotu po Třech králích,
,
23. 1578, 19. února, Rttkop. č. 2112 f. 24. Jiří
Cerný jinak Nygrin impressor a Mandalena k. d. 'nárožní
mezi celnicí a Královskú lázní od Zygmunda pargameníka
a Doroty, pozuostalé po Adamovi pargameníkovi vdovy,
za 387'/, k. gr. č. Act. fer. Ull. post dom, Invocavit.
24, 1579.
Rt/kop, Č. 1059 f. 64, (Svědomí
mezi Zygmundem Pargameníkem, Dorotou, vdovou po
Adamovi Pargamcníkovi, též Dorotou a Lidmilou, sestrami
Zygmunda, z jedné a Annou Pergmanovú z strany druhé.)
Alžběta mlynářka svědčila: Když měl nebo p. Syxt kam
odjeti, přišel ke mně, řekl mi; Babo, bude-li co chtíti
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paní Anna, která s ním byla, chleba neb peněz, dej jí;
potom já to tobě, babo, vyrazím na činži. Já o n!čemž více
nevím, neb sem mezi nimi nebyla, Já ji neznala, kdyz
ona tu byla; než potom když sama pro ch1íb chodívala,
na tři neděle sem ji neznala, neb nechodila ven, A když
nebožtík hrubě stonával, tehdy posílával pro mne a pro
tuto druhou, která se mIlOu byla v mém pokoji, abychme
tam k němu přišly a jemu se P. B, pomohly modliti, a
to mnohokrát, když v veliký těžkosti ležel. hrubě ki'ičí
val, až ho u špitála bylo slyšeti, - Barbora Jobová: Sedím před domem Pargameníkovic od několika let. Já nevím, kdy jest se ta Anna přistěhovala k nebo Syxtovi,
než že jest s ním nahoře byla s dítkami svými i s svým
manželem.
Eva železnice: Paní Anna Pargameníková žádala mne,
abych došla k Anně Pergmanový s ní, že velmi hrubě
stůně, abych od ní mluvila, že ona neumí německy a ,Pergmanová česky, tolikéž i s samým Pergmanem, Zádali
srne ho, aby on tak dobře udělal a manželku svú k tomu
měl, aby nám pověděla, zastavovali-li sou co Syxtovýho,
abychme my to vyplatili. A on pověděl, že to učiniti
chce, že ona ví o mnohých věcech, A ona tehdáž doma,
ta Pergmanová, nebyla, Potom jest v tom on umřel a
ona se odstěhovala k sv, Anežce, Ona potom paní Anna
přišla prosíc mne, abych s ní tam opět šla k ty Pergmanový, Já tam s ní přišla, prosila sem ji, aby pověděla
o těch klenotech, že jí nic nechtějí udělati, ale s ní
v dobrém přátelství býti a jí z toho též něco vydati,
jestliže jim spravedlivě poví, kde Syxt své klenoty má.
A ona jest pověděla: Jestliže s ní budou dobře, žc jim
poví, kdo sou mu dvě stě dlužni a na Malé Straně u ře
tězu nějaké koflíky sou zastaveny.
Nd' Adamce Pargameníkový starý že jí toho odpustiti nechce, by měla všechen statek svuj vynaložiti, že mne vystrčili co psa, šaty
mi pobrali, jako bych jeho kurvou byla,
Dorota, z domu doktora Kunštata podruhyně: Sloužila sem u mostu v Syxtově domě u ty starý hokyně
i chodila sem s Annou Pergmanovou, ona zastavovala ně
jaký klenoty. Chodívala k ty mlynářce, aby pujčovala p.
Syxtovi peněz a chleb brala a chodívala Pergmanová
v neb, Syxta mateře v šatech všechněch, Ale já sem neviděla, aby se Anna Pergmanová měla stěhovati do p.
Syxtova domu. Potom vyhnala svého muže pryč, pravda,
že nemá s ním nač živa býti. I byla tam sama s p, Syx·
tem v jeho domu,
25, 1588, - Rukop, č. 2112 f. 302, Jiřík Nykryn impressor vzdává duom i jiný všeliký statek svůj - Lidmile, manželce své, Act. {er. II. post Katharinae,
26, 1602, 23. srpna, Rukop,é. 2113 f. 165, Jiřík
Nygryn z Nygropontu impressor vzdal domy i jiný všelijaký statek svuj Alžbětě, manželce své,
27. 1606.
RIt/wp. Č, 2205 f 300. (Kšaft Jiřího Nygryna z Nygropontu,) Já Jiří Nygrýn z Nykropantu, impressor a měštěnín starožitný St. M, Pr., jsouc
v nedostatku zdraví mého od drahně nedě;í postaven a
poznávaje to, kterak lidé mimo nadálost z tohoto světa
bídy plného vykračují a prostředkem smrti této časné se
vyhosťují, s dobrým mým rozmyslem paměti dobré i rozumu zdravého z daru p, B. všemohoucího pozívaje, tuto
mou vuoli poslední oznamuji takovou: Předně duši mou
milou předrahou krví K, P. vykoupenou v ruce boží poroučím, s tou silnou a pevnou horlivou nadějí, že ji 'Bůh,
otec nebeský, v zásluhách K. J, k sobě přijíti a v den
posledního soudu y losu vyvolených svých svatých postaviti ráčí. Dále jakož mám s slovutnou Alžbětou Nygrýnovou z Braittnpergku, manželkou mou milou, společně
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vzdání, toho všeho podle zaplsu kuieh městských
zapsání a utvrzení obapolném zuostavuji, kromě toho:
kJd sem sobě z toho ze všeho statku tak z obojí strany
",daného jmenovitě jeden tisíc kop m. vymínil na ten
zpusob, abych vo nich říditi, kšaftovati a z nich, komuž
bv mi se dobře vidělo a zdálo, odkázati mohl a moc měl;
p~otož s dobrým mým rozmyslem a bedlivým uvážením
i s dovolením jistým též Alžběty, manželky mé milé,
takto řídím a vo nich kšaftuji: Předně dětem Jana Kadeřávka z Barbory, sestry mý, zplozeným poroučím, totiž
Vondřejovi puol druhého sta kop m. a Anně, .sestře jeho,
jedno sto kop m, Potom paní Anežce, p, Jana zlatotepce
manželce, odkazuji a mocně po mé smrti dávám dvě stě
kop m, p, Janovi zlatotepcovi, manželu jejímu, 50 kop
IrL poroučím a k tomu ruc.nici dlouhou nejlepší, kterou
sobě sám vybere, a hodinky pozlacený bitcí i s budíčem,
Důstojnému a ctihodnému knězi Petrovi, p. faráři na ten
čas záduší a kostela M, B, před Tejnem, poroučím a jakožto mému milém!, patronu dávám 50 kop. m, na budoucí památku. p, Stefanovi Prajerovi, apatykáři, měště
!línu St. M, Pr., dávám a odkazuji 50 k, m., Anně knihařce, někdy Jana Filoxena Jičínského manželce, poroučím 10 Je, m, a což mu nebožtík Jan, týž manžel její,
podle šuld pryfu a zapsání svého dlužen pozuostal, to jí
\'šecImo passyruji a odpouštím. Paní Doroty Dobřenský
'yuliom, Jakubovi a Samuelovi, majestát erbovní v oryginálu odevzdávám a k tomu jednomu každému z nich po
25ti k, m, odkazuji. Johanně, nebožky Mandalény Jičín
ské, manželky mé nejprvnější, vlastní sestře, která na
ten čas v Vysočanech bydlí, odkazuji 10 k. m. p, mistru
Janovi Kernerovi 15 k, m, z lásky upřímné odkazuji, Paní
;\{andaléně Melcarové od modrého jelena, jakožto zalíbené
mateři mé milé, za opatrování mne její bedlivé poroučím
ÓO k. m, A jestliže by ji p, B. z tohoto světa před tím
povolati a pojíti rábl, tehdy takový odkaz její na Dorotu
a Mandalénu, dcery její vlastní, postupně přijíti a při
padnouti má, tak nařizuji, rtem synuom a dcerám též paní
11andaleny Melcarovi, bratřím a sestrám vlastním Alžběty,
manželky mé milé, všem vesměs porončím 50 k, m, na
mezi ně pěti podíly.
Jakubovi Melcarovi z Brajtnperku, p_ otci manželky mé milé, dva koflíčky slove štehaufy, K sv. Bene,
kdež tělo mé odpočívati bude, k tomu chudému
poroučím 50 k, m, A ty tehdáž, když věž při témž
chrámě božím opravovati budou, aby vydány byly a prve
zhola nic. Ostatní pak sumu, což ji koliv mimo tyto odmé pozuostane, tu Alžběta, manželka má milá, bude
kde obrátiti a jak s ní po mé smrti ve vší dobré
upřímnosti šafovati.
Však tak a na ten konec i s touto
mou poslední pro testaci, aby takoví odkazové dříve žádnému vydáváni a vyph'ío\'áni nebyli dotud, dokudž by se
duom muoj druhý v osadě sv. Malého Štěpána ve zdech,
blíž Jeruzaléma ležící, v mírni ceně neprodal. Pakliby
který z těchto kšaftovníkův prostředkem smrti před dojitím toho casu z tohoto světa vykročil a takového odkazu nedočkal, tehdy takový odkaz jednoho každého zase
na Alžbětu, manželku mou milou, plným právem připad
nouti má. Ale kteří dítky mají, na též jich dítky obojího
pohlaví aby nápad šel. Jestliže by pak i ti všichni zemřely, takoví odkaZOvé těch všech zemřelých zase tolikéž
na AlZbětu, manzelku mou, podle devolucí přijíti mají.
Kaposledy tohoto řízení mého mocí sobě pozustavuji
k změnění. Pakli bych ho nezměnil, tehdy to tak v celosti své aby zůstalo jest má vůle jistá, A protož jich milostí pana purgmistra a panuov, jakozto mých milých
ochrancuv, pokorně prosím, že nad ním a manželkou man
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milou ruku vochrannou držeti ráčí. Stalo se v Praze v pátek den památky Početí blahoslavené Panny Marie 1. P.
šestnáctistého šestého, Jiřík Nygrin Ímpressor
28, 1609, 3. dubna. Ruhop. č. 2113 f. 493. Tanota
Bohutský impresor vzdal všechen a všelijaký statek svůj
Alžbětě, manzelce své. Zase ona A1iběta domy a jiný
všechen statek svuj vzdává témuž manželu svému,
29, 1610, 26. listopadu, Rukop. č. 2233 I 63.
V pátek po sv. Kateřině stala se smlouva mezi uroz. p,
Mikulášem z Langenbruku, cÍs. radou, a p. Jonatou Bohutským impressorem, jakož jest p. 1\Iikuláš z Langenbruku dům nárožní v Nožířské uL od Františka CortesiUSa koupil, nicméně mezi FranI. Cortesiusem a nadepsaným Jonatou dvě rozepře, jedna o okno a druhá o lmvřinec, prve nikdy nebývalé, od Fr. Cortesiusa v nově
vystavené na škodu a ublížení téhož Jonaty naproti přes
ulici Ila druhém rohu ležícího, od dávna Pargameníkovského a nyní u Nygrínů jmenovaného, kdežto mezi zdmi
a do zdí obojíllO domu trámy od starodávna vloženy jsou
a komora k témuž domu Nigrinovskému náležející a starobylá jest, jsou vznikly a již také i nálezy a vejpovědmi
od pp, úředníků" šestipanských strany podle práva poděleny jsou, Na kterýchžto vejpověděch týž František nepřestavši před pány odvolání vzal, kteréž nevyřízené až
posavad zustávají. Skrze což i s p, l\'!ikulášem Z Langenbruku a p. JO;latou budoucně nemalé roztržitosti povstati
by mohly,
I aby vrchnosti z zaneprázdnění, stranám ze škod
sjíti a láska křesťanská, dobré přátelství a svornost mezi
týmiž stranami utvrditi se mohla - takto jsou smluveni:
U ta okna a kavřinec i o další stavení, kteréž se v nově
dělati bude na místo ty komory, témuz p. Jonatovi náležející, nad ulicí k mlejnům obecním jdouc, takto jest zů
stáno: PoněYadž táž komora jináč stavena i dále vydána,
až do rohu obou dvou domů zdi býti má, tehdy z těch
všech oken sejde a takto staveno na jich obou stran rovný náklad biti má, kromě že pan Mikuláš k takovému
nfžepsanému společnému stavení napřed dáti má šest trámů dubových, též pokšteluv k sklenutí, prken i jiného
dříví k lešení, k šalování a stavení tomu propůjčiti a dáti,
Dílo pak a klenutí zednické na společný náklad vyzdvihnouti takto dáti mají: Předně touž komoru starou mezi
zdmi obojího domu postavenou zbořiti a místo ní zase
paty a klenutí sklepem až do rohův obou zdí srovnávajíc
vydati, založiti a vyzdvihnouti. Však aby takové klenutí
nic nížeji ani vejšeji, než jak předešle trámy byly, podáváno nebylo, A dáleji vejš zdi, jakž toho poti'eba bude
ukazovati, zároveň s střechami domů obou vystavěti a podlahu nad týmž klenutím a pokojíky udělati i krov postaviti dáti mají. A to na pravou polovici na díl prostřed
kem téhož klenutí zídkon rozděleno býti má a okna z iedně každé strany po předu i po zadu každý z nich, jakž
se mu viděti bude, postaviti dáti muže. A tak p, Mikulášovi k jeho domu polovice to.ho stavení až do rohu,
totiž dva pokojíky a nad tím puda pod krovem, a druhá
polovice až k druhému rohu p, Bohuty, také dva pokojíky a nad tím půda pod krovem a polovici krovu přiná
ležeti a v své stálosti neproměnitedlné zustávati má, A jestlize by pak kdykoli, buď p, Mikuláš díl svuj, též také
Jonata a budoucí držitelové takové své vlastní stavení jináče opraviti, předělati anebo zjinačiti dle libosti své
chtěl, že to jeden každý svobodně učiniti, (však tak aby
druhému do jeho dílu nesáhal ani na škodu nedělal) může
a má.
30. 1618, 19. dubna, Rukop, Č, 2133 f. 424_ Stala
se smlouva přátelská mezi p, Jonaton Bohutským z Hra-
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nic na místě a k ruce paní Zuzanny Bohutské z Ardynku
m. j. z jedné a p. Kašparem Melicharem Preslem z Ardynku z strany druhé a to taková: J"kOž jest paní Zuzanna Bohutská, sestra vlastní p. Kašpara l\Ielichara Pre·
sle z jednoho otce p. Blazeje Presle z Ardynku, měště
nína St. M. Pr., pošla, dosahši let svých právních jest se
p. Jonatovi B. z Hr. za manželku dostala, toho při Kašparu Preslovi vyhledávati dala, aby jí z další spravedlnosti dědické po otci jejím práv byl - ze on p. Kašpar
Presl jí za takovou spravedlnost 1300 k. m. dáti má.
* 1628, 13. března. Rulwp. č. 2114 f. 374. P.
purkmistr a rada St. M. Pro koupili obci dům nározní
blíž mostu vedle celnice a lázně Královské leZící od Jonaty Bohutského z Hranic a Zuzanny m. j. za 1800 k.
gr. Č.
v
* 1629, 2. května. Tamtéž f. 406. Kašpar Svenkfelder apatekář a Alena k. d. nárožní - od obce St. M.
Pr. za 3000 k. gr·. m._

V ulici Karolíny

Světlé

(dříve v ulici od Hlostu II mlýnttm).
Číslo pop. 195.

(L áz

eň

krá 10 vská).

1. 1436.
Ruhop. Č. 2099 f. 416. Mauricius,
de balneo regis hospes.
2. 1437, 1. srpna. Rttkop. č. 2099 f. 448. Cum
causa litis et discordie sepius tractabatur inter Gregorium
cultellatorem, dictum Polák, ex una et Mauricium, balneatorem de balneo regis, Claramque, conthoralem ipsius,
parte ab altera occasione curiolle et s tagularum , alias
plaňky, mediancium curiollas Gregorii et Mauricii prefatorum nec non unius canalis ipsius Mauricii, per quod
fil decufóus aque per stilicidia in curiollam Gregorii
non medicum dampnum el iacturam. In quibus quidem stagulis et curiolla sepenominatus Mauricius cum conthorali sua
iam dictum Gregorium assiduis vexacionibus impediebant,
ex tunc - domini - mandaverunt prefato Mauricio quatenus - Gregorium, heredes et successores ipsius in
ipsius curiolla et stagulis non impediat et quod ipse Gregorius easdem stagulas.curiolle sue finiat usque ad aguam-.
Eciam mandaverunt sepenominato Mauricio, ut canale abreniet et convertat aquam de eodem canali in curiam suam - .
Poslremo edixerunt, quod ipse Gregorius poterit sibi de
curiolla sua ostiolium ad aquam elaborare. Act. fer. lIU.
ante Ad vincula S. Petri.
3. 1448.
Rukop. č. 992 f. 223. My Mařík
z Královy lázni a Klára, manželka jeho, vyznáváme tiemto
listem obecně přede všemi, ktož jej uzřie nebo uslyšie,
že jsme prodali a mocí tohoto listu prodáváme lázni naši
vlastní a dědičnú, Králeva lázně řečenú, kteráž leží v blíž
mosta pražského na břehu na4 Vltavú podle domu n:l:dy
J eška Meziřiečského a nynie Rehořova nožieřova 8 Jejím
měštíštěm, s kotly i všelikterakým jejím příslušenstvím
slovutnému Mathiášovi z Chlumčan i jeho dědicóm a budúcím za sto kop gr. dobrých střiebrných rázu pražského
nám týmž Matyášem úplně a docela penězi hotovými
splněných a zaplacených pod takovúto vymienkú, že my
napředjmenovaní Mařik a Klára manželé budeme moci a
máme tu jistú lázni a kotly s jejími příslušnostmi zase
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odkúpiti a vyplatiti sto kop gr. svrchupsaných v roce od
zápisu tohoto počítajíc témuž Mathiášovi navrátiece a za·
platiece, buďto zlatými ,dobrými nebo penězi střiebrnými,
ježto by je obecně v Ceské zemi brali. A pakli bychom
toho neučinili a jemu těch peněz na ten čas v roce nepoložili a nezaplatili penězi hotovými, tehdá táž jistá lázně
při témž Mathiášovi i při jeho dědiciech a budúcích má dědi
cky zuostati a my jemu ji máme zpraviti, osvoboditi a očistiti,
jakož by páni konšelé, ktel'íž by v ty časy byli, toho pochválili, i v knihy městské zapsati a vložili podle řádu
městského.
A my Petr Břevnovský, Petr Pala a Vaněk
řečený Chřest, rukojmě a zprávce za nadepsané Maříka
a Kláru manžely, s nimi a za ně slibujem tiemto listem,
naší dobrú vierú křesfanskú, že to všechno jistčí naši
nadepsaní splnie a zdržie věřiteli nahořejmenovanému
úplně a docela, tak jakož sě nahoře píše .. A pakli by
toho neučinili a jemu těch peněz v jeho moc na ten rok
nepoložili a nezaplalili, tehdá ta jistá lázně i s jejím všelikteraki m příslušenstvím má při témž Mathiášovi i při jeho
dědicích a budúcích věčně a dědicsky zuostati, jakož sě
svrchu píše. A my máme té zprávy i rukojemstvie po
roce a po dni prázdni ovšem býti Než on Mařík a Klára
manželé i s svými dědici budú povinnovati zpraviti, oči
stiti a osvoboditi před zápisy duchovními i světskými
vším svým zbožím, kteréz nynie mají neb potom mieti
budú, i v zprávě sláti tak dlúho, dOka:adž, ta jistá .lázně
řádně nebude očišlěna a osvobozena, ]akoz by pám konšelé toho pochválili. A neuchová-li P. B. kterého z nás
rukojmí a zprávcí v tom roce umřieti, tehda my živi zuostalí v té zprávě nerozdielně státi máme do dne a do
roka. Také jestliže by v tom roce, doněvadž ta výplata
trvá bylo co potřebie v té lázni opravovati, tehdá což od
prk~n potl'ebie bude, buďto k lavicím~eb pod~ahám, ??.
lovici Mai'ík s Klárú dáti má, a Matlllaš polOVIC!. Nez jlnich všech opravování tiž Mathiáš má prázden býti až
do toho plného roku. Pakli by Mařík a Klára nedbali potřebných věcí v tom roce opraviti a Mathiáš nebo ten,
ktož by jeho právo k té lázni měl, s Maříkovým vědo
mím který náklad učinil, to má Maříkovi s jeho manželkú pocteno býti. Dále toto jest vymluveno. Jeslliže by
Mařík s Klárú v tom roce, lázni svrchupsanú vyplal1ece
k své ruce, chtěli komu prodati, mají to na téhož Mathiáše vznésti, chce-li sám ten trh ddeti, aby jemu toho
popřáli. Pakli by sám držeti nechtěl, ale aby jim v trhu
nepřekážel, aniž jim kupce odháněl. A ktož by tento llst·
a zápis s volí napředjmenovaného Mathiáše měl, ten má
i mieti bude túž moc i téz plné právo k tomu ke všemu,
cOž tento list a zápis svědčí, jakožto on sám. Na svědo
mie toho peče! svrchupsaného St. M. Pr ku prosbě všech
nás jistce i rukojmí a zprávci svrchujmenovaných k to·
muto listu jest přivěšena. Jenž jest dán a psán 1. b. :JC
čtyr stého čtyřidcátého devátého (?) o stredopostí ten čtvrtek.
4. 1448.
Rttkop. Č. 90 f. 166. Nicolaus Hesolt et Anežka emerunt stubam balnearem regis penes
domum Gregorii Poloni cultellatoris, immediate erga Mauricium et Claram pro C S. gr. Act. fer. V. ante Bartholomei.
5. 1449, 27. ledna. Rukop. č. 2099 f. 1051. Když
jest nesnáz a ruoznice byla mezi Mikulášem H esoltem
z jedné a Maříkem a Klárú manžely z strany druhé o prodánie lázně řečené Králova, kteráž leží na břehu blíž
mostu podle domu Řehoře nožieře, kterúžto láz~i. týž Mařík a Klára manželé prodali sú za svobodnú a CIstti ode
všech platuov a závazkóv úročních všelikterakých. Týž
pak Mikuláš toho tak býti nesh ledav, ale 'pod úr~ky a
platy věčné zapsanú tu lázni nalez, i sáhl Jest na casto
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psané Maříka a Kláru, st\kupy své, žádaje vedle zápisu,
aby jemu to tak očištěno bylo a osvobozeno, jakož zátrhu okazuje. Pani pak purgmistr a konšelé Velikého
Pr. - vypoviedají přikazujíce svrchupsaným Maříkovi
a Kláře, aby to tak držáno bylo i vyvedeno Mikulášovi
již psanému, jakož zápis trhu ukazuje. Pak1iby toho tak
vnésti nemohli, ale aby jemu penize zasě vrátili a v láznu
si; zasě uvázali. Act. fer. II. post C·onvers. S. Pauli.
6. 1454,24. června. Ruhop. č. 2141f. 134. V té ruoz·
nici, kteráž jest byla vznikla mezi pány úředníky úřadu od
mostu z strany obce z jedné a Mathiášem Loudú z strdny druhé
o břeh, kterýž jest mezi Královú lázní a mlýny někdy
Špalkovými, na kterýžto břeh Louda táhl sě jest, pravě,
že by k jeho lázni příslušal z šíře, co by mohle dvoje
drva aneo dvě hromadě drev podle sebe ležeti. A páni
úředníci odpierajíce pravili, že toho břehu polovice k mlýnóm nadepsaným od staradávna příslušela a přislušie a
také ze k té lázni nikdy břehu viece neslušelo, jediné co
by mohla jedna hromada drev ležeti a málo viece, obě
straně na svědomie sě tahnúce. Páni purgmistr a konšelé vyslyševše strany, starších z obce něco a sto osob
obeslavše, ten břeh s těmi obecními potřikrat vycházejíce spatřili, nébrž i to svědomie obostranně sepsané před
týmiž obecními na rathúz svolanými čísti kázali, žádajíce
od nich, aby naučili, kterak by sě v tom mieti měli.
Kteřížto nálezem svým skrze pana Jana ot tří studnie svědomie pánóv úředníkuov svrchupsaného l'ířadu po~
tvi-dili sú, praviece dále, aby výšpsaný Mathiáš na tom
břehu, klerýž jemu pozuostaven jest, dosti měL
Potom
pak páni purgmistr a rada takové od obecních majíce
naučenie, před stranami ortelem vyřkli sú, přikazujíce
}latiášovi, ab)' pánóv úředníkuov i toho břehu v pokoji
necha!. - Fer. II. infra octavam Corporis ChristL
7. 1458, Z. října. Rukop. c. 2105 f. 92. Vitus torrifex de Zacz emit pro se etJohanne, nato suo, balneum,
regis balneum dictum, cum loco, in quo ligna ponuntur,
situm in ripa prope pontem penes domum Petri caldaria
toris ex una se et molendinum novum communitatis erga
Mathiam Louda pro CXCV s. gr. pr. Act. fer. II. post
lvrichaelis.
8. 1474, 26. března. Tamtéž f. 341. Adalbertus
colorator et Katherina e. balneum regis ex opposito molendinorum communitatis circa Vitum de Zacz et Barbaram, uxorem eius, pro XCV s. gr. boem. Act. sabbato
ante J udica.
9. 1480, 14. listopadu. Rttlwp. é. 21.06 f. 68. Jo·
haunes Haul et Martha e. balneum regis cum ripis situm
pen es domum Petri caldariatoris aput Adalbertum colo·
ratorem cutium pro CLXX s. gr. pro Act fer. III. post.
Briccii.
10. 1495, 15. října. Rulwp. č. 2107 f. 91. Martha,
relícta Johannis Haul, balneatoris, resignat balneum regis
GaIlo, filio suo. Act. fer: V. ante Galli.
ll. 1502.
Tamtéž f. 219. Jakož byl Havel lazebník z Královy lázně světnici počal stavěti přes zeď
,vú na dvořec k řece proti oknóm Duchka kolláře, i stala
se jest smlúva o to stavenie mezi týmiž Havlem a Jakubem
i Duchkem, sýnem jeho, ze Havel tu světnici má zbořiti
a jinde ji sobě má postaviti a na tom miestě aneb dvorci
přes tu zeď on Havel - žádného stavenie nemá stavěti - .
A za to Jakub a Duchek - Havlovi V k. gr. m.dali.
Acl. fer. V. post Jacobi.
12. 1517, 26. října. Ruhop. č. 2108 f. 211. Barták,
sukna kráječ, a Marta k. lázni, kteráž slove Královská,
ležící podle mlýnu panského a domu někdy kotlářova, za
ex k. gr. č. od Lukše lazebníka a Doroty m. j. a od
o
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statku nebo Haufa lazebníka. Act. fer. II.
ante Simo et Jude.
13. 1522, 23. ledna. Rukop. č. 2142 j~ D 15. My
purgmistr a rada města Prahy - známa činíme - že
nebo Bartoš řečený Barták - leže v tě7.ké nemoci - 1.
MVC XXI. tu neděli den Početie P. M. [8. pros.] oznámil jest vuoli svú poslední - takže duom svuoj,
v němz bydlí, u zlatého jelena, lázni, jenž slove Králova,
nad mostem - odkázal - Martě, manzelce své - jenž
jest dán 1. etc, XXII. ve čtvrtek před Obrác. sv. Pavla
[:23. ledna.]
14. 1523.
Rukop. é. 1047 f. C 3. (Mezi Bohuslavem krajčím a Václavem od hvězd.) Alžběta Jana
Kašky lazebníka z Královské lázně, vyznala: Nebožka pí.
Mandalena, dcera Hvězdova, přišla k !Jám do lázně jsa
zdráva a zase také od nás z lázně šla zdráva. - Kateřina,
manželka Kubíka holiče z Kr. lázně: Když jest byla II nás
v lázI1i dcera Hvězdova a myla se, jáf sem na ní žádné
modřiny nikdy na těle neviděla. Kateřina, manželka
Duba paknechta z téže lázně: Jál sem ji nebo paní Majdalenu všecku u nás v lázni často mýti vidila a když sme
ji myly, žádný! sem já na ní modřiny ani takové vady na
těle neviděla. Kateřina, manželka Jana Kulhavého, paknechta odtud: Já sem myla a drbala p" všem těle nebo
paní u nás v lázni a neviděla sem na jejím těle žádné
modřiny ani vad)'.
15. 1526.
Rukop. č. 2110 f. 151. Matěj Lumenda nožieř k. lázni Královskú od Marty Bartákové za
CXV k. gr. č. Act. fer. II. ante Phi!. et J acobi.
Rukop. č. 1047 f. P 2. (Mezi On16. 1526.
dřejem Farářem, zůvačem z lázně Králové, a Jane;n Císařem.) Jan Poledne kloboučník svědčil: Bylo na Stědrý
večír a jsa dvě hodině do večera, vyšel sem z lázně do
zlivadlny a Císař chodí v čech1íku po zuovadlně pravě,
že mi šaty ztratily, a já mu řekl: Milý brachu, jdi do
komory, pohledáj, zdali by kde tam byly. A on řekl, že
sem byl a nic nemohu nalézti, nemám v čem jíti. A já
chtě. pryč jíti, Ťekl sem mu: Půjdu já k tvé ženě, af při
nese šaly. A on řekl: Ba nechoď, však ona nemá ldíčuov od mých šatuov. V tom přišel Kakas <lo lázně, chtě
se majti. I půjčil mu střeví[ ce] a sukně i optal se ho Kakas, jakou! jsú sukni vzali. A on pověděl: Tu, jako mám
s kudrlinky od toho zemana, a váček, jakož víš, ze mě
stál kopu gr. A já se optal, bylo-li co v tom váčku, a
on pověděl XL gr. a klíče a nedal b)'ch toho, co je bylo
v váčku, za kopu gr. - Jan pacholík z Kr. lázně: Kdyz .
jest žena Císařova přišla k naší paní dD lázně k stolu,
řekla jí: Milá paní, jak vy těch šatuov hlídáte, lidskajch
statkuov. A paní jí odpověděla: Milá paní, však já jich
nehlídám, já mám jinou práci před sebú a máme od}oho
jiného, aby hlídali, že se to čas přichází i jinajm. Rekla
Císařová: Buď to P. B. žel pře tak čistého lindyše, že je
byl tak čistaj v taj sukni. Pak když jest ty šaty nalezla
i nesla je doluov a paní jí řekla: Poď sem s těmi šaty,
jaká je to sukně, loliž jest sukně lindyšová? Pročs to
'J'luvila, ano ledva sukno v ní po pěti nebo Vl bílých!
Ze se v hrdlo nestydíš, smělas to mluviti. A kdyby se
nenalezly, my bychom musely tak zaplatiti, jakož si ty
pravila. A Císařová řekla, ze nevím, a šla s tím pryč. A
potom v svátky vánoční poslal Císař Farářovi zvěřiny a
koláče a peníz od šatuov, ab)' toho tak již nechal. A Farál' to od něho přijal a Rověděl, že to tak nenechá.
Jana, podruhyně od Rehoře vinopale: Pomáhala sem
toho easu na ten Štědrý den v zůvadlně i sem toho svě·
doma, když jest Císař vyšel z lázně i kázal sobě šaty
Vondráčkovi přinésti. A on mu prinesl a on pověděl, ze
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to jeho šaty nejsú. I hledali jich tam všudy mezi jinými
šaty a tak pověděl Císař: Ptajte se na ně, že já bez
svého býti nechcL a což mníte, že se chcete jako prstem
toho odkývati. Vondráček pověděl: Tof Bůh ví, již já
nevím, když ty pravíš, že toto tvé nejsú, jáf jiných nemám. A chodil Císař sám hledat mezi šaty. A dával mu
ty jeho šaty po třikrát a on vIdy pravil, ~ co mi to dáváš? Však to mý nejsú, však jest má sukně lilldyšová.
Kdož v ní choditi bude, raději v ní bude choditi nežli
v liščí čubě. A váček sám jest za kopu gr., krom toho,
col, jest v něm. Až potom přišla manželka Císařova, poznala, že jsú ty šaty jeho, kteréž mu Vondráček dával,
i vzala je.
Alžběta, hospodyně z Kr. lázně: Když přinesla žena
Císařova zase šaty do lázně Kakasovi i mluvila ke mně:
Milá paní, jak vy hlídáte tu šatuov a lidskajch statlmov?
A já jí řekla: Milá paní, já( jich nehlídám, neb mám jinou práci před sebú a máme jiné od toho, ze hlídají, a
semf tomu tak nerada, jako ty a ne radší. A Olla pově
děla: Budiž toho žel milému Bohu takového čistého v té
sukni lindyše. A potom sem šla nahoru a když šaty své
nalezla i šla pak s nimi doluov a já jí řekla: Mledle
paní, vokai mi tu sukni, jakajž jest to lindyš. A já pohleděrši na sukni i'ekla: Však jest to českaj lindyš po
pěti nebo po VI gr. alb. Buď milému Bohu žel, ježto ledacos spravíte, kéž povíte, kterak v pravdě jest, počíta
jíce sobě to, ano tak nebude. Takž nás oni z jedné strany loupí a vy z druhé. A já jí řekla: A vokažiš mi ten
váček, ježto jej sobě kopu gr. tvój muž pokládal, bez toho,
což jest v něm. A jeho žena tak řekla: Lžef v hrdlo,
všakf ho jest doma nechal a zde ho s sebú neměl. A já
řekla: Tožf jest se snad byl vožral, žef jest svých šatuov
neznal a nám k božím hoduom zámutek veliký udělal.
(Tak vypovídali i Jiřík Plíchal a Vavřinec Dub paknechti.)
17. 1530.
Rttkop. Č. 2191 f. II. Stal se frajmark o lázně mezi Martinem Mazánkem a Janem mladým
Bořkem, lazebníky, takže on Jan Bořek jemu Martinovi
postoupil jest lázně své Královské, též také on Martin
jemu Janovi Bořkovi postupuje lázně své Bechyňovské
u červeného jelena ležící u Prelátu na Nov. Městě - .
Act. [er. V. ante Georgii.
18. 1531.
21U f. 8. Jakož jest se stal frajmark O lázně mezi Janem Bořkovým a Martinem Mazánkem i oba dva oznámili, že sú se z toho frajmarku propustili, takže Janovi Bořkovi má on Martin lázně Králové
ve dvú nedělí postúpiti a on Jan jemu Martinovi též má
lázně u červeného jelena na Příkopě postúpiti. Act. fer.
II. post Elisabeth.
19. 1541.
Tamtéž f. 322. Linbart Planický
a Lidmila k. lázni Královskú od poručníkuov sirotku o
Anny BoHové za CCL k. gr. Č. Act. fer. llI. post Leo
nardum.
20. 1541.
Ruhop. Č. 2142 f. U 1. (Kšaft Anny,
hospodyně z Králové lázně.) Ve jméno - . Já Anna, hospodyně v Králové lázni nad mostem, měštka Sl. M. Pr.
vyznávám - nechtějíc tomu ráda, což na mně jest, aby
o statek muoj - mezi Jifíkem synem a Linhartem, manželcm mým, i tudíž jinými přáteli mými krevními a pří
buznými jaké nesnáze a ruoznice i soudové (jakož se
těchto časuov mnoho toho. přihází) po mé smrti měli
vzniknúti a povstati, pro tož, dncm i nocí to sobě rozvazujíc, dobrovolně a s dobrým mým rozmyslem, jsúci paměti dobré a vuole svobodné i rozumu zdravého z danl
jeho Boz.ské milosti podlé lidského běhu užívajíc, toto mé
posledn í poručenství a konečný úmysl vuole mé o témi;
statku mém o všem a všelijakém mocí tohoto listu mého
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kšeftního říd~m a zpuo~ob~ji ?bJ.č~jem takovýmto: Najprve pak a prede vsemI vecml C!illll1 a ustanovuji pravé
mocné a najvyšší otcovské poručníky Jil-íkovi, synu mém~
výš dotčenému, leth nemajícímu a podlé toho i jinébo
všeho statku mého jakéhožkoli, movitého i nemovitého
kdež by ten a na čemzkoli záležal aneb kterým a letera:
kýmkoli jménem muoz a mohl by jmenován, nalezen
i optán býti, nic ovšem nevymieňujíci ani co pozuostavujíci, slovutného pana Jana Jeníéka, opatrného Mikuláše
z domu Kunáčova, měšťany Starého města Pražského, přá
tely své zvláště milé, jichž sem se dožádala, věřéci jim
nade ,šecky jiné lidi smrtedlné, že se oni věrně a právě
při tomto mém poručenství a vuoli této mé konečné a
poslední jako dobří lidé, pamatujíce na své dobré svě
domí, zachovají, jináče toho pro odplatu božskú nečiníce.
Při tom pak dále oznamuji a vuole jest má konečná i poslední: Co se té lázně své Králové, v kteréž bydlím, a
k tomu domu na Poříčí v Svatoldimentské faře ležícího
a podlé toho i jiného všeho statku mého movitého i nemovitého i všelijakého hospodářství na čemžkoli, tak jakž
výš dotčeno jest, dotýče, to všecko nic ovšem nevymieňujíci, odkazuji a mocně po své smrti poroučím a dávám
výš psanému Jiříkovi, synu mému, toliko jemu samému, tak
však a na takový zpuosob, poněvadž týž Jiřík, syn muoj,
tomu řemeslu a té živnosti nic nerozumí, aby svrchupsani
poručníci (ouž lázni mú i tudíž ten duom muoj výš dótčcný prodali a jiné věci mé, bez čehož by týž Jiřík, syn
muoj, býti mohl a jemu se nehodily, zpeněiili. Též také
oznamuji, kdyz jsem sobě svrchupsaného Linharta za
manžela přijímala, že jsem mu po sobě věnovala a jmenovala před dobrými duchovními lidmi při smlúvách svatcbních sto kop míšenských, i těch sto kop aby jemu
svrchupsaní poručníci po mé smrti ve třech létech poTád zběhlých z těch peněz gruntovních, neb jiných nemám, vyplnili i dali, neb on ke mně žádných peněz jest
nepřinesl; neb by mu měli pojednú dáti, jako vuole má
k tomu není, nepochybuji, jakito dobře do něho vím a
znám, že by je brzo utratil. A protož aby mu je rozdílně
po třikrát v těch třech létech vyplnili; a k tomu a nad
to ještě mu přidávám přes to z milosti a lásky deset kop
míšo a on Linhart, manžel muoj, tu obojí sumu v tčch
třech létech prijma aby se na více statku mého nepotahoval ani žádné př'ekážky týmž poručníl<.óm mým i tudíž
Jiříkovi, synu mému, žádným obyčejem vymyšleným neči
nil. Co pak více těch peněz gruntovních i jiných, ač by
co prodali a ~peněžili, a podlé toho i jiného všeho statku mého a hospodářství jakéhožkoli tak, jakž výš dotčeno
jest, pozuostane, to všecko aby svrchupsaní poručníci
Jiříkovi, synu mému, jej předkem k dobrému a poctivému
napomínajíce a vedúce i jej ve všem jako otcové věrní
opatrujíce, do jeho leth rozomných a spravedlivě došlých
dochovali; a kdyžbykoli k létám rozomným přišel a se
s radú a pomocí poručnílcuov, jimi se ve všem zpravuje,
oženil aneb také že by se mezi dobrými lidmi napřed
pána Boha se boje iiviti a svého dobrého hleděti chtěl,
žádný marnotratce nejsa, to všecko bez umenšení a by mu
vydali a postoupili. Pakli by také let rozomných a spravedlivých nedojda umřel, tehdy také ta vuole jest má
konečná a tomu chci, aby sobě předkem svrchupsaní
poručníci, teprv po jeho smrti a prvé nic, za svú peálci
z těch peněz a z toho ze všehq statku mého po desíti
kopách míšo vzali a Salomeně, někdy Anny Kanturkové,
sestrl' mé, dceh, která má muže tkadlee ;' Kroupné ulici
na N. M. Pr. deset kop míšo dali; item Rehořovi Mráč
kovi nožíři též deset kop míšo a ostatek těch peněz aby
na skutky milosrdné nakládali, láznč zádušní casem to-

piti dávali, chudé řemeslníky, kteří by se pána Boha báli
a ctnostně živi byli a se rádi živiti chtěli, aby zakládali
a některým také aby pomoci, jakž by toho potřebu uznali.
činili a dávali, od nich zase toho nežádali a dotud do:
kudž by těch peněz všech i jiného všeho statku ~ého
stávalo,'. Kdež jim toho všeho dokonale věřím, že se při
tom pn všem, COž se svrchu píše, věrně a právě jako
lidé dobří zachovají a tomu všemu dosti podlé této vuole
mé poslední učiní, pamatujíce na to i to sobě rozvažujíce
ze nic dobrého bez odplaty a zlého bez pomsty pán Buoh
nechati neráčí. Na potvrzení a pro lepší těch všech věcí
sv~chu psaných jistotu já Anna svrchupsaná, pečeti své,
all! sekretu svého nemajíci, dožádala jsem se Jaroše pí~
saře kanceláří Pražské, že jest tento kšaft muoj a tuto ~uoli
mÚ poslední a konecnú sekretem svým k žádosti mé zapecetil, však sobě beze škody. Stalo se v pátek před
svatým Bonifaciem, jinak před slavným hodem Seslání
Ducha svatého léta od narození Syna Božího MODoXLlo.
Stvrzen v úterý po Na nebe vzetí bl. p. Marie 1. ut S.
~1: 1544.. Rukop. č. 2129 f. 43. V té při,
kteráz Jest mez! Janem Pamfilusem s druhým poručníkem
na míste sirotkuov nebožtíka Brikcího z Erbovy lázně a
přáte} nebo Jiříka, syna Anny z Královy lázně, z jedné a
porucníky kšaftu Anny z Králové lázně z strany druhé.
kdež jest Pamfilus na místě sirotkuov Brichtových obeslaÍ
poručníky statku Anny z Králové lázně, vině je z toho,
ze tíž poručníci mají za sebou statek neřízený nebo Jiříka,
syna Anny z Kr. lázně, a strejové jeho nebožtíka Jiříka
pozůstalí po nebo Brikcím praví se k témuž statku nepoHzenému lepší právo a spravedlnost míti, než kdo jiný
j~ko t;ajbližší krevní přátelé a nápadníci, nebo otcové
lech slrotkuov byh sou vlastní bratří a tito sirotci jsou
strej cové vlastni a s městem trpící. - Proti tomu od por~~níkuov mluveno, že se tuto mluví, jako by nebo Jiříka
neJaký statek nepořízený za sebou měli - ale ze Jiřík
nedošel let náležitých až i umřel a takového statku jest
od poručníkuov nepožádal a tak naň pro nedošlo st let
připadnúti lakový statek nemohl.
Na to od Pamfila mluveno: Tomu se místa nedává
by jí [Anně] ten statek náležel, nebo toliko třetí dá
y tom statku jměla a syn dva a protož o jebo dílích
kšaftovati jest nemohla než o svém. Let pak dospělých
by nebo Jiřík neměl, též se tomu odpírá a to se ukáze
ze otce i mateř přečkavšc léta jest došlá měl; davše čísti
svědomí, z kteréhož se nachází, že jest jemu let XVIII
bylo. A tak maje leta pořádná čas v kšaftu vyměřený vyekal, již statek na něj připadl, jeho byl, ale toho jest ni·
čímž nepořídil, připadl na nejbližší přátely s městem trpící.
Zase od poručníkuo mluveno: Svědkové - se strany
let - se nesrovnávají, neb jeden svědCí o XVI, druhej
? ,XVIII a třetí XXI letech že by nebo Jiříkovi býti mělo,
lezto pacholík leta dospělá má, když jest jemu let XX.
A kdyby co prve zapsal, to místa ani svého průchodu nemívá, jakž o tom staré zřízení zemské ukazuje - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž poslední vuole kšaftujícího najvejše šetřína býti má a Anna,
hospo,dyně z Královy lázně, Haft jest učinila pořádný,
který z jest k svému stvrzení přišel, a tejž statek Jiříkovi,
synu svému, odkázala učinivše- mocné poručníky , tou
znamenitou výminkou, jestliže bl' Jiříka, syna jejího, do
let rozumných P. ll. od smrti uchovati neráčil, ten vše·
cek statek oni poručníci aby na skutky milosrdné obrá~ili. A poněvadž on Jiřík, prve než vuole Anny, matky
Jeho, byla k postoupení toho statku od poručníkuov, z tohoto světa jest sšel a proti tomu kšaftu on za živnosti své
ani na místě jeho iádný jest nemluvil, nébrž tcjž Jiřík
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vuoli matky své, ne2'ádav za zivnosti postoupení statku
od poručníkuov, jest stvrdil, i z těch příčin je poručníky
páni při tom kš aftu zuostavují. Nebo poručníci sirotkuov
po Brychtovi a jiní prátelé k tomu statku přistúpiti nemohou, protože právo ukazuje, nápadové na přátely jíti
nemohou než v statcích právem nepořízených. Avšak na
tento způsob oni poručníci při tom poručenství právem
se zustavují, ze ten statek Anny z Kr. lázně má od porucníkuo na skutky milosrdné obrácen býti a oni poruč
DlCI přáteluom krevním a sirotkuom Brychtovým předkem
z toho statku skutek milosrdný učiniti a jim jeho díl dáti
mají. A potom i k záduší sv. Pavla chudým lidem tolikéž
a naposledy jiné skutky milosrdné aby činili. A při tom
poručníci aby do dvú nedělí ten všecek statek ku právu
sepsaný podali, aby ti skutkové milosrdní s povolením
pánuov podle předešlého vyměření vyjíti a vykonati se
mohli. Act. fer. V. post Divis. apost.

22. 1551, 10. září. Rllkop., č. 2142 f. Z 16. (Kšaft
Linharta Planického.) Ve jméno -.Já Linhart Planitský,
hospodář v lázni Královské, nechtě aby jací soudové
byli, kteréhožto ,tatečku jsme dobyli s pomocí bozí já i
Lidmila, manzelka má, o němž takto řídím: Předkem lázni
_ poroučím a mocně dávám - Lidmile, manželce mé,
kteráž mn.e věrně a právě opatrovala až do mé smrti,
k tomu i Jiný všecek stalek svuoj - aby jí v tom žádný
žádné překáiky nečinil, ani Jakub, syn muoj. Item Kubíč
kovi, synu mému kler)lz jest v Litoměřicích; poroučím
XXX k. m. a nechtěl-li by na tom přestati, aby mu nebyla ničímž povinna. A toto mé pořízení stalo se 1. 1551
ve čtvrtek po Nar. P. M. (Publikováno v pondělí po sv.
Lucii t. r.).
j

23. 1555.
Rulwp. Č. 2117 J. 336. Jan Koloyecký a Anna k. lázni Královskú od Tomáše Zmrzlíka a
Kateřiny m. j. za CCCXLV k. gr. č. (V letech 1566-70
splácí vdova Anna.).
24. 1561, 14. dubna. Rulwp. č. 2118 f. 1. Jan Kolovec vzdal lázni Královskú Anně, manželce své. Act.
fer. II. post Cond. pasche.
.
25. 1562 .. lB. listopadu. Rukop. č. 991 r. 51. Jakož
Jest Anna lazebmce a hospodyně z Královské lázně dala do
vězení Františka Vlacha i vinila jej z toho, ze měl u ní
drahný čas trý pacholat a syny své i protravili 105 k.
12 gr. m. a potom táž pacholata on František s druhým
tovaryšem svým kradmo odtud vzali a do Vlach vyšikovali a sám byl by také ušel, než pilností jí Anny jest do
vězení dán. Proti tomu František Vlach promluviti dal, že
on rád,. co na díl jeho příjde, zaplatiti chce, než za tovaryše Jeho není povinen platiti, on toliko za svého jednoho dáti chce, nebo jest nebyl žádný jeho společník.
Na to Anna lazebnice promluviti dala: Té vejmluvy Františkovy postačiti nebude moci, že by společník nebyl a
tak i platiti povinen, neb ona nemuože než k němu hleděti, poněvadž jest on i ty jiná pacholata od ní vykradl
anebo kradmo pobral, ano i také vohradní psaní na oba
dva prošlo a tu jsou společníci byli i spolu je jednali _.
Tu p. purkmistr a rada vypovídájí: Poněvadž Anna
lazebnice to jest pokázala, že František Vlach s Petrem
Vlachem, tovaryšem svým, trý pacholat společně k ní
Anně přivedli a jí ke zlravě dali i také připověděli, že
~o, což ta pacholata protráví anebo na ně vynaloženo bude,
Jí zaplaceno býti má, z těch příčín dává se jí za právo,
takže on Františck povinen jest s ní Annou seísti a coz
se počtem vy hledá, to také zaplatiti do 2 nedělí. A bude-li chtíti on František k Petrovi Vlachovi nebo k tomu
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Jlnemu o to, což by [za] ta pacholata jiná, kromě svého,
dal a zaplatil, hleděti, právo se jemu nezavírá, Act.fer.
VI. post Martini,
26. 1564, 7. června, Rukop. č. 2118 f.
Anna,
hosp6dyně z Královské lázně, vdova po někdy Janovi
Koloveckém, lázni Král6vskú po smrti své postupuje
Janovi Hoi'ovskému, zeti svému, a Kateřině, dceři své a
manželce jeho. Act. pridie octavae Corp. Chr. (Zrušeno
po smrti Jana Hořovského r. 1568.)
27. 1570, 21. února, Tamtéž f. 243. Anna, hospodyně z Královské lázně, dává po smrti své lázni Královskú
Kateřině, dceři své, a Pavlovi, manželu jejímu, zeti svému.
Act. pridie Petri cath.

n.

28.

1578.

RullOP. č. 1051 f. 160. (Svědomí

mezi Janem Smažilem holičem, Antonínem též holičem,
Janem Kryzou zuvačem, Matoušem patknechtem, čeládkou
Pavla, hospodáře z lázně Královské, z jedné a Kryštofem,
z Nové lázně hospodářem, též Janem Lumpochem z lázně
Točenice z strany druhé.) Prokop' Slavík, holič z Královský lázně, svědčil : Jak mluví, že by tito tovaryši měli
vyzdviženi býti, ale nebyli vyzdviženi a posavad vždycky
v dobrým tovaryšství jsou, pořádku se drží, jak na dobrý
náleží. Více nevím. Než nikda jsou nebyli od pp. starších
viněni při pořádku, aniž se oni vyzdvihli, až posavad
jsou při pořádku. - Jan Žatecký, puol holič z Královský
lázně: p, Kryštof z Nový lázně a p. Jan z Točenice kdež
praví o těchto tovaryších, že by jim měli tovaryše vyzdvihnouti a z hospody vypověditi, tohoť není, než od
onoho času s nimi sme měli činiti a při pořádku byli
vždycky až do lohoto eabu.
.
Václava Charouza holič z Točenice lázně: Kdež mluví,
že by nás měli z pořádku vypovídati tovaryši, a my sme
ten pořádek vždycky drželi až posavad, zádný nás nevypovídal. - Marek Popuda, puolholič z Točenice lázně: Jak
Kryštof praví, že bychom měli býti vyzdviženi a vypově
díni z pořádku a S námi nic činiti že míti nechtějí, o tom
vědomosti nemám.
(Tak svědčil i Jiřík Lehel za puolholiče z Točenice lázně, Michal Stýblo, patknecht z Královský lázně, Jan Šlejfíř, palknecht z Točcnice.)
Benedikt, patknecht z Nové lázně: Nejprvý přišel
Randat ke mně v první neděli po sv. Duše, tu jest mi
voznámil před p. cechlllistrem, hospodářem mým, aby hospoda držána nebyla aniž s námi aby nic činiti neměli.
To jsou oznamovali Jan Krysa, Jan Smažil holič a Matoušek patknecht, Antonín holič; ti jsou chodili ku p.
olci mluvíc o to. že by se měli v Nový lázni u Kryštofa
katovky mejti a v Točenici rasy. Skrze tu příčinu jSlÍ
nám pořádek zhajovali. Tu sme se toho všeho na p. otci
vy tázali, nechtějíce toh9 všeho sami všetečně učiniti, abychme pořádek lehčili. Sli sme k cís. rychtáři s tovaryšem,
jemuž jmíno jest Randat, tu sme se v ty příčině s J. Mtí
radili, jemu sme oznámili, za jakou příčinou sou nám pořádek zapověděli, skrze hanění toto všecko. Tu p. rychtář
rácil nám oznámiti, abychme pořádek drželi. Tak sme
učinili, že sme pořádek vykonali, jakž bylo poručeno, a
tu sme kázali předním osobám vyvstati za tou příčinou,
že by nám pořádek chtěli zapovídati a nás i všechen pořádek na poctivosti utrhati. Oni jsou pověděli, že chtějí
ty osoby postaviti.
Anna Vraždová: Viděla sem katov.ku v Nový lázni,
Pavlovou, obláčela se, dala mi pozdravení a já jí taky.
Potom přišla k ní slouha, řekla jí: Váš Fejt! již jde. Ale
já nevím, do lázně-li čili z láznč. - Jakub Kraus, holič
z Nové lázně: Mejvala se u nás ta Pavlová, jako má toho
Fejtle pochopa, a rychtářovi pacholci.
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městský,

a Václav Zteklý_
V neděli pět ne:
dělí minulo, dožádali sú se nás páni starší lazebníci, abychom s nimi šli do hospody z poručení cís. rychtáře a
ty tovaryše, na které nám okáží, do vězení pobrali. I tak
sme udělali; přišli sme do hospody, našli sme je ani sedí
při pořádku pokojně, a tu sou žádali pp. starší, abychom
tovaryše čtyry vzali do vězení. I tak sme učinili. Chtěl
za ně hospodář z Králový lázně slíbiti a starší na tom
nechtěli přestati, i vzali sme je a doprovodili do šatlavy.
Jan Randat, zuvač v Točenici lázní: V tu sobotu po
sv. Duše stalo se, že pan tatík na hospodě naší poslal
jest pro Charouzu, aby k němu přišel, že jest ho pilná potřeba,
a potom jest pro mne poslal p. tatík z hospody voznámívse, pro kterou příčinu jest pro nás poslal. Oznámil,
že se měli u nás rasi mejti a v Nový lázni katovky, a
pro tu příčinu že sou nám pořádek zapověděli. A já taky,
dá·li P. B., v neděli došel sem k svýmu tovaryši, k bratru
Benedyktovi, že on nevěděl o takový zprávě. My také
nepomeškajíc ku p. tatíkovi sme došli. P. tatík nám zprávu dal, abychom my došli k cís. rychtáři a on jest nám
dal zprávu s strany zápovčdi pořádku, abychom my do
pořádku šli, pořádku abychom nehyndrovali a jestli že
by ty který osoby nepřišli, čtyři z Královský lázně, abychom my je poznamenali a cís. rychtáři takovou cedulku
dodali.

písař téhož úřadu, zprávu tuto učinili:

Filip Kalfas, topič v Nové lázni: Z Královský lázně
ten pondělí po sv. Duše nechtěli s námi píti, odešli od
našeho stolu Antonín, Smažil, Kryza a Matoušek. Žatečka
Jan zavolal p. otce na dvur, ze mu dal zprávu, aby s námi
z Nový lázně nepili, že sou se u nich katovky myly. Václav J dek, topič v Točenici lázni: Když bylo v pondělí po sv. Duše, byli novoměstští tovaryši v hospodě a
my něco jim byli povinnovati. Kdyz sme mezi ně přišli,
položili sme jim, což ,me byli pOl'innovali. V tom sme
sedli za stuol, dávali nám píti, nejprv z staršího stolu,
potom z druhýho i třetího. Přišel polom za námi Jan
Kryza, Antonín holič a Matouš patknecht; ti s námi píti
nechtěli a s námi hned činiti nic míti nechtěli, pořádek u p.
tatíka nám stavovali, že držán nebude po sv. Duše tu neděli. I slalo se poručení p. cís. rychtáře, aby pořádek
držán byl. Potom z hospody naší p. tatík chodil do Královský lázně, aby pořádek nehynul, ale drZán byl. Pak
so.u se tovaryši na oznámcní p. tatíka a rychtáře sešli,
byl držán pořádek, jako kdy prvy.
Kašpar Španerberker, holič v Točenici lázni: Byla
se nám jako zápověď stala, že nemá držán býti pořádek.
Druhý starší tovaryši nechtěli s námi nic míti činiti. Potom z rozkazu cís. rychtáře, abychme se předce dali do hospody nadjíti. Potom starši tovaryši z Královský láznč
přišli mezi nás a drZeli s námi. Ptal sem se, z jaký pří
činy nechtěli s námi nic míti činiti. V tom sem se vopil
a přišel,sem do hospody; byl sem skrze to trestán. Vác1av Ceček na povinnost tu, kterúž učinil k desátnictví,
svčdčil: V sobotu po sv. Duše oznámila mi děvečka, že
jsú mne tovaryši lazebničtí starší z Královský lázně ráno
hledali, že by se mnou velmi pilně rádi mluvili, že nebudou moci přijíti a od díla se odtrhnouti. Prosili, abych
přišel do Královský lázně. Tak sem já přišed do zuvadny,
tu jest Jan Kryza, Jan Smažil, Matouš a Antonín ·ke mne
mluvili, ze schůzky neb pořádku v neděli držeti nebudou.
Já se jich ptal, proč, za jakou příčinou. I oznámili mi,
že jsou se rasoví myli u p. Jana Točeneckýho a u Kryštofa z Nový lázně katovka; pro tu příčinu že nechtí
schůzky držeti, s těmi tovaryši nic míti ciniti ani s cech-

XXIV. V ul. Karol. Světlé. -

Č. p. 195.

mistry. I tak sem já je trestal, aby před sebe takových
veCI nebrali, poněvadž nic jistýho nevědí, aby ruznic nedělali. I přišedše domu poslal sem pro Vác1ava Charouzu
do Točenice lázně. Tak jest ke mně přišel s Randatem.
Oznámil sem jim tu věc, že sou pro mne tovaryši poslali,
že nechtějí s vámi nic míti činiti, že jsou se u vás rasoví myli. Tak jest na zej tří ke mně z Nový lázně Benedykt přišel s Randatem. Ptali se mne, proč, za jakou
přícinou. Starší tovaryši oznámili, že nechtějí s námi
nic činiti, že jest se u nich katovka myla. Benedykt oznámil, že předce schUzku držeti budou. Tak jsou s tím šli
ku p. cís. rychtáři i oznámili mu zase, aby předce schUzku
drieli. Tak sem já od žádného neslyšel, než že sou největší příčina ty ruznice Jan Smazil, Jan Kryza. I viděvši
nezbytí, tak sou potom do schuzky přišli. A tak Jan Smažil tovaryše, jako Kryzu i jiný tovaryše, pozdvihl, aby ke
mne ani do hospody nechodili, vod schuzky do schůzky.
A kdybych sobě nevážil pp. cechmistrů, dávno bych jich vybil a třebas pokladnici za nimi z domu vyhodil pro ten posměch, jak mně i cechmistrum činí.
Petr Chyba: Pavel neboztík toho času již katem nebyl, když sobě tuto Marky tu za manželku vzal. Sloužila
u p. Melantrycha a kdyl. odsloužila, vzal ji Pavel za manželku. Byl uveden do kostela za nebo kněze Václava Šídly
a byl rozvolán po všech kostelích. - Pavel Mazal rukavičník: Pavel. z břehu vzal sobě za manželku, kteráž za
chůvu sloužila u p. Jiříka Melantrycha a toho času od něho
p. Jiřfkaodešla. Já byl kostelníkem u sv. Valentina. Bylo
zapovědíno, aby jich Tejnský farář neodával, neb posluhoval u sv. Valentina. Potom se srovnal s pány úředníky
sv. Valentina. Páni úředníci poručili mně, jakožto kostelníku, abych kostel odevřel. Tak sem učinil, kostel sem
odevřel a Pavel přišel na odavky s Markéton a dobrými
lidmi. Ale již katem nebyl a Tejnský kněz mládež oddal
pořád;"ě podle církv~ svatý. Toho času byl farářem
\' TeJně kněz Jan Ríčanský, za práci jeho dáno mu
k.

29. 1[;79,1. října. Rit/cop. č. 1135 j. 3. (Pavel z Královské lázně s Janem z Točenice.) Jakož jest Pavel z Kr.
lázně Jana z Točenice vinil, kterak 30 kamenu velikých
v skále Chuchelský, kteréž on Pavel po té nešťastné pří·
hodě shoření lázně Královské ku potřebě stavení od Ji·
říka Doupovcc skalníka koupil a zaplatil, jemu jest pobral a maje sobě ten kámen od práva obstavenej nic
méně jím hejbal a stavel. Protož žádá, aby on Jan jemu
takové kamení zase navrátil. Proti tomu od Jana mluveno,
ze tomu odpírá, aby co bráti měl, COž by tohoto Pavla
bylo, ale bral li jest jakej kámen, bral ten, kterej zaplatil.
- Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž se
jest to našlo. - , že Jiřík Doupovec skalník prodav prvé
Pavlovi kámen lámanej, když ho týž Pavel, jsa od něho
Jiříka nejednou napomínán, že by se tratil, bráti zanedbával, takovej kámen, jenž mluvíc k němu Pavel, že kámen za kámen dobře bejti může, s povolením a vědomím
jeho Pavla. Janovi z Točenice za svobodnej jest prodal,
z těch příCin dává se Janovi proti Pavlovi za právo, že
při tom kamení od Jiří:ta Doupovce koupeném se zustavuje a Pavel ~ož jest zaplatil a již mu za Jiříkem Doupovcem zůstává, k nemu o to hleděti bude moci. Act. die
Remigii.
30. 1580.
Rt/kop. č_ 1134 j. 313. (Starší lazebníci s čeládkou z Královské lázně.) Jakož jsou starší
pořá~ku lazebnického Kryštof z Nové lázně a Jan Lumpach
~ Tocemce a připraviv.še do vezení ku právu Jana Kre5zu,
Antonína ho!íče a Matouše badknechta, čeládku z Královské
lázně, vinili je z nářku, ze oni proti nim se spuntovali a z ho-
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spody, v kteréžcech mají, čeládku jejich ven vypověděli, mluvíce, že by s nimi jiní tovaryši nic uechtěli míti činiti, protože
by se katovka u Kryštofa v Nové lázni a u Tana v Točenici rasové mejti měli. Protož poněvadž oni na jejich
zošklivení á záhubu živnosti to mluvili, aby další různice
v to nevkročili, prosí oni starší proti jmenovaný čeládce
z Královské lázně v tom za opatření. Proti tomu od če
ládky skrze přítele za odpověd dáno, aby měli čeládku
těchto starších, Kryštofa a Jana, z hospody vypovídati,
tomu zjevně odpírají. Oni by sobě mohli do nich více
stěžovati, kterak je pokutují; neb když se sešli do pořádku, tito starší se na ně s právem přivedli a kázali je
bráli do vězení, nechtíce jim příčiny pověditi, proč to dě
lají. - Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž
se to - nachází, že Jan Krejza, Anlonín holič a Matouš
badknecht, čeládka z Královské lázně, řečí i jinak nevážně i nenáležitě k Janovi Lumpachovi a Kryštofovi, starším pořádku svého, zlehčujíce lázně jejich a celádku jich rozpakujíce, se chovali, a aby jim k tomu oni starší jakou slušnou
příčinil dáti měli, toho ukázáno není, z těch přícin oni Jan,
Antonín a Matouš slušně jsou tehdáž do vězení vzati, ta
všecka nevole mocí práva mezi stranami se zdvihá. A že
sou se oni Jan, Antonín a Matouš tak nenáležite k starším mistrum chovali, pro ta~ovou nevážnost páni je v svou
kázeň a trestání bráti ráčí. Skody z hodných příčin mezi
stranami se zdvihají. Act. postridie Mathiae ap.
31. 1580.
Rukop. Č. 2122 j. 346. Jakož jsou
Pavel, hospodář z Královský lázně, s Kateřinou, manželkou svou, nemalou stížnost nesli a ouzkosti veliké sobě
pokládali, že by po neštaslné pl-íhode zkázy ohněm lázně
jejich příhodného místa k skládání a válení dříví jako
předešlých let pro zachování a vzdělání živnosti jejich až
posavad dosáhnouti a jmíti nemohli, p. purkmistr páni
necbtíce ani toho jim přejíce, aby manželí s dědici a budúcími svými tou příčinou v živnosti své zkrácení jaké
a zmenšení nésti i trpěti jměli, pro pohodlí a zlepšení
takové jejich živnosti, k válení a skládání dlouhého v prameních kupovaného dříví vykázali jsou jednoho za dvorem obecním, kde obilnice jest u zadních vral proli ldášteru sv. Anny, začnúc od veníře vrat upřímo při zdi,
pokudz marš tal neb sklep v dlouhosti až k rohu silnice
k mlýnum běžící leží; širokost pak téboZ místa ode zdi
k placu kláštera sv. Anny přes strouhu dvanácti loket
pražských, však strouhu tu, kterouž vody svuj tok k řece
mají, podle nálditosti opatřiti, polštáře zvejšíc, aby pod
haldu volný výpad vody s bláty býti mohl, povinni budou. Druhého místa nad mlejny v čerpadlech proti huti,
v níž se trouby vrtají, podle domu Marty svíčnice »na
břížku« řečeném mezi silnicemi a cestami jdoucími při
břehu vykoleném kostela sv. Jana a druhou cestou při
l'ece mimo duom jmenované Marty svíčnice, pokudž
by takové fl1ísto na šíř, také na díl, bez ublížení obou
d vou silnic i domu Marly svíčnice a volného také svobodného průjezdu nebylo. Kteréhožto místa castopsaní
manzelí s dědici a budúcími svými sami a k vlastní své
toliko potřebě užívati moci budou. A což se třetího místa
mezi mlýnem a lázní obmezeného dotýče, tolikéž Pavel
s Kateřinou bez všelikého ublížení obecních mlýnuov toho
pro pohodlí své ulívati maji. Act. die Francisci.
32. 1581.
Rukop. č. 1059 f. 229. (Svědomí
mezi Janem Kryzou a Jindřichem holičem, tovaryši řeme
sla lazebnického, z jedné a Pavlem z Královské lázně»
Václav Plachta tovaryš lazebnický svědčil: Předně, když
když sme byli u p. Lorence, jako bílý vorel, na víně
v Dlouhé třídě, tu jest Jan Točenický vstal ze zástolf,
60*
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chtěl pryč
stolečkem

jíti. Já poseděvši s tovaryši novoměstskými za
u kamen, tu jest mu stárek řekl: Pane Jene
Lumpochu, kde půjdete? Tu jest mu takovou zase odpověd dal:
Co jest tobě, trDupe, potom, že ty se na to
ptáš? Stárek mu odpověděl zase: Sám takový dobrý troup
jako ty. Točenickej mu zase řekl: V hrdlo lžeš jako pes,
aby byl tak dobrý jako já; nemáš městského práva. Stárek řekl: Mám je po svým otci dříveji než ty. Tu se na
Točenickýho s políčkem pochytil a dal mu drobek (?)
v houbu. Tu sou je strejček a dobří přátelé roztrhli, to
v nic přišlo. Pak já sem zuostal nahoře s tovaryši jinejmi, mistři sou ušli pryč, kde se jim dobře vidělo. Přišel
kdos a řekl: Již se, prej, ti lazebníci dole perou. Já sem
sám druhej bě'žel a skůro po hlavě se schodů dolův; tu
sem viděl, že ten stárek s Plzákem se rvali a hospodář
z Královský lázně tu v straně se také rvali a nevím, kdo
jest na něm seděl, neb se nepamatuji, že sem byl tak
velmi opilý. Tu sem také sám přiskočil s Kryzou, viděvše,
že kord dobývá, neb jiného Zádného sem neviděl s žádnou zbraní, jen jeho samého. Tu sem ho žádal: Můj milej pane Pavle, můj milej pane hospodáři. Tolikéž Kryza
žádal, aby pustil ten kord. Když jest jej pustil, nevím,
kde jest jej vzal a já sem v ty pranici na vobě straně
raněný. Tu sou se již všickni rozešli. Potom bratr Jindra
přišel po ty pranici.
Tu sem jemu řekl: Již sou mně
zdělali, obě ruce sem měl krvavý. On se mne ptal: Kdo
jest ti to udělal. Já sem pověděl: Pan Pavel z Královský
lázně, neb jest on měl kord. Tu potom Jindra řekl: Pojď,
bratře, půjdem předce domů. A mistři ;ou hned také za
námi šli a já sem šel hned za nimi podál a Jindra šel
před námi přede všemi a vejskal: holá hoša. Nevím pak,
kam je se děl, jak vyšel z té Dlouhé třídy, a vod ty
doby sem ho neviděl. A já sem s mistry šel předce a
vidy sem mluvil p. Pavlovi: Děkuji vám, muj milej p.
Pavle, že ste mně tak na obě ruce posekali. A on odporoval, že v hrdlo Ihu. Já sem ho při tom nechal, šel sem
tak ve jméno boží domu. Pak nazejtří p. rychtář přišel
pro Kryzu, nenalezli ho doma, on byl v lázni; p. Pavel
na něho právo dal s tím tovaryšem Jindrou. Jindra přišel,
na mIle volal, . abych s ním do vězení šel, ale na mne
právo nebylo dáno, nd na ně na oba dva. Tu Kryza
kdyz z lázně přišel, také se mne ptal, co s nima do vě
zení nepůjdu. A já pravil: Nemám proč, neb na mne není
právo dáno. Kryza mi řekl: Však sem já mu tak mnoho
neublížil, nd když kord dobyl, dal sem mu, šelmě, dva
ci tří políčky, nic víc.
Jan Lumpoch z Tučenice lázně: Byli sme na dobrý
vuli u Lorence v· Dlouhé třídě sami mistři i s jinými a
Krýza ani Jindra neměli s námi řádu. Když. sme vstali,
bylo k druhý hodině na noc neb ve dvě hodině, tehdy
Kryza něco mluvil. Pavel řekl: Medle dej pokoj. A když
jíž vykročil ven, Kryza popadl naň žejdlík sedě u kamen,
já za Pavlem taky šel dolu před duom, tu asi do vosmi
dali se do Pavla, porazili ho. Já odešel pryč. I slyšel sem,
že Kryza ho pere. Co se dotýče Jindry, toho nevím, bil-li
jest či nebil. Sbíral sem šaty Pavlovy, kožich a pantofle.
Potom po všem ten Jindra šel, až nás předešel, takový
povyky činil nazdor až přes rynk, až před Zlatých Kří
žovic. My mu ucházeli do jiný ulice a on se shledal s jakousi rotou. My šli k sv. Jiljí, maje k mostu jíti, jen
abychme jich minuli.
33.

1587, 12. prosince.

Recepta v archivu arci-

jste nám psaní uči
niti, kterak by Pavel, lazebník z Královské lázně v St.
M. Pr., soused náš, jednu osobu duchovní, kleráž by ne-
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málo proti V. Kn. Mti a kapitole Pražské se provinila
u sebe již na dvanácte neděli přechovávati měl, nás la:
skavě napomínajíce, abychom téhož kněze neposlušného
ihned jemu Pavlovi od sebe odbýti poručili. Kdež my
jakž nás psaní V. Kn. Mti došlo, hned sme pro téhol
Pavla poslali a takové psaní jemu v známost uvésti a aby
takového kněze, jestliže by ho přechovával, ihned od sebe
odbyl, poručili. On pak co na takové p,aní stížné V Kn.
Mti za odpověď dává tomu, aby měl jakého kněze u sebe
přechovávati, kromě m. Felixe kněze, kterýž jak jest se
k němu a za jakou příčinou dostal, zprávu činí, odpírá,
avšak nic méně i téhož kněze m. Felixe odbýti chce a
mimo vuoli V Kn. Mti jeho zdržovati nemíní - . Dán
v Praze v sobotu po památce Početí P. :\1. l. 87. Purkmistr a rada St. M. Pro

slyšení a připuštění k odpovědi a rozsudku spravedlivého
do trestání vzat býti měl, dopisováno bejti jmělo) toho,
jakoZto J. jl,Hi pána p. kmotra mého nenadál a nejsem
naděje k V. Mtem, abyste mi tak ku posměchu ublídopustiti ráčili.
I aby mi to psaní J. Mti p. arcibiskupa nebylo k ně
jakému od V. Mtí neposlušenství přičteno, pokudž se to
psaní na dotčeného kněze a mistra Felixa z Lindy míní,
; tom psaním jemu jsem oznámil, aby se bytem opatřil;
dal odpověd, že tak učiniti a jak mu jedné pokoje v domu jeho od J. Mti p. arcibiskupa odpečetěny budou,
vedle milostivého poručení J. M. Cé se do příbytku a
domu svého obratiti chce. S tím se V. Mtem k laskavé
ochraně poručeného činím. V. Mtí věrně poslušný Pavel,
hospodář Královské lázně, měštěnín v St. M. Pro

34. 1587.
Tamtéž. Slovutné a mnoho vzactné
poctivosti V. Mti p. purkmistře a V. Mti páni milí!
Jaké jest vysoce duostojný a osvícený kníže, pán pan
Martin, z boží milosti arcibiskup Pražský V. Mtem
psaní ueiniti ráčil s strany přechovávání u mne v lázni
mé přes napomenulí od J. Mti komorníkem osoby duchovní, abych o to do trestání vzat byl, tomu z přečtění
téhož psaní jsem porozuměl, jsa mi při tom poručeno,
abych na to psaní V. Mti odpověd svou dal, což tak či
ním. A poněvadž se ten kněz, kdo by byl, zejména v tom
psaní nejmenuje, chodíce ke mně do lázně mnozí duchovní, páni preláti a kněží, vidí mi se, že bych na to
psaní odpovědi nebyl povinen dáti. Avšak jestliže J. lvI.
pan arcibiskup Pražský miniti ráčí tím psaním ctihodného p. preláta, kněze a mistra Felixe z Lindy, archidiakona kostela Pražského, kterýžto netoliko těmto Pražským
městuom, ale vší zemi v králov,tví Če,kém v dobrém
způsobu znám jest, ten když ke mně do příbytku mého
před několika nedělmi přišel učiniv zprávu, kterak by
k němu bez příčiny dané od J. Mti p. arcibiskupa Pražského stížně přikročováno a nastupováno bylo, tak aby
sobě o to při J. Mti p. legátu papežském i též při J.
Mti Cé - k místu a k konci přivésti mohl, jest se mne dožádal, abych zatím jemu příbytku u sebe dopřál, COž jsem
já netoliko k iádosti jeho, ale i také přivedší sobě ku
paměti, že jest mi v mém neštěstí, když mne P. B. ohněm
navštíviti ráčil, zase k živnosti mé dobrou pomoc učinil
a kmotrem mým i dítkám mým jest, jemu lakového bylu
u sebe slušně odepříti sem nemohl.

35. 1591.
Rukop. č. 1055 f. 92. (Svědomí
ve při mezi Ambrožem Berounským, jinak Rořovským, a
Annou, hospodyní z Královské lázně.) Kateřina Kryzová
svědčila: Já sem byla v ty Královské lázni ke třidceti letům a podnes tam zustávám a dělám s svejm manželem,
a bába tohoto sirotka Anna koupila tu lázeň spolu s svejm
manželem Janem z Kolovče lazebníkem; potom měla dvě
dcerky a jednoho syna. I umřela jedna dcera Sybilla a
Jan syn taky a zuostala jedna dcera Kateřina, matka to·
hoto sirotka. Ambrože. A tohoto sirotka bábě umřel manžel a ona nechtějíc se vdáti, že jest byla žena sešlá,
vdala svou dcerku Kateřinu, matku tohoto Ambrože. A
dala jí za manžela Jana, z Rořovic mlynáře. Tak ona potom
měla s tím mlynářem tři sirotky, z nichž tento jeden pozuostává. Potom matka tohoto sirotka po smrti Jana pojala sobě p. Pavla, p. Kryštofa z Nový lázně syna; a
když sobě nebo Pavel tuto ženu pojal, dal jí všeliký statek společným zadáním a na sirotky nepamatoval. Nebožka
bába jeho když ležela na smrtedlný posteli, prosila Pavla
i Kateřiny: Máš sirotky tři nebo Jana, prvnějšího manžela,
prosím, nedělejž jim křivdy, si jejich matka, nevopouštějž jich, sou sirotci, otce nemají.
Já nad nimi ruku
držela, dej jim z toho statku zahradu. A tato Anna hospodyně tu zahradu prodala za 250 paní Marjáně, zlatnici
z Malý Strany, a tomuto sirotku již samýmu pozuostalýmu
nic nedala. On z toho statku chuďátko n'c nevzal.
Anna Pexová: Ambrož tento jest vlastní syn Jana
Rořovského a Kateřiny m. j. a Kateřina byla vlastní dcera
nebo Anny lazebnice, která měla Jana Koloveckého. Toho
líta, když se nebo Pavel za tuto nynější Annu ženil, Ambrož ještě dospělých let neměl a není mu dáno z toho
statku ani malýho peníze. Když jest on byl v Moravě,
tato mu tu zahradu prodala a nic mu z ní nedala. Když
on nebo p. Pavel delal tyto Anně společné vzdání, Ambrož o tom nic nevěděl. - Jan Kryza: Toho sem pově
dom, ze jest nebo paní bába na smrtedlném luži prosila
p. l'avla a paní Káču, dceru svou, napomínala, aby tu
zahradu těm třem dětem Jindrovi, Jeníčkovi, Ambrožovi,
dala, že jim tu zahradu odkazuje a při tom aby se rozpomínala, že jest krev její, aby jicll z toho statku nevystrkoval:;. a těm třem aby po bábě po 50 k. dala. Daniel Sráme'k: Když sem se strojil na Moravu mezi přá
tely svý, dověděvše se toho Ambrož, že já se tam strojím, nemajíce žádného opatření od ládného a poválejíce
se v pivová1-e Biskupovic prosil mne s pláčem, abych ho
sebou vzal. Já když sem byl na tl' cestě i šel se mnou
na MOravu až do Brna; tu sem ho já v Brně nechal.
Pak nevím, kam jest se odtnd dáleji děl. I přimlouval
sem se tam v Brně za něho k hospodáři, kde sme hospodou byli, nevěděl-Ii by mu jakého pána, buď měšťana,

A jakož také v tom psaní J. M. p. arcibiskup doložiti ráčil toho, že by před několika nedělmi mne skrze
jednoho komorníka svého, abych touž osobu duchovní,
která by v mé lázni mistrné věci posavad provozo"ala,
u sebe déle nezdržoval, napomenouti rácil. Na to já V.
Mlem odpověd dávám, že já toho komorníka u sebe ne·
viděl ani se mnou on o to nikda nemluvil; jaké by pak
mistrné věci u mne provozovány býti měly, poněvadž J.
M. toho vysvětliti neráčil, tu se mi vidí, ze jest někdo
o tom omylnou a nedůvodnou zprávu J. lir ti dal, an já
toho vždycky šetřím, netoliko mistrné věci aby se u mne
dopouštěti měly, ale poněvadž v lázni mé znamenití lidé
z stavuov vyšších i nižších obojího pohlaví bohdá v poctivosti bývají a mejvají, že já tak lidmi živ biti musím,
abych na sobě a čeládce mé k ouhoně a k nepoctivému
domnění příčiny nedával a lázně svý nezvošklivoval. A tak
jsem se do J. Mti (sloDživši já předešlému J. :lIti p. arcibiskupovi Pražskému - : J. Mti nynějšímu p. arcibiskupovi a čeládce J. Mti od mnoha let povolnými službami
svými, aby se na mne, svobodného měštěnína pod řádem
a právem dobře usedlého tak stížně, abych hned bez vy-
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aby u něho sloužil, že jest zdejší sirotek, a sliboval sem
za něho, že jest věrnej, a paní sama řekla, že se o to
bude starati a zjedná mu pána u jednoho kupce. - Petr
Bačinlm:
Když jest u mne byl Ambrož 1. 89., tn jest
sobě vstoupení zjednal a já s ním vstoupil a na místě
jeho sem voznámil, že činí vohlášení vo svý dědictví,
kterýž má v lázni Královský.
Mandalena, huteryně z Královské lázně: Nebožka paní
matka Ambrožova, kterouž sem v nemoci hlídala, chtěla
dělati poručenství a pro dva sousedy sobě poslati aneb.
p. Pavel pověděl, aby toho nedělala, že on sám chce sirotky vopatrovat a že jich nechce od sebe odděliti. Macecha se s ním poháněla, kusu chlíba j emu Ambrožovi
nepřála; a praví ona, že jNt mu více nežli 30 let, ale není,
já nevím, aby mu bylo 22 let. A nebo Pavel měl tomu
každýmu sirotku vydati po dvou prsteních. - Marky ta
chůva z Královské lázně: Neb. Kateřina z Kr. lázně měla
pět dětí, s prvním mužem tři a s nebo p. Pavlem dvě.
A když hořela ta lázeň, já s těmi dětmi utekla k .M. B.
do školy, nic sem sebou neměla. Shořelo všecko do
Jan Razler kameník:
gruntu, nikde nic nezuostalo. Když se stavěla ta lázeň Královská po ohni, muj bratr
dělal tam dva sklepy, já mu tesal kámen, ale já nevím,
z čeho jest on byl to dílo zjednal.
Matyáš J nstyn Koukol; Když z přepuštění P. B.
mlejny pánt." St. M. Pr. shořely, té*. i lázeň, jenž slove
Královská, jest do gruntu vyhořela. Ze jest pak zase vystavena, čím původem, toho nevím.
36. ] 591,2. května. Rukop. č. 1138 f. 234. (Ambrož
Berounský jinak Rořovský s Annou z královský lázně.)
Léta Páně 1591 ve čtvrtek na zejtří sv. Filipa a Jakuba
apoštoluv Páně Ambrož Berounský jinak Rořovský obeslav a ku právu připraviv Annu, pozůstalou vdovu po ně
kdy Pavlovi z Královské lázně, obvinil ji z toho, kterak
někdy Anna z Královské lázně, hába jeho Ambrože, léta
1570 v outereLpo neděli postni Reminiscere zapsala jest
knihami městskými dotčenou lázni slove Královskon i jiný
všelijaký statek na čemkoliv záležející Kateřině, dceři své,
matce jeho Ambrože a manželce tehdáž Pavla z též Královský lázně, a podle ní témuž Pavlovi, zeti svému; kterážto Kateřina, matka jeho, byvši s ním Pavlem, manželem
svým, drahně let v manželství neměla s ním zádného zadání statku ani jakého pořízení o své spravedlnosti před
smrtí svou neučinila, pročež táž její spravedlnost o též
lázni nepořízena zůstala, podle kteréhožto zápisu odevzdání
praví on Ambrož, že k polovici dotčené lázně Královské
i jiného statku po Anně bábě a Kateřině. matce své, a
dceři též Anny, právo a spravedlnost má žádaje, aby táž
lázně i jiný statek pořádně prošacován byl a jemu polovice toho všeho vydána byla, anobrž i v tom se ohlašuje, co této Anně, pozustalé vdově po Pavlovi z Královský lázně, odtud náležeti bude, když se takový šacnnk
vykoná, ze jí to vydati chce, v tom se právu k opatření poroučeje. - Pro li tomu od Anny, pozůstalé vdovy po ně
kdy Pavlovi z Královský lázně, po vzatém hojemství za
odpověď jest dáno, že ona jemu tou žalobou ani niČÍmž,
co túz Zaloba v sobě obsahuje, povinna není z příčin
těchto: jedno, že on Ambrož maje léta svá a věda o. tom
dobře, kdo jest držitelem lázně Královské, totiž neboztík
Pavel, manžel její někdejší, za živobytu jeho po ta vše·
ckna léta z ničehéhož jeho jest neupomínal, o nic na něho
nenastupoval aniž o ňákou spravedlnost, měl-li jakou,
k němu právem nehleděl, a tak netoliko léta městská, ale
i zemská sou pominula, neřekši v tom ve všem čase nic;
až teď teprva po smrti jeho Pavla ji Annu nětčím proti
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všemu právu by stěžovati chtěl, ale není ta naděje, aby
to na ni dopuštěno býti mělo; druhé že dotcený Pavel,
nťkdy manžel její, měl' túž lázni Královskou i jiný všeli·
jaký statek movitý i nemovitý, na čem ten koliI' záleží,
sobě od někdy Anny, hospodyně z Královský lázně, léta
1570 knihami zadaný, túž lázni i jiný všelijaký dotčený
statek nejprve na smlúvách svadebních, potom léta Páně
] 583 spoleeným zdáním statkuv jí Anně zapsal a zadal,
čehož on Ambrož všeho doslejchaje a O tom o všem věda,
tomu nikdá jest neodporoval, tak že OIla podle té své
praesencí netoliko léty městskými, ale i zemskými té lázně
i jiného statku v pořádné držení jest vešla. Pro tož jemu
z téZ lázně ani z jiného statku, na nějž se on neprávně
potahuje, ničÍmž povinna nenÍ. . Třetí kdež na onen čas
Jan Hořovský, otec tohoto Ambrože, snad před 24 nebo
vejšeji léty na předepsané lázni ňákou spravedlnost s jistou vejminkou sobě od Anny, hospodyně z Královský
lázně, zapsanou mel, potom podle též vejminky táž Anna,
bába jeho Ambrože, takový zápis zrušila a zkazila, aby
jeho po smrti její žádný ani s dědici svými na večné
časy v ničemž požívati nemohl, nýbrž všec1mo právo své
na Pavla, zetě svého, přenesla. A tak aby tomuto Ambrožovi v tom statku po Pavlovi co náleželo, tomu ona odpírá a místa dáti nemuže a nedává a pokudž pak týž Pavel dotčenou lázni i jiný statek sobě s někdy Kateřinou,
prvnějšÍ manželkou svou, společně a dědičně od nebožky
Anny, matky Kateřiny, zadaný měl na ten zpusob, aby to
všeckno s umrlého na živého jich manželuv spadalo a týž
Pavel ji Kateřinu manželku i Annu, tchýni svou, přečkal a
tak sobě to všeckno zdědil; z kteréhožto tak všelikého
statku tomuto Ambrožovi jistý díl 50 k. mÍšo za oddělení
vymíněn a v zápisu doložen jest a on Pavel učinil' dále
s touto Annou, manželkou svou, také společné statkiiv zadání všeclmu svou sprav"dlnost, moha to dobře učiniti, na
ni převedl, protož z těch a jiných příčin ona jemu nicÍmž povinna není, kterýmžto příčinám nedá·li místa, chce
je provozovati. Na to od Ambrože Hořovskýho jest
mluveno: l'orozumÍno jest, co se od Anny za odpověď
dává; pokud se odporu v první přÍcině dotejče, tomu on
místa dáti nemuže, aby mu nic povinna nebyla, on proti
tomu to ukázati chce, že to, co jest prožaloval, jemu po
matce jakožto dědici náležÍ. Dále kdež podané odpovědi
teprva ňákou excepcí klade, ta jí nepostačí; s strany prvnJ
příčiny podle té excepcí, že by on Ambrož, maje léta svá
a věda o držiteli té lázně. k němu za živobytu jeho nehleděl ani o spravedlnost 'svou se nedomlouval, tak tedy
o to přišel; proti tomu to pravÍ, že toho slušně učiniti a
práva svého následovati nemohl, protože na onen cas ještě
let svejch neměl ani jemu poručníci, jakožto sirotku mě
sta tohoto, nařízeni nebyli, protož ta příčina jemu ke škodě
a jí k dobrému býti nemůže a nemá. Druhé přiměšuje se
k tomu, že jí Anně od Pavla všecken statek zadán jest
knihami a tomu že Ambrož neodporoval, i tato přičína
tím se poráží, jedno, že když se to společné zdání statkuv
mezi Pavlem a ní Annou stalo, Ambrož let svých ještě
neměl a tak odporovati nemohl ani poručníkové (?); dru·
hé, když se též společné zdání statkuv mezi nimi Pavlem
a ní Annou stalo, on zde v městech Pražských nebyl, ale
jsa odsud zdálen potom teprva do měst Pražských V dosti
prodlouženém času se navrátiv tu za poručníky, aby jemu
dáni byli, skrze vstoupení při právě žádal a že mu pak
dáni nebyli, tady on o svou spravedlnost přijíti nemuže.
Také tím společným zdáním statkuv za dědičku téhož
statku se klásti nemuže, protože on Ambrož práva svého
po matce zbaven není a býti nemůže. Co se třetí příčiny
dotejče, že by ten zápis, kterejž na Jana Hořovského
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svědcil~ od Anny, báby jeho Ambrože, zase zrušen byl,
i vyhledává se z kněh to, že dotčený zápis na otce jeho
Ambrože svědČÍCÍ nepřišel k zrušení za živobytí jeho otce
Jana Hořovského, než když z světa sešel, tu ji Annu, bábu
jeho, teprv a Pavel s jinými k tomu přivedli, že jej změ
nila. Ale tou příčinou, aby vnukové, co jim prve knihami
svědčilo, jako on jest, o svou spravedlnost přicházeti nebo
jí odsouzeni býti měli, tomu nevěří,. aby 'to provedeno
bejti mohlo. Nad to Pavel cizi věci komu jinému zadávati
nemohl a na statek vlastní Pavla se nepotahuje, nýbrž
o svou dědickou spravedlnost stoj í a jí uziti Zádá a pokudž Anna tomu místa nedává, prosí, aby na pruvody
odloženo bylo, chce žalobu svou i CO mu dále zapotřebí
bude, provozovati. -- Zase od Anny: V čem by Ambrož
při svou ztracenou a domnělou temperovati chtěl stihaje
ouřad, že mu poručníci dáni sou nebyli a let neměl, tudy
o svou spravedlnost nastoupiti nemohl, jest vyrozumíno,
ale ta vejmluva a glosa jemu nepostačí, nebo jemu již
přes 26 let jest a tak podle práva před osmi lety svá
líta právní měl, pro tož měl-li jakou spravedlnost, mohl
časně, dokudž mu čas k tomu sloužil, k němu Pavlovi
hleděti; že pak toho neučinil, tudy Pavel v pokojném a
dokonalém držení té lázně i jiného všeho statku podle
zápisu knihami utvrzeného a v svou moc vešlého zustával,
načež dosti mnoho přÍkladuv jest, že takové držení v dě
dictVÍ vchází. Druhé, nedává se té vejmluvě jeho mista,
zádná potreba neukazovala, aby se Ambrož kam jinam
obrátiti měl a tudy po své spravedlnosti, však pokudž ji
měl, léta svá maje, kráčeti nemohl a pvláště dokud Pavel
živ byl a Ambrož také v mestech Pražských zustával, mohl
jej z toho viniti i ji, měl·li k ní co, nečekaje na smrt jeho
Pavla. S slrany třetí příčiny, že Anna, bába jeho, zápis první
zrušila, 'i bylo to na dobré svobodné vuli její, ponevadž
sobě tu vejminku vyhradila; k tomu v tom zápisu žádná
zmínka o dědicích učiněna nebyla. a tak to dobře učiniti
a týž zápis podle moci sobě vyměřené zrušiti mohla. Dále
Pavel měl sobě dědičně to dáno a tato Anna též, ale
Ambroz jistým dílem podle zápisu Anny báby oddělen
jest, mimo to jemu více nenáleží a nic více obdrZeti nemuže a tak zbytečně zaneprazdňuje žádajíc ona Anna při
pořadu práva zustavena býti. Od Ambrože: Nepře
stává na této replice jí Anny, než pokudž na tom toliko
záleží, co jest prožalováno, aby to provedeno bylo a komu ten díl po matce podle zápisu na ni svědčíCÍ[ho] náleŽÍ, jemu-li čili jí Anně, jakož on Ambrož praví, že jemu, jakožto živému dědici po Kateřině, matce jeho, při
čemž že zustaven bude věří. Kdež strana praví, že jest
oddělen, na tom se velice mejlí, protože v tom zápisu
nestojí, že se dědictví svého zbavuje, nd toliko, že Anna
bába jemu a bratřím jeho, vnukum svým, po 50 lL míšo
dává a tak té dokonalé naděje Jest, že své spravedlnosti
dědické dostane. Kdež strany jsouce sobě na odporu, jest
jim termín k pruvodum a čas až pod ztracením té pře
od práva jmenován a uložen, na kterýžto stojíce Ambrož
dal císti žalobu, odpověď, svědomí rejstry vedená a k tomn mluviti: Proto předně žaloba, odpověď a svědomí na
to vedená přečtena sou, aby se tomu vyrozuměti mohlo,
že on Ambrož jest vlastní vnuk někdy Anny Kolovecký,
báby své, a též vlastní syn Kateřiny, dceři její Anny Kolovecký, po kteréžto ta lázeň jest na ni Kateřinu spolu
i s ním Ambrožem dědickým právem připadla a přišla,
jakOŽ to všc od něho pořádně provedeno a ukázáno jest,
k tomu čtena práva a mluveno, že z práv vyrozumíno tomu předně, že podle práva B 65. Ambrož více než dvě
ma svědky ukázal, že .vnuk Anny Kolovecký jest; a jiná
práva sou proto čtena, aby se tomu vyrozuměti mohlo,
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kterak nápadové po rodicích na dítky aneb nejbližší přá
tely jíti mají. Tuto pak v této nynější příCině žádnej
bliišÍ a krevnější přítel po bábě a Kateřině, matce své,
an je živobytím všecky přečkaI, není jako tento Ambrož
Hořovský, a tak tehdy slušně podle dolu a nahoru stupující linií a podle práva F. 8. tento Ambrož, jakožto vlastní
dědic, nápadu a spravedlnosti své užiti má. A dav čísti
k tomu některé nálezy 1. mezi Annou, vnutčkou Jana Mirky, s přáteli jeho, 2. mezi prípovědníky na statek Doroty
šlejfířky, 3. mezi Krátkým a sestrou jeho z jedné a JMC
p. rychtářem z strany druhé, 4. mezi Kateřinou Novodomskou a Janem Dětským, doložiti dal: Pokudž žaloba
jeho svědky, právy, nálezy i jinak dostatecne provedena
jest, protoz maje on pouhou spravedlnost nemíní co dále
mluviti a daren1ně zaneprazdňovati, ale poroučí se k spravedlivému právu uvážení. - Proti tomu od Anny z Královský lázně mluveno: Slyšela jest žalobu, skrze kterou
by Ambrož Berounský, jinak Hořovský, na statek její, to·
tiž polovici lázně, [seJ potahovati chtěl, však CO proti tomu na onen čas za odpověď dáno bylo, to lakové poznamenání zustává; také tehdáž hrubě se honosil, že ža·
lobu svou na schválení provozovati chce, ale tuto se toho
nic neuznává ani slyšáno, podle čeho by takovou spravedlnost v statku jejím obdržeti mohl. Svědkové co seznávají, jest též vyrozumÍno. Jan Kryza s manželkou svědčí
o tom, co od práva prve resolvováno jest, toliž o zahradě,
což proti právu jest, anobrž tíž svědkové, prve než po·
třeba byla, vedeni sou, čehož právo B 42., zřízení zemský P. 7. patrně brání a zapovídá, že se žádnej svědky
zhotovovati nemá, prve než se spor začne; o zahradě pak
při tomto právě nic činiti nebylo a tak on v pokutu
upadl, potom bude ona věděti, co proti tomu mluviti.
Dále také jinej pruvod veden jest k lomu, že by tu právo
a spravedlnost po bábě a matce své jmíti měl citoval' na
to práva a nálezy, jak secundum lineam ascendendo et
descendendo nápadové jíti mají; i byť to tak bylo, že by
tu jakou spravedlnost mčl, jakož nemá, tehdy jak na onen
čas odpověď dána, by nejlepŠÍ spravedlnost měl, tu nedbanlivostí a na právo nenastupováním pro mlče!. A tak cí
obmeškáni, toho také škoda: mora sua cuilibet nociva est
et iura paterent vigi!antibus et non dormientibus. Pak při
odpovědi dané toho jest doloženo, chtěl-li jest on co toho
užiti, když k letum rozumnejm přišel, že o tu věc se ohlásiti a domlouvati měl a nečekati, až Pavel, manžel její,
umřel; a pokudž toho pominul, ona Anna tím vinna není.
Věděl o všem o tom, že téhož Pavla za manžela sobě
vzala, s ním snad prve než od léta 1586., když první zá·
pis k zrušení přišel, bydlela, s ním společné zadání měla,
až potom i umřela a po smrti její on Pavel tuto Annu
sobě za manželku pojal, na kterémžto veselí on také pří
tomen byl, anobrž že společné zadání týž Pavel s touto
Annou z Královský lázně sobě učinili, to do kněh měst·
ských k poznamenání přišlo, ale tomn až posavad odpíráno a nic říkáno jest nebylo, tak že to všecko časem a
léty k svému utvrzení jest přišlo, A jestliže Ambrož Ho·
řovský tu jaké své spravedlnosti, jak se domněle míti
praví, chtěl užiti, měl! jest v tom času Pavla, hospodáře
z Královské láznč, za živobytí jeho z toho vinili, ale toho
všeho pominul; a právo platné jest G 25., že žádnej ne·
muže prvy k statku nežli k osobě hleděti, a pokudž on
toho neučinil, tehdy sám sebou vinen jest a sám svou nedbanliyostÍ to vše pro mlče!. Avšak přes to otec jeho v té
lázni žádné spravedlnosti neměl, čehož se od něho také
ukázati moci nebude. Dále podala ku přečtení svědomí
rejstry vedených, propuštční zápisu od Anny z Královské
lázně a k tomu mluveno: Vyrozumíno jest z tohoto pru·
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vodu, kterak se to dostatečně ukazuje, že tento Ambrož
léty šesti a sedmi svá právní léta měl a věda o tom,
nebOžtík Pavel lázně Královské v držení a uiíV{;,JÍ ."".
stává, k tomu ke všemu mlčel a měl-li k též lázni jakou
spravedlnost, k ní se nehlásil aniž na Pavla za živo bytu
jeho nenastupoval a tak svého, však měl-li je co, jak ž
podle práva náleží, sobě nedobejval, an i to provedeno,
že zde v Praze byl a, kde mu se líbilo, se toulal. Práva
pak ukazují a to v sobě obsahují, že sirotek, dojda let
rozumných, o spravedlnost svou nedada roku a dni projíti
se domlouvati má. A který toho neučiní, O spravedlnost
svou přicháZÍ, načež i nálezové p,odobnÍ jsou a právo
D 26. dotvrzují 1. mezi Václavem, Reltoře Fraňka synem,
a poručníky, 2. mezi Karlem Oršinovským a Rejnou Ho·
brvašlovou, též Albrechtem Hobrvašlem, 3. mezi Mandelenou farářkou a poručníky sirotkuv Plačkových, 4. mezi
Mande!enou Kučerovou a Cipriánerri Bílkem, též Rejnou
šenkýřkou, 5. mezi Dorotou tobolářkou a Salomenou, léž
tobolářkoa. Kteřížto byvše čteny Anna podle nich a citovaných práv, pokudž Ambrož v podobné příčině, maje
léta a jsa při právě, o spravedlnost svou, však měl-li ji,
časně se nedomlouval, zachována býti žádala. Druhá pří
čina předložena byla proti žalobě tato: Kterak Ambrož
maje léta svá a jsa přítomný v městech Pražských i věda
o společném zdání, kteréž Pavel z Královský lázně s touto
tchdáž manželkou svou Annou léta 1583. v pondělf po
památce sv. Trojice, kteréž čteno, učinil, nemůže se igno·
ranti" iuris vymlouvati, iura enim non dormientibus, sed
vigilanlibus patent, nebo podle práva D 28. a G 51. se
jest nezachoval, dotčenému společnému zadání jejich statku netoliko ve dni a v roce neodporoval, ale snad čtve
rými paterým letum městským, maje léta, projíti dal a tak
již ten zápis společného zdání v moc právní vešel a ona
Anna podle téhož zápisu té lázně i všeho jiného statku
po Pavlovi, manželu svém, prvnějšÍm v mocném držení a
užívání jest i zůstavena býti má. Právo pak C 53. 55.
patrně a vejslovně o tom vyměřují, jak společné statkuv
zadání se děje a co při tom se zachovává. Potvrzuje toho
příkladu rejstřík od nálezu mezi Janem Pamfilem, Jindři
chem, bratrem jeho, a Martou, macechou jejich, a při tom
ona též že zachována bude, věří. - Třetí a 'poslední pří
čina proti žalobě předložena byla, že tento Ambrož na té
lázni Královské žádného dědictví nikdy jest neměl a ne·
má, co se z zápisuv vyhledává, nebo Anna Kolovetská,
matka Kateřiny, manželky první Pavla, davši předešle túž
lázni Královskou Janovi Hořovskému, zeti svému, a Kateřině, manželce jeho a dceři svý, rodičum tohoto Ambrože,
však s jistou yejminkou. Potom k<.lyz týž Jan Hořovsk;,
umřel, týž zápis dání podle moci v něm postavené
zase zrušila a odvolala a potom táž Anna Kolovetská te·
prva túž lázni i jiný všelijaký statek nebOžtíku Pavlovi,
zeti svému, a manželce jeho Kateřině společně dala dě
dičně [léta 1568 feria 3. die ScholasticaeJ. Od toho pak
času zrušení prvního zápisu i od smrti Jana Hořovského,
otce jeho Ambrože, až dosavad počítaje jest více než 23
léta, ano na 24. jde a rozuměti jest, že týž Jan tohoto
Ambrože, syna svého, ne teprva po smrti, ale před smrtí
svou zplodil, nebo měl s manželkou svou nejprve Jindru,
potom tohoto Ambrože, a naposledy Jana; tudy patrné, že
jemu Ambrožovi ne 22, jakž Mandelena huteryně svědčí,
nýbrž do 25 let má. V kteréžto příčině svědomí též Mandeleny s tím zápisem se nesrovnává, pročež by též
svědomí slušně narčeno býti mohlo, kdyby Anna chtě
la, ale že lidské těžkosti žádostiva není, protož toho
při uvážení práva zůstavuje. Sou pak práva, kde není dě
dictVÍ a zápis s místem, tu že žádná spravedlnost dokopřed
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nalá býti nemůže, jakož zapls na někdy Jana Hořovského,
otce lohoto Ambrože, také takový byl, nam mortuo donatario ante mortem donantis donum est caducum el redit
in donantem. Podle toho tento Ambrož též na té lázni
nic nemá a míti nemůže, o čemz práva D 2, G. 50. a
D J. toEkéž vyměřují, k čemuž phkládá i nálezy 1. mezi
Jiříkem Konstantinem a Annou Bartlovou, též Voršilou
Dvorskou a druhý mezi Janem Kotlem a Salomenou, též
poručníky Vojtěcha Jindřichovic, jiruiz se to dotvrzuje, kde);
není dědictví a zápis s místem, ze to za dědictví pocteno
býti nemá a nemůže. Mluví také Ambrož, že má dědictví
v té lázni po báf,ě Anně Kolovecký, čemuž se místa nedává, nebo táž Anna, bába jeho, zrušivši první zápis potom túž lázni i jiný všelijaký statek Pavlovi, zeti svému, a
Kateřině, manželce jeho, plným právem knihami odevzdala
a týmž zápisem tohoto Ambrože s jeho bratřími jistým
dílem oddělila; a da/ši týž zápis čísti podle toho a příčin
předložených provedených zustavena býti žádala. Na
to od Ambrože Hořovskýho mluveno: Při začátku štrafovala Anna povrchně svědky a průvod jeho, což patrně
proti právu G 29. jest, pravíc jedno, že by svědkové jeho Jan Kryza a Kateřina, manželka jeho, k této věci, oč
činiti jest, nesvědčili a se nesrovnávali a tudy v pokutu
upadnouti měl, k čemuž on to praví, že nic takového před
sebe nebral, proč by v pokutu upadl,. nebo při zapisování
svědkův bejti nemohl a nic nevěděl, co oni svědčiti budou. Dále jeho i v tom štrafuje, že by nic ukázáno nebylo, po kom by toho nápadu nebo dědictví užiti žádal,
ale nebude na vejkladu strany, nýbrZ při spravedlivém
uvážení práva. Když se v svědomí přednešená nahlídne,
najd" se jeho spravedlnost i to, že též spravedlnosti dě
dické užiti má. Co se odpovědi, též příčin do též odpovědi přijatých od Anny předložených dotejče, praví s strany první příčiny: Ačkoliv se stihá tím, jakoby on Am·
brož jsa na onen čas při právě i léta maje, když Pavel
s touto Annou společné zdání učinil, k tornu nic neříkal,
ale tomu on místa nedává, aby tak bylo, aniž to provedeno není, aby on při tom společném zdání jejich, nebo
také v městech Pražských byl, nýbrž proti pruvodu jejímu nětco jinšího se ukáže, totiž to, že od pěti let v mě
stech Pražských pro přístnost a zlé nakládání s ním od
macechy své nebyl, ale vandrovati musil, však potom jak
se zase domů navrátil, vstoupení sobě do rady vyjednal
a to nemaje let svejch dospělejch ohlášení učinil a za poručníky žádal, k čemuž též ohlášení i suplik~cí jeho i vstou·
pení a svědomí rejstry vedená Daniele Srámka a Petra
Bačioky čtena a dále mluveno bylo, kterak se dostatečně
provozuje, že zde v Praze přítomný nebyl a ze let svých
neměl, pročež za poručníky žádal a že pak toho_ tebdáž
dosáhnouti nemohl, on tím vinen není a s tím se vším,
byť on ani toho ohlášení neučinil, nicméně Anna povinna
byla, to ukázati a provésti, že Ambrož léta jmá a jemu
že od práva léta dána jsou a kdyz pak nic toho neukazuje, mluvení její ničímž jest. Honosí se také Anna tím,
že by sobě ten statek zdědila, pokudI by Ambrož na něj
nenastupoval, ale když se v právo F 26. 27. nahlídne,
najde se to, že táž práva o tom vyměřují, že malae fidei
pOssessor nunquam praesentit a tak byť kdo statek jaký
sto let držel a neměl k němu práva, nic mu to neprospívá, jakž dotčené právo F 26. vyměřuje a nález mezi
Bohuslavem Holcem a Janem Betlímským toho dotvrzuje,
nebo jestli nebožtík Pavel jí Anně statek sirotčí zadal,
kterak podle dotčeného práva a nálezu takové zadání
stálé bejti může, protož ten průvod její spravedlnosti jeho zastrčiti nemůže žádaje při své obraně zustaven bejti.
K druhé příčině mnoho vedeno, .ukazováno a mluveno,
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čehož potřebí, nebo ta to z pr~ní pochází. V první se
praví, že Ambrož léta jměl a mlčel, v této druhé, že neodporoval, a tak to téměř jedna věc jest k mlčení a neodporování, prolož nebude potřebí daremního zaneprázdnění, nebo čím první přícina poražena jest, tím se také
tato druhá porážÍ. Třetí příčina vztažena jest na zápis,
. který se slal léta 1564 dne sv. :Medarda a potom léta
1568 zase zruše u byl vedouc k tornu, že by Ambrož tudy
dědictví svého požiti nemohl, k eemuž, že týž zápis zrušen jest, Ambrož také přistupuje, ale potom léta 1570
táž Anna, bába jeho Ambrože, tejž zápis zase obnovila a
na dceru, svou Kateřinu a Pavla, zetě svého, tohoto Ambrože matku a otčíma, to všecko dědictví jest převedla to
ovšem učiniti moMi, z čehož věc patrná, že zrušení prvního zápis:! jemu není ke škodě, pokudž druhým zápisem
dědictví to zase, jak na dceru, tak na dědice jej í jest
převedeno; podle čehož on Ambrož se pravÍ po matce
své, pokudž svého dílu Pavlovi, manželu svému. nezadala
ani O něm kšaftovala, k té polovici právo a spravedlnost
míti, anobrž také svějky provedeno jest, že Anna Kolovetská, bába Ambrožova, na smrtedlné posteli ležíc pro
Buolla prosila, aby vnukum a vnučkám jejím z toho statku jejího po 50 k. míšo napřed vydáno bylo, však proto
tím jich jejich spravedlnosti dědické nezbavila, jsouc tak
té naděje k Pavlovi, že jich neoddělí a nýbrž je opatří,
jak,ž ,náleží, ale jaky sou opa:rov~n~ byli" z svě~kuv se nachazl, 1 on AUlbroz o tOUl pOyedetl uml tak, ze pro ve~
likou pEstnost a ukrutenství zutíkati a vandrovati musil,
protož aby on toho dědictví zbaven býti měl, není té naděje; a jistě věc hrozná by byla, aby dědic otra ruce od
svého dědictví odjíti musil a to jiným aby dostati se mělo.
Dále ještě čteny svědomí z register Jana Kryzy, Kateřiny,
manželky jeho, Mandeleny huteryně a Markéty chůvy,
item zápis dání lázně a jiného stalku od Anny Kolovetské Pavlovi a Kateřině, dceři její, s tím promluvením:
Kdež na Onen čas od Ambrože promluveno bylo, na čem
sobě největší podstatu pokládá, tak ještě praví, že tím
společným zdáním mezi Annou a nebožtíkem Pavlem on
dědictví svého není zbaven a zbaven bejti nemohl a dav
k tornu dsti právo C 5!:, též zápis společného zdání doložil, že ta forma společného zdáuí statku jest obyčejná
a podle ty jedcn každý zachovati se jest povinen, ale
toho, jakž táž forma ukazuje, od Anny pominuto jest aniž
to ukázala, aby pořádné spoleené zdání měla, protož že
se toho statku bez inventování a práva ujala, toho proti
právu učiniti nemajíc, věříc, že on proti ní také, jak pře
dešle na to nálezové učinčni jsou; totiž 1. mezi Lidmilou
Holoubkovou od Hory a Mandalenou Šalomounovou, 2.
mezi Lidmilou Křížkovou a poručníky Jana Chryzostoma
sirotka, na něž se tuto potahuje, zachován bude. - Zase
od Anny: V čem se odpověď její i průvod na ni vedený
od AmbrOže štrafuje, tomu Anna v ničemž místa nedává.
Chtěl by v první příčině, kdež mluveno i provedeno, že
Ambrož maje léta na svou spravedlnost nenastupoval a
měl-li jakou, k Pavlovi, dokud živ byl, nehleděl; ňákým
vaudrem toho dotahovati, ale tím vejmluvy požiti moci
nebude, an své vůle požíval, toulal se a činil to, k čemu
jej mistr Povolil vedl; nýbrž to jemu ukázati potř'ebí bylo,
že s dovolením práva po učení svém vandroval, nebo
byl-li v jaké práci slušné a náleiité anebo v lega cf zemské, ale toho nic neukazuje. Ovšem by takovejch více míti
mohl, že s ním vandrovilli, však jemu to k žá,dné platnosti a jí také do toho nic není, když toho, což podle
práva náleží, neukazuje. Také llákým ohlášením se
honosí, ale ví se, že podle práv takové ohlášení práva
neeiní, nebo právo prve citované ukazuje, že sirotek do-
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jda let a věda o tom, kdo statek jeho drží, kdyby se
v času právním nedomlouval, spravedlnost svou potracuje
a tak nemůže toulky své vandrem pořádným premovati
aniž právu (tomu) hlavy zlomiti moci nebude, nebo mora
sua cuilibet est nociva; nad to vejše měl Ambrož i to
ukázati, měl-li jest otec jeho městské právo a jaká to
spravedlnost jeho; druhé bezpotřebně učinil věda, co jemu vedle zápisu náleží, tudy poručníkův hledati potřebí
nebylo, zvláště jsa již v letech 2ó., ježto práva to toliko ukazují, že sirotkům prve, nežli by 18 došli, od práva poručníci se dávají. S strany druhé příčiny Anna vždy na
tom stojí, pokudž Ambrož maje léta a věda o společném
zdání Pavla s touto Annou, kteréz se léta 1583. stalo,
jemu neodporoval, k tornu nic neříkal aniž se ohlašoval,
mnohem méněji na Pavla o svou spravedlnost, měl-li kterou, jakož neměl, nenastupoval, že tudy jeho nynější nastupování jest daremní; nápodobně na onen čas Karel
Oršinovský chtěl také jaké své spravedlnosti na Rejně
Hobrvaslové a Albrechtovi, pastorku jeho, uziti, ale že se
casnč maje také léta a jsa při při právě nedomlouval, nic
neříkal, až eas právní vyšel, protož toho ničímž dobrým
neužil a o spravedlnost svou přišel, týmž způsobem tomuto Ambrožovi se státi má. Naposledy mohla někdy
Auna Kolovetská první zápis změniti a jiný udělati, pokudi sobě moci byla v něm zanechala, jakož tak učinila
léta 1568. feria 3. post Scholasticae a potom léta 1570.
feria 3. post. Reminiscere učinivši jim (?) zápis, týmž zápisem dala túž lázni a všecken jiný statek Kateřině, dceři
svý, a Pavlovi, manželu jejímu, zeti svýmu, k jmění, držení
a dčdičnému vládnutí, podle čehož Pavel až do své smrti
to pokojně a bez naříkání jest drZel. I kterak tehdy Ambrož to, an zápis dávno v svou moc právní vešel, zrušiti
a zjinaciti chce a usiluje? Brání se tím, že tehdáž let neměl a posavad nemá, ale Anna praví: když bába jeho
ten zápis zrušila, Ambrož jsa mezi tř( e)mi dětmi prostřední
byl tehdáž asi v pčti letech stáří a to se stalo léta 1568,
od kteréhožto léta počítaje až do nynějšího najde se, že
léta svá jměl, když to spoleené zadání se stalo. Stihá také
Annu tím, že k Pavlovi nic nepřinesla, an jim všecko
Lylo shořelo, ale potom s Buoži pomocí a dobrejch lidí
i její starostí ta lázně zase vystavena jest a tak ten statek tak dobře její byl. jako Pavlů. Na to čteni svědkové
z rejster: Markéta chůva, Jan Hagler, Kateřina, Jana z Vlkanova manželka, Matiáš J ustin, Daniel Lounský a listovní
kněze M. Felixa z Lindy s tím promluvením, kterak se
z nich nachází, že Ambrož zbytečně zaneprazdňuje nemaje
žádné spravedlnosti, což se i z jeho vlastního pruvodu
vyhledává, nebo byf na onen čas jakou spravedlnost měl,
jako neměl, tu svou nedbanlivostí potratil. Také tato Anna
není držitelkynč té lázně po Anně Kolovetský, ale po
Pavlovi, manželu svým, podle společného zdání, které:{; se
léta 1583. stalo a to dávno v mOG svou právní vešlo,
pro tož Anna věří, že podle svého pruvodu a spravedlnosti provedené zachována bude. - Od Ambrože: Dotejká
se, že by po toulkách chodil, v tom se jemu křivda činÍ.
Jest provedeno, že pro přístnost macechy odjíli a se provandrovati musil. Příklad Karla Oršinovského sem se netrefí, protože Karel maje léta svá dospělá a jsa zde
v Praze vždycky přítomný nic jest neříkal, se neohlašoval, na svou spravedlnost nenastupoval, až léta mčstská
i zemská prošla, tudy svou spravedlnost potratil, ale tento
Ambrož nebyl v městech Pražskejch, ani let svejch dospě
lejch tehdilž neměl, když se to společné zdání statkuv
mezi Pavlem a Annou vykonalo, a tak nic potratiti nemohl. A byť otec umřel, práva ukazují, že dědic předce
při svém dedietví zachován bývá, protož Ambrož též po-
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dle zapsání Auny Kolovetské té lázně dědicem zustává,
pro tož věří, že při ní také zachován bude. Pruvod Anny
nemá také jí staeiti, pokudž na onen eas žádné exeptí
nekladl a teď týž průvod na to veden jest. Praví a k to·
mu vede, že by lázeň po shoření jí více nákladem jejím
nežli Pavlovým zase vystavena byla, tornu se místa dáti
nemůže a byf bylo, však proto tudy svého dědictví zbaven býti nemůže. Dále přikládá ještě yk svému průvodu
nález při městě Slaným učiq,ěný mezi Zofij í Mrázovou a
Annou Kantorovou, kdežto Zofie po 40 letech teprva na
spravedlnost svou nastupovala a o ni při právě města Slaného s Annou Kantorovou činiti měla, při kterémžto právč když spravedlnosti své odsouzena byla, odvolalayse
k vrchnímu právu, kdež týž nález reformován jest a Zafije při své spravedlnosti zůstavena byla, nebo dědic v letech 40 ani 50 spravedlnosti své promlčeti nemůže. Protož on Ambrož jakožto sirotek tolikéž věří, že podle tohoto nálezu a svého dostatečného pruvodu také při své
spravedlnosti dědické zustaven bude. - Od Anny: Dosti
prve mluveno a ukazováno, není potřebí více zaneprazdňovati. S tím strany právu k uvážení se poručily. Tu
p. purkmistr a rada slyšíce žalobu, odpověď, svědomí,
nálezy, právo, zřízení zemské, zápis, propuštění, společné
zdání, vstoupení, ohlášení, supplikací, té pře líčení a toho
všeho s pilností pováživše takto o tom nalézají a
mezi stranami vypovídají: Pončvadž Ambrož Hořovský
potahujíc se na polovici lázuě Královské a veda k tornu
proti Anně, někdy Pavla lazebníka a nyní Václava Gregora
manželce a hospodyni z též Královské lázně, průvod toho,
aby jemu Ambrožovi na té lázni jaká dědická polovičná
spravedlnost náležeti měla, ničímž podle práva jest ne·
ukázal a neprovedl, nýbrž to se jest z odvodu dotčené
Anny, hospodyně z Královské lázně, vyhledalo a našlo, že
někdy Anna Kolovetská, stará hospodyně z též lázně Král"vské, bába jmenovaného Ambrože Hořovského, po zkažení prvního zápisu dání lázně Královské i jiného všelijakého statku na Jana Hořovského a Kateřinu, manželku
jeho, rodiče jeho Ambrože, se vztahujícího jiuý zápis dání
téz lázně léta 1570. [eria 3. post Reminiscere knihami
učinila a túž lázni Královskou i jiný všelijaký statek svůj
týmž zápisem Kateřině, dceři své, a Pavlovi, manželu jejímu, zeti svému, oběma společně, dědičně pln)im právem
dala s jistou vejminkou, co by z též lázně a jiného statku
vnukům jejím Pavel a Kateřina manželé vydati měli. Podle kteréhožto zápisu tíž manzelé Pavel a Kateřina po
smrti jmenované Anny z Královské lázně té lázně a jiného statku v držení sou v.;šli i bez překážky každého
člověka do smrti své, vzláště Pavel po smrti Kateřiny,
manželky své, jakožto společník a tak dědic té lázně a jiného statku již samotný, v tom ve všem zůstali, anobrž
také týž Pavel pojav druhou manželku, tuto Annu, nyní
Václava Gregora manželku, jmenovanou lázni Královskou
i jiný slatek všelijaký dotcené Anně, manželce své, společným zadáním, moha to dobře učiniti, jest zapsal a dal.
Z těch př(čin dotčená Anna, někdy Pavla, hospodáře z Královský lázně, a nyní Václava Gregora z Horky manželka,
jemu Ambrožovi Hořovskýmu touto žalobou povinna není,
nýbrž strany obě při napřed jmenovaném zápisu, jehož
actum feria 3. v post Reminiscere léta 1570. se zustavují
podle práva. Skody z hodných příčin mezi nadepsanými
stranami se zdvihají. Actum in consilio feria 5. post Lamberli 159l.
37. ló92, 9. března. Rukop. č. 2112 f. 374.
Úředníci mostu Praž,kého koupili obci St. M. Pr. lázni
Královskú mezi mlejuy obecními a domem Jiříka Nigrina
ležící od Anny, někdy Pavla, hospodáře té lázně, a již
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Václava. Gregora z Horky manželky, za 925 k. gr. č. Act.
fer. II. postridie Letare.
38. 1599, 24. dubna. Rllkop. é. 1174 f. 45.
V sobotu po sv. Jiří stalo se poznamenání některých věcí
v lázni Královské po Kateřině z Loun, někdy kněze Václava na Prosíku manželce, pozuostalých. (Mezi tím tabulka
jedna se Salvatorem z obou stran, nůžky jedny švadlíř
ský, nůše pletěná, rohože jedna.)
39. 1607, 12. října. RullOp, é. 2113 f. 448. An:
dres Ber lazebník a Apolena k. lázni Královskou vedle
domu někdy Jiříka Nygryna impressora a mlejny obecními od úředníkův mostských za 1000 k. gr. č.
40. 1612, 10. července. Rukop. é. 2233 f. liZ.
Stalo se podělení statku po někdy Andresovi Berovi, lazebníku z Kr. lázně, měštěnínu St. M. Pr., pozůstalého
mezi Apolenou, na onen čas manželkou jeho, též Evou,
Salomenou a Dorotou, dcerami a sirotky.s týmž Andre·
sem zplozenými, II to takové: Jakož jest jmenovaný ně
kdy Andres Ber od ouředníkův mostu Pražského lázeň
Královskou za· 2000 k. m. vylržil a koupil, kterouž Apolena v též sumě ujala, že pak od nebožtíka pp. mostským
na týž trh gruntovních peněz 1600 k. m. již jest vyplněno a ty na Apolenu malku a jmenované tři sirotky
k rozdělení nápadem dědickým sou přišly a ještě 400
doplatiti pozůstává, ty již Apolena matka doplatiti má.
Kdež jest na touž Apolenu matku třetího dílu 525 k. m.
přijíti mělo; prohlédajíce však ona k sirotčímu dobrému,
od těch 25 k. dobrovolně jest upustila a tak za díl svuj
mateřský z té sumy 500 k. jest přijala. Ostatních llOO k.
na tři díly rozdělíc dostane se Evě, Saloméně a Dorotě
sirotkům po 366 k. a 40 gr. m.
1630, 3. května. Rukop-. č. 2234 f. 387. Stalo
se porovnání mezi Apolenou [dříve Berovou] Milinkovou
matkou z jedné a Dorotou Hernerovou dceři z strany
druhé, jakož jest Apolena Dorotě, dceři své, dílu jejího
otcovského 266 k. 40 gr. a potomně po Salomeně, sestře její, na di! jí Dorotě náležejících 183 k. m. vydati
povinna jest, i podvolila se je Apolena dceři své spláceti.
<II
1654, 5. srpna. Rul,op. č.2115 f. 289. Melichar
Miling lazebník prodal díl lázně spustlé a toliko samé
zdivo stranou k obecním mlýnum iv s nličkou k mlýnům
a řece za 500 zl. rýn. Martinovi Svagerkovi a Barboře
m. j.
1658, 11. října. Tamtéz J. 365. Šestipanský úřad
zmocněn lázně Královské dle odkazu Melichara MilIinka
vysvědceného 10. srpna 1608.
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1. 1384, 26. května. Čelakovský, Privilegia měst
Pražských str. 1'Z 2 č.l06 C. Král Václav IV. dává Starému Městu právo zřizov~ti na řece škrtnice (lodní mlýny).
Václav, z boží mposti Rímský král, po všecky časy rozmnožitel říše a Ceský král, známo činíme tímto listem
obecně přede všemi, kdož jej uzří anebo čtouce slyšeti
bude, že vzhled na na znamenitou věrnost a stálou sl~žbu
věrných našich milých pnrgmislra a konšelův i vší obce
našeho Většího města Pražského, kterouž jsou někdy slavné
paměti císaři Karlovi, panu otci a předku našemu milému,
i nám také pilnou snažností se zachovávali a zachovati
hleděli a v časech budoncích snažněji a pilněji budou se
hleděti líbiti, když od nás milostmi a svobodami novými
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obdařeni jsouce je požívajíc radovati se budou.
Pro tož
s dobrým rozmyslem a radou knížat, věrných našich milých, s jistým naším vědomím, mocí naší královskou tuto
novou milost dáváme, aby purgmistr a konšelé i všechna
obec Většího Města Pražského mohli dáti a udělati škrtnice na člunech lodních, aby na vodě splejvaly tu, kdež
by se Jim dobře místo zlíbilo, když by zběhové vodní
velicí byli, aby jich mohli požívati ti, kteříž na prodaj
rohačky a bělný chleby dobře dělati umějí, aby dostatek
mohl býti pro lid chudší poběhlý. Tento list potvrzen jest
pečetí majestátu našeho královského. Dán na Hrádku a.
d. MCCCLXXXIV, feria V. ante Pen tec.

Číslo pop. 198 a 202.

*'1. 1413.
RullOP. Č. 2102 j. 5. Marsa et Andreas, fratres molendinatores, emerunt duo molendina,
unum duarum rotarum, aliud vero molendinum lapsatorium cum una rota erga Casparum SchoUer et Henricum
de Misna aurifabrum, teslamentarios olím Clare Silberczeigerin, pro XXX s. Que molendina simul síbi invicem
annexa sita sunt in Ilumine aque Multavie supra pontem
Pragensem penes balneum olim Benakonis immediate. Et
teoenlur videlicet d. preposito eclesie Prag. de maiori
molendino, habentem duas rolas, singuli, annis de qualibet
rota XVI gr. pro census perpetui - censuare nec non
quatuor s. gr. similiter census perpetui de dictis moleudinis prefatis testamentariis, quas ipsis desuper reservaverunt, annis singulis censuare. Debent quoque eciam dieti
ementes sex brasea antedictis testamentariis gratis molere
omni anno.
*2. 1416, 30. dubna. Rukop. é. 2099 j. 92. Andreas dictus Mraz pistor et Marsa molendinator, frater
ipsius Andree, fassi sunt, se percepisse XXV s. gr. de
pecunia orphani olim Marthe, filie Cunssiconis pannicide,
que fuit conthoralis Simonis dictj Caruss. Quam quidem
pecuniam deputaverunt, dictus Andreas super domo sua,
que si ta est ex opposito balnei olím Helmonis, et super
duobu. molendinis suis situatis contra portam S. Johannis
in vado, unum tercium a littore et secundum octavum a
líttore computando. Item predictus Marsa supú domo sua,
que fuit olím Smolonis pistoris, sita in acie ex opposito
curie inquisitoris hereticorum, et eciam duobus molendinis
suis, que fuerunt dicti Smolonis - . Quam pecuniam tenentur in sua potestate tenere tamdiu, quosque Ambrosius, orphanus predicte Marthe, ad annos legittime etatis
sue non pervenerít. - Act. fer. Hll. ante Ostens. reliq.
Prout enim predicti Andreas et Marsa habuerunt XXV
S.
in potestate ipsorum iuxta proscripcionem superius
factam, exinde Simon dictus Charus fassus est, se iam ex
illa pecunia percepisse XX S. gr. sic videlicet, quod iam
tantum quinque s. habere dinoscitur in Spalcone, successore predicti Marssonis. Act. a. Cle. XXXIII. in vig. PhiL
et Jac.
*3. ]419, 17. února Rukop. é. 992 f. 38. Anna,
olím Andree Mraz pistoris relicta, nunc Stephani Kmošek
de Nova Civitate Pr. conthoralis, resignavit eidem marito
suo omnia et singula bona sua, que ipsam in omnibus
bonis per dictum Andream relictis concernunt. AcL fer.
VI. post Valentini.
*4. 1419, 10. března. Tamtéž f 40. Nos magister
civium, consules et scabini Mai. Civ. Pro recognoscimus,
nos in causa dissensionis et controversie, que inter Mar-
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sam molendinatorem et Jaco::,um de Lewthmericz piscatorem, testamentarios olím Andree Mraz pistoris, fratris
yredicti Marse, ex una nec non Annam, olím dicti Andree relictam, nunc vero Stephani dicti Kmošek conthoralem, ac predictum Stephanum parte vertebatnr ex altera
pro et racione Anniczcze, filie dicti Andree ex Anna supradicta procreate, nam eandem dietus Marso cum porcione bonorum suorum ipsam post mortem patris sni concernencium ut patruus in sua potestate usque ad annos
diserecionis sue serv are voluit, pretendens se melius ius
habere ad eam, quam prefata Anna, mater ipsius, sed
audita liUera testamentali ipsius Andree, que in nostro
eonsilio lecla fuit, in qua continetur, quod si ipsa Anička
ante annos discrecionis decederet, tune bona sua ad pre[atam Annam, matrem ipsius, devolvi debent, talem tulimus sentenciam, quod ipsi Anna et Stephanus, maritus
suus, prefatam Aniczkam cum bonis ipsius usque ad annos
legittime etatis sue circa se servare debent et notanter
cum sedecim S. gr., que ipsam in porcione sua eoncernunt,
pro aliquibus rebus cum consensn nostro venditis, quas
sibi dictus Stephallus sufficienter caucionavit, prout ante
in presenti libro plenius continetur. Eciam in pretaeta
liltera testamentalí continetur, quod orphano éuidam Charus
nominato, viginti qninque S. gr. ex vendicione molendini
situati super flumen Multavie inter molendina Turnovsky
cl Klichonis plen arie persolvantur; similiter pro sentencia
ediximus, quandocunque dictum molendinum venderetur
et minus solveretur quam viginti quinque S. gr., ex tunc
idem orphanus ilIam deperenciam (1), quam in suis viginti
quinque s. pateretur, in aliis bonis per dictum Andream
jl-Iraz reIictis intergraliter consequi debet et habere. Act.
fer. Vl. post Transl. S. Wenc.
*5. 1433, 17. srpna. Ruftop. č. 2099 f. 360. Dorothea Marsova et J ohannes Spalek, maritus suus, fassi
sunl se debitorie obligari in quinque s. gr. testamentariis
Viti orphani, fi!ii Tosskonis, et proseribunt super molendino supra pontem situatc. - AcL fer. II. post Assumpt.
III. V.

*6. 1434, 11. května. Tamtéž f. 378. Johannes
dietus Sspalko molendinator fassus est, se debitorie obligari in XV S. gr. Margarethe, reliete Leonardi pictoris,
nunc vero conthorali Micbaelis pietoris, Step hano dicto
Kárník, Michaeli i1luminatori, commissariis orphanorum
prefati Leonardi et proscribit super molendino suo
supra pontem situato. Act. fer. III ante Penthec.
*7. 1434. Tamtéž f. 3Zl. Jan Špalek mlynář
seznal sě jest, že jest dlužen XII kop Vackovi Donat
řecenému a ty jisté penieze dále týž Vacek odkazuje VaĎ
lwvi od pěti korun. Kterýchžto XII kop má vybrati na
puožitcích mlýnu, kterýž leží nad mostem blíž lázni Královy.
1. 1454, 24. června. Rttkop. č. 2105 f. 19. Officiales pontis, qui Rnno d. MCCCXXXVI et VII huic
presidebant o fficio , emerunt pro communitate Mai. Civ.
Pr. aream desertam molendini dicti Marsonis eum domuncula sitam supra pontem penes balneum regis immediate
erg a Johannem ~spalko dictum pro quinquaginta duabus
s. - Tandem vero officiales officii eiusdem, qui anno d.
MCCCCLIIII presidebant, intendentes iam dictum molendinum nm'um extruere et edificare, prefato Johanni VI S. gr. finales persolverunt. AcL fcr. II. infra octavam
Corporis Chr. - Insuper Vacek Donat, prout eciam asserebat, se ius ad pretactum molendinum habuisse, abrenuncciavit iuri suo. Eod. die.
2. 1454, 2J. října. - Rukop. č. 992 f. 240. (Cajchy
mlýnuov nad mostem.) Hájek z Jírových mlýnů na No-
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vém Městě, Jan Auditor v ty časy na Kameni, Jan Vyzřiven u Nového Města, Petr Krňal z Helmových mlýnáv, Hrstka z Star. Města, Stach z Nymburka, Pavd 6 Sl,,ného, Rybka z Berúna, mlynáři přísežní, majíce přísahu
z rozkázánie královy milosti a páně správcova od pánáv
Staroměstských sobě danú a podle té přísahy jsúce obesláni, aby opatřili mlýny a jezy jich v držení vod
a jednomu každému mlýnu podle miery a cajchuov starodávných jezy k držení vody vyměřili a cajchovali,
potom také i mlýnám staroměstským obecním novým
nad mostem jez k držení vody vyměřili sú a vyměřivše
v plné radě osobně stojíce pod již psanú přísahú svú
jednostajně a z jedné vuole nálezem svým svrchupsaným
mlýnám novým obecním nad mostem skrze Jana Vyzřie
vena přiřkli sú, ahy držali a držeti mohli páldruhého
lokte zvýšie bez šesti prstuov nynie i budúcně bez pře
kážky. Act. die Undec. m. virg.
3. 1454, 24. řijna. - Rukop. é. 2105 f. 29. Officiales pontis emerunt pro communitate molendinum parvum in navi in primo ordine parvorum molendinorum et
sub molendino regis situatum erga Johannem Mnich
pro XVIII S. gr. Act. fer. V. ante Simo et Jude.
4. 1454, 4. prosince. - Ruk. č. 992 f. 240. Jakož
sě jest stala výpověď panem Matějem Dubcem mezi uroz.
p. p. Jiříkem z Kunštatu a z Poděbrad etc. a pány i obcí
StaT. M. Pro z jedné a p. Pešíkem a p. Janem z Dražic
z strany druhé p. purgmistr a páni konšelé i všecka obec
výš psaného města Pražského té výpovědi chtieee dosti
učiniti propustili sú i mocí tohoto zápisu propúštějí svrchupsaného p. Jana z Dražic, dědiCI! a budúcie jeho ze všech
zápisuov a závazknov, jimiž sě jest on týmž pánám a
obci, vše knihami městskými, miesto nebožtíka p. Pešíka,
strýce svého, zavázal, i také ze všech počtuov a úřa
duov.ungeltových, mostních i mlynnýchsvobodny a prázdny,
neb jest tomu závazku dosti učinil, jakož pak již pravená
výpověď p. Matěje Dubce svrchupsaného šíře okazuje
a v sobě zavierá, neb prvepravení páni a obec tu výpověď držali jsú, ddie a držeti mienie. Act. fer. lIlI. anle
Nicolai.
5. 1461,15. srpna. - Ruk. č. 992 f. 257 a 2119 f.
L 6. Ve jméno božie amen. Já Marek, mlynář na mlýnieeh pánuov Staroměstských u mostu, vyznávám tiemto listem obecně přede všemi, kdež čten neboli čtúce slyšán
bude, že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocen jsem a
neduživ na těle toto mé. poslednie porucenstvie zřiedil sem a zpósobil - : Najprvé a přede všemi věcmi
činím a ustanovuji slovutné a opatrné lidi p. Václava od
dítek blíž mostu a Jana Sosnovce, měšťany Star. M. Pr.,
přátely mé dobré, oba společně a nerozdielně, pravé a
mocné poručníky Margrety, manželky mé, Šimona, Janka
a Sigmunda, dětí mých i jejích, a podle toho také i všeho
statku mého - . Potom pak ten všeckeren statek muoj
_ po mé smrti mocně oddávám manželce mé a dětem
již jmenovaným k rovnému a na rovný mezi ně rozdiel.
A kteréhožby koli z týchž dětí mých Buoh prvé nežli by
let rozumných došli, od smrti neuchoval, aby diel tak
umrlého na jiné děti živé i na mateř jich, ač by v stavu
vdovském trvala, připadl plným právem a tak až do poslednieho. Pakli by sě táž manželka má snad vdala, tehdy poručníci moji prve psaní již dielem jejím otbudúc děti
s diely jich vedle rozšafnosti své opatřte, jakž sě jim
zdáti bude najlépe. Tak vždy však, aby peněz dieluov
sirotčích nikoli nedávali na úrok. Dále tomu chci i tak
poručníkám mým porúčiem a rozkazuji, aby což dřievie
i jiných věcí společných jest, sekyry také, nebozezy i jiná
nádobie a potřeby k mlynářství a tomu řemeslu příslušná
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rozprodadúc penieze za ty věci přidali na polepšenie dielóm
toliko sirotČÍm. Kterýmžto sirotkóm také chci, aby kaž·
dému z nich po jedné peřině bylo přidáno a manzelka
má proti tomu ostatek rúcha loznieho, což lío koli jest,
sobě k svému dielu také vezmi. Než kožich muoj lysý
ať prodán jest a z toho sirotci ať jsú na zimu přioděni.
Item porúčiem, aby ihned po mé smrti dva postavy sukna
z obojích dí1uov, totiž sirotčích i manželky mé, byla kú·
pena a na oděv chudých přátel mých u Poděbrad bydle·
jících ve jméno božie za mú i mých předších duše roz·
krájena a rozdána. Než mateři mé chci aby kopa gr. hotových peněz byla dána. Oznamuji pak, že Petr, domov·
ník domu mého, kterýž mám v Nov. M. bli~ž Pořiečské
brány, dlužen mi jest XI k. gr .. it. Jakub Cech, pekař
z Litoměřic, zuostává mi ještě dlužen pět zl. uh. O tom
svědomo jest Pavlovi Sobkovi a Truplovi z Litoměřic.
Dále oznamuji, že mám peněz hotových českých starých
gr. čtyři kopy XXII gr., míšenských starých i obecných
XLV kop a bez jednoho puol kopy gr., Horských [Kutnohorských] peněz XVI;II k. XLVI gr. a čtyři penieze-.
Ten pak duom muoj na Nov. M. Pr. šacuji a pokládám
za XL k. gr. Kteréžto penieze i dluhy porúčiem a otdá·
vám manželce mé a dětem mým prve psaným vedle jiného statku mého obyčejem již vypsaným. Na potvrzenie
toho prosil sem slovutného Jana Slepice, rychtáře, mú·
drých a opatrných pp. Pavla Czipsera a Jakuba Sobka,
konšeluov přísežných Star. M. PL, že jsú pečeti své dali
přivěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán 1. b. ;)c šedesátého
prvnieho tu sobotu po sv. Vavřinci.
6. 1492, 6. června. Staré letopisy str. 249.
V ochtab sv. Petra a Pavla byla veliká bouře v povětří
- takže mlejny obecní nad mostem zbořilo, krom té
věže, kterouz vodu vedou do Star. M. mlejnice se
zbořila.

7. 1525.
Rukop. Č. 1047 M f. 19. (Martin Válenaj nožíř o voheň.) Jan starý z celnice na tu přísahu,
kterúž má při cle, vyznal: Když sem seděl v okně v celnici, kde Se clo vybírá, i slyšel sem, all cos luští. I já
mně!, že prší kroupy. Já pohledím na zemi ano nic
i vyšel sem ven i pohledím an š!ejferna hoří v prostředku.
1 zavolal sem hospodáře a řekl sem jemu: nelekej se,
zle se děje. A on vyšel ven i pohleděl. Já víc nevím. Václav, tkadlec plátna, bratr hospodáře z celnice od mo·
stu: Když sem vyběhl od mistra svého z domu a již
hořelo a když sem přihěhl k šlejfírně, viděl sem, an právě
v prostředku hořelo a svisle oboje ještě stály. - Fabianus Priffer Almanus: Když sú v celnici zvonili ve
zvonec a šturmovali, když to hořelo, a já běžel sem
s svým tovaryšem Blažkem i viděl sem, an hoří šlejferna uprostřed i všudyvokolo. - Blažek, služebník z apoteky
od Johannesa od sv. Klimenta: Když sem přišel k tomu vohni, najprvé to sem viděl, že střecha hoří právě prostředkem
té šlejferny. - Johannes, hospodář od mostu z celnice:
Byl sem v světničce dolejší a J ohannes staraj mne zavolal ven a já řekl, což jest. A on pověděl: Zle se děje,
poď ven na most.· I ukázal mi k šlejferně; a já pohledím i
uhlídám, aň jiz voheň hoří jako v puol střeše z té strany
k věži rourní. A mlynář mi sám pravil, že jest byl v taj
šlejferně ten večÍr blízko k hodině na noc s Petrem
šlejféřem a s Pikhartem šlejféřem Sekernajm a s Janem
Tukem nádeníkem a že jsú všickni byli odešli a on šlejféř
Sekernaj najdéle po nich v šlejférně zuostaL A Burian
pilař ke mně mluvil: Kdyby mlynář ve dne dělal, co
má dělati, a ne v noci. Ve dne vsirče sekeru na ramena
chodí a v noci pak s světlem dělati chce.
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Vondřej Šlechta nožíř: Když seru já přišel k tomu
vohni, to sem viděl, že jest již byla na šlejferně střecha
prohořal~, a bylo od boudy Martinovi ajsa na dva šáry.
- Jan Zalud nožíř: Ten den před večerem, než to hořalo, byl mlynář v šlejferně, zestrka! ramena do hřídele.
I ne moha pro tmu dělati i kázal sobě rozsvietiti louč a
já mu jí svítil a potom sem jí dal Petrový šlejféřce. I šel
s tím pryč. - Václav Košák sladovník: Když sem přiběhl
k vohni, prve ještě než k šturmu zvonili, již jsú ty šlejférny vnitř prostředkem horaly všecky. - Duchek šlejféř:
Když jest Martin nechal díla ten den před tím vohněm,
i přišel ke mně, optal se, brzo-li půjdu domóv. A já
řekl, až ten křes dodělám. A on pověděl: Já! nemohu
nic pomoci, bolí mě hlava. A já řekl: Jdi domóv, však
já již to sám vypravím. A on šel domóv. A potom když
sem já kolo vypravil i uhasil sem svój oheň i šel sem
po šlejférně. A mlynář nosil ramena do kola Petrova.
A vo tom sem řekl: Kováři, ty voheň ještě děláš? A on
řekl: Neb nemohu viděti, kterak mám kř~sati. I s tím
sem šel pryč a mlynář tu byl s nimi. - Simon šlejféř:
Když sem šel já z šlejférny ten den před tím vohněm,
zuostal po mně kovářskaj šlejféř a obcházel okolo kamene
s loučí hořící. A Jíra Mrkoli také zuostal, ale on se hned
strojil domóv. A když sem šel domóv, viděl sem, an
mlynář stojí sám druhaj před mlajny sladovými. Pabian nožieř: Když sem tam na zajtří ráno po tom vohni
přišel i optal sem se kovářského šlejféře Pikharta, kdo
jest zde včera najposléze byl. A on pověděl: Já sem byl
a mlynář. A pověděl mlynář k němu, že při tom světle
již nemuož dělati. A já řekl: Ale číl-lis to nebo jaký
dým? A on odpověděl, an bylo jako ňáká pára od těch
vohňuov, které prve měli a je uhasili.

8.
měli

1525.

Tamtéž f.

O

21.

(Nožíři,

kleří

místa k broušení v šlejférně (to škrtnuto). Mezi viktorinem Syrovcem, Petrem šlejféřem, Vítkem, Cibulářem, Janem Vopršalem, Vavřincem Voborníkem, Jakubem šlej féřem a
Machem šlejféřem z jedné a Martinem Válenajm z strany druhé.) Blažek, tovaryš mlynářský vyznal: To sem viděl, když sme
k tomu vohni přiběhh, najprvé,žejest voheň vyskočil ven z šlejferny tím voknem Váleného. - Jan Tuk nádeník: Když
sem uslyšel křik, ze hoří, i běžel sem a mlynář oievřel
šlejfernu a když smé vběhli do šlejferny, to sme viděli,
že jest nic jiného ještě nehořalo, než to místo a budka
jeho Váleného hned vnitř. A byla budka zavřena a já
udeřil sekerou a srazil sem zámek a lili sme vodu. Václav mlynář od mostu: Když jsem šel po večeři do
šlejferny i přijdu z a věž i na 1 á v k Y i uhlídal sem voheň, an z boudy Váleného voknem plápolá; tehdy sem
já prchl zpátkem a udeřil sem sekerou na ml Ý nic i
pekařskú na dveře a řekl sem k tovaryšuom ven. A tovaryši jsú hned vyběhli a lili vodu do toho vokna a
na tu boudu. Potom sem odmekl spěšně šlej fernu i
vběhl sem tam.
A ještě nikdy nehořalo v šlejférně. A
bouda Váleného byla zamčena. Kázal sem Tukoví zámek
sraziti. A když srazil zámek a dvéře se otevi'ely a ihned
jest voheň skočil těmi dveřmi pod kro\'. A :iá křikl: Jiz!
se zle děje. I bězal sem zase na lávky a lid sem obracel
na mlýnici pekařskou, aby vobíjeli. A prosil sem jich pro
P. B., aby vobíjeli. - Linhart, hospodář ze dvora panského nad mostem, a Burjan, pilař od mostu, svědčí totéž.
- Václav Straka, písař rychtáře dolejšího: Když sem
tam přiběhl, to sem viděl, že jest hořalo v té boudě,
která jest byla mezi kolem předním a druhým
podle něho z šlejferny. I pak sem bězal k městu pro lid;
než sem se zase vrátil, už všecko hořalo.
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9. 1526, 24. ledna. Rukop. Č. 1128 I f. 2. V té
pn mezi Viktorinem Syrovcem, Petrem šlejféřem, Vítem
Cibulářem, Janem Vopršalem, Vavřincem Voborníkem, Jakubem šlejféřem a Machem šlejféřem z jedné a Martinem Váleným z strany druhé, kdež jeho vinili z toho, že
zúmyslně a příčinú jeho statek obecní jest spálen a oui
podle toho že jsú škodu vzali a na těch místech jim strojové shořaly, kterých jsou k své živnosli potřebovali.
Nebo on v boudě oheň jměl a z té boudy se zapálilo.
Prosíc v tom za opatření, poněvadž oheň ten vyšel, kdež
on dělá, a tou jeho neopatrností že sú o živnost přišli.
Proti tomu on Martin odpíraje pravil, že jest on jak
zlV žádnému nic zúmyslného neučinil, ale zachovával jse,
jako dobrému záldí. Aby měl sobě škodu ciniti, že jest
takového nerozumu nikda nebyl, aby sobě měl zlé činiti
a o statek svůj se nebo jiné připraviti. A poněvadž jsou
takovou žalobu učinili, zádal, aby to provedli, co sou prožalovali. K tomu od puovoduov mluveno, že mlynář
ohledával každý večer ohně a boudy a když mluvil k ně
mu, že zamýká svou boudu a že k němu přihlédati nemuože, a kterak on oheň opatruje, že neví. A on že ho
bezpečil, aby se nestaral nic, že on to opatruje dobře.
A na to spo!ehši potom z jeho boudy vyšel oheň. A na
to pokázali svědomí.
Tomu Martin odpíraje pravil, že tomu odpírá, aby
z jeho boudy oheň vyšel, nebo jeho bouda najposléze
shořela, a kdyby se ta měla zapáliti, že by najprvé a ne
najposléz shořela. Mluvě k svědkuom, že ti se srovnávají
s mlynářem, že jsú čeleď jeho všecka, a to tudy že on
sám lam byl najposléz i s ohněm a v noci deJal a po
něm Martinovi jiní tam zuostali. A poněvadž on tudy chce
to zastříti a na jiného podati, aby jse sám z toho vytáhl. Nebo těm svědkóm to se netrefí, aby voknem oheň
vyskoči!. A kdyby to bylo najprvé se stalo, byla by najprvé shořela boud.a. Na to svědky pokázav žádal za opatření pravě, že by to pokázati chtěl, že od proslředku té
šlejferny zapálení se stah Proti tomu nožíři mluvili, že
toho neumějí vykládati a tak vtipní nejsou, než p. purgmistr a páni aby to rozvážili, ač dotýká, že by čeleď
mlynářova byla; však že jsou ještě jiní svědkové a že tB
jeho svědkové v tom se trefují, že jest od prostředka
shořalo, neb jeho bouda v prostředku byla. A jakož toho
dotýče, že by někteří po něm byli tam, muoz-li toho na
koho podati, že oni jemu toho přejí.
Tu p. purgmistr a rada vypovídají: Poněvadž
svědkové puovoduo seznávají to toliko, že by oheň
z boudy Martina Váleného vyskočil najprvé z vokna, ale
aby od toho ohně kde co jalo aneb chytilo, toho nedokládají a také toho neseznávají, aby on Martin Válený
jakého ohně v své boudě zanechal a jeho všetečností aby
ten oheň vzešel, a on Martin Válený dal mluviti, kdyby
z jeho boudy oheň jíti měl, že by bouda jeho musela jse
vnitř zapáliti a najprvé hořeli, ale že jest najdél stála a
díl že jest jí i neshořel a puoda že jesti i celá zuostala,
a oni puovodové, aby tak všeho nebylo, tomu jsou neodepřeli, a,z toho jest rozuoměti, že jest nemohl jse lu
zníti oheň. Nebo kdež jse oheň znímá, najprvé taková
věc shoŤívá a jse zapaluje. Poněvadž jiní zuostavše po
něm tam sou svítili a smradu žádného ani doutnání z boudy jeho jsou necítili, a poněvadž svědkové jeho Martinovi
seznávají dostateeně, ze ne tu v boudě nebo u boudy
jeho hořelo najprvé, ale v prostředku šlejférny, i z těch
přičin jemu r-Iartinovi na tento čas dává se za právo, takže
tou zalobou na se učiněnou jim puovodím povinen není.
Ac\. díe Mercurii post s. Vincenc.
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1528. (Phjmy mlýnské a mostni) Rukop. Č. 332

8. Počet mostský fer. lIlI. post ' 0Jieolai anno
XVCXXVIII.
Strahovská brána prima pars Ln k. XLII gr. 3 d.,
secunda pars XLIIII k. L gr. 3 d. Summa XCVII k.
XXXII gr. VI d.
'Kartouzská brána: Sum ma XXXIX k. LIl gr. 1 d.
prima pars XXV k. LI gr. III1/z d., secunda pars XliII k.
Písecká [brána]: Prima pars IX k. XXVI gr. 2 d.,
secunda p. V k. XLVI gr. 1 d., summa XV k. XII gr.
1 d.
Celnice: Prima pars l'/2 C III k. '/2 gr., secunda
pars C k. LIlII gr., summa CCLIII lL 55 gr. 2 d.
Clo malostranské: Summa XXIII k. XXXVlI1j2 gr.
Mlýn nad mostem: LIX k. LVII gL prima pars,
XXXI1'/z k. III gr. 2 d. secunda pars; summa XCII k.
XXX gr. 2 d.
Rour)' dolní: Prima pars CXXV1/2 k. II gr. V d.,
secunda pars LIX k. XXXIII gr. Vll. d. SU!llma CLXXXV lL
VI gr. 3 d.
Mlýn horní: Prima pars XIX k. XI' I, gr., secunda
pars XXI k. VI gr. 1/2 d. Summa XL k. XVIl1/. d.
Roury horní: Prima pars CXXXlII1/, k. '/2 gr., secunda" pars LXXII/2 k. IIl1/. gr. Summa n C V k. Xln gr.
Slajféři dolní: Summa W/z k. XXIII gr. IIlIl!. p.
Kroupník dolní summa lIl/. k. YHl /z gr. Plalnéri 11/2 k.
XXII1/z gr. Stojany dolní IIIl1/z k. 1/2 gr., šlajféři sekerní horní V k., platnéři horní 1'/2 k., za vepře XCln k,
LUII gr. lIlI ' /. d. Paulus od vody rourní: prima pars
XCVII k. XXXIIl1/. gr., secunda pars LXI k. IIII1/z gr.
Summa CLIX k. VII gr.
Přívoz pod mostem : prima pars VIII k. LVIII gr.,
secunda pars XV lL XVII gr. '/2 d. Summa XXIIII k.
XV gr. ,/. d. Přívoz nad mostem V k. Přívoz v Podskalí XXV k.
Za vobilí CLXXIIlI k. VI gr. 2 d. Z vápenice: prima pars CLXIJI1!z k. IX gr., secuncl.a pars CXL k. IX gr.
III d. Summa CCCIII k. XVII gr. VI l / 2 d.
Za Mikuláše písare XLIIlI k. XXXI gr. Wh d. Za
koně LXIIIl1!z k. 2 gr. 1 d. Ouředníci staří CLIIJI1!2 k.
lIlI d.
Horská a Poříčská brány L gr., od vína Ph k.
XVI gr., za třísky V k. XLIX gr. VII/. d., za prkna
LXII k. XXIIII gr. Za prachy XLIX k. XL gr. VI d.
Ourokóv zaddalých XLVI k. LIlII gr. 3 h. Ourokóv sv.
Havelských LXI k. V gr. III h. Ourok sv. Jiří XLUlI k.
LIX gr. V. d. Za duom od Jiříka pergameníka X k. Za
sena s luk XXVII k. XI gr. P/2 d.
Snmma summarum toho všeho nadepsaného přijmu
IIm·IIIC XXX k. XLVI gr. V d.

11. 1561, ll. června. Rukoj>. Č. 990 f. 358.
Jakož jest Alžběta, vdova po někdy Jakubovi Vopičkovi
kronpníkovi obvinila Bartoloměje ::otennberského a Kříže
Sk řítka, Šlejfíře, z toho, ze oni dva příčinu davše nebo
Jakubovi, manželu jejímu, když jest šel na st ou pn, outok
na něho učinili a potom dále jej bili i mordovali, takže
on od toho zbil [ chřádl až tři nedělí. I maje umříti toto
jest mluvil a omámil, že od ničehoz jiného nemusí s světa
sjíti, než od toho jejich bití. Protož ona žádá proti nim
za právo a za spravedlivé opatření. Proti tomu od 'obviněných jest mluveno, že tomu odpírají, aby oni na nebožtíka Jakuba outok učiniti a jej bíti měli, až by od
toho umříti musel, než tuto zpníyu o tom činí, že Bartoloměj maje jíli domnov zarazil jest vodu, aby kolo nadarmo nešlo a škoda se nestala, jakož toho se mnoho
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I tu jest nebožtík jim domlouval a tak nějaká
hádka mezi nimi byla, ale nic jemu neublížili a ničím
povinnovati nejsou, nebo on nebožtík před hody vánoč
ními maje jíti k stolu božímu oznámil, že s nimi Bartolomějem a Křížem nic nemá a na ně se nehněvá - . To
se ukazuje, že jest nebožtík v hlavu vražen nebyl, než
jiná nemoc jest mu byla a prym měl a tak od toho
i umřel - .
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž se
jest to z pruovoduov našlo, že nebo Jakub Vopička k té
svádě, kteráž se při mlejních obecních mezi ním a Kří
žem Skřítkem a Bartolomějem Štermberským, v níž jest on
Jakub Vopička zbit a ztlučen, sběhla, řečí i skutkem příčinu
dal a potom leze i dotazován jsa, od čeho by stonal, to jest
oznámil, že neví a jim obeslaným to všecko, col, se jest
sběhlo, odpouští, z těch příčin dává se jim proti ní
AlZbětě za právo, že jí takovou žalobou podle práva povinnovati nejsou. Act. die Barnabae. 1561.
12. 1564.
Rt/kop. č. 991 f. 144. Jakož
jsou do rady před pana purgkmistra a pány podány od
pánuov úředníkuov mo,tských strany Václav Krocín, písař
při mlejních obecních nad mostem Pražským, jakožto
původ a Lukeš Raušar, pekař, obeslaný k vyslyšení O to,
což jest on Václav sobě do něho Lukše ztěžoval a jej
před výš dotčenými úředníky vinil z toho, že nebezpečenství své života od něho trpL iakž m'l Lukeš rozličné
pohrůžky činí, též zrádce jem~ dává a tak ho na poctivosti dotejká, i štusy také na' potkání dával. I nalezli
páni, že jest on Lukeš proti služebníku obecnímu a pří
sežnému, řád a právo opovrhnuv i pohrůžky jemu čině,
toho dopustil, pan purgmistr a páni jej Lukše do svého
trestání bráti ráčí.
13. 1564,13. srpna. Tamtéž. Jakož jest předešle jistá
vejpověď od práva tohoto mezi Václavem Krocínem písařem přísežným ph mlejních obecních nad mostem, z jedné
a Lukšem Raušarem, pekařem obecním, stala se taková,
že jest jemu Lukšovi od práva bylo nalezeno, aby jemu
Václavovi Krocínovi nápravu, kteráž mu nalezena byla,
podle práva učinil, kteroužto on Lukeš po písaři zacav
říkati a činiti v radě, jakž pořádek pána ukazuje, té jest
potom vykonati nechtěl, ale v tom jest před právem
takto promluvil, že tomu rozumí, že by měl odprošovati.
I neublížil jest Václavovi nic a také ho odprošovati nechce
a nebude. Kdež pak slovy těmi, a odporem tím on Lukeš
stolice J. Mti Cé, jakožto krále Ceského, duoslojenství též
i právu a úřadu, poněvadž každému náld.í právo ve vší
poctivosti a vážnosti míti, v pokutu hrdla ztracení právu
jest upadl, avšak p. purkmistr a rada, prohlídajíce v tom
k některým příčinám, jemu Lukšovi tuto milost činí a
poroučejí, aby on odsud a z tohoto práva se vyprodal a
z měst Pražských do třetího dne pořad sběhlého se vypravě a
vybera, do nich zase pod žádným vymyšleným zpuosobem
nyní i na časy budoucí bez vědomí a povolení p. purgmistra, pánuov, též práva nevcházel ani nevjížděl a to
pod pokutou výš dotčenou na hrdle trestání. Act. postridia Stephani inventi.
14. 1561). - - ~tlkop. č. 991 j. 232. Jakož jest
Vít mleč obvinil Annu Safránkovou z nářku poctivosti,
ze jest o nčm mluvila, že by zlodějsky se chovati měl,
kdyz na mlejních obecních sloužil a pro zlodějství odtud
mu odpuštění dáno, že slady kradl a ona ze by ho v tom
ochraňovala, když měl od rychtáře býti vzat, ona ty slady
nosila pryč a do záchodu sypala. A mnoho vajše o něm
mluvila, nemaje k tomu žádné příčiny, jsouc sama dosti
zlehčená, směla jest naříkati jej i manželku jeho. Proti
tomn od Anny Šafránkové jest mluveno, aby ona to měla
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mluviti, tomu odpírá; nez ze manželka jeho, když ony
tam nad husemi sedíce o něco se pohodnou, tehdy jemu
žaluje - . Tu p. purkmistr a 1;ada - vypovídají: ! Poně
vadž Vít mleč obviniv Annu S. z nářku poctivosti to jest
po kázal a ona jest toho zase neodvedla, aby o něm Vítovi za slušnou a hodnou příčinou to mluviti mohla anebo on
čeho se toho dopustiti jměl, z těch příčin dává se jemú Vítovi proti ní Anně za právo, takže jest jemu tou žalobou
i nápravou, kteráž jí od práva nalezena bude, povinnovata
a tu do dvou nedělí vykonati má. Act. postridie Valentini
1566. (K tomu zapsána jsou v rukop. č. 1048 f. 19 tato
svědomí:) Lucia, mlynářka od mostu svědčila: Jest tomu
více ndli rok, když se hádaly něco s mlečkou. Tehdy
sme jich .prosily, aby se upokojily z obú stran. Tehdy
řekla ta Safránková: Milý bože všemohúcí, to se mi odplacuje za mý dobrodiní, ježto sem jí mnoho dobrýho
udělala, že kdyby mne nebylo a hospodáře, že by přišel
k veliký těžkosti, že sem se k tomu při trefila před mlejn,
když sladovníci rozprávěli, že by měl Vít mleč a žena
jeho husy sladem krmiti, a ona že jest běžela k němu,
kde jest byl tam u Lukše a že jest nalezla slad na neckách
a pověděla hospodáři tomu, kde byly, Lukšovi: Milý
Lukši, že se zle děj e, přij dOtl starší sladovníci, chtějí
ohledati; praví, že mleeka krmí husy sladem. Pro P. B.
nějak to sprav a schovejme jej. A on přiběhši popadl
ten slad a schoval jej pod vál a namátli na necky bílejch
votrubů.

Lidmila Kroslíkovic: Budu! pískati na něj, když tomu
chce jeho zena, že jest měl slad na podlaze. Já se jí
ptala, kde že jej bral; ona pověděla, kdež by jej bral, než
kradl jej. Chovala sem dítě stojécí u mlejna. Byli tu
starší sladovníci, rozmlouvali sobě vo mlečovi, kde on
bydlí. Pražák jim řekl, naproti p. Chotkovi. Podmež tam
a zděláme ho. Piljdem tam, že on nezví, a ohledáme,
má-li ten tam slad. Když sem to uslyšela, rychle sem bě
žela k Lukšovi a ony byly dvéře u domu přivřeny. Já
běžela k husem a ten sem slad vyndala z koryt, namátla
sem bilejch votrubů, vsypala sem jej pod schod do smetí.
Já jdu na podlahu a on taky tam slad leží; já vykouknu
z vokna a oni starší stojí u domu a mlečka tehdáž ležela
v šestinedělích, bylo jí dva dni, skočila s lůže, stiskla
ruce: Milý ženy, zavřetcž mne v hrsti. A my s LuHovou
smetaly sme ten slad, daly sme ho něco do záchodu a
něco pod vál. A tak sou přišli starší sladovnici s rychtářem, nic jsou nenašli, ani jednoho zrna. Koupila sem od
mlečky puol strycha mouky bílý, přední m~uky.
Bylo
před vánoci.
Ptala se mne paní Barbora Safránková:
Kdež si tak pěknou mouku kupovala. Což vy na to paní
Barboro dbáte? Jen vy mi peníze dejte, já vám mouky
zjednám tak pěkný. Dala jí na věrtel, ty jí mouky koupila. A já když sem šla k mlečce po tu mouku podruhý,
prosila mne mlečka bohem svatým, abych nepravila žádnýmu, od koho ta mouka jest. Žádnýmu sem toho nepravila, až teď tobě Lído, tohě Salomeno, tobě Káčo.
Kdy" tomu chce, budu! praviti a na ni ukazovati. Když
na sebe dobývá meče, vytrhnut jej všecken. Budu to mluviti v plný radě, že se bude za ušima drbati. Ženy! Což
mluvím, já toho nezapřím; netřeba na mne svědkuov.
Poznám se sama, neb to ukáži LuHem pekařem a Lukšovou pekařkou, neb jsou toho času byli u nich, o čemž
Lukeš dobře ví.
15. 1569, 22. ledna_ Rukop. Č. 2157 f. 230. Na
snažnou žádost Urbana mlynáře z N. M. Pr. pp. úředníci
úřadu mostského, t. č. p. Syxt z Ottrstorfu, p. Jaroslav
z ;';Iutěnína, Pavel Podkotecký a Vavřinec Hradištský,
najali jsou kroupník neb mlýnec v žlabích pod mlýny ve-
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likými na zpuosob takový, že dotčený Urban na mále
ani na mnoze od domácích ani přespolních lidí a souse.
duov přijímati a jim buď žita a pšenice a ječmene mlíti
nemá, než toliko sám k své potřebě, což by bezelstně
potřebo7ati mohl, toho mlýnce požívati a nic jináč bude
moci. Uroku do úřadu do roka platiti má 5 k. gr. č. _
Stalo se v sobotu den sv. Vincentia 1569.

16. 1571.
Tamtéž f, 241. (Instrukcí Jakuba
Matyášovského, mlynáře ve mlejně nad mostem.) Smlouva
mezi pp, .ouředníky mostskými mlýnu nad mostem - a
Jakubem Matyášovským stala se taková: Že týž Jakub
mlynář na ty mlýny jest za hospodáře přijat a pokudžby
tu práci a opatrování na sobě držel, má dobrým a pilným hospodářem býti, zvláště při těch mlýních a šlejfernách, pokudž nejvejše možnost, rozum a pilnost jeho postačiti bude moci. A zvláště při ohni a s světlem chození
i také při komíních, kdež sám předkem šetrně se má
míti a k čeládce do všech mlejnic i do šlejferen, zvláště
pak easu večerního a nočního přih1ídati, pro všelijaké pří
hody, a to nejméně jednou nebo dvakrát za noc anebo
jakž by kdy potřeba kázala. Také aby dohledal k čepům
a k železum mlejnským, aby se často loj em napouštěli.
též i do truhel, kde se mouky dělají. A sám předke~
střízlivě se chovaje doma vždyckny býval a čeládku všicknu z obou dvou mlejnů k tomu měí, aby doma
bejvali ve dne i v noci a těch věcí, kteréž sobě svěřené
mají, bedlivě vyhledávali a to, což čího jest, jednomu
každému zase spravedlivě navracovali. A za takovou práci
svou mlynář z .těch mlejnu i také šlejfíren čtvrtý díl má
míti, chyba pulérny a malého mlejnce, z nichžto samým
pánuom plat náleží [mezi řádky nadepsáno: kromě valchy
jirchářský.] Také zase z čehož kolivěk čtvrtý groš béře
ze mlejna a ze šlejferen, má a povinen jest z užitkův
svých také čtvrtý dí! platiti a dávati na všecky potřeby
dělníkum jakýmžkoli k těm věcem potřebným.
Nejprvé co se dotýče lesuov, z nichžlo se kola na
vodu dělají, paleční, čelní i vodní kola, na takových lesuov kupování i také dělníkuov od týchž kol a potřeb
dělání čtvrtý groš dávati má a nic méně při dělnicích
sám bývati. Pakli chce sám mlynář dělati a můž s to
bejti, tehdy od takového díla od kola čelního palečního
od hřídele, pastorka, kola vodního, od každého zvláště
po 15 gr. č. páni jemu dávati mají.
v
Item kováři od svařování zdieří, čepuov nakládání,
vreten ocelování, od želez vos tření a ode všeho což se
koliv ku potřebám těch mlinů svařuje a z staréh~ železa
vopravuje neb předělává, mlynář též čtvrtý groš dávati
má. Což se pak dotiče díla z nového železa, to na panský náklad jíti má; ale mlynář sám od sebe bez vědomí
pp. ouředníkuov a písaře mlejnského a také i hospodáře
ma takového dáti dělati nemá.

Item což náleží k jezu pro zdržování vody na ča
slíce, z nichžto se koly k přebíjení jezu dělají též také
na dělníky, když se jez přebíjí, dusí a zastírá mlynář
vt
'
,
C ,;rty groš dávati má.
Což se pak vopravování jezu dotY,;;e, jako záplav, dlažení a rumování, to páni sami na
SVU] ygroš ?pravovati mají. A mlynář má toho pilen býti,
aby casne Jez hradil a rum oval pro nedostatek vod. K tomu také při každejch dělnicích má sám býti a dohlídati,
aby takovým mlynářům ani duchodum obecním nějaké
ubHzení se nedálo,
Což jiného potřebného jest do mlejna na vobloučí,
halštriky, řičice, plátno, necky, habří, luby, vidly i také
na luj a na svíčky mlynář má čtvrtý groš dávati. Než
chvostiště do mlýna má sám kupovati.
y
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Když se koliv kámen koupí, mlynář má na každý
čtvrtý groš dáti a má jej sám bez panského nákladu vykrouziti a smělku nemá nikam vobraceti bez vědomí pánuov ouředníkuv. A prodá-li se smělek, má v tom mlynář míti čtvrtý groš.
Jestliže by v žlabích který prkno utrhlo mezi koly
to ihned z společných prken má se opraviti a mlynář má
se toho dotýkati a dělníkům od takového díla čtvrtý groš
dáti. Než což by se znovu dělalo, jako špunty, jochy,
koly, stativy a jiná díla, to sena panský náklad dělati
mají.
Co se zimního času vosekání kol dotýče, tu mlynář
nočního času sám s čeládkou svou bez panského nákladu
vypravovati jest povinen a páni ouředníci ve dne na to
nakládati mají. Kdež on mlynář také přítomen má býti
a dělníky zpravovati. Co se pak žita braní z k a š n y
ob e c n í pro pečení chleba mlynáři a čeládce jeho dotýče, toho on mlynář ani sám ani skrze čeládku svú nemá bráti ani nižádnejch měřic od hrsti na mouku zanechávati, ale což se jemu od pánuov ouředníkuov a písaře
odměří na chleb za tejden, to a nic více má dáti sobě
smleti a z toho chleba napéci. Kteréhožto chleba má sám
toliko s čeledí svou a komuž při těch mlejních vedle
vyměření náleží, požívati a jinam, nežli náleží, nerozdávati, tak aby v tom šetrnost byla, aby takový chleb se
nerozptyloval a komuž by nenáleželo, nepožíval. A páni
ouředníci mají to uvážiti a vyměřiti, co by kdy kterého
týhodne a jak mnoho žita na chleb pro čeládku se potřebovalo.

S strany měřičného obilí, hned jakž kdo do mlejna
přiveze a směří, mlynář, muže-li pro práce, má tu příto
men býti a pilaře k tomu míti, aby ihned měřice odjím~~,. též_od hrstí ode všech ve mlejně, a takové všecky
meTIce d o k a š n y a nejinam nošeny býti maj í. Jestliže
by pak kdo nočního času do mlejna co přivezl, tehdy
to mf opatřiti a sám také přítomen býti, aby tu nic duchodum obecním nescházelo. O čemž výšejí o všem pí·
saři, kterýž jest vystavený, k dohlídání jest poručeno.
Kdyby se obilí z k a š e n vyměřovati mělo toho mlynáři ani zádný nemá se dotýkati bez přítomnosti'p p. ouřed.
níkuov a písaře a při tom také mlynář býti má. Od kterýchžto kašen mají míti pp. ouředníci klíč jeden a mlynář
druhej, tak aby zádnej bez vědomosti toho se nedotýkal.
Mlynář má pilně k tomu dohlídati, když se obilí
ve mlejně mele, aby čeládka v tom ve všem spravedlivě
se chovala a obilí za jiné obilí ani obilí za mouku pro
záplatu nedávali a nevyfrej matčovali, ale jaké kdo obilí
do mlejna přiveze, z toho také aby každému mouka dána
byla, aby lidé, kteříž do mlejna vozí, neměli se oč spravedlivě domlouvati.
Co se prachů v dotýče, předně mlynář nad tím bedlivost míti má, aby smetipracha k tomu měl, aby pilně
prachy vedle zpusobu starobylého smetal a sám také
k ternu dohlídal, kterak a kde se smetá, aby ani těm_
kteří do mlejna vezou, se neubližovalo, ani také to, coi
by k obecnímu dobrému obrátiti se mělo, v ztrátu a
v rozmaření skrze nepilnost smetiprll.chovu nepřišlo. A což
se kolivěk kterého koliv dne prachuov namete, to ihned
?ez meškání má rozkázati na podlahu, kdež obyčej toho
jest, snéstI a po koutech ho (kdož by se; rozptylovati
mohl) ~e?e?hávati, a hned k tomu písaře povolati a, bylo-li
by mozne, 1 pánuov ouředníkú, aby to spatřili, co jest
se ho kdy nametlo anebo přibylo. Takových pak prachuov nemá mlynář sám nikdy, ani kdo z čeledi jeho
prodávati ani se jich kromě potřeby dotýkati bez pří
tomnosti některého z pánuov ouředníkuov a písaře. A pí-
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sař s mlynářem také osobně sami při každém měření býti

mají a to, což se prodá, ihned do rejstr poznamenati.
A což se koli za ně utrží dílu panského, to písař k sobě
přijma má pp. ouředníkum v známost uvésti a peníze
v sobotu položiti.· Kterýžto prodaj prachuv má toliko býti
v středu a v pátek hodinu nešporní, v kterémžto prodeji mlynář také čtvrtý groš má míti.
Cihel ve mlejně mlynář ani čeládka jeho bez jistého
vědomí pp. ouředníkuov nemá žádnému dáti mlíti a komuž toho pp. ouředníci propůjčili, má dáti ode mlení od
každého strychu po 2 gr. č.; kterýchžto peněz polovice
má jíti pp. ouředníkuom a druhé polovice mlynáři, mlečovi ~ tovaryši při tomž mlejnu.
Celedi mlejnské, jako tovaryše, šejdíře, pilaře, mleče,
smetipracha, mlynář nemá na ty mlýny žádného sám od
sebe přijímati bez jistého vědomí pp. ouředníkuov ani
také propouštěti. A pp. ouředníci mají to v svém uvážení míti, jaká by tu čeládka přijímána býti měla, aby
takoví mlejnové hodnou a správnou čeledí časně pro
dobré pohodlí obce opatřeni byli a skrze zoufalú a nedbalú čeleď nehynuli. Učedlníka pak zhola žádnýho na
těch mlejních chovati nemá, tolikéž ani nádeníku ov domácích, kteří z rok do roka dělají, nemá žádných přijí
mati ani propouštěti ani, kterých jiných na obecní díla
najímati bez vědomí a dotazu pp. ouředníkuov a skrze
ně jakých užitkuov postranních sobě k ruce buď jakýmkoli zpusobem obmejšleti.
Co se pil dotýče, odtud mlynář třetí díl má bráti,
buďto v prodaji prken anebo že by se lidem řezalo. Také
zase z těch užitkuov má třetí groš na všeckno dávati,
jako na lesy prkenný, od splavení, tahání, válení a začišto
vání, též za pily a za jiné věci k pile potřebné, buď od želez,
zdeří nebo klik svařování II nakládání, na to má všeckno
třetí groš (kromě toho, což by se z nového železa dělalo)
mlynář dávati má. A ouřezkův společních k ouřadu dva
díiy a mlynáři třetí díl má býti.
Prken nemá žádnej jinej prodávati než mlynář s písařem, kterýžto vždyckny, co se prken a krajin kterýho
dne prodá nebo nařeže, poznamenati a ze všeho spolu
[s] mlynářem počet činiti. A což dílu panského za ta
prkna příjde, to písař k sobě přijma každého týhodne
pp. ouředníkuom má v sobotu položiti. Co se pilaře dotýče, tomu mlynář .travu dávati má a páni lunu 15 gr.
č. na tejden. Při tom taky mlynář má pilným hospodáření býti a k pilám dohlídati, aby na prázdno nechodily,
plechuov nezapuštěly a což více náleží k tém už hospodář
ství dohlédati.
Prken ku potřebám jakýmžkoli mlynář ani žádnej
jinej bráti nem~ bez přítomnosti písaře, kterýž by to
poznamenajíc pp. ouředníknom při počtu oznámil. Též
také on mlynái' žádnému prodávati ani řezati na panskou
škodu nemá, ale aby jich dílové v celosti a zouplna dáváni a chováni byli.
Naposledy mlynář má pilen býti všech věcí, kteréž
k j cho hospodářství opatrování při těch mlýních a šlejfernách přináležejí a ve všech věcech spravedlivě se chovati. A což sám opatřiti s čeledí svou muže bez nákladuv
zbytečních aby udělal, aby zbytečně dělníci, zvláště při
opravkách kol, se nedrželi.
Užitkupv jinejch žádnejch jakemjžkoli zpuosobem mimo
tuto instrukci v ničemž bez vule a vědomí pp. ouřed
níkův aby sobě neobmejšlel a dobytkuov nižádnejch nechoval, ale na tom dosti měl, což jest jemu vyměřeno
a propujčeno. A jestli že by se jemu tu být nelíbil anebo
jestli že by pp. ouředníci to místo jak jináče opatřiti
chtěli, mají mlynáři anebo on jim napřed šest nedělí
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(po straně pnpsáno čtvrt leta) dáti věděti, aby každý svú
věc !V0hl volně spraviti. 1571.
Ríhovi mlynáři tato instrukcí přečtena v úřadu v sobotu den sv. Hada 1. 1574.
17. 1571.
Tamtéž f 246. (Instrukcí písaře
mlejnského nad moslem.) Nejprvé písař každýho dne má
toho pilen biti, kdož by kolí vobili, z kteréhož se mě
řice berou, do mlejna přivezl k semlení, aby z každého
strychu, což se ho kolivěk tu před mlejnem na strychy
odměří, měřici pilařovi vzíti rozkázal. A k tomu osobně
dohlídati, aby pilař, vezma měřice, hned d o k a š n y
o b i ln é vnesl a jinde nikdež jich nezanechával. Co by
se pak koliv kterého dne měřic vzalo, to vše písař do
rejstr má poznamenati.
Item má nad tím pozor míti, když pekaři z domuov
svejch vobilí do mlejna vezou skrze svou čeládku a neměřené do kašen ssejpají, aby měřice z každého strychu
se vzala. Uznal-li by pak to, že by v pytlích více bylo,
nežli po strychu a pekař by oznamoval, že více není,
tehdy nemá toho dopouštěti, aby bez míry se ssejpalo,
ale tu před mlejnem změřilo a což by bylo spravedlivého,
měřice vez·ma, to poznamenati.
Strany pak hrstí obilnejch, kteréž lidé domácí nebo
přespolní mlíti dávají, povinen bude každýho dne něko
likrát za den do všech mlejnic dohledati a což by se
každého dne hrstí přivezlo, spatřiti a sobě poznamenaii
zejména. K tomu také čeládku má napomínati, aby bez
vědomí jeho žádnejch hrstí nezasejpali, leč by prvé písaři okázali a měřice se vzali, kteréž také ihned do kašny a nejinam v přítomnosti písaře nošeny býti mají.
Item písař při každým vyměřování obilí buď z kašny
nebo z obilnice při pp. ouřednících býti má a cOž se ho
koliv vyměří, buď na obilnici nebo k prodaji, to vše do
rejster znamenati povinen bude. Tolikéž co se vydá na
chleb mlynáři pro čeládku každého téhodne od pp. ouřed
níkův aneb komuž kolivěk, má se zapsati a mlynář bez
písaře nemá sobě nic bráti mimo to, což se jemu odmeřL
Item z strany ječmenuov, kteréž smetiprach do stup
na kroupy přijímá, písař každýho dne má šetřiti a na to
se ptáti, co se jich kdy přinese, aby od každýho strychu
též měřice se dávaly a do kašny sypaly. A když se kroupy přemílají lidem, k tornu také aby dohlédal, aby spravedlivě se lidem ,šechno zase navracovalo a mimo mě
řici žádných krup pro nižádného se nezanechávalo.
Item co se prachu dotýče, kteréž smetiprach smetá,
poněvadž toho od starodávna obycej jest, že do téhodne
dvakrát prachy se smetají, k tomu písař přihlídati má
s mlynářem, aby takového smetání nezanedbával a cožkoliv pracbUv namete kterého dne, aby tu hned, kde se
prachy chovají, vnesl a po koutech jich nezanechával.
A když by takové prachy nosÍÍ smetiprach na prachoynu,
pp. úředníci a písai' mají přítomni býti a takové prachy
přehlídnouti, co se jich kteréhokoli dne namete, a po vnešení
takové prachy zamýkati pp. úředníci a písař a opatrovati povinni budou a každou sobotu prachy téhodní dáti vyměřiti.
A kolik kterého téhodne se vyměří, o tom do úřadu relací
učiniti. Náležejí také do prachův votlucky stupní, halšpany po kroupách přemílanejch, votruby po chlebě domádm. Strany pak prodaje prachu ov, kteréž v stredu a v pátek prodávati se mají v nešporní hodinu v přítomnosti
pp. ouředníkuov, kdež písař s mlynářem při každém prodaji také aby byl. A mlynář nemá nic bez písaře a pp.
ouředníkuov prodávati. Což by pak koli ho prodali, to
vše písař zejmena do rejster, jak mnoho a po cem, poznamenati má a pp. ouředníkům každou sobotu počet uči
niti i také peníze přinésti povinen bude. A bez povolení
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pp. onředníkuov písař ani mlynář nemají žádnému na
dluh prachuov dávati.
. Item při řezání a prodaji prken a krajin ta písařova
povlIlnost bude, aby když se koupí jaké kolí dříví na
prkn~, všechny vory sobě vyčetl a v každém voru kolik
by na klad bylo. Potom z každé klády kdy kterého dne
kolik se prke.n nařeže a komu se které prkno prodá nebo kra] III a zeJmena a po čem tolikéž. Vezmelit se které
na jaký potřeby, to vše obzvláštně do rejster klásti má.
A písař ysám p!i každém prknu, když se prodávati bude,
s mlynárem by tl a toho se dotýkati má a mlynář nemá
zádného prkna bez přítomnosti písaře prodávati tak aby
o všem písař vědomost jistou měl, sám to věděl zač se
co a komu prodává. Jestli že by pak mlynáře d~ma nebylo, tehdy písař vezma pilaře, bude moci prodati a ihned
o tom mlynáři oznámiti, aby též mlynář neměl se oč don:;lo:,vati,V'a ~ s.obě p~míze lřijma každou sobotu pp. ouredmkum pnnestr a pocet uciniti má.
Item s strany řezání lidského dříví na prkna. písař
má vždyckny poznamenati, komu se co řeže a koÚk klád
a co se o~/ ~e~ání ykažd~ kl~d! dá. A mlynář bez písaře
nemá od zadneho re.ám bratI, také bez dovolení ouředníkův žádnému neřezati.
.
Item co se dotýče dubových prken neb fošen. z kterých se kola dělají, písař o všem vědomost má ~íti. co
s.e jich nařeže, co se na jaké potřeby obrací, a to' vše
do reJster poznamenati. A mimo potřeby domácí nemá
se toho nic dávati ani prodávati žádnimu. Též habří, vopalce, obloucí, hloží, luby i jiný věci mlejnské
mImo své domácí potřeby v celosti zustati. Co se
dříví st~réh,~ d~:ýče~ nebo oušení z prkenního dříví,
se kolr zacllitu]l klady, písař má o tom věděti kose !dád zacistí a kolik špalkuov odejde. Z kteri~hžto
vš.ech spalkův do panského dvoru dva špalky a mlynáři
Jeden, pokudž ~ak. mlynáře není, všechny, dáti odnésti a
ke ,;šemu v dohhdalI povinen bude, a když se kola stará
~on. ~oz, by se kv potřebám mlejnským nehodilo, do
Q~ora tn dll~~a~mlyn~ri, byl-li by, čtvrtý odnésti dáti má. Jineh::; pak drm stareho, co se kdekoli odkadžkoli vynimá
z. hr;deluov . pastorkuov, starejch kobyl, buď že se co kde
J
stareho bon nebo od jakého nového díla kusuv odchází
to vše samým pánuom náleží a do dvora se sklizovati má'
l?ále což ,by se koliv kde od pp. ouředníkuov písaři opa:
tntl porucIlo, buď při dělnicích a nádenících mlejnskejch
nebo kdekoli jinde, tehdy toho všeho aby pilen byl a
neobmeškával.
.
A ~ato povinnost písaři při mlejních jest, pokudž by
Jen;;;:. mImo ~osp~dáře poručeno bylo, aby z míst, kdež
~oz:l'l br~usI, ~kazdéh~ ~é}lOdne podle starobylého vymě
':n.l sum) ,vyblral, tohkez I z dvou míst, na nichž sekermCI svcu Zlvnost provozují, jistej úrok přijímal a z toho
kdyby mu od pp. ,ouředníkuov nynějších neb budoucích
poruceno bylo, pocet pořádný udělal a z sumy práv byl.
\
18. v, 1ó~6. Rl/kop. č. 343 f. 19. (Přísaha mle·
cova). Pnsaham - J. l\1tem p. purgmistru, pánuom Star.
M., Pr., pp. starším nákladníkuom piva vaření - že tuto
pracI, . kt~rúz sem k sobě přijal, mlení sladuov, mám a
cl:';l pIln,e, vb~dlivě ;yhledávati a ji konati právě, spravedII; e a na~~zltev se pn tom chovati, jak bohatému tak chude~u upr:mne v~. vší sR:-avedlnosti činili a prací mou
pos,uhOvatI, toho JInak necIniti pro přízeň, pro nepřízeň,
P:o dary, pro strach ani pro nižádnou jinou vymyšlenou
vec - .

19. 1576. t,amtéž f. 29. (Vydání leta 1576.)
Po shoření věže a mleJnu pp. starší [nákladníci piv va-
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ření] měli
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práci a běhání veliké, když neměli kde sladu
mlíti, jinde a jinde po mlejních slady mleli.
20. 1576.,~
Tamtéž f. 34. Mleč sladomel jest
v mOCI pp. starslch sladovníkuov, kterémuž se od pp.
starších přísaha dává. A oni starší když mleče sobě z;ednají, v to jim, jestli osoba hodná, žádný vkračovati ~e
má. A ten sladomel mleč má před pp. ouředníky mostského ouřad~ postaven býti a v známost jim pánum uveden a od mch napomenutí má vzíti. Ano plat jemu po
1 gr. c. z úřadu má vycházeti.
21. 1578, 19. srpna. Tamtéž f 255. (Smlouva, co
se od sladu mlení a vody hnání platiti k obci má.) V outcrý po sv. Agapitu stalo se jest snešení mezi p. purkmi~tremrpány i na v m!stě vší obce Star. M. Pro a pp. nákladmky pIva varem s strany platu, kterýž se do celnice
blíž mostu od týchž pp. nákladníkuov k obci budoucně
od sladu mlení a vody hnaní dávati má: Jakoz jsou tíž
nákladní ci po nešťastné a žalostivé příhodě, kteráž se na
m}~Jníc~ a věží vodní }. etc. LXXVI v sobotu před nedelr Kvetnou skrze ohen stala, patnácte gr. č. od mlení
sladu a hnání vody - obci - ku pomoci na vystavění
též věže vodní i mlejnu, litostí hnuti souce, z své dobré
vuole, aby tudy obecní dobré tím lépeji fedrováno býti
:nohl~, dávali. A když s pomocí boží táž věZe vodní
I mleJny k postavení přišla, pp. nákladníci nechtíce na
sebe l na potomky své takového platu jim jak oznamovali, a živnustce i ejich nemálo stÍzného na' budoucí čas a
snad i věčný uvésti, ale k paměti přivozujíce laskavou
přípověď od p. purkmistra pánuov sobě učiněnou, že tím
platem 15 gr. č. od mlení sladuov a hnaní na var vody
dQbrovolně uvoleným nemají díle než do vystavení věže
a ~lejn~ . stěžován~ býti, ale potomně při mírným zanecham bylI, nepommuh sou p. purkmistra pánuov žádati.
aby z takového platu, poněvadž by jej již po dvě letě
. dávali, Rropuštěni byli. Ačkoli pak p. purkmistr páni
~ pánI o starsl obecní za odpověd dali, že by jim nenáleo
zelo duchodu ob.ecních zmenšovati, ale raději zlepšovati
---: .na tomto ~s~ Jest - z~ostaveno, aby oni pp. nákladmCI od mlem Jednoho kazdého sladu, též od vodv hnaní
k jednomu každému varn 8 1/ 2 gr. Č. vydávali.
~
22. 1589. RHkop. č. 2158 f 3. (Instrukcí
n;lynáři mlÝIllIOv nad mostem vydaná, podle kteréžto povInnost, s~ú v~konávati má.) Smlouva mezi pp. úředníky
m;,stskymI mlynuov nad mostem na místě p. purgmistra
panuov
M. Pr. z strany jedné a N. mlynářem z stra:,y druhe sta~~ se taková, že tiž mlynář N. na ty mlýny
Jest yza mlynare. a opatrovníka týchž mlýnuov přijat a pokudzby. tu práCI a opatrování při sobě měl, má dobrým
a bedlrvým hospodářem býti pokudž nejvejše možnost
roz~m a pil~ost jeho postačiti bude moci, zvláště pak při
ohm a s svetlem chození, i také při komíních kdež sám
předně šetrně se má míti a k čeládce do vše~h mlenic
také do šlejferen, jak ve dne tak času večerního a noč:
nylO pro všelijaké příhody často, jakž by kdy toho potr~ba uka~ovala, ~ohlídati ..Nicméně každé chvíle také při
hhdatI ma k stroJuom mleJnským, aby skrze nedbanlivost
tovaryše a š,:jdíře se nespouštěly a což opraviti potřebí
Jest, to vše casně sobě spravil a opraviti dal. Též k če
puo:u, a k, železuom mlejnským, aby se časně lojem napo.ustely. Celádku všecknu (sám předkem střízlivě se chovaJe a doma bývaje) z obou dvou mlejnů přidržeti má,
aby doma ve dne I V noci bývali a těch věcí. kteréž so~ě svěřené mají, bedlivě vyhlídali a to,
čího jest,
Jednomu každému spravedlivě zase odvozovali. Za kterúžt? práci svú dotčený mlynář z tech mlejnu i z toho
mleJnce, heverníku, též z šlejferen (kromě valchy a se-
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kerníkuov, odkavadž samým pánuom plat náleží) čtvrtý
díl všech oužitkuov míti má. Však COž by koli pp. úřed
níci obilí obecního na mouku mlíti by buď na mlýnec,
heverník nebo na jiné mlejny dali, z toho mlynáři žádný
oužitek nepujde; takové melivo v moci své pp. úředníci
zustavují. Zase z čehokolivěk čtvrtý groš, jakž ze mlýnu ov, z stupníku, heverníku i šlejferen mlynář beře, povinen jest z těch užitkuov svých čtvrtý groš na všechny
potřeby a náklady dávati i dě1níkuom platiti.
Najprvé, co se dotýce lesuov, z nichžto se kola dě
lají, též paleční, čelní i vodní, na takových lesuov, tudíž
křivin, kupování i také dělníkuom od týchž kol i jiných
všech potřeb dělání čtvrtý groš dávati a při dělnicích
sám bývati a k nim dohlídati má. Pakli by mlynář chtěl
sám kola dělati a mohl s to býti, pp. úředníci mají jemu
od takového díla od kola celního, palečního, od hřídele,
pastorku, kola vodního, od každého zvláště po třidceti
gr. č. dávati.
•
Kováři od svařování zděří čepuov, nakládání vře~
ten, ocelování želez, vostření a ode všeho, cOž se koli
ku potřebám těch mlýnu svařuje a z starého železa
vopravuje nebo předělává, mlynář též čtvrtý groš dávati má. Než z nového železa všeliké dílo, to na obecní
náklad pujde; však on mlynář sám od sebe bez vědomí
pánuov úředníkuov i také hospodáře nic takového dělati
nemá.
Coz náleží k jezu prp zdržování vody, kdyby se mě!
jez přebíjeti na časlice, z nichžto se kolí k přebíjení dě
lají, též na dělníky, když se jez přebíjí, hnojem dusí a
zastírá, mlynář čtvrtý groš dávati [má]. Strany pak opravování jezu, jakožto zápl:w kladení, dlážení, rumování, to
páni sami na obecní groš vypravovati budou. l'vllynář pak
má toho bedliv a pilen býti, aby k jezu často dohlídal,
kdyzby jaké opravy na něm potřebí bylo, buďlo hnojení
a rumování, vše časně dělati dal, tak aby se jez nepodsával a nižádná škoda na něm se nedála. A kdyžby se
dělníci na témž jezu drželi, při nich mlynář životně býti
a ke všemu dohlídati má.
Jest také povinen mlynář na ty potřeby, jichžto se
k melivu potřebuje, jako na vobloucky, halštryky, řičice,
plátno na lojnice i pytlíky, necky, habří, louby. vidlí, na
luj, svíeky na kamení i s kroucením jich čtvrtý groš vynakládati. Však smelkuov nemá nikam o své ujmě obraceti ani prodávati bez vědomí pp. úředníkuov; a prodá-li
se smelek, mlynář též z toho čtvrtý groš vezme.
Jestliže by v žlabich se které prkno vytrhlo mezi
kolí, to ihned mlynář z společních prkem má dáti opraviti a na týž náklad ctvrtý groš dáti a k tornu sám dohlídati. Nd coz by se znonl dělalo, jakož špunty, jochy, koli, statiny a jiná díla, ta se na panský .náklad dě
lati mají.
Co se zimního času dotýče v osekávání kol, mlynář
nočního času sám s čeládkou svou bez panského nákladu
povinen jest vypravovati. A pp. úředníci ve dne nádeníkuom sami platiti bez mlynářova nákladu budou, kdež
také mlynář přítomen býti a dělníky spravovati povinen
jest.
Strany měřičného obilí mlynář nad tím pozor míti
má, aby hned, jakž kdo do mlýna přiveze a směří, pilař
měřice vzal do kašen a nejinám vnášel. Také když by hrsti
se zasejpati měly, eeládku k tornu napravil, aby prvé,
nežli by se zasuly, časJ?ě jemu i písaři znáti dali, tak aby
duchoduov obecních ani jemu, jenz čtvrtý dí! mu náleií,
neucházelo.
Když by se obilí z kašen vyměřovati mělo, toho mlynáři ani jinýmu žádnýmu dotýkati se bez přítomnosti pp.
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úředníkuov a písaře nedopouští, však také mlynář tu pří
tomen býti má. Od kterýchžto kašen kliče míti mají úřed
níci jeden a mlynář druhej, tak aby zádnej bez vědomo

sti jich se v to nev kládal.
Co se žita braní na chleb pro čeládku dotýče, toho
mlynář sám ani skrze čeládku bráti odnikudž nemá, než
pp. úředníci s písařem každého téhodne jemu jeden strych
žita k pečení chleba z kašny odměřovati budou; kteréhožto chleba on mlynář sám s čeládkou, toliko bez všelijakého stranění, pozfvali budou.
Jest také mlynáře povinnost každého dne i v noci
do mléjnic vcházeti a čeládku k bedlivosti i šetrnosti napomínati, tolikéž do truhel, jak se mouky melí, přihli
dati, aby skrze neumělost a nešetrnost, také nedbanlivost
čeládky pekaři i jiní v múkách zkrácení nenesli, ale raději spravedlivě se ve všem chovali i také obilé za jiné
obilé nebo za mouku nefrejmarkovali, než každému z toho,
což tak do mlejna přiveze, semelfc mouku odvozovali.
Nic méně když se slady melí, má k tomn dohlídati a
toho s pilností ušetřovati, aby mléč i jiná čeládka bedlivě
a tak, jakž náldf, mleli, škody nečinili a spravedlivě jednomu každému, což čího jest, zase do pytluov nase)pali.
A trefilo-li by se kdy mnoho sladu ov navézti, pro lepší
fedrunk a dřevnější semlení tovaryše k tomu míti má,
aby všech pět mlejnů na slady pfihotovíc pustil a potud,
jakž by další toho rozum a potřeba ukazovala, užil. Od
kterýchZto sladnov mlynář pro vychování čeládky mlejnské a k vynahražení nákladu, kterejž na díl svůj na kamení mlejnské i jiné opravy činí, groš bílej od každého
sladu bráti má.
Povinen jest t.aké mlynář smelipracha vždyckny chovati umělého a pilného, kterýžby prachy podle starobylého způsobu smetal i také stupník spravoval a lidem v dě
lání krup posluhoval, jemuž plat týhodní z úřadu 2 gr. m.
vydáván bude, k čemuž mlynář sám bedlivě dohlídati jest
povinen. A cožkolivěk kdy kterého dne smettprach prachuov namete, to bez pl'odlévání tu, kdež náleží, snésli
poručiti, aby k zmrhání nepřišly, má. A což tak koli
každého léhodne prachu se namete, pp. úředníkuom mly. nář s písařem ukázati a v přítomnosti některého z nich
vyměřiti dáti mají. Kdy" by se pak prachové prodávali,
písař s mlynářem spoleeně toho se dotýkati a prodávati
bude a jinej žádnej. Což by pak koli kterého téhodne
prachuov se od nich prodalo, písař má vše bedlivě a zejména každého do register poznamenati a mlynář k sobě
všechny peníze přijímati a ihned do pokladnice nařízené
klásti a každého měsíce, nebo kdyžby se koliv kterého
dne pp. úředníkuom vidělo, s písařem Bočet činiti ap,::
níze z pokladnice odvozovati má, v nichzto také mlynán
čtvrtý groš náleží.
Cihel bez vědomí pp. úředníku nemá mlynář dopúštěti mlíti, než komu by se dovolilo; od kterýchžto mlení
po 2 gr. b. od každého strychu platiti se má. 9dkavadž
polovice jedna pp. úřednfkuom a druhá na mlece, tovaryše a mlynáře přichází.
Čeledi mlejnské, jako tovaryše, šejdíře, pilaře, smetiprach a, mlynář nemá bez vědomí pp. úředníku jak propouštěti, tak i přijímati, proto aby ti mlýnové s vědomím
pp. úředníku hodnou a správnou čeládkou o~azeni ~ fedro·
váni býti mohli a skrze nedbalou a zahálecnou celádku
nehynuli. Nádeníci tolikéž, kteřížby při těch mlejních pracov~ti měli bez vědomí pp. úředníku přijímati ani k svému
obzvláštníU:u oužitkn, mimo potřeby mlejnské, obraceti se
nemají.
Co se pil dotýče, z nich třetí groš oužitku svého
mlynář bráti bude a prken ano i od řezání lidského dříví.
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Z toho také zase na náklad řezání dříví a (vynechané
místo) na pilách povinen jest třetí groš na všechno vynakládati, jako na lesy k prknuom kupování, jich splavení,
tahání, válení, zacištování, té" na pily a jiné věci k pile
potřebné buď od želez, zděří nebo klik svařování a nakládání, kromě toho, což by se z nového železa dělalo.
Také pilaři mlynář stravu dávati, pp. úředníkum lůnu
XV gr. bílých spraví; též od klád začištováných páni
úředníci dva díly, třetí mlynář dá.
Prken nemá žádnej jinej prodávati než mlynář s písařem, kterejz to vždyckny, co se kterého dne klád, z každé prken nařeže i prodá, poznamenati, a ze všeho spolu
s mlynářem počet pp. úředníkuom činiti mají. A mlynář
přijímaje peníze za prkna i za krajiny do pokladnice
klásti a potom při počtu pp. úředníkuom odvozovati za uplna povinen bude. A což by se k potřebám mlejnským
prken kdy a nač bráti mělo, mlynář nemá sám toho se
ujímati, než spolu s písařem, kterýžto pro pocet svůj vše
do register poznamená. Má také mlynář, k pilám dohlídaj c, vyšetřiti, aby na prázdno nechodily a pil nebo plechuov
nezapouštěli. Také kdo by chtěl klíchy své na pily k ře
zání z nich prken dáti, má o to s pány úředníky prve jednali a jinak bez dovolení nemají se na pily přijímati.
Naposledy ještě se opakuje, že mlynář má pilen
všech věcí, klerd k jeho hospodářství a opatrování
, dotc;nejch mlejních v a šlej~~rnvách přináldejí, v těch
vsedl vecech spravedhve a upnme se chovaje, c.ož sáru
s celedí svú opatřiti muže bez nákladuov zbytečných,
to aby vyřizoval, tak, aby zbytečně dělníci, zvláště při
skromných opravkách, se nedrželi a útrat daremně nenaráželi. A mimo tuto instrukci oužitkuov žádnejch postranních nemá sobě obmýšleti, než na tom. což touto
smlouvou vyměřeno, přestávati. Jestliže by ;e jemu byt
tu nelíbil anebo že by chtěli pp. úředníci to místo jak
jinak opatřiti, mají sobě z obojí strany dáti napřed čtvrt
leta věděti, aby každý věděl, jak svú. věc opatřiti. Však
mlynár až do dne odstoupení svého má zouplna ve všem
pilnost při všech věcech držeti a dobrého slova raději než
pomluvy sobě zuostaviti. Pakli by zoumyslně, nemaje vuli dáJeji za mlynáře tu zustávati, jakých koliv na mlýních neb
jinak kdekoli škod neopatřením nadělal, to jemu na podílu jeho při splátce p.oraženo bude.
Tato instrukcí vydána jest Jindřichovi Stupkovi z Senomat, mlynáři nadmostskému 1. 1589.
23. 1597.
Rukop. Č. 326 j. 51. (Instrukcí na
mlejny mostské, vztahující se na mlynáře, kterýž by tu
za hospodáře k opatrování týchž mlýnuv přijat byl). Jed!,n každý mlynář pro příčinu tu na mlejny obecní se
přijímá, aby předně sám se šlechetně, upřimně a věrně
při všech věcech a opatrování téhož mlejnu i důchoduv
k němu náležejících choval, a střízlivý život veda, doma
ve dne i v noci pro všelijaké potřeby a příhody se zdržoval. Též podobně i čeládku ze všech mle(j)nic k tomu
~ěl, aby doma při mlejních bývali a těch věcí, kteréž
Jim ;,věřeny jsou, bedlivě, upřímně a věrně vyh1ídali. A což
se koli z cího obílí mouky namele (ovšem nic za sebou
nezanechávaje, ani cizí mouky za obilé nefrejmarčujíce)
spravedlivě ód sebe odvozovali, tak aby lidé v příčině
nedbanlivosti a podezření neměli sobě do nich co ztěžo
vatj. Mimo to do všech mle(j)nic, k pilám, do šlejferen,
k celádce a všem strojuom mlejnským, téz jak se komu
co mele, což nejčastěji býti mil.Ze, dohlídal, v noci pak
ph nejmenším třikráte mezi čdádku vcházel, nad světlem,
aby. se s lucernami po mlejncích i ven ze mlejna chodilo,
pilný pozor měl. Tolikéž při píscích a topení komínové
aby se často vymietali, při šlejfernách ohřlOVé častně a
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bedlivě uhašovaly, čepy, železa, náboje lojem napouštěly
a mimo samú potřebú lojův nerozptylovali, mlejnuv a
strojuv nezapouštěli a což by tak koli, bud to k nebezpečenství nebo ke škodě dotčeným mlynářum býti chtělo,
to vše časně hedlivostí svú, jakožto hospodář, předcházel,
aby se škoda žádná zoumyslně nedála.
Jest také mlynář k tomu zavázán, aby nad lím pilný
pozor měl, pokudž by se jací pováleči, buď mlynářští
nebo jiní, při těch mlejních potloukati chtěli, anobrž že
by čeládka domácí přechovávala, aby je rozptyloval a
přeháněl, fedruňku žádného nedával. Pakli by odolati tomu nemohl, na úředníky a hospodáře vznesl.
Co se čeládky na ty mlejny přijímání nebo jim odpuštění dávání dot)7Če, toho se mlynář ujímati nemá 5 nez
samí úředníci.
Když se ke mlejnuom obilí přiveze nebo od někoho
vnášÍ', mlynái:, nebyl-li by jinými pracemi zaneprázdněn,
spolu s písařem dohlídati povinen jest, aby měřičného,
kteréž k důchodu obecnímu jde, nic neucházelo, nýbrž
v ta místa, kdež náleží, vnášeno bylo.
Prachy aby se časně smetaly, k tomu též mlynář
dohlídati zavá7.án jest a zvláště pod koly, kdež se křeše,
aby prachové k zmaření nepřicházely.
Když by se les prkenní na píly, buď to k jakým
kolí jiným potřebám, kupoval, mlynář podle úředníkuv do
Podskalí choditi a kupovati i také to vše aby k splavení
a vytažení pfišlo, opatfiti povinen jest. TéZ kdy!; se kládí
na pilách řeZe, k pilaři dohlídati, aby prken nekazil, plechuv a strojuv nezapouštěl.
Mlynář zavazuje se i k tomu, aby spolu s plsarem
prkna a krajiny i také prachy mlejnské prodával a kdd
se prachové chovají, od nich mlynář jeden klíč a písař
druhý měl. A co se tak, buď za prkna nebo prachy, prodané utrží, k tomu má pokladnice od úředníkuv jim nařízena býti. Kterúžto pokladnici mlynái: při sobě míti jmá
a jakž kdy co s písařem prken a prachu prodadí, ihned
beze všeho odkládání ly peníze do též pokladnice u mlynáře kladeny býti mají; klíč pak od té pokladnice za
úředníky zuslane. Ktenížlo pokladnici mlvnář každou sobotu, když úředníci zasednou, do úřadu 'přinese a ihned
zase vyprázdněnou k sobě přijme; proti čemuž úředníci
poznamenání od písaře přijmouc, jak se jedno s druhým
trefí, konferovati budou.
Časem zimním když se kola vosekávají, mlynář povinen jest to s čeládkou opatrovati, aby se kola votloukala a do rána nezastydla. Potom také ve dne, kdy z hy nádeníci osekávali, k nim dohlídati, aby vše rozšafně dě
lali a kol nelámali.
Co se kol všelijakých vodních, celních, palečníclt,
pastorkuv a hřídeluv dělání dotýče, toho se mlynáři samému propujčuje, aby je dělal, proto aby lepší pozivení
při té práci míti mohl. Od kterýchžto kusův, však i s zavěšením, po jedné kopě gr. č. jemu platiti se má. Pakli
by které kolo na opravkách bylo, to na den dotčený
mlynář spraviti bude moci,
A kolik by tak dní celých
dělal, úředníci za též dni jemu zouplna zaplatí.
Opatření pak svý mlynář toto míti bude: Na tejden
z celnice od úředníkuv dávati se jemu bude po jedné
kopě gr. č. a k tomu na každý tejden na chleb věrtel
žita a krup, každého kvartálu pul strycha a věrtel hrachu.
Jest-Ii že by pak kdy p. purgmistr, páni to místo jiným mlynářem osaditi chtěli, nebo on mlynář tu dále
býti nemínil, mají sobě z obou stran čtvrt leta napřed
dáti znáti, tak aby jedna každá strana věděla, jak SVll věc
spraviti.
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Stalo se v outerý po památce Početí P. M.!. 1597.
24. 1601, ll. července. Rukop. č. 1063 f. 140.
(Svědomí ku potřebě Vendelína Iphofera i na místě Johanny m. j. k témuž vznešení, kteréi jest před radou St.
M. Pr., z důldité a pilné potřeby učini!.) Jan Zhorský,
písař mlejnů nad mostem, svědčil: V paměti své snáším,
když na onen čas pp. úředníci mostu Pražského s pannou Kateřinou Lipenskou, převorou kláštera sv. Anny a
sv. Vavřince v St. M. Pr., o skálu radlickou jednati ráčili, při témž jednání panna Kateřina Lipenská pp. úře~
níkův ráčila žádati, aby Johanna Iphofferova kúdého lyhodne podle moznosti prachem mlejnským, pro dobytek,
kterej jí chová. za peníze její fedrována byla. Maje já
sobě od pp. ouředníkův poručeno téměř kazdého týhodne za prodloužený čas Johanně Iphofferové po půl strychu někdy po třech věrtelích, zřídka po strychu takového ~rachu sem prodával. Však před tím neZ čeledín její
nesa z mlejna slad s prachem a šrotem smíchaný ode
mne postížen byl, Johanna Jphofferova ani čeledín j~jí od
několika neděl žádného prachu ode mne nekupovali.
Item když někdy pp. ouředníci pro obecná zaneprázdnění v čas určitý k vyměřování prachu dostačiti
moci neráčili, ale do času jiného poodložení bylo, o kterémž často kupujícím vědomé bejti nemohlo, okolním sousedům, jako paní Alžbětě Pihavé, Havlovi nožíři, též Johanně lphofferové skrze práška, že by mi prach vyměřen
byl, aby sobě pro něj poslali nebo přišli, věděti sem
dal, ale to zřídka se trefilo.
Ondřej Iphofter z lphoffersthalu na Tisovicích: V pátek před vánoci stalo se, seděl jsem u večer při stole
s mejm hostem. Tu přišel Tomáš Plzenskej a Jan Munek
(Mumek?) jako písař a hejtman panny u sv. Anny v klášteře s voskovou svící a ptal se po mým bratrn Wendlovi Iphofferovi. Já řekl: Není ho tuto, neviděl jsem ho
dnes; a co by pak bylo, že ho tu hledají u mne. Oni
pravili, že by měli s ním něco pilného mluviti, že vzali
dva mlynáře do vězení a ponocní že jsou hledali jeho
pacholka a písař z mlýnuv, že by mu pannlk radila, aby
poustoupil a asi dvě neděle aby byl na gruntech jejích.
Když jsme tak spolu mluvili, v tom přišel Wendl i s svon
ženou do mého příbytkn a tak šli ode mne Tomáš písař
Wendl i zena jeho a šli k Tomášovi do jeho domu a zustali tam u něho tu noc. Potom druhého dne ráno radila
mu panna a Tomáš, aby šel k proboštu na Zderaz. Tak
jsem já přišel k svýmu bratru a ptal jsem se ho, jaká
by to věc byla a co by udělal? A přísně jsem mu při
mlouval. Tu on mi se přiznal, že přichází ve velký neštěstí a nevině a panna že mu radí a že mu dala na vychování deset tolaru, aby d\'ě neděle na gruntech jejích
vně zustal. Já mu v tom odporoval, aby neucházel a ohlídal se na svůj poctivej rod a naše dobré přátelství v tomto městě Pražském a své tažení, v kterémž se do Uher,
do Němec, Hyšpanie, do Vlach i jinejch míst více, po
vodě i zemi, proti ouhlavnímu nepříteli dal užívati, dobře
se choval, jakž jeho pasposty znějí, aby šel se mnou domu a I I mne zůstal, že se bude moci vyvésti, poněvadž
se nevinným býti uznává. Tu on vzdechl a řekl: Tak já
jsem více mrtvej, nežli živej, já zarmoucenej, bídnej člo
vek. Tu Tomáš PJzenský řekl v Zderazské světnici v pří
tomnosti probošta: Co pane Wendl, pomněte, váš bratr
vám míní všecko k horšímu a chce vás v neštěstí při
vésti, vy přijdete v posměch a hanbu. Panna praví, aby
jen za dvě neděle nebo tři poodešel a panně se vochranu poručil a dal, že nedá ona, aby mu se jaké neštěstí
stalo. A on všecko své jmění a statek, šaty i petiny, co
jest měl, klíče, tam vnesl a pannám svěřil a odvedl, že
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mu tu nic ustraněno a změněno býti nemá pod jejím
spasením, ale všecko že zase k jeho lepšímu půjde. Tak
můj bratr pověděl; Inu, poněvadž panna jakožto milostivá
kmotra upřimně mi radí a ve všem dobrém mi se zakazuje, že nemám vopuštěn bejti, tehdy jse v ochranu
nejvyššího Boha a mé milostivé panny poroučím. Tak
mne prosil, ahych mu kodčího způsobil, aby mohl ještě
té noci odjeti. Tak jsem já nedal tomu se státi; tu opět
Tomáš tuze mu domlouval, aby odjel a co se toho šuldpryfu dotýče, aby se nic nestaral, že jest proto, jaH on
dobře ví, pro vrchnost Starého Mesta; kdyby se toho
chtěli ujítí a ty věci pobrati, aby mohli říci, že jest jim
dlužen. Na to mne on opět prosil, abych mu kodčího
zjednal, jaH nahoře dotčeno. I na tom zůstáno, já od
něho šel a spravil jsem mu kodčí a neviděl jsem ho, až
on sem přišel. Taky jsem o něm nevěděl, kde jest.
A jeptišky potom druhého dne svátku vánočního některé
jeho věci prodaly, dvadceti sviní a jiné věci a všecko
k sobě vnosily.
Tomáš Plzenskej: Ten pátek před narozením K. P.
přišel p. Tan, písař mlejnskej
vod mostu kc mně
k mýmu domu a zazvonil a ptal se na našeho písaře Jana
Mumika, je-li u mne nahoře. A vou byl u mne, šel
k němu dolů, tam spolu rozprávěli. V tom mne náš písař zavolal dolu: Tomáši, paďte dolů. A já když sem
přišel dolu, tu náš písař rozprávěl, co jest se stalo ve
mlejně, y sladovně, že služebník \Vendelina lphoffera že
jest nesl v pytli v putně slad, že ho postihl v tom písař
mlejnskej, že jest se s ním vrátil do mlejna a tu aby vokázal, kdo jest mu ten slad dal, od koho ho přijal. To
mně rozprávěli voba písaři, náš i mlejnskej, abychom šli
do Spetlovic domu. Když sme tam přišli do pokoje Wendelina, tu sme se ho ptali, kde sou sám a sama, jedny
zeny, která tam byla samotná. A von a řekla, že nic neví,
že sou vzali dítě a šli pryč, neví kam. Tak sme my
všickni tři já, písař mlejnskej a náš písař, šli dolů. Tak
náš písař řekl mlejnskýmu písaři: Co budeme dělali,
když jich doma není. Písař mlejnskej řekl: Nechme toho
do rána. Tak sme se rozešli; písař mlejnskej domů šel
a my šli do kláštera, ty věci sme panně převoře oznámili, co se stalo. Tak ona nám porucila s písařem, abrchom tam zase šli. Tak sme přišli zase do toho pokOje
Wendelina, tu sme o.pět žádnýho nenašli, než tu ženu,
která samotna tam byla. Ptaíi sme se, zdali by o Il1Sh
věděla, aby nám pravdu pověděla. A ona, že neví. Sli
sme zase na dvůr k velkejm vratům; tu nás potkal jeden
podruh jeho, Tomáš pivovárnickej. Tak sme se ho ptali,
ví-li co o nich, aby nám pravdu pověděl. A on nám řekl,
že je u bratra svýho i s ženou. Tak sme my tam šli,
našli "me je na mazhauze před světnicí. Voni voba plakali a ruce spínali. Tak sme my jim řekli, aby s námi
šli domu, do pokoje svýho. A tu voba sedli a naříkali,
že nevědí, co mají činiti. A tak sem já jim řekl, aby ke
mně přišli za mnou domů.
A v tom vona mně prosila,
abych jí dopustil něco vynésti k sobě jejich věci. Tak
sem já jí dovolil a v tom potom, když phnesla od šatů
chodících, ložních a povlečení, cinovýho nádobí v putně,
přišli ke mně nahoru voba, tu plakali a naříkali. Tak náš
písař řekl jim: Medle, pověz, mnoho-li ste pak přijímali
od těch mlynářů? A on sám řekl: Přes pětadvacet strychu, víc nic, tak asi, co by mohlo za padesáte kop státi.
Sám to mluvil. A tak naříkali na toho mde, služebníka
jejich, že je jim von to nosil. Písař náš řekl: Vždyť ste
vy přijímali a platili. A vona sama se vozvala a řekla
německy, že tu nezůstane, že ujde, a on jí sám řekl:
Kdež mám smutnej jíti s svou nedostatečnou nohou. A tak
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Co má smutnej dělati i s m, ze vo všecko
a kterak mám udělati, abych vo všeckno nepn·
šel. Tak se tu mluvilo mezi námi třema, mezi písařem,
,"Vendelinem a mnou, aby uďál šuldpryf na sto kop, jako
by je panně dlužen byl do kláštera. Prosil písaře našeho,
aby mu jej psa!. Tak on mu jej napsal a WendeJin
přitiskl svůj sekryt a podepsal se vlastní svou rukou
potom

řekla:

příjde,

v

něm,

Tak lehli voba na zem na svý šaty ložní u mne.
Tak písař šel spát a my taky. Tak když bylo přede dnem,
zvonil na mne písař v devět hodin. Tak sme šli všickni
s VVendelinem a s manželkou jeho do kláštera, tam sme
je dostavili. Tu voni prosili pro milosrdenství boží voba
panny pře vory, aby jich nevopouštěla. V tom on Wendelin polazil šuldpryf na stul i klíce od domu všeckny.
A potom sama řekla, že nemají malýho peníz~. Tak panna převora kázala, abych přinesl deset kop, který sem
měl její peníze za sebou. Já když sem je přinesl, dal sem je
panně a vana jim je dala.
Tak oni pravili pospíchajíc,
že půjdou na Nový Město k svimu švagru a tu sama pověděla panně převoh, že je ke mně vynesla šatů ložních,
chodícich i něco víc. Tak potom s tím šli pryč. A tu
panna nám poručila s písařem, abychom šli do pannenskýho domu a spečetili ty jejich pokoje. I to sme tak
učinili. Tak potom ráno, ve dne, když přišli pp. úředníci
mlejnští do kláštera k panně převoře, žádali, aby jim
dala vodevříti, že jest se jim velká ztráta díla v jejich
mlejně od mlynářů. Tak sme šli voba s pp. ouredníky do
domu panenskýho a tu sme dali vodevříti zámečníku pokoj a pp. ouředníci přehledávali. V jedny komoře našli
velkou truhlu prachu a druhou truhlu sladu a v sudu pytel plnej zašitej sladu. Nahoře skrz světnicí v komoře
taky prach byl.
Tak potom k večerou v sobotu posla! pro mne p.
probošt Zderazskej kuchařku svou a já sem nechtěl jíti,
až sem panně pověděl. Tak panna mi kázala, abych tam
šel k proboštovi na Zderaz, co potřebuje. Tu sem šel lam
a nalezl sem Wendelina s manželkou jeho uňho a tu sem
se ptal p. probošta, co chce, a on mi oznámil, že oni
pro mne poslali, vVendeíin s manželkú jeho. I tu sem
jim rozprávěl, že p. kanclíř byl v klášteře s pp. ouřed
níky a že se po nich tak pilně ptají. A tu sem jim potom pavěděl, že sou přehleda1i všecky pokoje jeho pp.
ouředníci a ze se našlo v nich sladu a prachu, že by je
rádi manžely měli a že jest p. kanclíř řekl: Co je pak
on byl, že p. purkmistr páni Star. M. Pr. mají jinýho
doktora, že by ho zhojil na tu nohu, že by víc nekulhal.
V tom sem jim rozprávěl, že panna převora pobrala ty
všeckny veci, který u mne byly. Tak bratr jeho Wendelina tam přijel a tu jim řekl, aby nikam nevodcházeli
z Prahy, že tu věc dobře spokojí. A já mu na to řekl:
Kdybyste viděli len slad a prach, Herej se našel. Tak
mi sama řekla manželka \Vendelina. že nezustane v Praze
a řekla mi: Já, prej, vo svý všech~y věci příjdu a já ji
na to řek: Však jest panna převora kmotra vaše, však
vona vašeho nebude žádat a dosti vás lituje v tom, že se
to tak sběhlo.
Potom sama prosila p. probošta, aby se mnou ně
koho, nějakýho známýho, poslal do kláštera, aby jim
panna převora poslala něco šatů chodících. I tu ten muž
sc mnou šel, kterýho p. probošt se mnou poslal do kláštera k sv. Anně. A tu panna převora jim poslala něco
chodících a ložních šatů. A tak sem já samý Wendelinořekl, abyste potom panně psali, nevěřím tomu, aby
neměla potomně poslati některej peníz. A sa kmotra
Vaše a jak vás lituje. Potom sem jim řekl, když budou
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co psáti, aby se v tom psaní nepodpisovali, jen kolečko
napsali. A dále ve třech nedělích, když Wendelin Iphoffer
poslal k panně prevoře posla, aby jim některeJ peníz
odeslala, tu panna mě pověděla, že přišel posel pro peníze a já pannu prosil, aby jim poslala asi deset kop,
což vana i to učinila.
25. 1601.
Ru/lOp. č. 343 f. 105. (Nařízení
o mletí sladův.) My purkmistr a rada Star. M. P. známo
činíme tímto listem co se sladuv mlení dotýče, poněvadž to se jest zachovávalo, ze nákladníci piva vaření obzvláštní jednu osobu sobě jsou zvolovali, která
jest za mleče od pořádku jejich k mlení sladův phjímána
byla i také od nich závazek přijímala, kterýžto řád jak
jest proměnu starodávní vzal, tak od té chvíle vždyckny
rozliční nezpusobové při sladů v mlení jsou se nacházeli,
z té příi:iny zase v předešlý starodávný zpusob takové
mlečství se má obrátiti, tak aby dotčení starší nákladnící
- oberouce k tomu hodnou osobu, ji sobě za mleče
sladového vystavili, jemu sami závazek dali a ten také
k nim starším a pořádku jejich a k žádnému jinému své
zření a outočiště míli má. J ehožto povinnost tato jest,
aby on sám na to obzvláštní péči a pozor měl, jak kdy
které koli hodiny formanští slad na mlejny přivezou, čí-by
byl, na to se vyptaje, jej sobě poznamenal a když by se
zasejpati měl, sám předně aby se toho dotejkal, pytle
rozvazoval, ua kus nasej pal a až do semlení to vše tak
opatro"al, vometal, do pytlů zase semlený nasej pal, při
domelování nad košem stál a aby se zase z téhož koše
zouplna všechen tomu, čí slad jest, do pytlův shromáždil,
na svou povinnost bedlivě opatroval, pytle zase zavázal
a formanskejm, když by jej na vůz brali, vydati dopomáhal. Za jehožto práci témuž mlečovi nákladníci - svolili jsou se od každého sladu po 2 gr. m. dávati.
Dále tovaryš, kterej se za stárka do přední mlenice,
kdež se sladové melí, vydává, povinností tou jest zavázán,
aby mlečovi všechny mlejny, jakž náleží, spravil, tak aby
se na nich sladové oupravně mlíti mohli. K tomu týž tovaryš i mládkové jeho povinni jsou témuž mlečovi slady
na podlaze nad koše přitahovati, z truhel slad mlenej
do pytluv vsejpati, pytle zavazovati a také když formanští
pro slad přijíždějí, na ně pytle zdvihati a na vůz svalovati. Za kteroužto práci jeho i na záplatu mlátkům ouřed
níci mlýnuv od každého sladu po 2 gr. m. dávati budou,
a což sobě na hrstech, když mnoho sladův není, vymele,
to vše při něm se zůstavuje.
26. 1605.
Rukop, Č. 3010 f. 185. (Relací
o položení práhu při mlejních slove nad mostem.) Jsouce
vysláni - pro položení práhu mezi šejdovnou a šlejfernou při mlejních, kdež slove nad mostem - my starší
mlynáři přísežní
takový práh 7 ctvTtí lokte pražské
míry pod cejch jsme položili _.
.

*

1622.

mleče sladův při

Ru/wp.

č.

2158

f. 214.

(Přísaha

mlejních mostu Pražského.) Přísahám P.
B. všcmohoucímu etc. p. purkmislru a pp. radním, též
pp. úředníkům úřadu mostu Pražského jako i pp. starším
nákladníkum piva vaření na místě celého toho pořádku,
nynějším i budoucím, že při té práci a povinnosti v pří
čině mlení sladuv týmž pp. nákladníkůni, [k] které sem
na mé toho ponižené vyhledávání povolán, mám a chci
se pilně, bedlivě, upřimně a věrně chovati, jak bohatému
tak i chudému touž práci mou, jinač toho pro pfízeň, pro nepřízeň, pro dary, pro strach ani pro nižádnou
jinou věc nečiníce, spravedlivě sloužiti. A poněvadž takové slady jim pp. nákladníkům piva vaření na mlejních
obce této slavné blíž mostu mlíti a zdělávati i také tu
ztravu a své obživení a záplatu míti mám, tehdy J. Mtem
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pp. radním, též pp. úředníkum úřadu mostu Pr., nyne]ším i budoucím, slibuji a připovídám, že na to všelikterak kazdého času ve dne i v noci pilný a bedlivý pozor
dáti a toho šetřiti chci, aby se na týchz mlejních sladových žádné škod)' nestalo, při tom pak pp. úředníkuv
mostských poslušen býli, nimi, též pp. staršími nákladníky jako i mlynářem týchž mlejnuv, kdyz by mi co poručeno a jaké napomenutí učiněno bylo, se říditi, jim se
na odpor nestavěti, niZádných spolkuv, kteréž by se na
škodu a ublížení obce této anebo komukoliv vztahovalo,
s jinou čeládkou mlejnskou nemívati, jich nekaziti, na
šroty a hrsti mimo samé slady k melivu nepřijímati.
A kteréhokoliv z pp. nákladníkuv slad na mlejny k melivu se dříve nežli jiného přiveze, ten taky časněji semlíti, nic neujímati, nýbrž takové slady zcela a zouplna
dodávati a V tom sumou lak se chovati chci, aby jak
J. M. páni, pp. úředníci mostští i tolikéz pp. starší nákladníci piva vaření a jeden každý, kdož by mé práce
potřeboval, ve všem se mnou dobře spokojeni byli. Toho mi dopomáhej -.
Tuto přísahu Lorenc Španyel mlee sladuv při mlejnich mostských vykonal 21. Martii 1622.
"' 1622.
Tamtéž. (Phsaha pilaře.) Přísahám
- - že při práci té, [kJ které jsem k pilám, řezání
prken, též k měřičnému při mlej ních obce této slavné
Staroměstské blíž mostu Pražského ležících povolán, všelijak se věrně, upřimně, jak při řezání prken, tak i při
vyměřování měřičného chovati, a aby se jinde měřicné
nerozundávalo, na to pilný pozor dáti, žádných spolkuv
s čeládkou mlejnskou nemajíce jednomu každému za spravedlivé činiti chci, toho jinak nečiníce pro přízeň ani pro
nepřízeň, též pro dary ani pro strach ani nižádnou jinou
věc. Tak mi toho dopomáhej - .
Tuto přísahu vykonal Jan Maršovský pilař 16. Aprilis 1622.
Asi r. 1640.
RlIlwp. Č. 63 f.88. (O mlejních nad mostem pražským vedle lázně Královské řečené
ležících a k obci St. M. Pr. přináležejících.)
1. Ml e j n y s I a d o v é. Předně nachází se mlej Cl
břežní, slove sladový, v němž se toliko samé slady melou, leč by práve pro nedostatek meliva sladu v časem
něco žila na mouku se tu semlelo. Při kterémzto mlejnu
sladovým nachází se »kol [nedopsáno.J K tomuto mlejnu
sladovému jest v I. 1643 přikoupeno místo mezi týmž
mlejnem a lázní Královskou od Melichara Milynka, possessora dotčené lázně, za 80 zl.; toto pak místo koupeno jest, aby tudy mlejny sladové přiděláním jednoho kola
rozšífeny býli mohly.
2. 1\T1 e j n, š e j d o v n a s love. V tomto mlejně pekařum a jinim lidem pšenice a žito na mouku se mele.
Při kterémžto mlejně vynachází se z obojí strany kol
[nevypsáno J.
3. Mlejnec, bouda slove. Mezi výš dotčenými
mlejny sladovými a šejdovnou jest též mlejnec jeden
bouda řečený k mlení pšenice a žita o jednom kole.
4. Mlejn, hever slove. Při nadjmenovaných
mlejních nachází se víceji mlejn jeden od starodávna hever jmenovaný, v němž se podobně pšenice a žito na
mouku mele.
5. S t o u P y. [Nevypsáno.J
6. Pil a. Proti oznámenému mlejnci boudě stroji
k tomu způsobenými dvěma pilami dříví na fošny, prkna
a latě k ruce a užitku obce se řezali dávati muže. Když
pak nedostatek dříví obecního jest, dopouští se časem i
partikulárním osobám tu dříví řezati, však proti odvedení
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dO"duchodu cbecních od jednoho každého řezu po 3 krejcanch.
7. S I e j f e r na. Z šlejferny při nadepsaných mlejních
se nacházející, kteráž na tento čas Pavlovi Forštovi pronajata jest, vychází nájmu po 8 k. m.
8. P u I í r na. Z druhé strany při řece proti srubu
jest v 1. 1642 vyzdvižena pulírna a ta se na ten čas pronajímá.
9. Dum ml e j n s k ý. Proti často opáčeným mlejnum,
jdouc k sv. Anně, po pravé slraně v rohu nachází se
dum k obci přináleiející, v němž mlynář týchz mlcJnův
byt má, téžnádeníkum mlejnským v světnici preležení
se přeje. V tomto domě také sekerníci díla ke mlejnum
potrebná dělají a potřeby mlejnské tu se skládají.
10. Naproti témuž domu mlejnskému vedle domu
knížete z Sasu [č. p. 189.J pTináleží jedno stavení k obci
St. 1\1. Pr., v kterémž následující phležitosti se vynacházÍ; Předně mlejn koňský o čtyrech kameních; na onen
čas k tomu cíli vyzdvižen jest, aby v čas nedostatku aneb
malosti vody nákladníkuv piv vaření slady tu se mleti
mohly; pekárna a vejš nahoře špejchary, kdež se časem
žito, pšenice a jiné obilí, též prachy pudní mlejnské sypají a odtud zase lidem prodávají. Pekárna pak k žádnému jinému užitku obecnímu ne',.'í, nežli k samému pečení huscí, které" každoročně k Stědrému večeru dle starobylého obyčeje [se dávají.]
ll. Vrtá r na. Item při samé vodě proti pile a domu mlejnskému stavení prosté bez pokojuv aneb komor
vyzdvižené a k obci přináležející se nachází, slove vrtárna, kdežto trouby k vedení vody po městě vrtané bývají.
Tam také mimo tu potřebu prkna, fošny a latě na pile
obecní ku prodaji řezané se skládají.
12. P ou s t k y. Item k nejednou připomenutým mlejnum obecním náleží též místo jedno ohražené mezi solnicí císařskou a přívozem hořejším obecním jdouc k vápenici Staroměstské, při samé vodě ležící, v němž se
dHví na všelijaké potřeby, jak mlejnské, tak i mostu
pražského, koupené skládá.

'Vodárna

(věž

vodná) rounzá.)

I. 1489.
llájlwva Kronika Česká list 454.
Pražané Star. M. Pro znamenavše v svém městě býti nedostatek vody, ač řeka hojná okolo toho města teee, však
pro dlúhost a širokost města toho, některým že od nich
voda daleko, zdálo se, i povolavše mistruov rozkázali jim
od mlýna, ktcl'íž Sll nad mostem Pražským, aby' vodu do
jich města po tníbách podzemních uvedli. A oni tak uči
nili a roku toho přivedli ji až na rynk a potom i do jiných ulic toho města. Ač také někdy před mnohými lety
byla voda do toho města po rúrách vedena, ale potom
za mnoho let bylo to přetržen o a zkaženo.
2. 1569
Rulwp. č. 2157 J. 233. (Instrukcí
rourníka, jak by se ph své práci a povinnosti chovati
mě!.) Nejprvé rourník nebolito vodák tu ve dvor'e panském
při mlýních bytem má býti a ve dne i v noci vodu do
města hnáti se vší pilností, aby ve všem městě, pokadž by jen možné bylo, dostatek vody byl a zvláště na
rynku a v pivovářích. A ponevadž pak jemu takový klenot města, jako věže se všemi nástroji vodáckými, od p.
purkmistra a pánuov jest svěřen, má a povinen bude to
všecko při té vězí a trubách tak opatrovati, aby skrze
jeho nedbanlivost obec žádné škody nenesla.

XXiV. Vodárna -

Č. p. 198 a 202.

Předně strany vohně na věZ nočně bez lucerny aby
nechodil a když se časem zimním voheň v věži dělá, jest
povinen často do věže dohlédati a šetřiti, aby skrze jeho
ncdbanIivost a neopatření škoda se nestala. Nočním pak
časem, v zimě i v letě, dvakrát nebo třikrát [nadepsáno:
častokrátJ aby šel a dohlédl pro všelijaké příhody. Nadto
vejšeji jakž se smrkne a hodina první na noc údeří, nemá nikam choditi než tu ve dvoře býti, aby v potřebách
města vždyckny doma nalezen byl.] estliže by pak kdy
P. B. v městě voheň, čehož B. uchovej, přepustil, hned
na věž běžeti má a v tu stranu silněji vodu hnáti a z věže
nechoditi, leč by voheň k přetržení přišel. A do věže
nemá zádného pouštěli, leč nádeníkuov domácích, a to
toliko v samé potřebě, leč by jemu v tom povolení dáno
bylo od pp. úředníkuov.
Potřeby všechny, kteréž k věži a tdbám náležejí,
jako palče, řemeny,luoj, svíčky, uzly, žíně, lopatky a jiné
věci potřebné vzdyckny na hotově zásobené míti má, aby
když by se co toho polámalo, v brzkém čase to zase napravil a město .nehnáním vody neobmeškával.
Když Sf> jaké dílo skrze nádeníky dělá, buď na
trúbách kopání nebo vrtání, rourník má sám vždyckny
ph dělnících býti a kladení trub sám předně se dotýkati,
trouby bedlivě provlažovati, aby zacpané do země vkládány nebyly a škoda se nestala. Při vrtání také pilnosti
požívati má a při nádenících býti, aby jich nepilnejm
a nejum,ělejm vrtáním trouby se nekazily.
Trub a stojanuv zádným? po do mích mimo tok vody
obecní bez vědomí a povolení pp. úředníkuov klásti ani
stavěti nemá. A kdyžby trouby klásti měl kdekoliv a
vodu zaraziti, má prve před tím dosti časně do pivováTUOV dáti znáti, aby sobě časně vody nalapali.
Tolikéž
v malé vody po pivovářích často choditi a vodou fedrovati vedle nejvyšší možnosti povinen jest. A kdežby spatřil, že někde voda darmo se vypouští, má ihned hospodáře domu toho napomenouti a nechce-li od toho pře
stati, s vědomím pp. úředníkuov bude moci mu vodu
odjíti.
Co se dotýče želez starých, kteréž se z starých trub
vynímají, a kusuv železu, kdežby v zemi na trúbách sta·
žených našel nebo v věži vodťal, to vše do celnice hned
donésti má. A jestliže by chtěl co dáti dělati k potřebám
obecním od zeleza, tehdy s vědomím hospodáře a písaře
to činiti má.
Nádeníkuov nižádných mimo vědomost hospodáře na
díla obecní přijímati nemá a když by se na obecním
díle dělalo, rourník nemá jich na žádné dílo postranních
stojánkuov neboli to opravek odtrhovati, ale toho raději
šetřiti, aby nákladové obecní nadarmo nevycházely.
Rourník žádných dil postranných v jaké kolivěk
práci po domích mimo mlejn a dvuor obecní před sebe
bráti nemá; než umí-Ii co rukama svýma tu ve dvoře
komu v čem z peněz posloužiti, buďto při mlejních kola
dělati, toho se jemu propftjčuje. Však tak, kdyžby nic
jiného při rourách a věži na práci neměl a mohl to
kterého dne vykonati bez ublížení práce a povolání
svého.
Naposledy ve všech věcech pány úředníky spravovati se povinen bude a bez vědomí jich nic před sebe
bráti nemá a tak ve všech věcech povolně a upřimně
svou povinnost vykonávati a této obci posluhovati má,
aby raději dobré slovo sobě zachoval a pp. úředníci
i všeckna obec neměli oč spravedlivě se na něho domlouvati.
.
3. 1576, 5. dubna. Nápis nad dveřmi vodárny:
I-Iaec turris a. d. 1576 Aprilis V. [dieJ hora noctis III.

XXIV. VodáY1M. -

Č. p. 198 a 202.

495

vehementia inesperati ignis funditus extincta eadem autem
sequenti anno vicissim erigitur studio et sumptn maximo
amplissimi senatus Antiquae Urbis Pragae, yuam dominus
optimus maximus ipse custodiat, ab omlli lesione noxia
conservet amen.
4. 1576. ó. dubna. l1eleslavímtv Kalendá1' p.
192. Ve čtvrtek před Smrtnou nedělí po čtvrté hodině
na noc mlejny Staroměstské obecní nad mostem i s věží
rourní, kterouž se voda do města žene, z gruntu vyhořely.
Vedle nich Lázeň královská, dum mlynářuv naproti a díl
solnice.
5. 1577, 11. prosince. Ruhop. č. 7. f. 1. Registra
Uřadu jpostu Pr., v nichž se pořádně poznamenává, co
jest kdo jak z stavu vyšších, tak měšfanuov na vystavení
a vzdělání (po nešťastné příhodě zkažení staré veze vodní
ohněm) nové věže, kterouž se voda rúrami do města na
místa obecní, též pivováry a do domu žene, z lásky a své dobré vule učinil a pomoc dal i také komu jest kde a do kterého
domu voda puštěna, za úředníkuov toho času Filipa Redlwestera z Wildrštorfu, Pavla Podkoteckého a Jiříka
Korandy L P. 1577, Václav Písecký de Clivo m. p. (Fo I. 9.) Jakož jsou někteří z pánuov vyšších stavuv,
kteříz domy pod tímto právem mají, i mnozí měšfané
tohoto města před neštastnou příhodou ohněm zkažení věže
vodní, jíž se voda do města hnala, v domích svých pohodlí
jměli a vody stojánky vedené pouZívali, kteřížto stojánkové ohněm k spuštění přišly, po vzdělání pak a vystavens pomocí P. B. nové věže vodní mnozí toho jsou s pilí
ností při p. purgmistru páních v radě i při úřednících
mostských hledali a žádali, aby jim takového pohodlí, jako
i prve, dostati se mohlo a voda do domu jejich stojany
aby propuštěna a uvedena byla. 1 p. purgmistr páni v povážení svém žádost osob níže zejména položených majíce
a ušetřujíc přívětivosti jejich, že jsú z své dobré vule pomoc peněžitou na stavení učinili, k tomu jsou se naklonili a aby voda těmi stojany, jako i předešlého času, po
domích níže podepsaných puštěna byla, však toliko do
vule a libosti p. purgmistra pánuv, též pánu v úředníkuv
mostských, nynějších i budoucích, dovolili s touto výmí~kou, že ti všickni, jakého koli povolání, kterýmž tak
stojany propujčeny sou, nemají té takové vody zbytečně
mimo náležitou potřebu svou na ublížení a stenčenÍ vodv
na místech obecních a pivováruv pouštěti a roztáčeti ao'i
také sou~edurn i jiným obyvatelum ji z peněz pronajímati,
prodávati a tudy sobě zisku vyhledávajíc platy osobo vatí,
kudyž veliký ublížení místuom obecním zvláště pívovárum zmenšení a odnětí zbytečným pouŠtěním té vody a
neušetřením se děje, moci nebudou. Nebo to se jim všem
od p. purgmistra pánuv skutečně zapovídá pod pokutou
odnětí té takové vody a zkaZenÍ stojanuov každého času
a chvíle. - Tak ti všickni, kteříž té vody v domích svých
používají a mají, oni i dědicové a budúcí jejich povinni
sou a budou z těch stojanův každého roku úroku roč
ního do úřadu mostského dávati a platiti XXIIII. gr. č.
rozdílně každého čtvrt leta o Suchých dnech po VI gr.
pod touž pokntú '}dnětí vody. Act. fer. 4. post Concept.
M. 1577. Havel Styrsko.
6. 1581, 10 března. Pa1llěf1ú knížka Ja1M Piláta Rakovnického. V pátek po Družebné neděli ve čtyry
hodiny na noc věže rourní, kdež jsou trouby od vodárny,
mlejn a lázně shořely.
7. 1593, 4. srpna. Ruhr;;p. č. 7. j. 19. Ve středu
naze]třf památky Nalezení sv. Stěpána p. purgmistr páni
v bedlivém povážení majíce vznešení ouředníkuov mostských v stížnosti takové, kterak na věž vodní, z níz se
voda do města tohoto na místa obecní, též do pivová-
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ruov, také obzvláštních domuv stojany vede, velicí nákladové jdou a na ni vycházejí, však pro rozmnožení a
přílišnost drahně propujčených po do mích stojanuov, když
v místech obecních, po pivovářích trpíce pro nedostatek
vody, ujmu a škodu nesli i nesnází mnozí pokusiti musili, k spomožení a napravení takového nedostatku dr uhý str o j k pichům, nic v tom nákladuv nelituj !ce, k dohnání tím strojem na věž v dostatečnosti vody, vystavěti
dali, kudyž již vuobec všickni měšťané a obyvatelé dostatek vody majíce, z ní se těší a k libosti svojí požívají,
,ádné však v tom odměnné litosti nenesoucc ani jaké
utrpení nad náklady velikými prokazujíce. N epovažujíc,
jak mimo předešlé časy, poněvadž druhý stroj k pjchuom
jest vyzdvižen, mnohem větší outraty ve hnaní té vody
pro pohodlí všech vuobec lidí vycházejí. Nad to i drahotu dříví, želez, koší i jiných rozlicných potřeb, což
k hnaní vody naleží, neušetřujíc, toliko jako kdy prve
dle starožitného zpuosobu na kvartál neb Suché dni každého čtvrt leta 6 gr. č. platíce.
I nebylo-li by časného předjití a takového platu
skrovného na[h ]razení i zlepšení jeho nějakú nemožností a tím nedostatkem v druhdy některej stroj toku vody
mohl by k spuštění neb k snížení svému přijíti, odkudž
tak hojnost vody pru zmenšení městu tomuto, u cizích a
přespolních lidí k nedbanlivosli i k neopatrnosti potupně
přičtena, na zlou stranu vyložena by byla, domácím také
naříkání i zalostné zpomínání přineslo. I toto jsou již p.
purgmistr páni společně jednomyslně v radě naříditi, zavříti, pánuom radním níze položeným do ouřadu mostu
Pražského relaci učiniti poručiti ráčili, aby ihned začnou
ce při nejprv příštích Suchých dnech z každého stojanu, kdož ho koliv požívá a jej v domě ncb při domu
má, ollŤedníci po 10 gr. č. vybírati dali - takže ročně
od každého stojanu 40 gr. č. vycházeti bude - .
Při tom také kdež neomylné, jisté zprávy p. purgmistra pánuv jsou došly, kterak mnozí ti, jed stojany
sobě ne z jaké povinnosti, ale z dobrého přátelství
k snažným žádostem vedle instrukcí dávno do ouřadu
mostského vydané do vule a libosti p. purgmistru pánuv,
též ouředníkuov mostských propujčené mají, ti zvláště pak
na větším díle hospodářové v do mích pánu vyššího stavu,
mimo potřebu beze vši šetrnosti vodu z domu zbytečně
na zmenšení i ujmu míst obecních, také pivováruov, i
k urážce a zamrazení času zimního ulic pouštějí, nad to
někteří v té vodě tarmarčí a ouplatek a zisk sobě z ní
vyhledávajíce měšfanuom potřebným vodu prodávají, peníze z ní berou, tak čeládku jich šacovati smějí. Protoz
kdyby v tom proti instrukci o tom nařízené a této zápovědi se co toho podobnébo dopustil, požitku svého vyhledával, z domu bezpotřebně a zbytečně vodu pouštěl,
nic méně každý, kdo by stojan v domě svém maje z ně.
ho na určité vyměřené časy, o každých Suchých dnech,
platu uloženého do ouřadu mostského neodvedl a odvésti
zanedbával, jej zadržoval aneb dáti se zpěčoval, lomu každému beze všeho ušetření osob jakého koliv povolání
ihned beze všeho prutahu ouředníci mostští stojan zkaziti
a v nic obrátiti, vodu odníti, té zbaviti mají a budou
moci. Tomu takovému jakožto nevděčnému (ač by se
toho všetečně dopustil) nižádným vymyšleným zpusobem
k přimlouvání ani jakým jiným prostředkem zase propuštěna nebude. Relatores. - .
8. 1597. (?)
Ru7wp. č. 326. f. 52. (Instrukcí
rourníkova při věži, strojích a trúbách vodáckých v St.
M. Pr., jak by se při své povinnosti chovati měl.) Pan
purgmistr a páni majíce v bedlivém svém rozjímání a
uvažování, kterak na tom klenotu nejušlechtilejším a nej-
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jakožto vezl rourní, jinak vodní, tomuto
Starému M. Pr. mnoho záleží, kteréhožto klenotu (skrze
nějž všemu městu voda se dodává) předkové a správcové
tohoto města slavného velice sou sobě vážívali, a aby dostatečněji opatrován býti mohl, obzvláštní osobu umělou,
hodnou a dobře zachovalou sou každého času nařizovali.
A táž osoba nic jiného na práci jest nemívala, než toliko
túž věž a roury, též trouby i všeliký tok vody v opatrováuí svém mívala a všech věcí osobně sama se dotýkala.
Tudy na takový starobylý chvalitebný zpusob zase nastoupiti za potřebné a užitečné sou uznali. Zkusivše pak sami
toho, ze jedna osoba při opatrování mlejnuov i také dotčené věže spolu s hnáním vody do trnb a jich opatrování, nikoli dostačiti nemuže, na tom snešení své společ
né učinili sou takové, aby jedna osoba toliko túž věž se
všemi jinými nástroji vodními spravovala a opatrovala,
ničímž jinejm se nezaneprázdňujíc. Kteréžto osoby, kdotúž práci na sebe přijme, povinnost tato bude:
Předně, že ten každý, kdož by tak tu za rourmistra
od p. purgmistra panuv přijat byl, povinen bude tu při
mlejních mostskejch ve dvoře obecním bytem býti a ve
dne i v noci to opatrovati, aby voda do města, jakožto
do kašen obecních II zvláště na rynk, též do pivováruv
se vší pilností hnána byla, tak aby ve všech místech, pokudž by jen možné bylo, dostatek vody byl. Podle toho,
což při té věži, též píších a všelijakejch strojích k lmání
vody se potřebuje, tělni všemi věcmi časně se zachystávati a je zhotovené míti má, aby v potřebách všelijakých
nedbanlivostí jeho a zameškáním žádného zmenšení a
zkrácení se nenacházelo. A pakli by se něco toho tak
dálo, slušně by trestání ujíti nemohl.
Také do té věže a k jiným stroj um vodáckým nemá
žádného pouštěti, ani komu tam na místě svém vcházeti
dopouštěti. Však jestli že by se kdy příčina dála, v té
věži něco opravovati, tu vezma na pomoc sobě nádeníky
mlejnské bude moci takové potřeby s pomocí jich opraviti. Při kterýchžto dělnicích on sám vždycky, ač by se
to, což tak k opravení náleží, vše dokonalo, životně býti
jmá.
Co se světla a ohně dotýce, povinen jest rournÍk
každú noc do věže dohlídati. však bez lucerny do věže
nechoditi. Casem pak zimní~, když se oheň v věži pro
vyhřívání dělá, tu má často do věže dohlédati, aby skrze
nešetrnost od ohně a jisker žádná škoda se nestala.
Item, jakž hodin čtyrmecitma udeří, rourník má doma při povinnosti své (a ne jinde) nalízán býti a odtud
do rána neodcházeti, střízlivě se chovati a nad věží i jinými stroji vodními pozor míti, zvláště kdyby kde P. B.
oheň přepustiti ráčil, tu ihned na věž jíti a v tu stranu,
kdež by oheň byl, silněji vodu hnáti a odtavad necho·
diti, pokudž by oheň k přetržení nepřišel, anebo z ji·
stého poručení p. purgmistra pánuv, nebo také ouřední
kuv, k jiným potřebám odvolán nebyl.
Item když se jaké dílo na trúbách, buď to vrtání
nebo kopání a kladení jich na obci dělá, rourník povinen jest při dělnicích bývati, trouby, které by se do země klásti měly, sám provlačovati a spojovati, tak aby vše
náležitě opatrováno bylo a v bezpečnosti zustávalo. Také
když by se trouby kde koli kladly, jest povinen to neobmeškávaje dáti zadlážiti, aby se ulice bláty nezanášely.
Trub a stojanuv žádných po do mích klásti sám o s\"é
ujmě nemá, leč kdyžby jemu úředníci rozkázali.
Však
kdyžby se kde trubice k toku vody klásti měla, rourník
má prve o tom úředníkum dáti znáti, aby tu některý
z nich přítomný byl a na povinnost svú vyměřil, jaká by
díra v trubici býti měla a tak teprva v přítomnosti jich
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trubice se klásti má, jináče nic. Item když by se trouby
na kterémkoli řádu klásti měly, takže by se voda zhraditi musela, povinen jest rourník před tím do pivováruv
z téhož řádu časně dáti znáti, aby se vodou zachy stali a
ke škodě, kdož by tehdáž pivo vařiti dal, nepřicházeli.
Nic méně i časem letním, když by voda na řece malá
byla a on by nemohl ji na všechny tři lády hnáti, jest
povinen to tak opatrovati, aby posloupně na jeden, potom na druhej i třetí řád vodu pouštěl. A kdež by tak
vodu na který řád obrátil, tu poručil a znáti dal, aby
sobě na celý var zachystali a takovým fedruňkem nedostatky sobě vynahrazovali.
Obzvláště se také rourníkovi poroučí, aby když prázdnost má, po stojáncích zešel a kdežby spatřil, an by
zúmyslně a na ublízení jinejm z kterýchkoii stojanuv (nic
ovšem žádného v tom neušetrujíce) voda se pouštěla, tu
ihned aby trubici přeťal a stojan ten zatloukl, aby voda
ním jíti nemohla. Předně pak času zimního aby se takové
vody po struhách ulic nazanášely a nezamrazovaly.
Co se zelez starých, též i řetězuv, kteréž se při dobývání trub z země při trúbách stažených a spojených
nacházejí, tolikéž že by se v věži něco řetězu utínalo, neb
knoblunkuv starých tkne, to vše rourník do celnice k úřadu skládati má a chtěl-li by co nového od jakýchkoli
věcí k potl'ebám vody hnaní míti, to vše z rukou hospodáře celnického. bráti bude.
O čemž o všem hospodář
úředníkum to ukážíc, co se pEjímá nebo vydává, zprávu
učiní.

Item rourník

žádných

nádeníkuv mimo

vědomost

úředníkuv aneb hospodáře celnického na díla obecní při

jímati, anobrž kdyiby se na obecních dílech dělalo, na
z;idná jiná díla postranní dotčených dělníkuov odtrhovati
ncmá. A· tak toho šetřiti povinen jest, aby nákladové
obecní nadarmo nevycházeli.
Co se kašny obecní na r y n k u n O v é . dotejče, rour·
ník obzvláštní pozor na ni míti jest povinen, tak aby
předně dostatek do ní vody dodával, podle toho i dole
vespod pod kašnou v sklípkách při spouštějích a všech
strojích, aby se voda nikudy neprobírala, nicméně trati·
vodové často aby se vyklízeli a vyčišťovali s tím opatře·
ním, aby se trúbami do koule nečistota netáhla a trubice
se blátem ne7anášely a nezacpávaly. Kdyzby pak čas
zimní nastával (toho má šetřiti časně) z kašny vodu vypouštěl, ji zakrýti dal a stojanem případním do menší
kašny vodu obrátil, vycpaje dobře stojan hnojem. Také
kdyžby spatřil, že by v některém místě kyt nebo maz
po sprchl nebo odpadl, tu ihned aby na úředníky mostské
i šestipanské pro brzké opatření vznésti nepomíjel.
Naposledy rourník i tím zavázán jest: Jestliže by
ph mlejních mostských co kdy spatřil, an by se na škodu
obce dálo, aby ihned o tom mlynáři a úředníkům v známost uvedl a s mlynářem, jakozto s hospodářem nad týmiz mlejny vystaveným a spolu v službě s ním trvajícím
v lásce a svornosti se srovnával. Přišlo-li by také kdy
co případného při dotčených mlýních, k spokojení toho nápomocen býval. A tak spravujíce se úředníky povinnost
ní povolně v naležit.osti vykonával a dobré slovo při
té" sluzbě sobě zachovati hleděl.
9. 1610, 24. listopadu. Ruhop. č. 64. f. 32. (Smlouva mezi pp_ úředníky úřadu mostu Pro a p. Henrychem
Kašparem von Zort, hamrmeistrem hamru Strašecího.)
V středu po sv. Klimentu stala se smlouva - taková - že on
Hendrych Kašpar při pověděl týmž pp. úředníkum do věZe
a vodárny obecní jistý a mistrovski kus a stroj k hnaní
vody, totiž kliku, střevíc, štok, čtyry konve, čtyry klíny, dvě
zhlavíčka, a to v~e koboltové z rudy dobré II hned na-
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schvál k tomu vybraný, dílem dobrým a hodným na schválení dobrých mistruv a té věci povědomých, a k tomu
padesáte loket trub k hnaní vody do štoku hořejšího
vedle náldité mírnosti z téhož dobrého a naschvál vybraného kovu slítí a spraviti a to vše podle formo cechu
na tu jednu každou věc představeného od Petra Vidmona
mlynáře a hospodáře mlejnuv mostských, jemužto i věže
.věřena a k spravě poručena jest, a to nejdéle do sv.
Jana Kl'. 1. 1611. Za kteréžto všecko jeho dílo, práci
a náklad má jemu dáno a odvedeno býti: Předně co se
kliky, střevíce, štoku, konví, klínu a dvou zhlavíček dotýče, cokoliv to centnýřuv vážiti bude, za jeden každý
centnýř po 12 gr. m., za trouby pak po 5 k. m. Načež
jemu ihned při actum této smlouvy zavdáno 300 k. m.
1622, 24. května. ltukop. č. 7 f. 52. (Zápis na
propuštění vody do ulice Zidovské.) Jakož jest J. M.
osvícené kníže a pán, p. Karel, vladař domu Lichtenštejnského, na ponížené a snažné t~ho při J. Mti od starších Zidův na místě všech jiných Zidův Pražských vyhledávání k tomu milostivé povolení dáti a také o tom slovutné a mnoho vzáctné poctivosti pánum purgmistru a ra§č
St. M. Pro obzvláštním dekretem, aby do ulice jich Zidovské, jak pro uvarování všelikteraké škody, kteráž by
skrze nešťastnou příhodu ohně státi se mohla i také zachování čistoty voda skrze trouby puštěna byla, poručiti ráčil i aby se takovému decretu - zadosti státi mohlo,
p. purgmistr a páni radní neráčili jsou pominouti z prostředku svého jisté osoby na vejchoz k spatření, odkud by takový tok vody do ulice jich Židovské puštěn
býti mohl, vyslati a po očitém toho všeho spatření, když
jest zase většímu počtu v místě radním o tom relací uči
něna byla, že by vedle zdání mlynáře mletnuv blíž mostu
Prahkého skrze tu ulici mezi domem u Rešetářu a domem Křenovským slove, až pře~se k domu u zlaté tváře
řečenému, odtud paky do ulice Zidovské na ty dvě mfsta
poslední od starších Ziduv vy kázané, na nichž dvě kašny
postaveny býti mají, voda skrze trouby každého času ve·
dena býti mohla. Pročež pan purgmistr a páni radní majíce to v svém povážení - ráčili k tomu své povolení
dáti, aby týmž Židum do jich ulice Zidovské voda z hlavních trub proti sv. Mikuláši z rynečního řádu a skrz
trouby do těch dvou kašen v nově vyzdvižených každého
času (leč by bezelstně pro jakoukoliv příhodu to býti
nemohlo) ~nána a vedena byla, [Puvodně napsáno bylo:
aby týmž Zidům do jich ulice Zidovské z té kašny velké
skrze ta místa až do těch dvou kašen v ulici Židovské
postavených - ] na ten a takový zpusob, ža oni starší Židé
Pražští cokoliv Je hnaní a vedení té vody, trub, zděří zapotřebí bude, takové trouby a zděří nyní i budoucně
každého času, když by potřeba toho ukazovala, od pp.
úředníkuv městských kupovati a za jednu kaZdou troubu
a zděř, tak jak by každý a po čem, jim platili [puvodně
bylo: za jednu kúdou tróubu po jedné kopě 15 gr. a za
jednu zděř 20 gr. m. dávati, mlynáři také za práci jeho jako
i čeládce od díla, co s)ušného a náležitého, platiti mají].
Proti tomu tíž starší Zidé majíce sobě takové dobrodiní
k jich znamenitému pohodlí prokázané na hotové sumě
p. purkmistru pánum odměnu nad okázanou vděčností
JSOll učinili, platu pak ročního při každém kvartálu z každé
kašny po 4 k. m. bez zadržování pod pokutou 10 k. m.
a odnětí vody do úřadu mostu Pražského odvozovati povinni budou. - Act. v úterý po sv. Trojici.

*

~~ Asi r. 1650. Rukop. č. 63 f. 96. (O VO~
dárně.) Tento vzáctný klenot obecní k znamenitému prospěšenství a pohodlí všech obyvateluv St. M. Pr. .slOUŽÍ,
nebo prostředkem tím, zvlášť pak přípravami neboliMo
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potřeby zdělati

stroji dvojími, větším a menším, voda trúbami volově
nými na věž vodárny se žene a odtud zase trúbami ji.
nými dolu padá a po městě rozděluje. Na kteroužto vodárnu nemalý náklad každoročně vychází, duchodu pak
k též vodárně žádného jiného není, jediné kterému koliv
z pp. obyvatelu voda do domu propuštěna a k vyzdvižení
stojanu povoleno, že ten každý po 4 k. m. každoročně
do duchoduv obecních odvozovati, mimo to též za jednu
troubu (nedopsáno).
Poněvadž tato vodárna nejednou skrze neštastněvy
šlý oheň k zkáze a veliké škodě obecní přišla, pročež
nízepsaná pamět, kteráž v báni aneb makovici měděné
na krově též vodárny na onen čas postavené se nacházela, potom pak když opět v letu jminulým 1636 dotcená vodárna vyhořela a jíž dotčená báň na led dolů
spadši se na dví rozrazila, na pargaméně psaná dosažena
jest, to šířeji vysvětluje a takto formaliter zní:
L. P. 1575 ve čtvrtek na zejtří sv. Ambrože po neděli postní Laetare, jinak 5. dne měsíce Aprilis, věže
rourní tohoto St. M. Pr. nad mostem Pražsk)'m při mlejních ležící, kteráž na onen čas a před mnoha lety toliko
z dřív! sroubena, cihlami mezi týmž sroubením vycvikována a skrze ní jistými prostředky voda skrze roury
k velikému a znamenitému pohodlí města - vedena byla,
ta jest z připuštění božího s mlejnem břežním (z něhož
oheň vyšel) s šejdovnou, pilami, šlejfernami noiířskými
a kovářskými, pulírnou, též va1chovnou jirchářskou času
nočního skrze oheň prudký v nic obrácena. Kterážto
věže rourní zase zGuplna nemalou prací a nákladem vystavená opěly v 1. 1582 ve čtvrtek na pátek den sv.
Vavř'ince, jinak 10. dne Augusti, málo před dnem a to
právě když ta veliká morová rána v městech Pražských
grassirovala, neopatrností nějakého Cypriana Hausera, lehdáž rourníka, příčinou znětí aneb rozkřesání čepu v pokoji nahoře pod krovem v štoku, do něhoz voda vpadala, jsouc zapálena až právě do gruntu s rozkotáním vnitř
postamentuv a některých voken skrze takový oheň neštastně k zkáze přivedena, takže jsouce zase pro duležitost
a potřebn města (ale ne v predešlý zpusob) toliko co se
instrument a potřeb hnaní vody dotýče, spravena a druhý
stroj pichy (odkudž volověnými trúbami voda na štok dochází) přidělán a jedno jalové pobití pr-knumi místo krovu
pro deště a větry vyzdviženo. Potom pak teprve v 1.
1591 (v kterémžto roku také kašna znamenitá na rynku
Staroměstském obecním nákladem' velikým slavně zakládati se začala) jest pro dostatečnější hojnost vody o drahně
loktuv na vysokost ozdobným dílem zvyšena a krásnými
sloupy kamennými s pavlačí a krnely s velikým nákladem
dukladně okrášlena. (Toto pak, jakž následuje, k nadepsané paměti na čisto přepsané, přidáno, potom též do
báně nynější při osazení jí skrze tesaře vloženo jest:)
V tom svém zpusobu a esse až do 1. 1636 k velikému prospěchu a pohodlí St. M. Pr. stála. Však opěty
v témž letu 1636 v neděli post dominicam Laetare, 3.
Martii, v noci na outerý jmenovaná věž a vodárna s znamenitým a velikým nákladem vyzdvižená a vystavená skrze
neopatrnost a nedoh1ídnutí Pavla Husáka mlynáře zňavši
se nejprve od spodku, kdež pro uvarování zamrznutí trub
času zimního se topilo, z přílišného zatopení dříví tu narovnané, až i od toho podlahy nad tím se roznítily a tak
prudce hořeti počaly, že pro prudkost a velikost ohně
Zádného přístupu ,!ni pomocí lidské k obhájení nebylo,
toliko že ještě mlejny a pila, kteráž se i již znímati počínala, obhájena jest, buď bohu žel, do gruntu (takže jen
samé zdi od ohně místy velmi tržné zustaly) vyhořela,
Po kteréžto tak žalostivé příhodě pečujíce p. purkmistr a

páni o to, kterak by zase týž klenot vzáctný vyzdvižen a
voda po všem městě zpusobena býti mohla, ačkoliv vvelikých nedostatcích spolu s obcí skrze ty od mnoha let
pořád vystalé obtížnosti a neřesti vychováváním soldatuv,
jak na wintr aneb na zimních quartířích, tak i gvarniso:
ních v silném počtu zustávajících, postaveni, však nicméně
všelijaké prostředky pro spomožení té věci obravše, v výš
jmenovaném 1636 roku již dotčenou věž a vodárnu zase
rumovati, dole, kde řádné klenutí nebylo, sklenouti, podlahy zdělati, železnimi štafy stáhnouti, místo předešlých
z kamene tesaných sloupuv zděné vyzdvihnouti, nad tím
vším krov mistrovským dílem velmi pěkný postaviti a
nejvýš bání měděnou pozlacenou, nad níž orel se spatřuje,
okrášliti, trouby olověné, kterými voda na horu věže do
pánve měděné, o něco výš, než předešlá byla, položené,
vystupuje a odtud zase jinými di'evěnými dolu padá, zdě
lati dáti ráčili. Do té pak báně dle vyměření jí žitem
5 strychuv 2 čtvrtce se vejde.

Pulírna

V

mlýnech.

1. 1532, 31. srpna. Rttkop. č. 2157 f. 4. Stala se
smlouva mezi úředníky m. a Zewoldem Firši1tem platnýřem, takže jest mu místo při mlejně ukázáno a kolo jedno propujčeno, aby zbroj puléroval. Platiti má V k. g1'.
č. Act. sabbato post Bartholom.
v
2. 1535, 10. dubna. Rttlwp. č. 42 f. 14. Simon
platnýř a Katel-ina k. místo pulírnu od Kateřiny Petrový
z Malé Strany za XVIII k. m. k užívání a k držení. Ac!.
sabbato post Reliquias.
3. 1537, 7. dubna. Tamtéž f. 19. Takub Cimrmon
a Anna k. místo pulírny i s mldobím od Žofky, manželky po nebo Stěpánovi, za X k. m. Act. sabbato ante
Sixti.
4. 1538, 16. února. Tamtéž f. 21. Jan z Žatče při
jmím Šendl, a J\polona lL místo pulírny nad mostem za
VI k. g1'. č. od Simona platnéře. Act. sabbato post Valentium.
5. 1540, 30. ledna. Tamtéž J. 37. Urban Rychter
a Anna k. místo pulérny nad mostem za XVI k. m. (od i).
Act. sabbato unte Purif.

1549, 16. října. Kopiá1~ v archivu místodrž.
č. 46 f. 82. (Pražanuom Staroměstským.) Ferdynuud etc.
6.

Zpraveni býti ráčíme, že se našemu platnéři v pulírnč
na mlejních vašich u mostu Prazského od platnýřuov
Pražských, kteří tu puIírnu od vás pod plat drží, překáž
ky časté dějí a tak zbroje naše do pořádku čištěny a
puIírovány býti nemohou. I poně\'adž sme o těch zbrojích zvláštní poručení učiniti ráčili, aby, jakž na to náldí, spraveny a svěřeny byly, pro tož vám poroučíme,
abyšte té puIírny cejgmistru našemu postúpili a druhou,
kteráž byla nějakého kováře, sobě připraviti rozkázali.
A my ten plat, Herejž dotčení platnéři dávají, vám z komory naší sami dávati poručiti ráčíme. Na tom ~C. Dán
na hradě Pražském v středu po sv. Diviši.

,

7.

1568, 31. července.

Rulwp. č. 2157 f. 229.

Stefan Koch platnýř žádal jest, aby jemu pulérna najata
byla, kteníž prve Joachym platnýr' ddeI, že plat a úrok
každého roku IIU k. gr. č. platiti chce. (Byla mu najata.).
Stalo se v sobotu po sv. Jakubu.
8. 1568, 23. října. Tamtéž. Jakoz při pulírně vobecní místo vprázdné jest pozuostalo,) Melicharovi, při
jmí Pehem, Snajperku s povolením Stefana Kocha platnýře jest též místo k provozování zivnosti jeho pronajato, takže páni úředníci davše je podle jeho :.\lelichara

a vopažiti, on Melichar k vobci povinen
bude platu ročniho W/ 2 k. gr. č. platiti. Sám pak na svůj
náklad puchýře a jiné věci sobě spraviti má. Stalo se
v sobotu po sv. Lukáši ev.
9. 1572, 9. srpna. Tamtéž f. 249. Jakož jest místo
obsazené, na nvěmž někdy Melichar Pehem mlel, prázdné
pozuostalo, i Sebestián Kross, měštěnín Menš. M. Pr.,
maje vstoupení do úřadu, žádal, aby to a takové místo
k jeho zivnosti pod jistý plat propujčeno bylo. Páni úřed
níci vázíce žádost jeho to místo v pulírně obecní, jakž
ve svém obmezení a vyměření zuostává, jsú pro!)ajali do
sesti let pod úrok roční 6 k. gr. č. Také tajž Sebestian
všecka instrumenta k práci a své živnosti k provozování
řemesla syého na svuj náklad zpusobiti má, kromě páni
ul'edníci kolo, paleční pastorček, též vřeteno zelezné nákladem obecním opatřiti a vodní kolo opravovati povin.
ni budou. Což se pak do týče pulérníka na ten čas Štefana Kocha nebo potomkuov i budoucích púlerníkuov,
jjmž by páni úředníci tu živnosti pi'áli, tomu každému
Sebestian v živnosti volné překážky činiti moci nebude
_, Stalo se v sobotu před sv. Vavřincem.

MandL
1. 1534, 31. ledna. Ru7wp. č. 42.
,JO, Foltýnovi Němci, který" v mandlu

10 a 2157

jest tejž
mandl najat do roka na XV k. gr. č. A když rok vejde,
dále ~émuž Foltínovi bude oznámeno, má-li při tom mandlu zustati. Act. sab bato ante Purif.
2 1543, 22. září. Tamtéž f. 5l Hanuš Šrajner a
Dorota k. duom jinak mandl s barevnú ležící na břehu
proli domu Brajchy pekaře od úředníku ov mostských za
CCLXXV k. gr. č. A při tom toto znamenitě vymíněno,
že páni úredníci to tak opatřiti mají, aby zádný v městě
tomto žádného mandlu ani barevny na překázku jeho stavěti nemohl do zaplacení předepsané sumy. troku roční
ho HI k. gr. c. Ac!, die S. Mauricii.
3. 1558. - Tamtéž f. 86. Hanuš Šrejnar mandW' s AlZbětou, manželkou svou, priznali se, že jsú dlužní 150 lL gr.
Janovi Fraňkovi u tří bratruov, kterúžto
sumu ujišťují na domě svém řeceném mandli. (Zaplaceno

c.

r.

1565,)
Brus.

4. 1542, 25. března. Rukop. č. 42 f. 47. Lukeš,
Jakuba Poledne, k. místo při mlejně s brusem veli·
kovářským, s truhlami i s jinými potřebami od Anny Albrechtové i s povolením synuov jejích Pavla, Tomáše, za Vln k. g1'. Č. s úrokem ročním lIli, k. gr. č.
Act. sabbato ante Judica.
Šlsjférna.
1, 1521.
Rukop, č. 2142 D 3. J'vlatouš Škopek nožiř odkazuje šlajfernu synu svému Zikmundovi.

2.,

1~33, 18. října.

Rulwp. č. 42 f. 9.

Štěpán

platn)';- a Zofka k. šlejfernu leiící pod mostem za šlejfernou velikou od Petra Sykory za X k. gr. č. Ouroku
z toho do oui'adu mostského 50 gr. č. Ac!. sabbato post
S. Gallum.
3. 1534, 3. října. Rukop. č. 2157 f. 19. Jakož jest
Petr šlejfíř z dopuštěnie pánuov tíředníkuov mostských
při gruntu svém břeh blíž vody ležící vykolil a Matouš
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pek~ř tomu jest odpor učinil pravě, že by takové vykoleme Jemu na škodu býti mělo, i jsú o to strany přátel
sky smluveni na tento zpuosob: ]akoz jest lvlarkéld. Janeč
kO\'á Petrovi šlej fiři na něm na Matoušovi Vnl k. č. odkázala, že on Petr těch Vnl k. Matoušovi promíjí a Matouš od toho odporu pouští - . Act. sabbato post J eronimi.
4. 1535, 13. února. Tamtéž
23. Páni nOžíři
se svolili dobrovolně, když by koli mohli dělati a nedě
lali, aby předce za celý tajden platili a zase za kterýž by
koli den jim kdy zaraženo bylo, nemají za ten den nic
dáti. A toto svolení z té příčiny se stalo, kdež sú byly
ruznice mezi tajmiž pány nožíři a hospodářem o broušení. A placeno má býti od nich ourokuov vždycky za HII
neděle a který by v těch ctyrech nedělech z nich ouroku nedal, má jemu dílo zastavenu býti. Jsú pak zejména
tito nožíři: Jakub Trubka. Jan Vopršal, Aleš Chlivec, Vavřmec Voborník. Act. sabbato ante Valentinum.
l).
1535, 7. srpna. Tamtiž f. 36. Jakož j~st Jakub
Dítko obeslal Kateřinu Pathaňku a vinil jí, ze jest jemu
místo nad mostem v šlejferně i s nádobím prodala a potom když jest on pro potřebu krále J. Mti z země této
pryc odjel, to místo mu zase jest od ní odjato, protož
on žádá, aby ona to místo zase vočistila, aby on, poně
vadž poplatky z něho zadrž"lé činiti má, k svýmu uhoditi mohl. K. tomu Pathaňka: že ona tomu neodpírá, by
místa toho Jemu prodati neměla a aby on ho neměl
držeti i také užívati, než ze jest on, sa již v držení místa toho, pryč odešel a místa žádnému k spravování i také k ourokuov zaplacení neporučil. A "urok vždy na to
místo jest šel a poplatkuov z něho žádni jest neplatil.
A ona. vidúci, že by taková škoda na ni přijiti musila, to
mís~o Jest k opatření pp. úředníkuom dala a oni sou je
podle slušnosti tak, jakz za dobré uznali, opatřili. A protož ona touto žalobou jemu nic povinna není. - Proti
tomu od puovoda jest mluveno, ze on při odchodu svém
to místo jest dostatečně opatřil a manželce své jest je
vzdal, aby ona je opatrovala a poplatky z něho dávala.
A protoz když jest on doma nebyl, měla jest k manželce
jeho, jakožto držitelkyni místa toho, hleděti a po právu
k ní jíti. A taký žádný jest ho Jakuba nikda z žádného
zadržalého úroku až posavad nenapomínal - .
Tu pp. úředníci - nalézají: Poněvadž on Jakub Dítko místo jest od Kateřiny Paťhanky koupil a potom s ní
v cechu nožířském o úroky placení smlouvu, jakby jí platiti jměl, ndělav pokutu na sebe pro neplacení vzložil,
~omu jest dosti nečinil a jí plátcc jest nebyl, a také maJe odchoz téhož místa jest tak, jakž jest náležité jemu.
bylo, neopatřil a ona Kateřina súcÍ od pp. úředníkuov
obeslána a napomenuta, aby ouroky zadržalé zastoupila a
dala i nechtěje ona Kateřina toho k sobě přijíti, od toho
místa Jest pustIla a pp. úředníkuom to místo jest v moc
dala. I z těch příčin ona Kateřina jemu tím, z čehož jest
ji Jakub obvinil, povinna není. Act. sabbato post Sixtum.
6. 1536, 18. září. Tamtéž f. 15. Vavřinec Rambousek k. místo v šlajferně nad mostem od Anny Pudíkový
se vším nádobím - za VIIP/2 k. m. Stalo se v sobotu
před sv. Matoušem.
7. 1535, 16. října. Tamtéž f. 41. Stala se jest
smlúva mezi Dorotou, starou hospodyní, a Tanem Pikartem takováto: Kdd jest Magdalena Chocholka též Dorotě povinna byla VI k. Jl1, za šlejfírnu i týž on Jan Pikart tcn dluh. na sebe jest přijal, takže on majíc sobě
od M~jdaleny místo to šlejfírny postoupené a vzdané, má
a povmen bude plátce býti pp. úředníkuom ten dluh
Magdalenin zaddalý. Stalo se v sobotu den sv. Havla.

r.

68*

500

XXIV. Voddrna. -

Č. p. 198 a 202.

8. 1537, 6. října. Tamtéž f. 20. Jakub Vrabec
šlejfíř a Anna k. místo v šlejferně za VIII k. m. od Anny Jakubové Lupačky - . Stalo se v sobotu po sv. Františku.
9. 1538, 6. července. Tamtéž f. 82. V sobotu
před sv. Markétou pp. úředníci mostu Pr. smlúvu jsú
s Janem šlejfířem postříhače učinili, takZe na tom místě,
kdež prve pulérna jest byla, jemu šlejférnu vystavěti mají.
A když by již vystavena byla, tehdy povinen bude platu
z užívání jejího každý rok dávati 1I1/2 k. gr. č.
10. 1541, 8. ledna. Tamtéž.f. 125. Jakub Vrabec k. místo v šlejférně podle Vítka a Jana Pikerta
u Trubkova kola nad mostem za XV k. gr. č. od Petra
Šlejfíře. Act. sabbato post Trium regum.
ll. 1541, 8. ledna. Tamtéž. Dorota Kašová k.
místo od Jakuba Vrabce u kola Alšova za IX k. gr.
m. Act. sabbato post Trium regum.
12. 1541, 2. dubna. Tamtéž f. 43. Matouš Cibulář
a Anna k. místó s puol pastorkem a s nádobím, tři tuleje a pět železec od Jakuba Trubky za 15 k. m. Ouroku
dává se do celnice každého téhodne po 3 gr. Stalo se
v sobotu po Letare.
13. 1541, 16. července. Tamtéž f. 44. Lukeš kovář a Anna k. místo od Marty, někdy Jana šlejfíře m. za V k.
gr. Č. Ouroku k úřadu mostskému spolu s Pavlem šlejfířem každého puol léta Ul /2 k. gr. Č. Act. sab bato póst
s. Margaretham.
14. 1541, 12. listopadu. Tamtéž f. 45. Blažek
Blažej k, místo u mostu od Lukše kováře za XVII1/2 k.
m. Act. sabbato post Martini.
15. 1541, 3. prosince. Tamtéž f. 135. Anna šlejfířka udělala poručníka Jakuba Vrabce na svým místě
k zisku i ztrátě z příčiny té, že tomu odpírá a vuole nedává, aby Pavel šlejféř neprodával místa v Šlejférně. Act.
sabbato post Andree.
16. 1542, 5. srpna. Tamtéž f. 48. Jiřík Mrkvice a
Marjána k. místo noží"ské u kola Alšova od Doroty Kašové, měštky St. M. Pr., za Hll k. XV. gr. Č. Act. sabbato
post Laurentium,
.
17. 1543, 17. února. Tamtéž. Jan Chochol a Majdalena k. místo od Vavřince Voborníka za XIIl1/2 k. m.
Act. sabbato ante Reminiscere.
18. 1543, 23. června. Twmtéž f. 50. Aleš nožíř a
Kateřina k. místo nad mostem podle místa Matouše Cibuláře od.Juliany Pikartové za XII1/2 k. gr. č. Act. sabbato ante Joan. B.
19. 1543, 20. října. Tamtéž. Jiřík Mrkvice a Marjana k. místo podle kola Doroly Crhlinecové a to jmenovitě s Hmi tulejmi a s dvěma železei a s polovicí pastorka od Doroty Kašové, za Vl k. gr. č. Act. sabbato
ante Ursulam.
20. 1544, 13. září. Tamtéž. Dorota Kašová k. místo od Jiříka Mrkvičky za VII k. gr. c. Než toto jest
vymieněno: že Václav, muož její, má na témž místě brúsitÍ do sv. Bartoloměje a jestli by šlejférny nebyly dě
lány na Helmovských mlýníeh, tehdy ona Dorota, když
by prodati to místo chtěla, že mimo manžela svýho žádnému jinému prodati jeho nemuože. Stalo se v sobotu
před sv. Lampertem.
21. 1546, 6. dubna. Rulwp. č. 2557 f. 194.
(Smlúva mezi šlejfíři kovářskými). Stala se smlúva - mezi
LuHem, synem Jakuba Poledne, a Stěpánem Kopáčkem,
oba šlejfíři kovářskými, a to taková, že cožkoli kdo z nich
na lidském nádobí přineseném vybrousí, o to oni dva
mezi sebou mají se rovným podílem spravedlivě poděliti.
Item kdyby na kterého z nich P. B. nemoc dopustiti ri-
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cil anebo že by bezelstně brousiti nemohl, tehdy ten,
kdoby brousil, má sobě s toho, což vybrousí, dva díly
vzíti a ostatek aby se s druhým rovným dílem podělil. A
to z příčiny té, poněvadž spolu to kolo mají a o ně práci
i péče s strany oprav a placení mají, což se pánuom do
celnice dáti má, jako každého polouletí V k. m. Item každý sám za své peníze sobě brus kupuj a šetři jednoho
i druhého, jakoby jeho vlastní byl, také brusu pod svým
brusem uzívej každý sám k své ruce. Item poněvadž Lukáš ,má umění s strany tenkého nádobí lepší(?) nežli
on Stěpán Kopáč, takové nádobí Lukáš sám má bnísiti,
jako kožišníkuom,řezníkuom, mecířuom a jiným mnohým
řemeslníkuom zdejším a to proto, aby škody nedělal na
nádobí, kdož toho neumí, ale raději se poučil a poslech
toho, kdož toho umí rukú svú dovésti. A ten spolek má
se začíti hned v pondělí po Svátosti 1. 1546. Act. fer. III.
post Laetare.
22. 1550, 16. prosinc~. 1'vfissiva sv. 46. v archivu
místodržitelství pro krdl. Ceshé f. 174. (Pražanům Star.
M. Pro o nápad o Dorotě Šlejfířce.) Ferdinand etc.
Poctiví, věrní naši milí! Zprávu tohoto jmíti ráčíme, že
ste rychtáři našemu Jiříkovi Komedkovi z Rovin o nápad
na nás po Dorotě šlejfířce přišlý, k kderémuž jest se na
místě našem podle sobě dané instrukcí při pověděl a s nekderými osobami, kdeří se k tomu spravedlnost po příbu
zenství míti pravili, soud před vámi trpěl, i také když mu
se vidělo: že by naší spru\redlnosti poněkud skrácení se
stalo, před zřízené rady naše nad appellacími odvolání a
appellací vzíti chtěl, zastírajíce se někderými předešlými
nálezy, z kterýž jest skrze nově vám dané obdarování
naše sešlo, vydati a dopustiti nechtěli, ježto proti jistému
nařízení našemu s strany appellací a týchž v nově daných
privilegií toho slušně učiniti ste neměli, a pro tož vám
porouceti ráčíme, abyšte jmenovanému rychtáti našemu
tu všecku při vedenou i s svědky a tak všecka akta při
přítomnosti téhož rychtáře a stran zapečetíc, aby tu, kdež
náleží, odeslány byly, vydali, pak-li byšte toho neučinili
a proti tomu jaké jiné obdarování míti se pravili, opět
vám poroučeti rácíme, abyšte s těmi obdarováními nč·
kderé o~oby z prostředku vašeho před rady naše v království Ceském v nepřítomnosti osoby naší zvolené a zří
zené do města Mostu nemeškajíc vyslali a to, že před týž
rady naše llad appellacími o nápady naše appellováno biti
nemá, ukázali a toho se spravili jináč nečiníc. Dán v mě·
stě Mostu v outerý po sv. Lucii léta etc. padesátého.
23. 1551, 17. ledna. Rukop. č. 2129 f. 265. Jakož
jest Barbora, někdy Petra šlejfíře manželka, óbeslavši Annu
šlejfířku, pastorkyni svú, vinila jí z toho, že by ona se na
statek po nebožtíkovi Petrovi, otei svém, an ji v něm
nic nenáleží, potahovati a ji v témž statku překážku ciníti
chtěla, davši se v tom slyšeti, že by k tomu statku lepší
právo a spravedlnost nežli ona Barbora, nebožtíka manželka, pomáhavši jeho dobývati měla, uvázavši se také
i v vinici bez povolení pana purgkmistra pánův, žádaje,
aby v tom před od práva opatřena byla.
Proti tomu od Anny šlejfířky mluveno: Jest jí s podivením, že ona Barbora o to, an jí nenáleií, se domlouvá,
neb ona jakožto dědička praví se k tomu ke všemu
statku po nebožtíkovi otci jejím pozuostalému lep"í právo
a spravedlnost nežli ona Barbora macecha míti. A ráda
by to slyšela, jakým zpuosobem neb právem na týž statek se ona Barbora potahuje, nemajíc Zádného k tomu
zápisu, Hdaje před ní v tom jakožto dcera a nebožtíka
dědička za opatření.
Zase od Barbory mluveno: Aby ona Anna měla
lepší právo a spravedlnost k tomu statku, ona tomu místa
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nedává, neb ona z něho jest předešle vybyta. Ale tato
Barbora má na témi; statku jistý zápis a věno svadebními
smlúvami ujištěné; podavši toho obého k přečtení dala
mlm-iti, že jest ona k nebožtíkovi statek nemalý přinesla.
jemu se, tak jako verná manželk:j, znáti pomábala a penězi svými náklad na vinici činila, také pak jsúci prve
z toho statku vydělena a nepomáhavši jeho vydělávati,
jakým zpuosobem jeho užiti může, však ona Barbora věří,
že což jí spravedlivě v tom statku náleží, v tom spravedlivě opatřena bude.
Naposledy od Anny mluveno: Nebyla jest proti tomu
a ještě není, aby nemělo jí Barboře z toho statku věno
její vydáno býti, poněvadž jest na něm jí ujištěno. Ale
ona pod zpuosobem věna chtěla by všeho statku užiti
a ji aby z něho nic dáno nebyio, ježto to se trefiti dobře
nemůže. A protoz ona té jest ku právu celé a nepochybné naděje, ze dědictví po otci svém užije. A v tom se
jí Barboře póddává, když duom ten otce jejího nejprve
prodán bude, že věno její jí vydati chce; s tím strany
poroučejí se k uvážení spravedlivému.
Tu pan purgkmistr a páni slyšíce žalobu, odpor
i jich obapolní promluvení, v smlouvy svadební i v zápis od strany ukázaný nahlédše a toho všeho, což od
stran mluveno i pokazováno, pilně a bedlivě pováživše,
taklo o tom mezi stranami nalézají: Poněvadž někdy Petr
šlejfíř jsa navštíven nemoCÍ od pána Boha a v té, maje
se z tohoto světa bráti žádného jistého pořízení a kšaftu
o statku svém podle práva města tohoto neučinil a komu
by (en statek se po smrtí jeho doslati měl nepořídil a
mimo tuto Annu, dceru svou, zádného bližšího dědice
stalku svého nepozuostavil i z té příčiny ten všicek statek po něm pozuostalý nepořízený jí Anně, dceři nebožtíka jakozto nejbližší dědičce a nápadnici se připisuje,
však že ona Anna z toho ze všeho statku jí Barbol'e,
manželce Petra šlejfíře, maceše své, povinna jest podle
smluv svadebních slo třidceti kop m. jí na domu od nebožtíka ujištěných ve čtyřech nedělích pořád zběhlých
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i což jest koli k němu Petrovi svého přinesla, též což
jest na zdělání vinice po smrti jeho vynaložila, bez vše1ikterakého odporu vydati. A ona Barbora pl"ijH1Úcf uvLčenú summu má jí Anně domu nebožtíka s jeho příslu
šenstvím bez odtahu postúpiti. Což se pak Juliany sirotka,
kteréhož on Petr šlejfíř porucníkem od pana purgkmistra
a pánuov jakožto přítel zřízený byl dotýče, což koli za
ním nebožtíkem statku jí Julianě náležitého, tolikéž i těch
třidceti kop, jakž zápis knihami města tohoto učiněný
ukazuje, zuostalo, to též ona Anna, dcera nebožtíka, bude
povinna témuž sirotku vydati a domu jejího poručníkuom
od pana purgkmistra a pánuov zřízeným postúpiti. Actum
f. 4 postridie Mncelli.
24. 1560,
Ruhop. č. 2157 f. 116. Janovi Vodičkovi propuštěno místo, kteréž držai nebo Jan Chochol.
- Matouš Cibulář - přiznal se, že nádobí to, které měl
v šlejférně obecní, kdež brousíval čepely, pus ti! jest y jisté
sumě Janovi Vodičkovi.

25.

1563, 17.

července.

Tamtéž f. 218.

Poručníci

nad sirotky po Václavovi Polednovi prodali místo Duchkovi kováři za XXIIII k. gr. m. Stalo se v sobotu post
Div. apost.
26. 1571. 22. září. Tamtéž f. 237. Jan Drabant šleím a J\-Iandalena k. místo, na němž sekery
i jiné potřeby brousí; od Markéty, po Štěpánovi Zobalkovi
šlejfíři vdovy, za XIIII/, k. gr. Č. Platu do úřadu ročního
U'!, lL gr. č. Act. sabbato postridie Mathei ap,
27. 1579. 14. prosince. Tamtéž f 266. Anna
Rambousková k. místo v šlejférně na břehu za věží
vodní anebo instrumenta k řemeslu nožířskému broušení
nožuov od Anny, po Matoušovi Cibulářovi vdovy, za 6 k.
č. Stalo se sabbato postridie Luciae. (R. 1581 postoupila
zeti svému Janovi Koutkovi.)
28. 1583, 5. ledna. Tamtéž f. 274. Matěj Hruška
kovár k místo, kde se sekery brousí, od Pavla Sacerdy
z :;'<ioV. 1\1. Pr. za XII k. gr. Č. Stalo se u vig. sv. Tří
králuov.

xxv.
V ulz'á Karlovi.
(V ulici

lio.iířské,

velké Jesuitské.)

Číslo pop. 189.

"3. 1426, 3, června. Tamtéž I 178 a 184. Barbara, Nicolai Longi mater, fassa est, se percepisse tres s.
gr. a Ctiborio et Katherina, conthorali ipsius, in et super
empcione domus ad pueros nunccupatam - . Act. fer. II.
post Corp. Chl'.

1;'4.
(U dítek,

dům

Danielovský,)

;;'1. 1407,20. července. Rttkop. č. 2099 f. 22. Domini
invenerunt inter fraternitatem institorum ex una et Bartussium sutorem parte ex a1tera occasione cuiusdam [ovee, ubí
c10aca fuit, in area domus Barthussii situata, ad quam
domo eiusdem fraternitatis transitus est, quod ipsa fovea ad domum frateroitatis, que [uit olim \Vaczense, pertincrc debet. Ac!. fer. lIU. ante Magdalene.
;;'2. 1422, 29. října. Tamtéž f 114. Nicolao de Assowa communitas restitllit domum dictam ad pueros prope
pontem, informati a quibusdam certis vicinis, quod domus
cadem fuit et est ipsius hereditaria. Act. fer. V. ante 00. SS.

1432, 24.

března.

Rukop.

č.

992 f. 128.

Jako';;; jest pře a róznice až dosavad byla mezi Barború,
MIkuláše Dlúhého mateři, Ludmilú, dcerú její, a Margretú, manželkú téhož Mikuláše, jistci, Ctiborem Merbotú,
Mikulášem Dúpovcovic aJanem Peniežkem, měšťany v dolepsaného města Pražského, súkupy domu u dietek, kterýž
leží na rohu proti klášteru sv. Klimenta, z strany jedné
a Havlem pargameníkem, měštčnínem Kov. M. Pl'., z strany
druhé o některaký dluh, jímžto jesli sáhal svrchupsaný
Havel na, duom již jmenovaný u dietek á súkupy svrchupsané nai-ele!, i páni purgmistr a konšelé Velikého M. Pr,
- znamenavše bedlivě a vážným rozmyslem, kterak ten
jislý duom v zadržených úroeiech na jisté osoby, měšlany
svrchupsaného města Pražského, jesti spadl vedle práva
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měsckého, kteréhožto domu ty jisté osoby byly sú drahně
let v držení bez nařiekánie a potom po uteče1Jí těch jistých osob na potupu pravd božích a jazyku Ceského na
zkaženie na obec téhož města Pražského pro berně a jiné
mnohé poplatky měscké připadl jest. A také poňavadž
ten jistý duom byl jestí dán Mikulášovi řečenému Dlúhý
svrchupsanému od obce, jakož zápis v kniehách měsckých
světle okazuje pro jeho pilnú a znamenitu službu a jakožto pravému dědici navrácen, kteréhožto domu obec
i Mikuláš v pokojném držení byli jsú beze všie překážky,
až i na smrtedlné posteli týž Mikuláš leže, učiniv řádný,
pravý a dokonalý kšeft vedle obyčeje a řádu města svrchupsaného, kteréhožto chudý i bohatý požívají, odkázal jesti
ten jistý duom mateři, sestře a ženě své, jich dědicóm
a budúcím, kterýžto kšaft odpory za dne a roku vedle práva
měsckého neměv ani staven jsa kterým právem, toho
jistého kšaftu Ivlikulášem nahořepsaným učiněného páni
svrchupsaní potvrdili sú a mocí tohoto zápisu potvrzují
ve všech kusiech .i artikulech jeho jemu plnú moc dávajíce ; přes to dále vyřiekajíc nalézají, chceli Havel nadepsaný ten jistý duom častojmenovaný mieti, aby navrátil
Janovi Peniežkovi svrchupsanému jeho penieze, kteréž jest
za ten duom dal a o náklady sě s ním toho domu vedle
jeho vuole umluvie, ven sě v svém dluzie ukázal. Act.
fer. II. dominice Oculi.
1. 1440, 19. července. Rukop. č. 90 f. 55. l\Iargarelha, relicla olim Johannis Penížek, resignat ius suum
ad medietatem domus sue ad pueros dicte, site prope
pontem penes domum Nicolai smigmatoris, et omnia bona
\Venceslao, marito suo. Similiter predictus Wenceslaus resignat omnia bona sua habita et habenda prefate eontho·
rali sue - ista tamen notabili condicione expressata, si
aliquem ex prefatis coniugibus mori contigerit, extunc
ad supers titem viventem bona predicta devolvantur. Eciam
prefata Margarelha vult, si ipsam mori prius contigerit,
quod maritus ipsius de medielate sua et medietate Ludmile, pueri eiusdem, V s. gr. det, distribuat et erroget
pro pauperibus. Act. fer. III. ante Marie Magd.
2. 1446, 3. září. RlIkop. Č. 2099 f. 1023. Procopius sarlor el Johannes a flavea statua pro parte Lidmile,
nate Johannis Peniezek, et Marci, mariti eius, ex una,
Petrus a noctua et J ohannes Kosthoří pro parte Margarethe, malris .eius et relicte dieti J ohannis, et vVenceslai,
mariti eius, ex altera arbitri et Matheus ab albo cervo,
supremus superarbiter, inter dietas parte s occasione porcionis hereditarie, pro qua dicta Ludmila iam dictam Margaretham, genitricem suam, impetebat, huiusmodi pronunceiacionem fecerunt: Primo enim et principaliter, ut
prefate Margaretha et Ludmila cum maritis eorum sui
boni et sinceri amici existant. - Deinde pronuncciatum
est, ut antenominata Margaretha cum marito suo sepatactis
Ludmile et marito suo pro ipsius totali iure paterno,
dempto iure, si quod eidem Ludmile et matri suc in Ruzen competit, daret et expletur XXXV s. gr Act.
sabbato post Egidii.
3. 1453, 28. května. Rukop. č. 2141 f. 273. Lidvyznala
mila, pastorkyně Vaňka od dietek u mostu jest sě, že jest přijala \'ešken diel svój, kterýž jest k ní
přislušal po Janovi Peniežkovi, otci svém, a Margaretě,
matce své, od řečeného Vaňka, otčíma svého. Slíbila jest
a tiemto zápisem slibuje s Markem, manželem svým, téhož Vaňka, dědicuov a budúcíeh jeho z toho dielu - viece
neupomínati ani kterým kolivěk právem, duchovním neboli světským, sama skrze sě ani skrze jiného kterého
člověka nařékati a k němu sě navracovati. Ale propustila
jest a tiemto zápisem propúštie s Markem, mužem svým,
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a budúcími svými svrchupsaného Vaňka, dědice
ovšem kvila ode
všeho nařiekánie a napomínánie takového. Odřiekajici sě
jménem svým a budúcích svých všeho práva svého. kteréž k tomu statku tak" po o.tci jejiem a mateři zuo~talém
jměla jest anebo kterýmkoli obyčejem mohla jmieti nic
nevymienujíc ani sobě tu práva viece pozuostavujíc ~ynie
i v časiech budúcích. Děkující svrchupsanému Vaňkovi
otcímu svému, z lásky a z věrného dosti ucinění a v ča:
siech budúcích s boží pomocí děkovati miení. Act. fer.
II. post Trinit.
4. 1464, 10. května. Rukop. č. 2119 f. N 3. Ve
jméno božie amen. Já Kateřina, páně Václavova, měštěnína
St. M. Pr. ot dietek blíž mostu, manželka, vyznávám tiemto
listem, že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocna jsem _
nejprve jakož na smlúvách svatebních, když smluvena jsem
již pověděnému panu Václavovi Je manželství před přáteli
jeho i mými, znamenitě vymienila sem, abych XL k. gr.
statku mého - otkázati - mohla - protož o tom tak
- porúčiem: Tři postavy sukna ktípí a mezi chudélidi - rozdá a lázňu chudým, jenž by sě ve jméno božie
mýti chtěli, aby ztopena byla, zpósobí. A k tomu dvě
kopě gr. kněHm, jenž by mše zádušnie v kostele sv. Ondřeje v St. M. Pr. slúžili, vydá. Potom pak témuž manželu mému - otdávám vinici mu, která k Košieřóm jdúc
leží podle pole Augustinova ot střiebrného raka, i s chmelnicí mú také pod týmz. polem ležící. Tak však - aby
- dvě libry vosku na světlo před božie tělo kazdý rok
při sv. Havle do kostelu ov nížepsaných, t. i. do kostela
sv. Vavřince na Malé Str. libru, k sv. Ondřeji v St. M.
puol libry a k sv. Janu na břehu tudiež puol libry vydávati - zavázán byl - Duchkovi, synu mému, kteréhož jsem s Jakubem, ,dřevním mužem mým, měla, otkazuji duom muoj na Ujezdě a vinici mú podle Vávry a
Václava střelcuov ležící a k tomu LX k. gr. starých a
XVI zl. uh. - Naposledy pak kalich muoj a XIIi je k.odkazuji - do kostela sv. Ondřeje - aby při něm zuOstal věčně. Dat. fer. V. in die Ascens d.
5. 1467.
Rukop. Č. 2141 f. 83. Anna, filia
olim \Vencelai de Czachowicz et iam Danielis latomi
s

dědici

a budúcie jeho svobodna, prázdna i

uxor.

6. 1468, 21. ledna. Tamtéž f. 85. Daniel, architectus latomorum, habem commissionem per Margaretham,
filiam Martini lapieide, fratris olím Mathie latomi, sibi
in consilio factam fassus est, quia recepit V s. gr. pretactam Margaretham concernentes ab Anna, olim ipsius
Mathie uxore. Act. die Agnetis.
7. 1469, 17. června. Rukop. č. 2119 f. P 1. Ve
jméno božie amen. Já Jan řečený Šerý, kameník, u mistra Daniele kameníka v St. M. P. bydlející vyznávám, že zahrádku mú s vinickú, kterúž mám a podle toho
všeckeren statecek muoj - odkazuji - Johance, manželce
mé milé - tak však, aby Anně, matce mé, lm k. gr. a
k tomu peřinu jednu - vydala. Act. sabbato post Viti.

8. 1476, 25. června. Rttkop. č. 2105 f. 3Zl. Wenceslaus Peniezek - resignavit post mortem suam
duas domos suas, unam ad pueros prope pontem in acie,
aiteram in Ujezd in Minori parte situatam, vineas, humuleta - Anne, coniugi sue care. - Act. fer III. pcstJoh. B.
9. 1488, 17. září. Rukop. č. 2106 f. 244. Daniel
latomus et Anna e. d. acialem prope pontem ex opposito hospitalis penes domum Jacobi caldariste plateolla
mediante ex una et domum Mathie sutatoris dicti Dunda
parte ex altera si tam ,erga Martinum ab aurea rota et J 0hannem a ciconiis, commissarios olím per vVenceslaum
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Peniezek substititos, pro CL XXV s. p. pr. Act. die Lamperti.
10. 1489, 12. srpna. Rukop. č. 94 Jl f. 48. Johannes rotifex, J essek, Galii frater, Adalbertus de Ujezd,
Hanussius pileator, parroehiales S. Laurencii de Parva
Parte, recognoverunt, se percepisse V. s. gr. pro a Martino ab aurea rota, a Johane Alba a ciconiis, commissariis olím 'VencesIai Peniezek, per eundem \Venceslaum
pro predicta ecclesia testamentaliter legatas. Act. fer. m.
post Laurencii.

11. 1499, 23. července. Z register komondho soudu
v Avchivu Ceském IX stl'. 516. (Mezi Lidmilou od dítek a Majdalenou z Nov. M. Pr. spolu s Matoušem z Domaslavě a Michalem ze Stříbra). Jalwž jest táž Lidmila
vinila je z dědictvie v Ruzini, kteréž mají ou též Man·
daleny, vdovy po Janovi z Košieř obývající v Nov. M.
PL, i tu jsú též Matuš a Michal na ten statek ukázali
spravedlnost svú zápisem od též Mandaleny. A ona Lidmila tomu odpierala jest praviec, že k tomu dědictví spravedlnost má po svém otci Janovi Peniežkovi. A oni proti
tomu odpierali praviece, že jest odbyta z toho statku.
A na to jsú ukázali výpis z knih St. liL Pr., kterýmž se
ona Lidmila zápisem odřieká všeho statku a nápadu po
otci svém Janovi Peniežkovi i po Markétě, mateři své,
méem svým Markem _. Matoušovi a Michalovi dává
se za právo.
Rt/kop. č. 2l0? f. 242. Daniel a
12. 1503.
ponte, J ohannes gener eius.
Tamtéž. Johannes baccalarius, ge13. 1510.
ner Danielis a ponte.
1,i. 1524.
Rt/kop. č. 99 f.189. Jakub Daniel
od mostu a Lidmila m. j. seznali se býti dlužni Jiříkovi
Dřelovi 100 lL gr. č.
15. 1534·, 1. července. Ru7wp. č. 2134 f. 154. Jakub Daniel od mostu seznal se jest, že jest dlužen L k.
gr. paní lvlarkétě z Jiljova zapisujíc těch L k. na domu
Evém, v němž bydlí. Act. fer. IIII. post Petrum el PauJum.
1(1. 1535.
Tamléžf.1'ZO. Jakub Daniel s Lidmilou, manželkou svou, seznali se, ze jeú dlužni L k. gr.
č. Benešovi Rohovi z Vlkanova a Regině z Květnice.
17. 1537,
Tamtéž f. 256. Tíž seznali, že jsú
dlužni XV k. gr. č. Kateřině Silvestrové a zapisují je na
domu svém, v něm); bydlejí.
18. 1552, 20. května. Rt/kop. č. 2117 f. 253. Jakoz jest někdy Jan Kolský z Kolovsi, místosudí dvorský
kr. Ceského, koupil duom od Jakuba Daniele blíž mostu
a Lidmily z Květnice m. j. za VljeC k. gr. c., jakž záv registřích páně purgmistrových to obsahuje, na kteduom C k. gr. a II k. gr. závdavku dodati měl.
prve s světa jest sšel a o statku svém pořízení čině
poručníky téhož statku p. Viléma z Hradešína a p. Jana
st. z Hodějova zřídil. Kteřížto snesše se s týmž Jakubem
Danielem o placení téhož domu CC k. peněz svých jemu
dodali a on Jakub s manželkou svou pp. poručníkuom
zápis toho domu učinil, takže ten duomjsou koupili. Act.
rer. VI. post Sophiam.
19, 1564, v10. května. Rukop. č. 2118 t~ ?5. Šalomun Sultys z Cimic, registrator desk zemských, k. duom
Danielovský blíž mostu vedle dOl~U Jana Reta z Pístova
od
Jana st. z Hodějova a na Repici a poručníkuov p.
z Hradešína - za 600 k. gr. č. ~ct. pridie ~sc.
d. (Doplatila r. 1574 Apolona vdova po Salomonovi Sultysoyi.).
,
20. 1567, 22. června. Rulwp. č. 1172 f. 15. Ve
ctvrtek po sv. Vítu stal se popis z poručení pp. místo-
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držícíéh po někdy Klausovi Svábovi v domě Danielovským u mostu.
21. 1567. 8. listopadu. Rukop. č. 2121 f. 219. Jakoz jest soud a rozepře před právem vznikla mezi
Hatou, někdy Jiříka tovaryše cihlářského manželkou, i na
místě sirotkuov po něm pozuostalých, též Matesem Mitrem,
bratrem jeho Jiříka, z jedné a ŠalomlÍnem Šultysem z bmic z strany druhé O zranění dotčeného Jiříka, kterýž
i z světa tohoto sešel, a jsúce strany o tu věc k přátel
skému jednání podány jsú srovnány, takže nadepsaná Hát,.a - také on Mates Mitr od soudu pustili jsou a on jim
Salomún za túž věc dáti má 115 k. gr. m. - kteréž za·
pisuje na domu svém Danielovský řečeném, v němz bydlí
- . Act [er. lIlI. post OOSS.
22. 1570, 1. srpna. Rukop. č. 2118 f. 257. Zmocněn jest porucník Markéty v Wolfrštorfový z Bornštorfu
domu Danielovského :1ěkdy Salomúna Sultysa pto 25 k.
gr. č. Act. die Petri vinculis liberati.
23. ló77.
Ru)wp. č. 1Q51 f. 43. (Svědomí
mezi Havlem a Pavlem SuItysy z Cimic, brattími vlastními z jedné a Krystínou z Chocemic, Janem Clovíčkem
z Popovic a Kateřinou z Všejam, manželkou jeho, z strany druhé.) Apolona, vdova po Salomúnovi ŠuItysovi svěd
čí německy: To jest mi vědomé, že Kryšpín Šultys, můj
nebožtík, manžel Šalomún, Havel a Pavel byli jsou vlastní
životní nedílní bratří. To také vím, že jich čtyř bratruov
matka Huga Sultysova sem do Prahy přišla a do domu
jeho Kryšpína, syna jejíhs, se všíll!, což měla, se přistě·
hovala. Item že Václav Sultys z Cimic, kterýž již tak6
umřel, jich Pavla, Havla a Šalomúna vlastní strejc jest.
Také se~ toho nikda neslyšela, aby oni tří bratří Havel,
Pavel a Salomún s Kryšpínem, bratrem jejich, čtvrtým,
nebo Václavem, strcjpem jich, poděleni býti měli. K to·
mu sem od Václava Sultysa, strýce jejich, slyšela, kdyz na
smrtedlné posteli ležel, že pověděl že jemu a jim bratřím
den uložený byl, že se s strany podělení rovnati měli,
ale poněvadž nemocen jest, že by toho vykonati nemohL
- Linhart Perger: Co se matky Šultysuo dotýce, před
lety sobě přede mnou několikrát stěžovala, že syn její
Kryšpín do Prahy [ji] z Slezka povolal a k sobě přijal
a tú sobě všeliké věci, pláten pěkných i jiného hospodářství s sebou přivezla a on Kryšpín a děti její že sou
na ni vymlnvili a naposledy v své starosti že nouzi trpěti
musila, a litovala toho, že její syn Kryšpín při živnosti
její v Slížště [jí] nenechal. Jakož sem já pak za živnosti
její, dokudi sem ztravll měl u Jiříka Mona, nad ní se sli·
toval a s ní se truňkem vína sdělil. Kterého casu umřela
a jakého statku zanechala, nevím.
Hanuš Herncrštorfer: Šel sem s Havlem Šultysem
ku p. Bohuslavovi Mazancovi, který jest úředníkem při
dckách; žádali sme od něho toho kšaftu, který nebo Kryšpín sepsal, a on p. Mazanec takový kšaft nám vydal,
který byl spečetěný. I otevřeli ten kšafl, četli jej; bylo
něco taky převmazáno v tom kšaftu. Takový k~aft vzal
k sobě Havel SuItys. - Jířík, služebník p. Jana Clovíčka:
Kdež 1Ja mne žádají svědomí, jakobych já z poručení R:
JaI'"a Clovícka z Popovic kšaft pod j~énem Václava S,
z C. o statku šos ov ním psáti a p. Jan Clovíček že by mi
notuly složiti nebo diktovati měl, o tom nic nevím. Nd
souce já žádán od nebo p. Václava Š. jemu k vuoli a na
jeho žádost sem jej psal a v témž kšaftu m~ "lastní ruka
Jest, kromě podepsání jména jeho Václava S. rukou jeho
vlastní.
.
Jiří Fender z Normberka: To jest pravda, že stará
paní Kryšpínová, mátě, mnohokráte ke mně do mého
pokoje jest přicházela II mě s pláčem žalovala, řkoucí, že
v
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syn její Kryšpín poslal jest k ní vuoz s pěknými čtyřmi
koňmi a jí na to namluvil, takže ona všecko, co v Slíště
měla, jest prodala a zpeněžila, za to že plátna nakoupila
a všeckno s sebou sem do Prahy do domu jeho Kryšpína
přivezla, za několik set zlatých, též i klínoty. To všecko
že dotčený syn její Kryšpín pěkuými, lahodnými slovy na
ni vymluvil a k sobě přijal, avšak jí naposledy ani dvou
českých grošuov k její veliké potřebě zase dáti jest nechtěl. To sem já sám svými vlastníma očima viděl, že
že k ní tak tyranský byl - .
24. 1577. - Rukop. č. 10510 f. 59. (Svědomí
mezi Apolonou Šultysovou a uroz. p. Sebestianem Leskovcem z Leskovce.) Jiřík Anjelský mečí!: Když mlejn hořel, hořel i ten duom paní Apoleny S. I přišla KateřlOa,
dcerka její, žádala mně, abych pomohl páně Leskovcovou
truhlu dolu ov snésti z pokoje toho; a Bartí knihař také
mně za to žádal. I běželi sme nahoru do toho pokoje a
když sme tam přišli, bylo víko na ty truhle rozrazený.
Tak sem já se nechtěl ty truhly dotýkati i šel sem. doluov. - Bartl Brokhaj knihař: Toho sem povědom, Jako
rolejny u mostu hořely, že oheň v domě Apoleny jest
byl. Pomáhal sem jim hasiti a brániti, pokud sem mohl.
Tu přišla ke mně dcera její větší, panna Kateřina, prosila mne: Můj milej p. švakře, jděte nahoru do světni
čky, stojí tam truhla, aby se táž truhla mohla dolů snésti,
aby se žádná škoda na ní nestala. Já pověděl: NepůJduf
já sám nahoru. Tu šel semnou nahoru s světlem Jiřík Andělský. Jakž nahoru přijdeme, bylo víko dotčené truhlice
rozsekaný. Já řekl, co budeme dělati? Vezměte to, co
ještě v ní jest, a sneseme to dolů do nejakého sklepa.
I našel sem v ní sukničku podšívanou a hrubou škatuli
s listy, stříbrnou konvičku a pár nohavic. Ty věci vzal
sem a snesl sem je dolu do světnice šenkovní, nebo ta·
kový oheň v domě byl, že žádný nevěděl, kde co vzíti
a kde co položiti. Než zadní vrata také se otevřely, aby
lidé tam mohli a pomáhali hasiti.
25. 1578, 3. června. Rukop. č. 1134 f. 202. (Pan
Šcbestian Leskovec s Apolonou Šultysovou.) Jakož jest p.
Šebestian Leskovec z Leskovce obeslal ku právu Apolonu Šultysovou příčinu toho obeslání pokládaje tuto, že
1. '16 po minulého byvši on v hospodě u ní Apolony v domč. kdež slove u Danielu blíž mostu, ukázán mu byl po·
koi, v kterémž stával několik casu, kterýž má dvoje zavření, železný zevnitř a druhý u světničky, svý věci tam
míval a odjížděje tu jich zanechával a Apolonč klíče ode
dvou dveří dával. Avšak trefilo se jednoho casu, že odsud odjel a z takového zamčení, nepohnuvši zámky v svět
nici, truhlice nalezena vysekána a vyloupána, z níž jemu
p. Šebestianovi nemálo se ztratilo, totižto čepice sobolová, vnitř i zevnitř, za 50 k, podle toho koflíček stříbrný
za 30 k .. konvička. na níž erbové byli zavěšeni jeho p.
Šebestial{a a manž~lky jeho, dek na koně aksamítový
s zlatými pasomany (?) za 24 k., kabát zendoldortový,
kterýž nemálo stál. Poněvadž pak Apolena konvičku stří
brnou, vnitř pozlacenou, z té ztráty zase navrátila p. Sebestianovi, jiných pak věcí od ní dostati nemůže, o ostatek k žádnýmu jinýmu hleděti p. Šebestian nemůže než
k ní Apoloně, neb jí klíčů svěřil.
Proti tomu od Apoleny za odpověď dáno: Aby pan
Šebestian jí Apoloně ty věci, o nichž (1) praví, že služebníci jeho p. Šebestiana několikráte chodili do toho
pokoje, pravíce, že jsou od pána poslaní, a brali, co se
jim líbilo. Konvičku vrátila za tOll příčinou, že lidu se
'nahnal plnej dům, když mlejn při mostě hořel, a tu jí
pomáhali vynášeti nábytku domovního do sklepu. Potom
po ohni hledaje ona svejch věcí, tu konvicku s listy i ně-
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kterými šaty našla av to pánu, jako žena dobrýho svědo
mí, navrátila. A p. Sebestiau jí řekl: Buď P. B. pochyá
len, že jsou se listy našly, to jiný že P. B. poro~čí a
o více že nestojí. Protoz ona Apolena praví, že p. Sebestíanovi ničínlž povinna není. - Nadto vejše mluveno 1
ze se čemu diviti, kde se našla stříbrná konvička, jakoby
Apolena sama tu truhlici vysekala, ale toho ničímž neprovozuje. Než chtěl by provésti Jiříkem Andělským a
Barthem knihařem, kteří jí více k lepšímu nežli k hori\ímu ,svědčí, ze když mlejn obecní u mostu hořel, tu i dům její
se zapálil a lidu plnej dům naběhlo. Tu někteří nevázní,
kteří přiběhli, ne aby hasili, ale kradli, vysekali tu truhlici, jakž Jiřík Andělský i Bartl kuchař svědčí, že se našla konvička v truhlici a Jiřík vzav ji dal Apoloně schovati a ona jako zena dobrýho svědomí, navrátila ji - .
Ze slyšán 'odvod její, kterak když ta nešfastná příhoda
ohně přišla, skutečně se o to starala, opustivši svý věci,
aby ta truhlice opatřena byla, ač jí svěřena nebyla.
A dobří sousedé na zádo st její chtěli tu truhlici vynésti,
ale přišedšve do pokoje, našli ji vylámanou. Což v ní našli, to p. Sebestianovi od Apolony vráceno, kteráž strai
chem i s dítkami od statku svýho ujíti a všecko opustiti
musila. Ano lehdáž jí chudý v domě na sta pobráno.
Právo pak ukazuje, kdo by ztratil statek svůj podli cizího, že není povinen cizího platiti. Kap. 17. art. 2, 3.
I když jest p. Lískovec nepovolal toho, komu dává schovati) neukázal Ulil, co schoval, byt se i ztratilo, není povinen zádným placením. Též právo čteno: Kdo bezelstně
ztrati svou věc podle cizí,)e není povinen cizí platiti.
A teď se nachází, že p. Sebestian nepovolal Apolony,
neukázal, co schovává do truhly, nesvHoval jí klíčů od
truhly, neslibovala mu, že se pánu z truhly nic neztratí.
Teď se našlo. že bezelstně se ztratilo, čímž ona vinna
není, an podli toho svuj statek ztratila - .
.
Tu p. purkmistr a rada - vypovídají: foněvadz-v p.
Šebestian Leskovec z Leskovce a na Staré Cenené Recici toho jest proti odporu Apolony Šultysové neokázal
a neprovedl, aby buďto ona sama aneb p!-íčinou její kdo
jiný tu truhlici jeho p. Šebestiana vysekati a vyloupati
anebo nčco z ní bráti měl, nýbrž z průvodův této pIe to
se jest vyhledalo, žepred tímv neštěstím ohněm vzešlém
celádka a služebníci jeho p. Sebestiana do toho pokoJe
sou vcházeli a při tom ohni, když již krokve domu jí
Apolony se zapalovaly a nebezpečenství veliké nastávalo,
plný dům rozličného lidu jest naběhl. Kdež palc dvě pří
sežné osoby do pokoje otevřeného, v němz ta truhlice
byla, sOu vešly a v té' truhlíci \'íko rozsekané a v ní
stříbrnou konvičku a škatuli s nekterými listy sou našli,
kteréž potom jemu p. Šebestianovi navráceny sou; a mimo to aby co jÍJlého v též truhlíci nalezeno anebo pHčin ou jí Apolony zmařeno býti mělo, toho ničÍmž ukázáno není, z těch příčin dává se jí Apoloně za právo,
takže touž zalobou povinna není. Act. fer. 3. post Corp.
Chr.

26.

1580.

xxv.

Č. p. 189.

Rulwp. č. 1059 f. 230. (Svědo-

mí mezi p. Ada131em Kunšem z Lukov~e a!"a Borči a
naní Apol0'10u Sultysovou, pozuostalou po SalomenoVl
Sultysovi z Cimic vdovou, i na místě Anny, Lidmily, Václava, syna a dcer její.) Jiřík Anjelský mec·}: To vím, že
při paní Apoloně jsou dcerky její ph ní, matel-í svý, a
nemá ještě žádná muže. Oddávany nejsou, - Pavel, hospodář z lázně Královský: O tom dobře vím, že Apolona má dvě dcery nevdani a syna taky jednoho. Více
má-li jich, či nemá, nevím. - Kateřina, Pavla hospodáře m.; Vídám já, že protější paní Apolona má dvě dcery
panny, Má-li kterou více, či nemá, za pravdu pověditi
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nemohu. Syna jednoho vídám; má-li kterýho víc, či nenevím. Kdo užívá statku, syn-li či dcéry, neb matka,
října. R1l7wp. Č. 211~ f· 218. A,poz Limuzu, pozuostalá po Salomúnovi Sulz Cimic vdova, oznámila: Kdež jest po Anně,
své, Jiříkovi Henrychovi z Franknštejna při smlúvách S>'adebních jménem věna 500 k. gr. č. obvěnila a
takovém věnu sumu dskami zemsk)imi na dědinách Lidmily Hradecký z Zubřího a Lípky iuxtoupostoupila, jakž
z"pis v kvaternu včtším zápisném žlutéIJ1 1. 83. v sobě
obsahuje, ze druhé dceři své Lidmile z Cimic též 500 lc
c. na domu svém Danielovský řečeném, v němž byvykazuje na ten zpuosob, kdyžby koliv ona Apolona
duom ten prodala, lEOhdy předně z záydayku Lidmila 500 k.
č. sobě vezme. S tím dolozením, neprudala-]i bYvAposvého života toho domu a po smrti její Václav Suity s
syn její, o němž na ten čas, kde by byl, se
neví. v tom by se návrátil, tehdy tajž Václav z takového
domu, jakožto dědic, bude povinen Lidmile 500 k. vy·
dali. Pakli by se jmenovani Václav nenašel a do království tohoto nenavrátil, takový duom při Lidmile zuoslane. Act. die Simo et Jlldac.
28. 1597, 29. listopadu. Ruk-op. č. 2231 f. 249.
Y sobotu po sv. Kateřině stala se smlouva mezí Annou
z C:imic, vdovou po. Jii-íkovi Hendrychovi z Franknštejna
z jedné a Hans Vilémem z Lemmerštorfu a LidIJ1ilou
z Cimic, manžely, z strany druhé. Jakož Anna ~ Cin\ic
o svou dědickou sprayedlnost po Salomounovi S_ z c.,
otci svém. jak v domě Danielovským, tak i na svršpo'paní Apolep,ě z Limuzu, paní mateři její, se domlouvala a Lidmilu z Cimic, sestru svou, z téhoz dědictví obi jsou smluveny, ze za tu spravedlnost dědickou
jmá Anně 1300 k. m. dáti.
29. 1599, ~6. září. Rukop. č. 2113 f. 149. Lidmila
Lamrštorfová z Cimic, Jana Viléma Lamrštorfa z Lamršlorfu
oznámila) ze dum u Danieluv řeč;ený .dává té~

:?).

lona

1585, 28.

Sulty~ová

s.vému.

2113 f. 144. Zmocnen
z Kvasejovic v dum Lidstarodávna řečený Danieblíž ~lloslll pro sumu 600 Je gr. m. Anně Hen,lrloel,(Hlp Z Cimic od ní Lidmily smlouyou, jil. actum 20.
dne listopadu 1. 1597, na témz domě zjištěných a od ní
Anny Hendrychové panu l\íatiášovi Kremerovi z Grunopři apelacích radě a obojich práv doktoru in consilio
. Marlii l598 a od p. Matiáše Kremera z Gr. témuž
p. Karlovi Přehořovskému 5. Aprilis 1599 odevzdaných.
31. l600, 1. září. Tamtéž f. 176. Uroz. a stat. rytíř
p. Václav Plcs Heřmanský z Sloupna na Stolanech, cís.
rada a purkrabíe Karlstejn s~ý, k. d. nározní Danielovský
od Lidmily Lamrštorfové z Cimic za 2000 k, gr. č.
32. 1603, 21. dubna. Tamtéž f. 286. Zmocněn Jeronym Fraj z Rejtiinku domu nárožního Danielovský ře
ceného uroZ. p. Václava Plesa H. z SI. pro 350 1<. gr.
č. jemu Jeronymovi spravedlivě povinných.
33. 1604, 13. září. Tamtéž f. 329. Václav Jiřík
JVIezeříčský, služebník uroz. p. Zikmunda Jana Plesa H.
z SI. a na Bystřici, postoupil dvouch domů téhož p. Zikmunda, jednoho v osadě sv. Jiljí mezi domy Vítovic a flašnýřo
vic a druhého nárožního Danielovský řečeného, knězi J a!tubovi Geranovi, rektorovi kolleje u sv. Klimenta Soc. Jesu.
34. 1608, 14. března. Tamtéž f. 458. Uroz. paní
Hortensie Lucinie k. d. Danielovský od kněze Theofila
Crystecca, rektora kolleje Soc. J esu u sv. Klimenta, za
5000 k. gr. m.
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35. 1610, 21. června. Rukop.
paní Hortensie Lucinie postoupila d.
škovi Cortesi a Kateřině m. j.
36. 1610, 12, září. Tamtéž f.
gebruku, cís. rada, a m. j. Lukrecie
nielu řečený od Františka Cortese
8400 k. gr. m.

Č. p. 188.

505

č.

2114 f- 7. Uroz.
Danielovský Franti-

28. Mikuláš z Lank. d.nárožní u Daa Kateřiny m. j. za

*

1620.
Bileh, Dějil1y k01tfiskaci str. 32 O.
Mikuláš Langenbruk z Langenbruku pro účastenství své
vc zpouře ujel po bitvě bělohorské ze země; pročež dle
patentu z dne 17. února 1621 jmění jeho všecko v pokutě bylo ujato, totiž jistina 1113 k. gr. m., dům v St.
M. u Danielů, který Langenbruk zcel~ nově vystavěný
1. 1619 hraběti J oachymovi Ondřeji Slikovi prodal za
15.000 k. m., na kterouž sumu toliko 2000 k. bylo zaplaceno. Avšak prodej ten za neplatný byl uznán.
1621,10. července. Rukop. č_ 2114 f. 285. Poctivým purkmistru a radě Star. M. Pr. k dodání. J. M. osvícené
kníze Karel - vladař domu Lichtenštejnského - neráčí
poctivých purkmistra a rady St. M. Pr. tejna činiti, že
jest se J. M. C. - na ponížené toho pp. patribus Soc.
Jesu v tom milostivě resolvirovati a jim jakés takés recom pensi a vynahrazení škod vzatých pro samou příldi
tost a blízkost kostela jich dům předešle Mikulášovi Langenbrukovi náležející a na J. M. C. v pokutě připadlý,
poněvadž bez toho prve na něm 5000 k. nl. pod věčný
plat zapsaných mají, dědičně darovati - . Karel. - S.
Tahlo.
1624, 22. dubna. Tamtéž f. 339. Vysoce osvícené kníže p. Julius Hendrych, kníže Saské v Engeru a
Westfalu, cís. komorník a nařízený nejvyšší, k. d. u Danielu od P. Valentina Coronia, rektora kolleje Soc. Jesu
u sv. Klimenta za 20.000 zl. rýn.

*

*

Olslo pop, 188.
1. 1453, 29. prosince. Rukop. č. 90 f. 220. Bartholomeus saponista et Martha e. d. ad fauno s dictam sitaru
contra cIaustrum S. Clementis inter domos VVenceslai a
pueris et Dorothee vidue parte ex altera erga Dorothcam, relictam Jacobi saponiÚe, testamentariam at que tntricem per Nicolaum saponistam legittime subordinatam,
pro XXII S. gr. Item idem Bartholomeus emit suppellectília universa ad artem saponicam spectancia in domo
eadem existencia erga predictam Dorotheam pro XII S.
gr. - XXIIII s.gr. debent dav; ad domum animarum
ipsius Nicolai sitam peneE Jerusalem ex una et domum
Sophie, reIicle Palczek, parte ab altera pro usu begudarum ibidem habitancium. Act. sabbato ante Circumc. d.
2. 1473, 22. b'·ezna. Rukop. č. 2105 f. 331. Petrus peí1ifex et Katherina e. partem domus auteriorem
prope pontem inter domos Vvenceslai Penizek et Petri
Dausek situate circa Barthossium saponistam pro XXX s.
gr. Isto adiuncto, quod murus dividens pretactam partem domus auteriorem a parte posteriori Barthossii construi debet directe a fine estuarii habitaculi Wenceslai
Peniezek directe versus testudinem Barthossii; in quo
muro foramen debet esse pro defluxu aque de domo Petri per domum Barthossii, qualiscunque aqua illa fuerit.
Et supra testudinem iarn tactam camere cum tecto ad domum Petri pertinere debent, quas ille una cum tecto reformabit, quociens opus fuerit, propriis impensis. Item
cloaca uti simul debent, emundantes et reformantes equa-
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libus impensis. Ad quam cloacam Petrus de domo sua
pavimentum laborare debet. Act. fer. II. ante Annunc.
liL V.
3. 1480, 30. října. Rukop. č. 2106 f. 67. Nicolaus
tandléř et Dorothea e. d. prope pontem inter domos Wenceslai Peniezek ad pueros ex una et Georgii balneatoris
parte ex a1tera situatam aput Katherinam, relictam, Petri
pellificis dleti Wyzlowoky pro XXXIII s. gr. pro Et. pe·
cuniam omnem - ad Ludmilam, Ursulam et GeorglUm,
orphanos memorati Petri pertinebit. Act. fer. II. ante
00. SS.
4. 1487, 24. března. Tamtéž f. 196. IMathias sutator dietus Danda et Martha e. d. in parochia S. Johannis in vado penes domum Wenceslai Peniezek ex una et
Procopii falcastris decoratam parte ex altera situatam aput
Nicolaum tandléř pro XL S. gr. Act. sabbato ante Annuno. M. V.
5. 1491, 15. března. Tamtéž f. 295. Johannes de
Brazdim e. d. a Mathia Dunda sutatore pro XL s. gr.
Act. fer. III. post. Gregorii.
6. 1492, 5. září. Ruhop. č. 210? f. 21. Martinus
scriptor kathedralis e. d. inter domos Danielis et Procopii ad fa1castra a sacerdote Johanne Brázdimský dicto
pro XL s. gr. pro Act. fer. lIlI. post Egidii.
7. 1503, 9. listopadu. Tamtéž f. 241. Gallus bal·
neator dictus Hauf et Dorothea C. d. inter domos Wen·
ceslai Chochol et Danielis a Svata, relicta Martini per·
gameniste, pro LXXV S. gr. pro Act. fer. V. ante Martini.
8. 1507, 9. června. RullOp. č. 2108 f. 2. Martinus
Syrovátka cultellator et Anna e. d. a Gallo balneatore
pro XCII1/ 2 s. gr. pro Act. fer. IIII',e ante Viti.
v
9. 1512, 20. listopadu. Tamtez f. 111. Lukes Hauf
z lázně malostranské vzdal jest plné právo své a zápis
ten, kterýž v registrách páně purgmistrov1c~ Martin Sy·
rovátka témuž Lukšovi na se udělal, JanovI Zamberskému
zlatotepci a Václavovi Lukšovi vetešníku. Stalo se v so·
botu před sv. Kateřinou.
10. 1513, 6. dubna. Tamtéž f. 118. Matěj tesař a
Kateřina k. d. vedle domu Daniele z jedné a dq,mu ně·
kdy Chocholova z strany druhé ležící od Jana Zamberského a Václava Haška za CV k. gr. pro právem, kteréž
jim vzdáno od Lukše Haufa s povolením Doroty m. j.
pro neplacenie gruntovních peněz za ten duom. Dálo se
v středu po sv. Ambroži. (Zaplaceno r. 1526.)
ll. 1542, 28, 29. srpna. Rukop. č. 2111 f. 344.
Kateřina švadlí od mostu vzdala duom svuoj mistru Váco
lavovi, synu svému, a Kateřině m. j. - Tam!éž f. 345.
Kateřina stará hodinářka [viz výše str. 223 C. 17-20.J
vzdala duom svuoj mistru Václavovi, zeti svému, a Kate·
řině m. j. a dceři své. Act. fer. II et III, post Barth.
12. 1544, 19. května. Ruhop. Č, 211? f. 30. Mistr
Zygmund Antoch z Helfemberka a Dorota k. d. s apa·
tékou mezi domy Jakuba Daniele a někdy Lidmilou, sta·
rou celnou, od Kateřiny švadlí za CC k. gr.
Act. fer.
II. Rogationum. (Doplatila r. 1554 Dorota Tříkorunová.)
", 1552, 20. února. Jírečeh, Rukovět 1 str. 17.
Zikmund Antoch z H. v noci zavražděn od Václava z Ko·
lovrat.
13. 1553.
Ruk op. č. 2218 f. 256. Smlouva
o peníze gruntovní na domu Jakuba Moravce Ounětické
ho na Nov. M. Pro mezi Dorotou od korun, vdovou po
mistru Zikmundovi Antochovi, a brátřími Ounětického.
14. 1553, Hl. listopadu. Rt/kop. č. 101 f. 40. Dorota Korunová a Jan, též od kornn, syn její, přiznali se,
že jsú dlužni dluhu pravého VC k .. gr. m. p . .Mikulášovi
z Wolknlítajna zlatníku, měiítěnínu Nov. M. Pr., a Johan-

c.
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ně

z Doubravy m. j., kterúžto sumu zapisují na domu
svém s apatékou i s zahradou k témuž domu. někdy od
mistra Zygmunda Antocha z Helfemberka, manzela jejího,
přikoupenou. Ac\. fer. V. post Martinum. (Zaplaceno

r. 1556.)

15. 1557, 4. října. Ruhop. č. 21l? j. 389. Dorota
od tří korun vzdala duom svuoj s apatékou a zahrádkou
Janovi, synu svému. Ac\. die Francisci. (Lidmila z Kekrlic vložila odpor.)
16. 1559, 3. listopadu. Rulwp. č. 990 f. 202.
Vedle toho odporu Lidmily z Kekrlic při právě učině.
ného zápisu, kterýž jest Dorota hospodyně u tří korun,
matka její, knihami učinila, jímž jest ona Dorota dům
s apatékon a s zahrádkou k mostu Jdouc vedle domu p.
Jana Hodějovského z jedné a Jana A~nolta zla~níka z strany' druhé' zapsala a odevzdala Jano;,I ~ethoV1 .~ Pístova,
synu svému, a o bes1avši ku právu t.a~, LldmIl~ ]1. Dorotu,
matku svou a Jana z Pistova, syna JeJlho, vlmla Je z toho,
že ona D;rota takového domu s tou apatékou neměla
jest tím zápisem jemu Janovi dávati a on Jan :přijímati
ho neměl pro příčinu jistou, poněvadž ona LIdmIla spol·
čena jest kšaftem někdy otce jejího z Kekrhc 1 s nápa·
dem s Dorotou matkou její, pro tož se jí Lidmile vidí,
že toho učiniti 'matka její nemohla a Jan tolikéž neměl.
Žádá v tom podle práva za spravedlivé opatření.
Proti tomu od Doroty u tří korun promluveno: Ten
zápis Janovi, synu svému, který j.est učinila, udělala jest
jej pod svěřením jako .~ynu, yže Jl na to, nave:ll, n~rozu:
mějíc ona tomu, aby J' na skodu co byh melo, I yta~e
z jiných některých příčin to od ní se stalo, porOUCejlC
se k uváženÍ.
Jan pak Reth na tu žalobu z některých příčin od·
povídati se bránil, však po vejpovědi od p. pUrklnIstra
a pánův učiněné, aby na žalobu jí L~dmi~y o.~~o~ěď da~:
i skrze přítele svého promluvItI p~r,,:clh z~ym~,mz /, n;aten
své Dorotě ani také Lidmile, dcen JeJI, tez hm zaplsem,
který že by ona Dorota pod svěřením učiniti měla, j~kž
viní, povinen není, nebo to sr<:,~llmění jej!?h porot~ a LIdmily, kteréž nyní meZI sebou nClmly a ma]1, Jemu na ~k~du
nic není a býti nemůže, poněvadž ten statek otce JeJ1ho
Lidmilinýho nebyl, jejž jest Dorota jemu J ano:i jako matk.~
jebo zápisem dala, než byl jes~ ~cbož~~k~, ~Ikmu.nda ya ),'
Doroty, a tak samým jim manzelum nale,:' I ZápIS svedcI,
k tomu pak také Kateřina z Tetova, manzelka Jeho Jana,
lepší právo a spravedlnost s strany. v~na . má k t!mu~
domu S apatékou, nežli ona Dorota am LIdmIla, ponevadz
dobrovolně jemu ten zápis Dorota učinila a věno to na
domu tom jest ujištěno, mohouf to dobře učiniti, nebo
její statek vlastní s nebožtíkem ~. Zikmu.?~em to bJI,
jakž pak ještě ona Dorota po nem neb~:tJkoVI pemze
a jiný statek na N. M, Pražském sama bere. V tom se
poroučí k opatření a spravedlivému uvážení.
,
Dorota od tří korun, matka Janova, tomu odplrala,
aby jaké srozumění v této při o tom domu s Lidmilou,
dcerou svou, míti měla, než vždy praví, že ter:. ZápIS pod
svěřením jemu Janovi jako synu udělala, neb Jl na to namluvil a navedl, čemuž ona jsouc prosta nerozuměla, aby
co na škodu by býti mělo.
Lidmila na to promluviti též poručila, že ona pod
žádným srozuměním toho nečiní a této věci anebo pře
nebéře před sebe, než z lítosti své spravedlnostI, kteráž
jí náleží a· o níž by Jan s Dorotou, matkou svou a Je]1,
připraviti chtěli, jeZto aby k tomu domu s tou apatékou
i zahrádkou on Jan jakú spravedlnost míti měl, toho
podle práva neukáže, ale ona že právo k němu i sprav~
dlnost má, to dostatečně provede. Davši čísti odpor za-
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pisu Janovi od Doroty učiněného i s týmž zaplsem promluviti při tom poručila, že toho dání a zapisování ona
Dorota činiti jest neměla a Jan také přijímati ho k sobě
neměl na ublížení spravedlnosti její a to pro společnost
i spolčení jí s Dorotou, matkou její, též pro nápad z jed·
noho na druhého, což se kšaftem Jana z Kekrlic, někdy
alce jejího Ludmilinýho, ukáže, davši týž kšaft čísti a po
přečtení promluviti,' že ten kšafl jako pořádný od práva
na onen čas jest stnzen a v knihy městské vložen a tím
on Jan z Kekrlic všecek statek svůj Dorotě, manželce své,
s dět.mi svými a jejími poroučí na jistý způsob a to ten,
aby ona Dorota v něm mocná hospodyně do své smrti
bez překážky dětí byla, dále pak řídí a ustanovuje nápady
tak. když by manželka jeho Dorota umřela, aby ten sta·
tek' pozústalý po něm na Václava a Lidmilu i jiné děti
jeho po smrti její připadl kromě té dcery do Rakous
vdané a potom při konci v tom kšaftu poroučí a nápad.
níky z Václava na matku a Lidí:nilu tuto zejména činí, ano
i toho dokládá, aby podle vůle otce jí Dorotě mateři
žádné překážky v tom statku činěno nebylo, a Václav let
rozumných a dospělých nedošed z tohoto světa skrze smrt
jest pojat, kdež vedle toho a vůle nebožtíka Jana z Ke·
krlic"otce této Lidmily, ten statek na ni Dorotu a ji Lid·
milu všecek jest připadl a lak jejich obou dvou společný
jest, protož ona Dorota nic říci nemůže, aby jejího co
tu bylo, a Lidmila též, ale jak jedna tak i druhá nápadu
~eká, leč by se o to mezi sebou ony jako matka s dcerou svou snesly a tak, když sou v tom statku všem spolceny, tehdy proti té a takové společnosti ona Dorota tím
zápisem toho domu a apatéky, nýbrž ani 5 C kop míšo
z toho statku od ní Lidmily odciziti jest nemohla, jakož
zase i ona Lidmila od ní Doroty, matky své, nemůže,
než v té společnosti všecek zůstati má, nebo i ten dům
od nebožtíka Zikmunda s tou apatékou z toho statku po
Janovi pozůstalého jest koupen, poněvadž nebožtík Zikmund peněz ani statku žádného jest neměl, když se k Do·
rotě přiženil, i z těch příčin ten zápis Janovi od Doroty
učiněný místa a průchodu svého při právě míti nemůže,
ale spravedlivě zdvižen býti má. Vajše také i za tou pří·
činou, ze on Jan Ret z Pistova vedle kšaftu Jana z Ke·
hlic sumu sobě odkázanú od Dorcty, matky své, přijal
a z ní i kvitoval. Na to ukázavši a čísti davši to ul: kvitanci,
že jest mu všecko, což odkázáno bylo, již od ní Doroty
vyplněno a on Jan připověděl a odřekl se, že na žádnú
spravedlnost nemá se více potahovati a navracovati, i tehdy
již tak se odřeka a odkvitovav neměl jest od ní Doroty
nic žádati ani toho zápisu na ublížení spravedlnosti jí
Lidmily k sobě přijímati. Také týž zápis nesvědčí než samému jemu Janovi a dědicům neb budúcím jeho nic,
z čehož se dobře tomu rozumí, ze pod svěřením jest
učiněn, jakož pak to Dorota v odpovědi na žalobu Lidmile dané oznámila, že jest mu jej svěřila, a když sou
takoví zápisové komu kdy činěni byli, že dědicům aneb
budúcím nesvědčili, tehdy od práva zdviháni bývali, uká·
zavš; na to některé nálezy předkem mezi Eliškou z La·
bouně, manželkon někdy Jiříka Labounského, z jedné
a Janem Srnou z Karlové Hory nebožtíkem z strany
druhé, kter~k od J. Mti K. udělán jest nález na to, že když
jest mezi některými společníky jaké spolčení, jakž tuto
mezi Dorotou matkou a Lidmilou, dcerou její, jest, tehdy
nemůže jeden bez druhého nic dávati ani odkazovati,
jcžto tam mezi sestrami z Labouně menší příčina byla,
nežli tuto mezi matkou a dcerou jest, nebo ony sestry
tcliko penězi gruntovními byly se spolčily, však jedna bez
druhé nic toho statku dávati a odcizovati nemohla; druhý
nález ukázán mezi Alžbětou svíčnicí a J IInem Brdečkou,
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item jiný mezi Vilímem Baršem II Mandalenou Kestřan
skou. též mezi Annou Bakalářkou a Václavem mvdlářem
a m~zi Adamem Myslíkem a Duchkem Košíkem, "kteřížto
všickni to v sobě zavírají II obsahují, že společníci jeden
bez druhého vůle nic sám o své ujmě z statku dávati
aneb odkazovati i zapisovati nemůže a nemá, a kdež se
dědicům a budúcím nezapisuje, ze to pod svěřením bývá.
Dále ukázána jsou a čtena svědomí listovní i registry zapsaná a při tom od Lidmiiy promluveno, kterak z těch
svědkův to se nachází, že ten zápis a dání to s vejmin·
kou Dorota matka jemu Janovi jest učinila, když on Jan
a Kateřina manželka jeho tak ji zpravovali, že 1000 kop
u desk mají vyzdvihnouti, však že jim ho nedají, leč by
on Jan něco sobě pojištěného měl, ten pak tisíc že by
vyzdvihli, kde není naděje, aby to ukázáno býti mohlo,
i poněvadž jest vejminka minula a s ní sešlo, též má
také s zápisu sjíti a ten od práva vyzdvižen býti, ano
vejše v těch svědcích to se seznává, že on Jan měl jest
jí Dorotě jistotu na to učiniti, že ten zápis propustí,
i toho jsou on Jan i s Kateřinou, manželkou svou, neučinili,
nýbrž ještě dosti posměšně jí Dorotě, matce své, když
s ním o to mluviti dala, vzkazoval mluvě, že Vávra není,
jakž i to svědkové seznávají. I vidí se jí Lidmile z těch
všech příčin, že proti tomn spolčení s Dorotou, matkou
její, i také společnému užívání, anobrž vejše proto, ze ten
zápis pod svěřením jest učiněn, jakž ona Dorota k tomu
sama se přiznala, má spravediivě zdvižen býti II Jan ho
přijímati neměl aniž mu postačiti a pIa ten býti co může,
poněvadž jest ona s'ůj odpor dostatečně vedle práva pro·
vedla, žádajíc v tom za opatření.
Na to zase Jan Reth z Pistova od sebe mluviti dal
a předkem co se toho svědomí na Kateřinn z Tetova,
manželku jeho, se vztahující dotýče, že tomu jsouc tn osobně
přítomna odpírá, aby té jisté Anny pargamenice za to žádala,
že by co u ní Doroty od tří korun jednati aneb aby jaké zápisy jí dělat měla, a ti svědkové od Lidmily ukázaní, také
ani Dorola proti zápisu, aby zkažen býti měl, žádné moci
míli nemohou, nebo k tomu se ona Dorota přiznává, že
jest nedílná s ní Lidmilou, a Annou tM, Jiřík pak pargameník svědčí, ze jeho dětem na tom domu a apatéce
200 kop gr. náleží, a tak ti všickni jsou společníci i nemohou a nemají sobě nasvědčovati, nebc právo tak světle
ukazuje a toho zbranuje; kdož pak se mluví, ze jest něco
od Jana z Kekrlic kšaftováno, do toho jemu Janovi nic
není, nebo toho statku ona Dorota u tří korun v držení
jest, ale tento dům s apatékou nebožtíka doktora Zikmun·
da byl dědičný, kterýž jest sobě předkem zapsati a vedle
sebe Dorotě manželce dal a ona ho živností přečkala,
i tak jí toliko samé náležel, kdež podle toho Janovi jej
zapsala, což dobře učiniti mohla, i nyní tuto se zase spikše
chtěli by ten zápis jakýmis jalovými příčinami zrušiti, že
by v něm dostaveno nebylo: dědicům a budtícím, ježto
to postačiti nemá, poněvadž tehdáž když Dorota Janovi
zapisovala, :Martin písař, který týž zápis psal, tak pověděl,
že není potřeba dokládati dědicům, když manželky on
Jan nemá, k tomu také tato Lidmila dcera nebožtíka doktora Zikmunda není, a byf i byla, tehdy by toho domu
s apatékou užiti nemohla, poněvadž toliko zápis jemu ne·
božtíkovi svědčí a Dorotě, manželce jeho. Ukázav zápis
domu Korunovic, též apatéky promluviti dal při tom, že
proti těm zápisům svědky vedla, což býti podle práva
nemá, nebo sou na to poknty vyměřené, když kdo proti
deskám zemským aneb knihám městským svědky vede,
jakž tuto ona Lidmila nčinila, což právu k uvážení poroučí,
več jí to obráceno bude. Mluveno pak jest i to, že by
neboztík Zikmund poněz neměl, ježto toho není, nebo
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jest kněh mnoho za znamenitú sumu, kteréz sám kupoval, měl, peníze za domy bral, ukáz8v zápis domu
i kvitauci od práva N. i\I. Pražského, též také zápis od
Doroty Janovi učiněný, že y něm žádné vejminky není
dostaveno, než že jest mu jej dědičně dala, a prolož má
v cele zůstati a on při něm zůstaven býti; že by pak Jan
s Kateřinou 1000 kop peněz měli vyzdvihnouti a tudy toho
domu zapsání na Dorotě vymluviti, tohot jest Anně pargamenici nic neporučila, nýbrž ona Anna dětem svým chtěla
zapsáno míli. Dále Jan svědomí registry zapsané i listovní
čísti dal promluviti k tomu po.ručiv, že mnohých dobrých
lidí urozených i dobře zachovalých svědomím to provedeno jest, kterak Dorota, matka Janova, přišedši do toho
domu a apatéky oznámila, ze jej Jana za hospodáře
v tom domu udělala a podruhům poroučela, aby. mu činži
uali a platili; nad to vajše že ona Dorota na smlúvách
svadebních Janových s Kateřinou přítomna byla a o žádných cedul!ch ani o jakém svěření toho zápisu neoznámila, než že jemu Janovi ten dům s tou apatékou dědičně
zapsala a dala, aby Kateřině, manželce své, na témž domu
půl třetího sta kop věna ujistil, což ti svědkové seznávají
a json dobří lidé, proti nimž tito společníci sami sobě
nasvědčujíce ani proti zápisu postačiti nemají, a žádnému
to platné býti nemůže. Věří on Jan, že podle svého dostatečného průvodu při tom zápisu pořádném od práva
zůstaven bude.
Opět Lidmila z Kekrlic od sebe promluviti porucila:
Nastoupeno jest od Jana Retha na to a mluví sc, jakoby
Jiřík pargameník a Anna, jeho žena, byli společníci s Dorotou a s ní Lidmilou v tom statku, že se v kšaftu někdy
Jana z Kekrlic jmenuje Anna a tak tudy jejich svědomí
že by postačiti u práva nemělo, i k tomu Lidmila to
praví, že ona Anna s Jiříkem pargameníkem žádná společnice v tom statku není, a tomu odpírá, nebo ona není
dcera otce Jana z Kekrlic, než kdež se v kšaftu jmenuje
Anna, a tím by chtěli to vplésti, že by to par game ni ce
byla a tak také společnice, i byla jest to jiná Anna, sestra Lidmilina z jednoho otce, kteráž za panenství svého
umřel,,-, a ta jest byla společnice; k tomu také Jiřík pargameník nesvědčí sobě, než Lidmile, a to, co jest Anna,
manželka jeho, jednala, aby Janovi ten dům s apatékou
zapsala, což se jest i stalo, však ta svědomí nic proti zápi>u se nevedou, než na to, že ten zápis pod vejminkami
a svěřením se stal, i za tou příčinou zdvižen býti má.
A spiknutí že by nějaké Lidmila s matkou učiniti měla,
toho není a odpírá, než ona o SVlÍ spravedlnost stojí.
Což jest prve mluveno, že nebožtík Zikmund (z kteréhož
Václav Pecinovský doktora udělal, o němž toho vědíno
nebylo, aby takového povolání vyvejšeného byl, ze by
to umel), žádného statku svého neměl ani peněz, to jest
tak, neb otec jeho byl potřebný a nemohl žádné pomoci
jemu Zikmundovi činiti; že jest pak nebožtík ten dům
s apatékou sobě a Dorotě manželce své' zapsal a dědicům
nic, tehdy spravedlivě na ni Dorotu, když jest ho živností přečkala, jest připadl a ona jsouc s ní Lidmilou ve
všem statku společnice, neměla jest od ní odcizovati, poněvadž jest právo CÍsařské: qui sunt eoniuncti re et verbis, i11i nihi! a se alienare possunl. Kdež také svědkové
někteří od strany druhé jsou vedeni a ukázáni na to, že
ona Dorota přišedši do toho domu do apatéky velela
jemu Janovi činii podruhům dávati, to všecko jest učinila
věříc jemu, že jí nezmejlí, a tak pod svěřením i jistou
vejminkou, že Jan pravil, že s manželkou svou 1000 kop
vyzdvihnúti měli, protož ti svědkové dobří lidé nic jí
Lidmile na škodu uejsou v tom artikuli ani také s strany
těch smluv svadebních Janových, neb smlouvy svadební
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mají od přátel obojích stran vysvedčené býti, ale tuto
toho není, než od svědkův jedné strany a ti postačiti ne·
mají, poněvadž tehdy Jan nic neodvozuje a ona Lidmila
svůj odpor dostatečně podle práva provozuje, žádá vedle
svého průvodu za spravedlivé v tom opatření.
Naposledy Jan Reth od sebe mluviti dal: Na tom
stojí Ldmila, že by spolecnice byla v tom statku všechnem
s ní Dorotou, ježto není zádná společnice v tom domu
s apatékou. Nebožtík Zikmund jest koupil jej a zapsal
sobě i Dorotě a ona Dorota měla prve dva muže jiné
po otci jí Lidmily, a tak jest statek ten jiný a zápisovníci toho statku ji}; nejsou; kdež pak Anna pargamenice
a Jiřík pargameník svědčí, že jest Dorota jejich dětem
zapsati 200 kop. gr. č. na té apatéce řekla a tak vnukům svým, i nechť se to pováží od prá,·a, nejsou-li to společníci a má-li jich svědomí postačiti, a zvláště, že proti
těm dobrým lidem znamenitého poctu svědčí a vejmince,
kteréž žádné nebylo. A že jest mluveno, kterak by ne·
božtík Zikmund byl chudý a statku neměl, tomu se místa
nedává, nebo kněh velikú summu měl za mnoho set kop,
kteréž po smrti jeho Dorota po tarmarku i jinde voziti
dala a prodávala, i tak jest to byl statek jeho nebožtíka
vlastní a znamenitý jest byl člověk i doktor.
S tím se strany k spravedlivému uvážení a opatření
poručily.

Tu p. purkmistr a rada takto o lom sv)'m ortelem
vypovídají: Poněvadž Lidmila z Kekrlic zápisu domu
s apatékou a zahrádkou mezi domy Danielovsk)'m a ně·
kdy Jana Arnolda zlatníka obostranně ležícíbo od Doroty,
matky její, Janovi Rethovi z Pistova učiněnému při právě
odpor vloživši, že by ten zápis na ublížení splltlvedlnosti
její proti spolčení statkem a nápadem
s Dorotou, matkou její, státi se měl, toho ona
aby len dům
s apatékou a zahradou po někdy M. Zikmundo\'i Anto·
chovi z Helfmberku pozůstalý v jakém spolku stalkuv jí
Lidmily s Dorotou, matkou její, byl, podle práva jest
nepokázala, ale to od Jana Retha jest ukázáno, že len
dum s apatékou vlastní statek nebožtíka liL Zikmunda jest
byl a ona Dorota živností jeho Ziltil1ul1da~
spoluzápisnice, přečkavši ten dům s jeho
a tou
zahrádkou jemu Janovi Rethovi synu
jmění,
držení a k dědicnému vládnutí moci sobě
k změnelil nepozůstavujíc knibmi mčsla tohoto jest zapsala a
jemu ho postoupila a aby pod jakým svěceuím takový
zápis domu toho s apatékou i zahrádkou on J aIl k sohě
od Doroty, matky své, přijíli měl, toho od ní Lidmily
podle práva pokázáno není, i z těch příčin on Jan Reth
při tom zápisu domu s apatékou i zahrádkou od Doroty,
ln aLky jeho) učiněném od prára se zustayuje a takovou
žalobou jí Lidmile povinen není. Aclum f. VI. post 00.
SS. 1559.
j

17. 1560, 12. cervence. Rukop. č. 2117. f. 457.
Jan Rel z Pístova ,-zdal duom s zahrádkou Kateřině Tctource z Tetova, manzelce své. Ad. pridic Margarethae.
18. 1561, 24. ledna. Rukop. č. 990 f. 385. Vedle
toho kdež jest Jeremiáš Klein apatékář obvinil Jana Retha
z Pístova z toho, že 1. etc. LX máje lněsíce on Jan apa"
té ku jemu Jeremiášovi dal sobě k vuoli a o své ujmč
spečetiti, toho učiniti nemaje, když on Jeremiáš pro zivnost svú tu apatéku měl sobě našpiho\'8.ti, a také pod
tím spečetěním vejtržnosli se Jan dopustil, že na man zelku jeho Jeremiáše dobyv kordu na ni do pokoje, kdež
sobě od matky jeho Janovy najal, jest se dobejva!. ;'-íadto vejše jeho Jeremiáše naříkal, když jest
J.::vItí
arc. podal a zapečetil, tu apatéku pro dluh
k. gr.

č., ježto
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toho na ublížení živnosti jeho Jeremiáše učiniti

neměL

Proti tomu od obviněuého jest mluveno: Ta apatéka,
též i komora jest vlastní jeho Janova. I pro tu příčinu
jednu dal spečetiti. Druhé i proto, že jest mu činži on
Jeremiáš, který!. ani práva městského nemá, dlužen. I snad
by odstoupil a tak by mu nezaplatil. Než jestlii.e mu
v té apatéce bude od něho Jeremiáše to odvažieno, ježto
snad polovice se toho nenajde, co jest jemu postoupeno,
chce on Jan také tu komoru odpečetiti dáti. A v jinou
odpověď na ty jíné arty kule nedává se v žádnou.
I majíce strany čas k průvodům Jeremiáš promluvil,
že jej nenáležitě Jan z příbytku svého "'Jtiskal a jeho statek mu spečetoval, mluvě, on Jan že by mu škodu na
apaté ce učinil, k čemuž jest sám příčinu dal, jestli co
toho jest. Svědky to se provozuje, kterak Jan Reth aneb
matka jeho najavše apatéku jemu Jeremiášovi do jistého
času i mimo smlouvu odtud ho Jan vytiskl ano i s kordem na jeho manželku se dobejva!. Nadto pak že Jeremiáš jeho Jana v tom přátelsky hledal, aby se s ním
o činži umluvil, a rád se smluviti chtěl - ale nic toho
on Jan užiti nechtěl - .
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž od Jeremiáše apatékáře toho ukázáno není, aby Jan z Pístova
jemu apatéku o své ujmč a sobě k vuoli zapečetiti dal,
nýbrž to se nachází, že on Jan apatéku tu v domě svém
jest za phcinou ne?ání činLe zadrzalé j~lnu zapeceLili právem dal, což jako hospodář slušně ueiniti mohl, i z té
dává se jemu Janovi za právo, takže tou žalobou
povinen není. Act. die Timothei.
19. 1564, 5. června. Rukop. č. 2121 f. 90. Ja~
Rclh z Pí:stova oznámil,
jest dlužen 20 k. gr. č. palll

ze

.E"ě

z Pecinovce a ujišťuje je na domu. svém)

Act. díe Bonifacii.

Rukop. Č. 21]2 f. 58. Jan Reth
se, že jest dlužen Kateřině ~ Tetova,
své, 1035 k. m.
1574.
Tallltéž f 97. Kateřina z Tetova,
po Janovi Relovl z 11ístova \-do\"u.
22. 1581, 2. srpna. Rulwp. č. 473 I 216. (Apolena Šultysová s Kateřinou Retovou.) Vedle toho, kdd
Kateřina Retová ob,)'slala před pp. úředníky úradu šesti·
panského Apolenu Sultysovou ztězujíc sobě do 'paní Apoleny, kterak své stavení Je škodě veliké její staví a zeď
při kolně její povyšuje, v kteréžto zdi trámové její od
kolny vloženy sou a žlab, který od té kolny mezi zdmi
položen byl, ten svrehci a šindele 1'0 své ujmě vod bíti
dala a takze na jejích trámích zamrskováním škoda ne·
malá se děje. Druhé, kterak souce dílo právně obstavené
nad vraty předse stavěti dala, mluvíc, aby se čeládka její
toho nebála. Třetí, že vrata do ulice vobecní bez Včdo
mí pp. úředníkův i nebožtíka Jana Rety, tudiž i jí Katena vobee na sáh postaviti dala, kteréžto stavení nad
vraly kdyby postaveno bylo, jí Katei-ině a gruntu
jejímu nemalá škoda by se stala; nebo dvě vokna z komory vedle lepenice, která na její vlastnr zdi stojí, by
zastínila a' do jejího pokoje více k tomu by nah1ídáno a
spatl'ováno a vyslýcháno bej valo. Ctvrté ztěžuje sobě,
kterak Apolena ehtbla by sob" zeď její vlastní při marštali své k společnosti přivésti, čemuz Kateřina dopustiti
nemůže pravÍce , žé vlastní zeď její jest) krov i tráU10Yé
na též zdi položeny. že jsou. I toho dopustili nemůže,
jaký okna do zahrady její udělány, též ty kropěje
s stl'echy obráceny býti měly. Co se pak tkne ulice vo·
becní, kdež od pp. úředníkův jim poručeno bejvalo, aby

20.
z Pístova
manželce
21.

1573.
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nečistoty hnoje vyklizovány byly, když ji Apolenu k tomu
napomíná, hned se na ni hněvá.
Proti tOlllU od Apoleny za
di~o: Předně,
kdež sobě Kateřina Retová ztěžuje, ze by Apolena žlab
svrchci a šindele odbíti dala, i to jest učinila jako qa své
vlastní zdi, nebo takového slavení jí Kateřině dopříno
bylo, kdyz mlýnové hořeli, však do vule své. dokudi' by
sama stavěti nedala. Nyní pak sama stavěti dala na svým
a ne na jejím. Druhé, kdež sobě ztěžuje, že by po ob··
stavení stavěti dala, tomu odpírá pravíc, ze takového díla
hned vedle poručení zanechala. Třetí, že by vrata dala
mimo starobylý způsob postaviti dala, tak praví, že ona
těch vrat stavěti nedala, než že vždycky v tom místě stojí,
jakž od starodávna postaveny byly. Strany oken praví, že
okna žádnÝ nejsou. než dírv a DrO takové díry chtěla by
jí takovéh~ staveni hájiti.'
,
Tu pp. úředníci - vypovídají: Poněvadž se jest to
z očitého spatření našlo a vyhledalo, že dva té zdi při
i zahrádce Kateřiny Retové, kLerúž Apolena Sultysová povejšiti dala, trámové od domu dotčené Apoleny položeny
jsou, z příčiny té tM zeď při společnosti jich ~anechávají;
však s tím doložením: Chtěla-li by Apolena S. na též zdi
I jaké stavení vejše stavěti, povinna bude žlab na svůj ná. klad dáti udělati a jej na túl: zeď poloziti i také tok vody
do domu svého s něho obrátiti. Než co se tkne Kateřiny
I
R. strany vrat oznáruení, že by táž vrata Apolena na vO*
hec vo své úimě bez oDovědi va sáh Dostaviti dala i na
ten čas ty ~rata při t;m zpusobu a postavení jich pp.
úředníci z jistých a uznalých příčin zanechávají. S strany
pak pokoje nad týmiž vraty, kterýž Apolena proti komoře Kateřiny postaviti dáli chtěla, i poněvadž ten a takový pokoj k zastínění a odnětí svčtla oken Kateřiny by
byl i také vyslejchání z týchl; pokojuv, ano i nabHdání
jedni Je druhým bejli by mphlo, protoz téhož pokoje nad
týmiz vraty postavení ona Sultysová uziti nemá. A jestli
jest po obstavení téhož díla co tu stavěti dala, to zase
do dvou neděl zbořiti dáti jest povinna. Než kdož jest
Kateřina dále i v tom se ohlásila, že zeď v maršlali její
vlastní by bejti měla, tím toho dokazujíc, že v té zdi
v maršiali tramové í rošt, ano i nahoře na polo.vici zdi
od komory lepenice i krov její na též zdi položen jest,
ale poněvadž také 10 očitě spatříno, že
od klenutí
jí Apoleny v té± zdi vlomeny jsou, z té
společní
jich se bejti uznává.
23. 1595, 10. listopadu. Ruhop. č. 2113 f. 41.
Uraz. pán Mathyáš Kremer z Grunova, obojich práv
doktor a při apelacích rada, k. d. s zahrádkou jdlíc
k mostu v osadě kostela sv. Jiljí mezi domy Apolony
Šultysovy a Anny Vostrovské ocl paní Kateřiny Relové
z Pístova a Jana Rety z Pístova, syna jejího, za 986 k.
gr. č. Act. fer. III. post Leonhardi.
24. 1598, 3. června. RuJwp. č. 2148 f. 10. Stala
se smlouv" mezi Ul'. p. l'datiášem Kremerem z Grunova,
obojich práv doktorem a cís. apel. radou, a uroz. p. Janem
Vilímem z Lamersdorfu. arcikníž hofdynerern. i na místě
Lidmily Lamersdorfero~é z bmic, manželky jeho a to
taková: Jakož sou mezi týmiž stranami oslavení domuv
jich v ulici blíž mostu nemalé rozepře vznikly předně
o rozšíření a větších oken vzdělání v domě p. Jana Vi~
lírna, druhé o zboření přístřešku pod zápovědí právní,
třetí o vylívání a házcní nečistot do domu p. Kremera
- i pro zachování dobrého ,ousedstyí takto sou srovnání:
Ze p. Jan Vilím žádných trámuv do novýho stavení
a zdi p. dra Kremera, kterouz jest p. doktor v gruntu
svém v novč na SVtlj náklad vystavěti dal, klásti nemá,
i než toliko v tom místě, pokudž pavlače p. doktora na
I

1

510

xxv.

V ulici Karlově. -

é. p. 188.

dvoře jeho do též zdi položeny a zadělány sou. A jakož
jest p. doktor uličku, kterouž se z domu p. Jana Vilíma
vyjíždělo, zadělati a

k svému uzitku obrátiti a na to místo
kousek své zahrady pro jiný prujezd postoupivši vrata
skrze d,·oje zdi prodělati .dal a tomu chtěl, aby mohl nad
tím místem, kde zahrádka jeho bývala, jemu co by se
potřebí vidělo, postaviti, i již od takového stavení p.
doktor touto smlouvou upouští. Co jes~ pak od téhoz p.
doktora, jak za živobytí paní Apoleny Sultysové tak! posavad buď vyzdvizení zdi příční při té (?), jíž svedena ulIce,
kteráž nákladem p. doktora vystavena, a ta jemu samému
vlastně náleží.
Item v položení trub buď v jiných jakých koliv pnpadnostech [ co] spraveno a postaveno, to všeckno ncmě
nitedlně stálé mezi nimi aby zustávalo. Však s tím doložením, jestliže by kdy domu aneb sklepum p. Jana Vilíma
těmi trúbami jaká překážka neb škoda dála, tehdy to bude
povinen p. doktor na svuj náklad dáti opatfiti. A p. Jan Vilím
ten dul tajnej, který jest p. doktor nákladem svým v domích p. Jana Vilíma tomu domu ku pohodlí na místo jiného, Hercj zavésti dal, vyzdvihnouti dáti se uvolil, sá~
na svuj náklad podle libosti své udělati dáti má a dáleJ!
jeden druhému žádného příkoří nemá činiti.
25. 1600, 17. března. Tamtéž f. 22. Jakož jest
roku pominulého 99. mezi ur. p. dr. Matiášem Kremerem
z Grunova - a slov. p. Adolfem Myslíkem rozepře počala
býti. že do p_ dokto;a vlastním jeho nákladem vystavené
zdi 'dělící domy jich p. Adolf z domu svého klenutí i také
trámy klásti bez povolení p. doktora, i nadto vejše nové
stavení a při něm pavlače a střechy proti oknům kuchynským i jiným nad touž kuchyni zdělaným oknum v domě
p. doktora zdělati týž p. Adolf dal, kterážto okna, téměř
že tam žádného světla se míti nemohlo, týmž stavením
zastíniL Strany takto jsou smluveny: Co se pavlače naproti oknum p. doktora při témž novém stavení od p.
Adolfa vystaveného, kteréžto nemálo světla p. doktorovi
zastínila, dotejče, té pavlače v rohu naproti týmž oknům
p. doktora šourem půl třetí čtvrti lokte p. Adolf uřezati,
item proti tými p. doktorovým oknum, počnouc od prvuího až k třetímu trámu, na nichž táž pavlač položena
jest, dva trámy pořad uřezati a vyvrci, poněvadž stíní
do oken nemálo, to pod samou pavlač dáti. Však s tím
při tom doložením též pavlače ty tři čtvrti lokte se uře
zati dáti se má, aby se dvéře, kde jest locum secretum
[při] vcházení tam volněji odvírati a zavírati mohly. Item
ta střecha, kteráž při dotčeném vokně p. doktora zdělána
jest, ta dokonce všeckna zbořena, vyvržena a v nic obrácena býti má. Pročež budoucně tu žádné takové střechy
děláno býti nemá. Z kterézto pavlače z nového stavení
od rohu schody z obojí strany bedněné do starého stavení p. Adolfového, nad ktcrýmižto schody, táhna šourem
šnurou, střechu zároveň střechy na touž pavlačí p. Adolf
udělati sobě má.
Naposledy co se zdi příční dělící domy nákladem
p. doktora vystavené, do nížto častopsaný p.' Adolf klenutí udělal, trámy kladl a jiné stavení zdělal, dotejce,
k té a k takové zdi p. doktor téhož p. Adolfa a budoucí
držitele domu jeho k společnému užívání dědičně připouští
[za zaplacení 30 k. gr. m.]
Stalo se v pátek po
Laetare.
26. 1605. 24. září. R1tlwp. Č. 1174 f. 188. V sobotu po sv. M~touši ap. stalo se poznamenání svrškuv po
uroz. p. Matoušovi Krommerovi z Grunova pozustalých a
to k žádosti p. Martina Krommera z Qrunova, kterýžto
majíce sobě od J. nI. - jakožto krále Ccského poručen
ství dané nad sirotky a statkem po témž někdy uroz. p.
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Matoušovi, strejci svým, pozustalými, dle zaručení dskami
zemskými:
Předně dům v nově vystavený, v kterémz nebožtík
bydlel, naproti kostelu novému pp. J ezovituv blíže mostu
Prazského. A v témž domě toto se našlo: Sirotci tito
pozustalí: Matiáš, Jakub a Jeronym, synové nezletilL
Alžběta, leta mající, a Dorota let nemající.
V světnici hořejší prostřední: Deset figur v rámích
větších menších. Sukno černý vokolo stěn. Stůl jeden
nevelkÝ, na něm sukno, stolček s suknem, stoličky tří
nohý 3.
V komoře v též světnici jdoucí: Zbrojí 5, ručnice
dlouhý 3, holstra prázdný 4, b,,:zikan železn!, rapíry
dlouhý 3 šturmhauby 3, duplhák Jeden s stroJ! a zapalovačem. ' Instrument zelený, truhlička koží obtažená vokovaná jedna na koření s přihrádkami. Efigies nebožtíka
Krommera, jak na marách ležel, po smrti vymalovaná, jiné
dvě figury s erby vymalovaný. o Trul~ličk~ s r::ři~l:ádkan;i,
slove apatyka. Svícen k sloupkum delany, rucmcka kratká jedna. Kněh velkých in folio 77, in quarto 30, vesměs větších menších 47, jinejch opět prostředních 14.
Item větších menších 50, v pargamenu všitejch rozličnejch
větších menších kněh starej ch i jinejch bez počtu. Passional ve1kej starej jeden in folio, knihy dvoje velký starý.
Šreiptiš a v něm některé vdoviny věci. Figura na plátně
nebožtíka. V truhle dlouhý černý šaty chodící nebožtíka,
kabát kraliky podšitej starej. Karmazinový rukávy. Dalije (?) černého sukna kunami podšita, kožich voděva?~
kunami podšitej karmazinový. Dalije sukna rudého thon
podšitá. Čepice a~samítov,á oštorc:m sobolovým a lalok]
podšitá. Sedm kusuv firhankuv a Jeden kus velkeJ firhanku. - V jiné truhle: Sukna černého 21 loket, na tabuli
zelenej firhaňk, sukna rudého celej postav. V jedny škatuli hodinky pozlacený, vážky a zavažL V jiné škatuli
války a jiné drobné věci. V černý truhle ženská a dě
tinská vokrasa, kolek stříbrný nebožtíka. Kabát aksamítovej černej a gallioty, j<:abát karmazinovej, biryt jezuitskej, šest loket tykyty. Sreiptiš jeden prázdný s přihrád
kami. Stolček bilej jeden. Pouzdra, nožuv velkejch kostě
nejch s vidličkami novokřtenskejch; druhý pouzdro se
12 nožrni a čtyři pouzdra po 6 nožích. Kámen jaspis na
voltář vrchcáby jedny. Sklenice dvě velký a dvě menší
vySOkÝ. V plechový škatulce a to v aksamítovým pateří
čku: jeden zlatej prstej s hlavičkou bílou i jinej ,latej
s turkysem, jiný zlatý s amatystem, jiný zlatý s granát~m,
jiný zlatý v zpusob sekretu, jiný zlatý ruka v ruku, J1ný
zlatý s turkusem, sekret zlatej neboztíka, prsten jínej zlatej s'turkusem, jinej s smarakem, jinej s zafirem. Dvanáct
lZic fladrovejch s držátky stříbrnými a dvě lžice stříbrný.
Groš zlatej rosenakl velkej vlaskej v desiti dukátích ře
čenej, groš zlatej druhej menší, salvator zlatej, kus zlámaného prstenu do polovice, stříbrný jablecko na hrdlo
v morný čas, loutna jedna s pouzdrem. V škatuli hodinky ukazující rozebraný.
V drnhém zavření: Dvoje lůže s firhaňky zelenými,
piHa jedna, dva kolíky nebožtíka s stříbrným vyrytím,
truhlice malá prázdná. Dvoje hodinky bicí větší menší,
figura stará, effigies caesaris na plátně, truhlice bilý dvě
prázd~ý .. Komisí op';.t.a (!j Vyš~hr~d~kého, .kecher a .kli?ka
od rUClllce, sedm stnkacek drevenych a Jedna mez! mm!
mosazná. - V světnici dvě truhlice bílý a v nich šatky
chodící dětinský. Truhlice do vozu prázdná. V jiné
komoře z též svčtnice jdouc: v almaře velký od klenotUY toto sc našlo: Koflík jeden stříbrnej pozlacenej velkej s přikrývadlem pozlaceným; druhej koflík léz stříbr
nej menší, tolikéž s přikrývadlem pozlaceným; třetí ko-
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flík, vše pozlacený, v zpusob jablka. Dva koflíky též pozlacený dutý, jeden do druhého vcházející. Jeden nedvídek stříbrný pozlacený. Dva koflíčky pozlacený v zpusob
soudku; morský (?) koflík s kraji vnitř pozlacen)imi. dvě
konvičky pczlacený, dvě slánky stříbrný pozlacený, lZic
stříbrnejch 12 s točenými držadly, vidliček II stříbrnejch
a dvanáctý (l) zlámaný, 7 lžiček stříbrnejch polámanejch,
struhadlo stříbrn)', ó lžic stříbrnejch na díle polámanejch.
Lůže pod nebesy s firhaňkem a na něm šatu v ložních
3 kusy. Sklenice některé s vodami pálenými. Voltářík na
stolečku s figurami vukol, dvě konvice cínový na rozích,
džbánek hlíněný s víčkem cíuovým. Truhle čtyři větší
menší. V první truhle šatuv vinutých, povlak, cejch a jinejch kusův 27, v druhé truhle ubrusuv 23, ručníkuv ll.
Servituv na 5 stoluv po dvanácti učiní 60 a vejšeji tři.
V třetí truhle firhaňk. V čtvrté truhle cínového nádobí:
předně talířuv větších 12, mís prostředních 23, talířuv
prostředních 28, mís málo meniiích 9, mísek šálešnich 24,
mís jinejch větších jedna do druhý 24, opět menších mís
9, konvice velký tři, umivadla tři, konvic větších menších 14, flaška cínová ouzká jedna, šáluv cínovejch 12,
mísky prostřední 4 a pátá k umývadlu, konvičky polámaný tři, osm mís polámaných prostředních, slánka cínová široká. V truhlici šaty smutkovský.
V kuchyni 12 talířův CÍnových, flašky CÍn6vý 4,
umývadlo s nálivkou cínovou, 6 konvic cínovejch, moždíři
dva s paličkami, šest kotlíkuv k rybám vaření, panvičky
tři železný, 5 rožnuv, 2 mědený hrnce k vaření ryb
s kruhy železnými, pekáč měděný, 3 rošty větší menší,
vohřívadlo železný, dreyfus.
Na mazhauze stul jeden, instrument k vobrácení pečitého, Nahoře v jedny komoře lužko vojenský rozebraný. V pokoji nahoře stolček zelený jeden, židle 8, almara
ve zdi prázdná, stolice 2, stolček prostej jeden. V komore z téhož pokoje jdouc lůže pod nebesy velký jedno
prázdný, stolček hranatej, almárka ve zdi. V jiném pokoji
lužko pod nebesy, štok jeden, stolička, almara ve zdi
prázdná. Ve vrchním stavení na mazhauze stul vokrouhlý,
štok dlouhej, vobruče železný čtyry na kadečku, lůžko
s mW.kou, stolice pohodlná.
V komoře postí1ka a stolice jedna. Nahoře pod krovem stolček s přihrádkami vytahovacími, stolice kožený
peřiny čtyry na bidle, polštářuv pět, podušek větmenších pět, podušek maličkejch vesměs osm, polštářík strakatej, měch kovářský jeden, rohy jelení dvoje.
Stolček jeden pod krovem. Kolo k studnici s vokováním,
,loIček dětinskej jeden, řešeto drátový jedno, stolec prostej jeden, vojenský luze rozebraný, plátěnnej kus čalou
nu s barvami, svfcen mosazný, čtyři kusy s firhaňkem
okolo zdi. Eselu (ll na tři stoly barevného, dva kusy na
polu nedodělaný, 24 jehnětin vydělaných, spratkuv nevelkejch 9, pul futra kralíkového s hřbety a dva kusy
podbříškový, stu.! kamenný bilého mramoru.
V komoře pod krovem dya železný vobruče, sedla
dvě jezdecká černý a jedno bilý. Voškedy (I) tři, provaz
k vozu s řetězem, dva šorce brněný, zarukáví jedno, halapartny 2, zámky 2, hodiny starý jedny, pytlíkuv prázdnejch svazeki dvoje nádobí koňské, uzd starých 5, zámky
dva ,.apadající a jiné haraburdí starý od železa a řemení.
Na dvoře vuz kožený jeden, kočárek jeden a vuz
valní. \' spižírně v truhlici zamčitý verček zámečnický.
\' dolejším sklepě dva sudy vína.
27. 1607, 6. února_ Rukop. č. 2113 f. 428. Hektor
Utart a Kateřina k. d. od p. Martina Kremera z Grunova, poručníka nad dětmi po p. Matiášovi Kremerovi z Gr.
za 2250 k. gr. č.
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28. 1608, 5. prosince. Rukop. č. 2148 f. 76. Když
podle obeslání k úřadu šestipanskému zavoláno bylo na
p. Kašpara Loseliusa na místě paní Anll) Ycst:'~Yské,
paní mateře manželky jeho, s p. Hektorem Utartem, tu
když do úřadu vstoupili - byli smluveni: Předně, že
Hektor v předním štoku. domu svého při dolejší světnici
z kuchyně jedno volmo a při hořejší světnici též z kuchyně oknO druhé, kteréž k straně domu paní Anny Vostrovské vdovy nad žlabem společným vzdělány byly, od
takových oken dobrovolně npustil a je zazdíti dal; když
by koliv táž paní Anna Vostrovská aneb držitelé budoucí
téhož domu sobě tu zeď vyhnati a něco stavěti dáti chtěli,
to aby volně beze vší překážky každého člověka učiniti
mohli. Mezi kterýmižto zdmi žlab společný na jeden groš
udělati a polo2.iti dáti majL Proti čemuž paní Anna v to
se uvolila, že Hektor vokna tři, kteréž tu v síni do dvora
téhož domu jejího udělané jsou, jež on sobě zvětšiti dal,
těch jmenovaný Hektor i s dědici budoucími svými dívati, však toliko co se světla dotýče, a ne litím, vysejpáním a házením z tichž oken ven všelijakých nečistot,
má.
29. 1613, 30. července. Rukop. Č. 475 f. 24.
(Hector Dtart s Frant. Cortesi.) Hector Utart dožádav se
obeslání na Fr. Cortesiusa před úřad šestipanský oznámil: Jakož se jest nejeduou František ohlásil a v tom
pronesl, ze by o dědicích uroz. paní Hortensie Lucie,
o zastoupení v exekuci, co se nějaké zdi a zboření oken
v domě -někdy jeho a' již Mikuláše Langenbruka z Langenbruku dotýčc, jakž by se jich nejdříve doptal, že ihned
o zastoupení obsílati a Hectorovi v známost uvésti chce;
poněvadž pak Hector toho se dověděl, že by někteří
z týchž dědicův zde v městech Pražských v tom čase býti
i zase odjeti měli, a Fr. Cortesi jemu o tom nic neoznámil a týchž dědicuv o zastoupení sebe neobeslal, pročež
aby takovému ohlášení roku a dni projíti nedal, toho své
ohlášení činí, aby se časně o zastoupení sebe staraL
80. 1615,5. února_ Tamtéž f. 295. Mikuláš Langenbruk z Langenbruku vyžádav pp. úředníky úřadu šestipanského do domu svého k mostu Pražskému na vejchoz,
v témž dorně svém uvedši pp. úředníij:Y nahoru, vykázal
altán k straně Hectora Utarta zdmi obehnaný a trámův
třímecitma, na kterých podlaha položena býti měla, již
téměř shnilých a od dešfuv porušených. Pod kterýmižto
trámy nad jiným stavením střecha dvojitá šindelná, s kteréž polovice toku vody do domu Hectora Utarta třmi
okny velkými, v zpusob prampouchuv udělanými, jak po
žlábcích po stranách při zdi téhož altánu vzdělaných, tak
i po střeše padá, a druhá polovice z druhé strany střechy
na ulici po žlabu Mikuláše schází. Oznamujíc, že se mu
znamenitá škoda na stavení spodním příčinou takového
altánu a střechy shnilé děje, pročež. aby tomu spomoci
mohl, poněvadž plat veliký pp. Jezovitum každoročně
300 k. z domu tohoto dávati musí, takže užitku tolik'
z něho nemá, žádal, aby mu bylo povoleno, zeď k straně
Hectora Utarta tak nízko, jak ti trámové položeni jsou,
doluv sníti a krov cihelný nízký na zpusob šindelného
udělati dáti, poněvadž z jedné strany střechy voda do domu Hectorového schází, že jemu nic na ublížení nebude.
31. 1615, 18. února. Tamtéž f. 300. Jakož jest p.
Mikuláš Langenbruk z L. přednésti dal, kterak v domu
svém jdouc k mostu puvodem altánu na vrchu téhož domu svého vzdělaného na stavení spodním střechou šindelnou pod trámy v podlaze altánu strojenými přikrytým,
s kteréž voda deštivá z jedné strany do domu Hectora
svuj volný odpad má, a z druhé pak strany do ulice po
žlabu schází, znamenitou škodu nesl a trpěl, žádaje, aby
j
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jemu trámy ve zdech altánu zadělané, již od dešťuv zkažené, vyníti, jiné zase na místo těch, tak jakž nynější
položeny jsou, zazdíti a střechu nízkou nad těmi trámy,
s níž by voda zpusobem předešlým spadala, postaviti dovolili.
I spatřivše pp. úředníci, že trámové nad střechou
šindelnou z obojí strany ve zdi p. Mikuláše vlastní položeni jsou a z jedné strany strechy voda případní deštová těmi okny velkými v zp,usob prampouchův v zdi
k straně Heetora vzděhmými jak po šindelích, tak po
žlábcích při dotcené zdi položených schází, a z druhé polovice střechy v žlab p. i-Iikulášovi k opatrování náležitý
pojata jest, že nic na škodu sousedum svým mimo staroby lý zpusob, toku vody na ně obrácením stavěti nemíní,
]z tomu jsou povolení dali, aby již psaný p. Mikuláš tu,
,kdež třimecitma trámu v podlaze altánové strojených a
zazděných má, je po sešlost a zkázu jich vyníti i kus zdi
k straně domu Hectora, kteráz jemu p. Mikulášovi vlastně náleží, až k týmž trám um sníti a střechu aneb krov
nízký nad týmž stavením z polovice jeho vodu tam, kamž
předešle vpadala, obrátíc a z druhé strany do žlabu svého uvedouc postaviti dáti mohl. S tím však při tom doložením a znamenitou výminkou: Když krov stavěti chtíti
bude, ze žádných oken neb dýmníkův, kterýmiž by se
do domu Hectora Dtarta hleděti, vylévavati neb házeti
mohlo. nižádným vymyšleným zpusobem obraceti ani jaké
protimyslnosti a vzdornosti ciniti nem'\.
32. 161o.
Tamtéž j. 301. Kateřina, Hectora
Ctarta m. maje vstoupení do úřadu šestipanského, že by
zaslechla, kterak by p. Mikuláš Langenbruk z L na zdi
té alt'\nové. kteráž na samé exekucí toliko zustavá a doluv shozen~ býti má, stavení stavěti chtěl, a Fr. Cortesi
prodavši týž dům, o zastoupení sebe, když by dědicové
paní Hortesie Luciny dosaženi býti mohli, obsílati měl,
za kterouž
1000 tolarův širokých Cortesi za sebou má a ty s právem na místě tomto složeny b),ti by
měly, i poněvadz na samém toliko doluv složení táž zeď
zustává, na místě manžela svého zádá, aby mu na též zdi
sta"čli do,'oleno nebylo, že k tomu nijakž přistoupiti nemohou.
Poněvadž p. J\1ikuláš L toho vyhledával, aby túž zeď
altánovou, kteráž na exekucí a shození zustávala 1 doHlv
shoditi a sníti a krov na místě tom, s kteréhož by voda
způsobem predešlým z jedné strany do domu jeho Hectora a z druhé strany v žlab jeho spadala, postaviti mohl,
k cemuz jest mu jiz povoleno, anobrž i o tom vyměl'eno,
aby v té straně střechy k domu Hectora, již jakš nejdří
ve jaro se odevře, dělati má, žádných oken ani dym níkuv neobracel, pročež to, což dávno na exekucí zustávalo,
nyní dobrovolně sHci a dolův shoditi chce.
33. 1615, 4. dubna. Tamtéž I 115, Jakož jsou
mezi ur. p, lVIikulášem z Langbruku cís_ a hrab. z Oldn-burku, a Svamburku radou z jedné a v nepřítomnosti
souseda jeho p. Heetora Utarta, měšlěnína a handlíře
v St. M. Pr., manželkou jeho paní Kateřinou z strany
druhé v příčině střechy, kterouž jest týž pán z Langbruku na své vlastní zdi pro zastavení a obhájení veliké
škody, kteráž se jemu skrze altán na spodním stavení
dála, z potřcby vyzdvihnouti a udělati dal, některá nedorozumění a nevole vznikly, takže se obostranně příčina
dala též stavení pp. úředníky úřadu šestipanského k oči
tému spatření vykázati. I ačkoliv jsou dotčené osoby to
spravedlivě uznaly, ze jest p. Langnbruk mohl a moc jmel
takovou střechu na své vlastní zdi vyzdvihnouti a postaviti dáti a tu okna zadní proti sv. Anně vzdělané že jí
paní Utartové k žádné škodě nejsou, avšak on p. Lang-
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bruk k následujícímu narovnání jest se hnouti dal. Totiž
že jeho p. Langbruka staré i nové stavení z té strany p.
Dtarta vyzdvižené v tom způsobu, jak nyní jest, zůstávati
má. Však on p. Langbruk má a povinen bude přednč
dvě velký vokna, kteréž předešle z pokojův jeho do dvoru p. 17tarta vzdělané byly, zazdíti dáti. Druhé, mají k těm
t,'em oknum v střeše proti altánu p. Utarta železné mříže
udělány býti. Třetí, že on p. Langbruk a budoucí držitelové toho domu mají a povinni budou ty dva kusy žlabu.
jako předně ten dřevěný zlab napřed na ulici mezi do:
my p, Langbruka a p. Utarta ležící jako i ten nejzadnější kus zlabu z velkých cihel nad nejzadnější komorou
p. Langbruka k domu zadnímu p. Dtarta položený na
spoleccný jich souseduv náklad spravovati a budoucně klásti. Ctvrté a naposledy jestliže by p. Clart aneb budoucí
jeho driitelové jeho domu stavení zadní vejšeji vyzdvihnouti chtěli, tehdy ze to, neohledaje se na ta okna nad
týmž zadním stavením proti klášteru sv. Anny vzdelaná,
dobře a svobodně učiniti moci budou.
34. 1615.
Rukop. Č. 476 1- 10. (Kateřina
Utartová s Mikulášem Langenbrukem z Langenbruku.)
Při vyžádané vejchozi do domu svého Kateřina U. oznámila, jakož jest na onen čas někdejšímu dditeli domu,
nyní p. Mikuláše L., nalezeno bylo, že jest zeď tu zvejšenou až do vrchní pavlače v domě jejím, jakž křížem
na zdi
zaznamenáno, sníti a zbořiti i okna v ní
sdělaná
lněl j ale že nyní p. I\1ikuláš pod trámy
altánové zeď tu toliko chce sbírati a na ní krov postaviti. Coz
kdyby se stalo, již by sobě tu zeď, kteráž zbořena býti
má, zosobil a zdědil. Při tom tolikéž vykázala, že dvě
okna nebývalá nad ótřechou domu jejího udělati dal,
kterýmiž se hleděti do zahrady muže. - Od p. Mikuláše : Poněvadž jest dům svůj tak koupil, odporuje tomu,
aby tou zdí hejbati, ji bořiti a takméř piH domu svého
zkaziti dáti měl nebá, nač veliký náklad šel, aby nyní
v nic obráceno bylo. Ale což jest před mnoho lety postaveno, to v svém způsobu zustati má. Což jse pak těch
dvou oken dotýče, ly ne ku Kateřině pro nějaké hledění
a z domu do domu lezení, než do dvora svého obraceti
i
dá. Však i v tom se jí zapsati chce, když by tu kdo slavěti chtěl, aby ty okna zazdíti a zadělati nahoru stavěje
dáti mohl, aneb na místo těch
vždy nezazděné zustávaly jiné dvě, které v té
zdi do dvora jejího
jdou, zazdíti a tak jako směnu, ačkoliv tím není povinen
učiniti chce.
,; 1621,
Bíleh, Dějil1Y h011fishací II str. 987.
Hektor Dtart zahynul v Táboře, kdyz toto město od ds.
vojska obleZeno bylo, pročež při komisí konfiskační odsouzen byl všeho jmění. Dům vedle dekretu Karla
z Lichtenstejna z dne 10. !cv:-:tna 1622 a vedle dekretu
Komory české 22, srpna 1626 postoupen byl Rafaelovi
J'vinišovi, [z Horšteina a Rornšperka] obojích práv doktora
a cís, radě nad apelacemi, [Rukop. č. 2114 foL 337.]

Číslo pop. 187.

"'1. 1401, 19. května. Ruhop. č. 996 f 37. Johannes de Steyn aurifaber emit unam s. gr. pr. census
erga l\Iargaretham, relictam olim Henslini Wuscholez pro
IX s, gr. super domo ipsius Margarethe sita prope s.
Clementem inter domos Barthussii sutoris ex una et domum Beginarl101 regine parte ex altera. - Ac!. fer. V. ante
Pentecost.
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*2. 1404, 26. dubna. Tamtéž f 102, PaulU8 Swachonis resignavit unam s. gr. census super domo reliete
olim Henslini \Vuscholcz J ohanni Kunigswerder, notario
Ac!. sabbato post Gecrgii.
*3. 1404, 19. če~vna, Rukop. Č. 2101 j. 11. Margaretha, rehcta,ohm Petr! Schotter, emit I. s. gr. census erga
Johannem KUI11gswerder, notarium civitatis, super domo relicte olim Hens1ini Wuscho1cz - . AcL fer. V. post s.
Viti.
*4. 1404, 24, července, Tamtéž f. 14. Ludwicus
apothecar~us emit I s. gr. census erga Margaretam, relictam
ohm Petn Schotter, pro VIII s. super domo relicte Henslini Wuscho1cz - . AcL fer. V "nte Jacobi.
I. 1453, 15. prosince. Rukop. č. 2105 f. 7, Clemens, natus
enceslai dmer, et Katherina e. d. ex oppasl to claustn s. Clementis inter domos Luczakonis sutoris ct Bartossii saponiste erga Dorotheam relictam olim
Blasii, ligatoris librorum, pro XXVII s. gr: Act. sabbato
post Lucie,
2. 1462, 26. října. Tamtéž f. 176. Jaroš Voštník
e. d. penes domum Georgii balneatoris et Barthossii saponiste erga elementem Drasník pro XL s. gr. Act. fer.
lIL ante Sim. et Jude.
3. 1468, 2. ledna. Tamtéž f. 262. Petrus Dausek
cl Katherina e. d. apud Jarossium Vošlnfk pro LIX s, grAct. fer. V. post Epiph. d.
4. 1474, 30. dubna. Tamúiž j. 343. Wenceslaus
pernikář e, d. inter domos Barthossii dicti Maršálek
et
Petri pellificis et Georgii balneatoris situatam apuť Petrum dJCtum. Dausek pro LX s. gr. Act. in vig, PhiL et
Jacobi.
CL 1476, 3. dubna, Tamtéž j, 368. Georgius baln~;tor et Marusse e, d. apud Wenceslaum pernikář pro
LAX s. Act. fer. lUL post J udi ca.
6. 1483, 23. září. Rukop. č. 2106 f. 120. Wenceslaus a faleastris et Johanka e. d, inter domos \Venceslai
líbelarii et Nicolai tanletarii erga Marusskam uxorem
IIIathei balneatoris, pro XLII s. gr. Act. fer: III post
l\íathle ap. (R 1486 splácí vdova Johanka.)
. 7. 1485, 9 .. května. Tamtéž f. 157. Procopius cultedalor de BystrzICz ct Anna e. d. faJcastris titulatam
mlel' domos Johannis pectiniste ct Nicolai tanletarii erga
Johannam, ohm Wenceslai a falcastris, pro XLI s. gr.
AcL fer. II. post Stanislai.
8. 1493, 20. června. Tamtéž f. 41- Matheus puškař et Martha e. d. ad fa!caslra dictam ínter domo.
Martini, scriptoris cathedralis, et J ohannis pectinatoris a
Procopio cultellatore pro LV s. gr. pr. AcL fer. V.
ante Joh, E9. 1496, 7, září. Tamtéž f 111. Johanne8 Hlawsa
et Elísabeth e ..d. ~d falc~stra a Matheo puškař pro LX
s. gr. pl'. Act. 111 Vlg. Natlv. M. V.
10. 1496, 16. listopadu. Tamtéžj. ln. Wenceslaus
Chochol, olim Bernasskonis filius, ei Katherina e. cl. a
Johanne Hlawsa pro LX s. PL Ac\. fer. lIlI. post Briccii.
ll. 1520, 4. února. Rukop. č. 2109 f 90. Johannes hospodář od mostu a Ludmila k. d. ležící mezi
domy Jana hřebenáře a Matěje tesaře obostranně od KaChocholové a Bernarta, syna jejího, za LV k. gr.
pl'.
sab bato post Purif.
12. 1544, 28. dubna. Rt/kop. č. 2117 f 27. Jan
Arn~~~t zlatník a Ludmila k. d. mezi domy Kateřiny švadlí
~ K;'lzové ,hokyně od poručníkuov statku někdy Lidmily
,tare Celne za LXXV k. gr. č. Act, a. fer. II. die Vitalis
3. XLllTL
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v 13. 1556, 9. ledna. Rt/kop, č. 101 f 110. Jakož jest
nekdy p. Frydrych Hyldebrand ze Všechlap Janovi ArnoltOVl zlatníku paní Dorotu~ dceru svú, za nlaIlž::l~ru dal a
po ní jménem věna sto k. m. jest věnoval, kdež pak p.
Kryštof Hyldebrant ze Všechlap, syn téhož p. Frydycha,
sumu 100 k. Janovi Arnoltovi jest dal, zase tajž Jan Arnolt dotčené věno zapisuje na domu svém. Ac\. fer. V.
post Epiph, d.
14. 1556, 20. července. Tamtéž j. 127. Jan zlatník
od mostu s Dorotou se Všech1ap, manže1kú svú, přiznali
se, ze jsou dlužni 100 k, m. Fabianovi malíři a Marjáně
m. j. zapisujíce je na domu svém ležícím vedle apateky
u mostu a KřÍžkovic domem. - Ac!. fer. II. post Arnolphum.
1o, 1557, 29. ledna. Rukop. č. 211'Z f 406. Václav Tobiáš a Anna k. d. mezi domy Berounského a apatykou od Jana Arnolta zlatníka za CXC k. gr. č. Ac!.
fer. VL post Convers, s. Pauli.
. 16. 1557, 18. listopadu. Rukop. č. 101 j. 127. FabIan malíř vzdal všecku svtí spravedlnost, kterúz má na
domu Jana Arnolta zlatníka podle zápisu vrchního Václavovi Tobiášovi hodináři. Act. fer. V. post Briccium.
.
17, 1563, 17. února. Rukop. č. 991 f 239. Jakož
JSou poručníci sirotka Zuzanny po Valentinov! hodinářovi
pozuostalého obeslali ku právu Šebestiana konváře a vinili
jej k :uce, dotčenému sirotk~ i též Anny, vdovy po témž
Valent111ovl, z toho, že on S. přišed do domu neb. Valentina pod zpusobem upomínání berně, jsa písařem při
tířadu rychtářským, čemuž nebožtík odpíral, aby tu berní
dlužen byl, ncZ ~e ji vyplnil a kvitanci má. Však nedáv~je ,:uJsta tO,m~ S. zuřivě k nebožtíkovi mluvil a jej nenaleZlte !ranel 1 pohlavkoval a naposledy braně dobyv
v hlavu raniL Od lcteréžto rány on Valentin jest umřeL
- Proti tomu od S. jest promluveno, že na onen čas po
potřebě své na nějakou bitvu nešel jest k neb. Valentinovi do příbytku jeho, ale po potřebě J. Mti Cé a práva, jakožto přísežný, po zamčení pro berni, kdež jest
od té~lOŽ Valentin a smrtedlně poboden v nohu a byl by
snad 1 zamordován cd pomocníkuov jeho, kdyby ho P,
B: byl neochrániL A proto on Š. není tou žalobou povmnovaL
Na to poručníci promluvili, žs oni tomu odpírají, aby
neb. Valentm hctdmář měl jej S. smrtedlně pobosli a
také že jest on S. po spečetční pro berní nechodil nebo
jest již prve ji nebožtík daL - Od Š. jest promluveno,
kterak Jest n"b. V, odboj učinil právu, nebo když jest
se dotazoval S., aby mu registřík anebo kvitancí ul,ázal
že jest berni dal a on neb. pravil, že ukáže, i přišel jesf
s braní a na n.ěho bil, j$'žto kdyby mu se bylo co buď
sloven~ nebo Jmak od S. přihodilo, měl jest to na p.
purgm!stra a pány vznésti - . Od poručníkův že svěd
kové to vysvědčují, že on Š, políček nebožtíko~i nejprve
dal a braně dobyl, potom i jej raniL
Tu p. purgmistr a rada vypovídají: Poněvadz právo
mě,.ta tohoto zretedlně to ukazuje, že kdož jaké svády
pocátkem bývá a k ní příčinu řečí anebo skutkem dává
že ten vza urá{ejícího se pokládá. A v této při to se jest
n,a}ilo, ze vO!1 t'í. na onen čas jsa písařem při úřadu ryclltars~ér;' pns,:d do d.omu, Valen~ina hovdi~áře, aby jemu pro
~e~am b;r~e J. Ml! Ce pokOJ zapecetll, k němu dosti
recI nen~lezlt,?U, l~?yž mu o tom oznámil, že jest berni
tu vyplml, pnkroc!l a v tom jemu Valentinovi pohlavek
dal a na něho i s kordem potrhl a v tom když Oll Valentl11 pro bran svú do světnice šel a hned zase z ní
s svou braní vykročil, on Š. jeho v hlavu braní svou
65
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smrtedlně jest ranil, odv kteréhožlo zranění on Valenti~
z světa jest sešel, a on S. toho jest, aby jemu k takovému
zranění on Valentin jakú příčinu dal, nedovedl a nepokázat, i z těch příčin dává se jim puovoduom proti ně
mu Sebestianovi za právo, takze jim poručníkuom takovou žalobou aneb. Valentina z světa sjítím jest povinnovat. Act. fer. Hll. post Julianae.
18. 1565, 9. října. Rukop. č. 2136 ll.f. 50. Staly
jsou se smlouvy svadební mezi Bernartem Pisterem a Annou hodinářkou, vdovou po Valentinovi hodináři, a to ta·
kové, že Bernart po sobě místo věna jí Anně vzdává všecek statek svuj, kterejž má anebo jmíti bude, buď po
nřáteHch anebo iakej by kolivěk jměL Proti tomu Anna
hodinářka týž místo věna anebo vobvěnila Bernartovi statček svuj, kterejz má anebo jmíti bu'de, buď po .rodičích
svých anebo po přátelích, i lolikéž díl její, ktereJž jí ná·
leZí po nebo Tobiášovi hodinál'i, nejprvnějším manželu jejím. A to tak: Jestliže by jim Bernartovi a Anně P. B.
spolu dítky dáti ráčil, aby táž Anna hodinářka pravá
společnice s dítkami byla. A jestliže by P. B. z nich
manželuv koho od smrti uchovati neráčil, tehdy statek, Herej by spolu měli, s mrtvýho na zivýho připad
nouti má plným právem. Kromě Anna hodinářka vymí·
nila jest sobě 5 Je gr., aby ona mohla je dáli komu by
se jí dobře zdálo a líbilo. Co se pak sirotka jménem
Zuzany, pozuostalýho po nebo Valentinovi, druhém manželu jí Anny, dotýce, to Bernart Pister za svý vlastní béře
lak, jestliže by jim P. B< spolu s manželkou Annou dítky
ráčil dáti,< tehdy táž Zuzana má býti rovná společnice
s těmi dětmi jejich v tom stalku jich manželnov společně
sobě od nich vzdaným.
] 9. 1566, 30. července. RuIIOP· č. 2118 f. 137.
Bernart Pister a Anna k. d. mezi domy Jana Reta z Pístova a Křížovic od poručníkuov sirotkuov po Tobiášovi
hodináři za ce k. gr. Č. AcL die Abdonis.
20. 1568, 9. září. RlIkop. č. 2120 f. 60. Kšaft
Bernarta Pistra mydláře.
21.
R1r1lOp. č,2121 f. 253. Anna, někdy
Bernarta Pistem manželka.
22. 1578, Hl. ledna. Rt/kop. č. 2112 f. 43. Havel
Nunvář kovář koupil sobě, Janovi, synu svému, duom
mezi domy Matěje Hranického a nekdy Jana z Pístova,
v němž apatéka byla, od Anny, po Valentinovi hodináři
vdovy, i na místě Doroty a Kateřiny, dcer jejích s Tobiášem zplozených. AcL pridie Felicis.
23. 1582, 5, července. Tamtéž f. 131. Havel Nunvář kovář činí s Annou. manželkou svou, manželské vzdání
slatku. Act. postridie Procopii. (Tato Anna jest snad totožná s Annou Vostrovskou, o které se níže mluvL)
24. 1587.
RuIIOP. č. 1054 f. 299. (Svědomí
mezi Annou Vostrovskou a p. Jakubem Menšíkem z Menštejna.) J ošt přívozník a lesař svědčil: LeZel starej žlab
prvnější na zdi na ty a potom jesti p. Havel kovář koupil novej žlab a da! jej poloziti vedli ty zdi; s vobou
střech šla krápě na něj, s páně Havlova i s Hranickýho.
_ Šimon Moravec švec: Dožádal se mne nebo Havel
kovář, asi tomu okolo osmi let, a Jakuba Smíška, když
ten duom vedle I\Iatěje Hranického počal stavěti, abych.
me došli k Matějovi Hranickému, tu zeď, kteráž
jest byla vedle Matěje Hranickýho, že jest byla zlá, že
ii musí znovu stavět. Tak sme ucinili a k němu Hrani~kýmu došli, aby mu dal na pomoc na tu zeď, aby společní byla. A on oznámil Matěj, ze zeď ta Jeho nejní, že
on ji stavěti nechce a nemíní. Jestli p. Havlovi potřeba,
aby sobě stavěl, že on nechce stavěti. Já sem jemu mlu-

vil: P. Matěji, mohli byšte klásti aneb lámati, nedovolí
se \'ám toho, ani potomkuoll1 yašim. To jest nám dal1Iatěj za odpověď, že on stavěti nemínÍ. Potom asi po šesti
nedělích sem k němu chodil z dožádání Havlova; to1ikýž
mi dal za odpověď. - Jakub Genc zedník: Já sem stavěl tu zeď nebo Havlovi; dal mi od ní XVIII Je Žádnei
žlab nebyl na zdi, byl vedle zdi.
Dorota, Petra Vlacha od Komu zedníka manželka:
Kdyz sme se nejprve přistěhovali k paní Anně Vostrovský, Idelo dřevo na slunci. Odevstálo to dřevo ode zdi,
co by mohla dlaň tam strčena bejti. - Petr Vlach od
Komu zedník: Co sem svědčil p. Jakubovi Menšíkovi, to
také svědčím paní Vostrovský. Vejšeji pak pravím, že kámen nade dveřmi vopukovej bílej jest, že se strhl a prve
nebyl. A dole ve sklepě odpadlo vápno, tu kde jest stud·
nice blízko.
Franciscus Avostalis, mistr zednickej: To jest mi povědomo, když sme z počátku přední grunt neb zeď vybrati dali, ze sme hned z počátku spatřili, že ta zeď společní na pravou stranu, jdouc do domu, mezi p. Jakubem
'Menšíkem a paní Annou Vostrovskou, tu že sem spatřil,
že ta zeď jest na hlínu dělána stará, tu že sme novou
zdí dobrou p. Jakuba Menšíka dobře vopřeli a nápornou (1)
ty staré zdi učinili. Potom když sme sklepy staré v domě p. Jakuba bořiti dali, tu že sem ještě lípeji tu starou
zeď spatřil a tomu sem se divil, že jesti ona paní Anna
nebo manžel její na tu takovou staron a nedobrou zeď
takovou tíz a zeď vysokou vystavěti dali a k tomu dvoje
sklepy do té staré zdi sklenuli. Tu sme potomně s p.
Jakubem se tomu divili, takže p. Jakub pro paní Vostrovskou Jana, tovaryše mého zednického, poslal, takže
jesti ona paní Ánna do domu p. Menšíka přišla. Tu jesti
p. Jakub oká.al jí tu starou zeď a potomně že jesti p.
Jakub oumysl svuj ji oznámil, ze chce tímto zpuosobem
stavěti. Tu jí okazoval zdi a pilíře, že chce zdi a pilík
v gruntu svém vehnati, a tu kdyz se vejše mimo společní
zdi vyžene, že ty cihly a kavl-ince, kteří" na duom p.
Jakuba visely, že chce je odraziti, a tu že chce na týž
společní zdi na čtyry prsty zasáhnouti a vejšeji zeď do
rovnosti krovu vehnati. A v tom taky jesti p. Jakub jí
paní Anně v té slaré zdi společní pilíře že j esti ukazoval, jakož sem spatřil a ještě se spatřili muoze, že ty pilíře že jsou do té staiézdi až do polu spojeny; potomně že trámy její v té staré zdi položeny byly. Netoliko
v té staré zdi, ale tolikéž i v nový, kterouž ona paní
Anna s manželem svým vystavěti dali. Ze sem díry od
dešťuv od trámuv viděl, že jesti on p. Menšík k svýmu
domu vždycky užíval tn zeď. A tu když jesti již všecko
oznámil a okázal, že ona paní Anna poh1ídší nahoru, co
jesti jí okazoval, s tím mlcela a neodep"ela i s tím odešla. Tu sme my pak tu zeď a pilíře nahoru vehnali a tě
mi pilíři, zdmi a sklepy naskrz domu p. Menšíka vedle
té společné zdi sklenuli a ty staré zdi dobře opřeli, Co
sem já již sám paní Anně, kdy" jest tu k dílu přišlo,
okázal, že se jí tu ty zdi velmi mnoho zlepšuje a ještě
sem jí k tomu vícc pověděl, ze kdyby se všeckno to staré
stavení v domě p. Menšíka všeckno pojednou v8bofilo, že
by se jí paní Anně na tom domě veliká škoda stala, že
by po čase k veliké škodě pfiŠla. A lo proto, že jsou
nepatřili prve na grunty staré. Kdyby prve pohlídli na
staré grunty, než jsou na ni takovou tíž vystavěli, byli
by takovou tíž na ty staré grunty nestavěli, Tu jest ona
pak ol;azovala, ze se v jejím domě sklepy něco málo
trhly, že sem jí paní zase proti tomu odpoyěděl, že co
jest se trhlo, to ze na malé škodě jest, a že víceji trhnouti se nebude, tak jakž jsme tu zeď z druhé slrany dobře
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A to sem mluvil s jinejmi, kteříž tu dělali a spaze by ona podle jinejch neb lického rozeznání
ze by byla na pomoc p. Menšíkovi něco k tomu stavení
dali (l), nebo tolikýž tím zpuosobem vedle domu p. Jana
z Yikanova bořili, grunty vy bírali a podle té zdi nahoru
slavěli. Tn že p. Janovi stavení k žádné škodě ani tdení
nehylo a to proto, že jest měl lepší grunt neb lepší zdi.
A toho také dobře povědom sem, že jest nikda dílo p.
] akuba právem neobstavila, ani tehdáž, když páni ouřed·
níci na vejchoz přišli. A tehdáz již byly zdi při té straně
od gruntu až do rovnosti krovu vyhnány a vyrovnány.
Ani tehdáZ nám nebylo oznámeno, abychom s toho díla
sešli a díla zanechali. O tom také dobře vím, že p. Menšík chtěl se s paní Annou pěkně o všeckno porovnati a
zase na svůj náklad opraviti dáti; a kdyz jest pak pp.
ouředníky na to přivedla a právem rozeznána chtěla bejti,
a p. lVlenšík pravíl, že chce taky na tom přestati a jí
zádnú opravou povinen nebýti.
Jan Švamberg: Toho sem povědom, když jest p. Jakub Menšík duom svůj, kterejž proti J ezuilům staví, vyhořil, že jest pro paní Annu Vostrovskou poslal a tu jest
v lom vybořeným domě svým jí okáza!, jak nebezpečná
ta zeď mezi jejich domy jest. A pravil, kdyby s kejm jinejm hylo činiti, že bl' se věděl v tom jak zůstavit; ale
poněvadž jest vdova, žc gruntu chce pilíře vyhnati a tu zlou
zcď podchytiti, příčnejmi zdmi a klenutím vopříti a když
naboru zeď svou na prampouších vyžene a s její střechou
srovná, že ty cihly, který s jejího krovu přes tu zeď
do jejího domu visí, dáti odraziti, a zatim aby žlab spolecný na ty zdi IdeI. A když ona pravila, ie jest ta zeď
nová, která na ty starý stojí, její, ukázal jí p. J ukub díry,
kde jsou trámy, krokve a rešty ldely. A tak jest ona
lomu neodepřeia, než s tím odešla. A polom když jesl
ji" bylo vysoko vystaveno, podruhé o to o všecko spolu
mluvili v jejím domě. A tak vím, že jest p. Jakub nic
o s\'é ujmě nestavěj, nd s jejím vědomím Anny Vostrovský.
(V témž smyslu vypovídali: Václav Smečanský zedMatěj z Poděbrad, zednický tovaryš, Takub z Mindina
:\Iejli, zednický tovaryš a tesah: .ť.larlin Vilas,
Rys, Jan Vokurka, Martin Sodomař, Jan z Hohaldy, Jan Starej.)
Rataj šenkýi-: Dá,~ám u paní Vostrovský víno
ode dvou let. Nebylo tak klenutí podtrhnuto, jak nyní
jest, pokud p. Menšík nestavěl. - Anna, Jana Rafle te,aře dcera: Když sem šenkovala u paní Anny Vostrovský
v domě, nebylo tak potrháno stavení, jako nyní - .
Egidii Destmi, dyorskej krejčí: Já jiného nevím,
!leZ to, když se jde do sklepu po levé straně, že jesti
odpadalo, takže kamení toliko holý zuostalo. A dveře
domem, ne,mužeme jich již tak zavírat, jak prve.
je zavříti máme, vzdycky je musíme pozdvihnouti.
Jan Gelin, dvorskej kramář: Paní mi ukazovala, že
jest se ta zeď roztrhla, ale já nevím proč. Potom se také
kúmen nade dvd-mi protT a ta paní přede mnou byla
II len sklep byla najala.
Pravila, že by peníze tu bejti
n",ly, uhodila do té zdi, takž kamení celej houf vypadlo,
za p!-íčinou, že grunt shnilej jest a y též světnici, kde já
bydlím, tu jest ve zdi dřevo vloieno.
25. 1587.
Rukop. č. 2112 f. 254. Dum někdy Havla kováře.
Tamtéž f. 293. Dům někdy Hada
26. 1588.
nunváre.
R1Ikop. č. 2148 f. 21. Anna Vo27. 1599.
strovská,
třovali,
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28. 1608.
RullOP. č. 324 f. 443. V domě
Anny Vostrovcový nájemníci: Kryštof, dvorský zpěvák,
Adam Starý, prach prodává, Kryštof tobolář, Jiřík šenkýř.
29. 1616, 14. prosince. Rl/llOp. č,lľZ5 f 3,0. (Popis statku Myslicha) Na porucení pana purgmistra pánuv
v přítomnosti radních k tomu vyslaných, též paní Anny
Kyrchmayrový z Holtrpergku, p. Abrahama Anděla z Engelsperku a p. Krystiana Myslicha s Wylimštejna, měšťa
nuv tohoto St. M. PL, jakožto poručníkův nad statkem
a sirotky po někdy p. Adolfovi Myslichovi z WyJimštejna
a paní J udytě Myslichové, rozené z Holtrperku, dobré
paměti pozuostalými nařízených, stalo se poznamenání
statku po týchž o bojich manželích pozuostalého takové:
Předně zuastali Jan Hendrych, Anna Kateřina, Marya Benigna, Albrecht a ~Iates l\Ielichar, sirotci s nebožtíkem p. Adolfem Myslichem, předešlým manželem. Item
Johanna a Euzebia s p. Karlem Kyrchmayrem z Reychwicz, druhým p. man zel cm jmenovaný nebožky paní Judyt,
splozený. - Item tři domové v jedno spojený. A v témž
domě v hlavním velkým pokoji: dva stoly, 1 mramorový u vokna velký, a druhý u kamen menší černým
suknem přikrytý, 7 stolic dřevěnejch o čtyrech nohách
vořechový barvy, 2 menší též suknem černým přikrytý.
Okolo stěny černýho sukna smutkového, a pod suknem
okolo též stěny špalíry barevný. - Item šrajbtiš li vokna
v též světnici zapečetěný s šuplady, a v prvním šupladu
N 1. patnácte hedbávím, zlatem a stříbrem vyšívaných
rúch, n. 2. devět čepcu vyšívaných, n. 3. dva páry taclu,
n. 4. dvametcítma šátků vyšívanejch prostejch a s krajkami, n. 5. třinácte vyšívaných větších a menších šátků v,
Hans Hendrichovi náležejících. A při tom vyšívaná karkule a dítěcí košilka, n. 6. jedenáctc
ll. 7. nčco
níLÍ a bílejch tkaniček, n. 8. tři zlatý
a jeden bílej, n. 9. 3 knihy do aksamitu' vázaný, mezi nimiž jedny
jsou s stříbrnými puklami, n. 10. kolíbka stříbrná, a
zlatej groš o desíti duká.tích, I dukát a 1 grošíček stří
brný Albrechtovi náležející. - V přítruhle dole: n. 11.
dva šály stříbrný, vážily 37 lotu, jeden starý koflík pozlacený) váží 3-2.1/ 2 lotu jeden malej koflíček s pozlacenými
reyfy, též stříbrný, vážil lO' /2 lotn. - V malým vytahovadle 4 šifnoblové (?), 1 groš zlatý váží 4 dukáty méněji
ortu, 28 dukátu, II tolaru širokejch, a 3 groše stříbrný,
Hans Hendrichovi náležející, Item v malým šupladu šest
duplovanejch a 13 prostejch dukátu, dva tolary a pul tolaru celého, tři groše stříbrný. Item 3 celý tolary, 1
groš s ouškem stříbrným, 1 dupldllk:it, a '/2 koruny, jeden
zlatej rejnský, a srdéčko do stříbra fasovaný. Item
v malým šnpladu: některý kamínky prostý do stříbra
'fasovaný. - Item v šup ladu malým: náprstek stříbrný,
stříbrný koflík, páteř s groši stříbrnými, váží 25 1/ 2 lotu,
ko1ibčička stříbrná a korálový ružek (?). Item v šupladu maličkým: tři tolary široký, groš stříbrný Salvatora, groš zlatý s pčli dukátu, jeden šifnobl, 4 dukáty, a
4 grošíky stříbrný ::iIariji Benigně náležející. - Item
v šupladu jiným drobet boury barevný. N. 12. jeden vysoký koflík pozlacen)' stříbrný s přikrývadlem, váží 2 hřiv
ny alP/z lotu, nebožce náležející, 1 tuzent lžic stříbr
nýdl 11a konci pozlacený, s erby, váží 2 hřivny 13 loti'!;
1 tuzent lžic stříbrných s pozlacenými střenkami, vátí 2
hřivny a 2 loty; 1 tuzenl lžic stříbrných na konci pozlacených, váží 2 hřivny a 2 loty; 1 tuzent stříbrných
liic prostejch, váží 2 hřivny 'Íz lotu; 1 tuzent lžic stří
brných váiil I hřivnu a devět lotu; 9 lžic stříbrných vá25 lotu, a ty jsou k každodennímu užívání vně za; 3 pásky stříbrný Anně Benigně a Anně Katej
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náldející, vážily 29 ' / 2 lotu; item strouhadlo stříbr
ný, s všelijakým jiným stříbrem vážilo 12 lotů; item jedna stříbrná míska malá, vážila 9 lotů; osm grošíčku
zlalejch, některý s oušky korunového a dukátového zlata;
item jeden pár armpantičků zlatejch Maryji Benigně náležející, vážily 15 dukátů; item 1 prsten zlatý s granátem;
item 2 slánky stříbrný na nožičkách s přikrývadly na díle
pozlacený s erby, vážily 2 hřivny a 6 lotu; 1 koflíček
stříbrný pozlacený na spůsob větrného mlejnu, vážil 12
lotu 3 quentl., (ten náleží Albrechtovi), 1 koflíček malej
též stříbrný, vážil 12 lotu, a ten náleží Anně Kateřině.
N. 13. dva páry rukaviček vonnejch, a jeden pár střeví
ček. N. 14. něco černýho štepsejdu a hedbáví, n. 15. sedm
lib. hedbáví a tkanic hedbávných mé"ěji dvou lotu, n. 16.
pás zlatý na aksamitový šnuře s zámkem stříbrným. P.
Krystian Myslich oznámil, že jest byl nebožky paní matky je},o vlastní. Item v témž šrajbtiši nalezen inventář
nebolizto počet handlovní roku 1616, v kterým se dokládá,
ze kassa má na dluzích a hotových penězích 58077 fl. 46
k. 2 d.; na zboží v \ídni, v Linci a jinde 11306 fl. 25 k.
1 d. Summa facit 69384 fl. II k. 3 d. A dlužni že jsou
lidem zase proti tomu 264.67 fl. 23 k.; kapitál zustává 42140
fl. 41 k. 3 d.; užitku nebo zisku 776 fl. 7 k. Summa
69384 fl. II k. 3 d. A při témž počtu zadu doložena
i pruba téhož handle a počtu.
Item v témž pokoji lúžko malý bez nebes s moderaItem šenktiš vykládanej
cemi, a 1 stolecek prostej. a v něm nachází se podle poznamenání nebožky paní Judyt: 1 vysoká sklenice s pozlacenou nožičkou stříbrnou
s přikrývadlem sklenným, sklenice s stříbrným pozlaceným
zvonečkem, malá sklenice, též s stříbrnou pozlacenou nožičkou, benátská řezaná sklenice s erbem nebožtíka pana
Adolfa Myslicha, a při tom některý jiný řezaný a prostý
sklenice benátský. Item sklenice s vysokou nožičkou stří
brnou pozlacenou, a menší též s stříbrnou nožičkou; a ty
dvě že náležejí nebožce paní J udytě; item některý frankfurtský dčbány na mladý pivo. - Item v témž šenktiši
dole všelijaký krajky, mříže, níti, tkanice bílý i vyšívaný
a francle. Item některý kusy plátna a kmentu na povlečení a rouchy střihaný a nedošitý. Item almara s umývadlem cínovým. Při tom oznámeno, že pan Karel Kyrchmayr nčkterý věci svý vlastní v něm má. - V komoře
podle téhoz hlavního velkýho pokoje: stul s kobercem
tureckým, malej stoleček dětinský, stolice prostá čtyrno-.
há, postel pod nebesy s firhankem, a na ní 6 kusu šatu
ložních nepovlečených, 2 stolice karmazínovy žlutý. P.
Karel oznámil, že jsou jeho vlastní. Item 4 figury v rámcích, a 1 též v rámci bílým plátnem zastřená, item 2
kontrfekty dvou dětí nebozky s panem Adolfem zplozených. A při tom effigies téhož p. Adolfa lllyslicha. Dáleji našla se v též komoře zelezná truhla zapečetěná,
a v ní stříbrný umývadlo pozlacený s nálevkou stříbrnou,
též pozlacenou, vážilo to oboje spolu 10 hřiven 4 loty, flase stříbrná vnitř na skrze pozlacená s pozlacenými reyfy a
erby nebožtíka pana Adolfa a paní Judyt, váží 6 hřiven,
koflík slove hofpecher s přikrývadlem na skrze pozlacený,
váží 3 hřivny 9 3.'4 lótu, koflík menší na týž zpusob s při
krývadlem pozlacený, váží 2 hřív. 4 loty. Item 2 koflíky,
jeden do druhého vcházejíd, též stříbrný a pozlacený, váží
1 hřivnu 103/4 lotu, 2 tomuto podobný koflíky stříbrný
pozlacený, vážily spolu 201 /2 lotu. 1 koflík menší v zpusob hrušky, též stříbrný pozlaceni, váží 1 hřivnu 111/2
lotu. Item koflík na zptlsob hroznu pozlacený stl-íbrný,
váM 1 hřivnu P/4 lotu, velký koflík stříbrný s přikrýva
dlem pozlacený, váží 6 hřiven 14 lotu, koflíček stříbrný
pozlacený s přikrývadlem, váží 1 hřivnu 8 lotu. Item 4
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koflíky do sebe vcházející s přikrývadlem pozlacený, vázily
4 hřivny 8 lotů, šál stříbrný pozlacený se dvěma držad;y,
vážil 10 lotu, koflík nízký se dvoumi držadly pozlacený,
váží 10 lotu, nádobíčko stříbrný pozlacený, jako beránek,
váží 1 hřivnu 3 loty, nádoba stříbrná pozlacená v zpusob
mlejnu větrního s korýtkem, váží 3 hřivny 7 1/ 2 lotu, mlejn
větrní pozlacený, váží jednu hřivnu a 1'/2 lotu, kotlík
stříbrný pozlacený v způsob panny, váží 14 lotu, konvička
pozlacená stříbrná, váží 1 hřivnu 13 1/, lotu, stříbrná konvička též pozlacená, váží 1 hřivnu 12 lotu, konvicka stří
brná váží tolikéž 1 hřivnu a 12 lotu (oznámeno, že náleží
Maryji Benigně), 2 slánky stříbrný s přikrývadly, na díle
pozlacený s erby, vážily 4 hřivny 5 ' / 4 lotu. 2 koflíky
stříbrný pozlacený do sebe vcházející) vážily 2 hřivny,
a ty že po nebožtíkovi p. Janovi Nerhof!ovi samé paní
Judy tě dobré paměti náležejí, oznámeno. Item malý koflíček pozlacený, váží 8 lotu, též samý paní neb. náležející. Item stříbrný malej koflíček, z kteréhož děti pijí,
vázil 5 lotu, 2 koflíky stříbrný pozlacený naskrze starým
dílem, vážily oba 10 hřiven II lotu. 2 menší těm podobný též pozlacený, vážily 4 hřivny 13 lotu. Jiný 2 koflíky stříbrný pozlacený ještě menší, vážily 3 hřivny 10
lotu. A 2 slánky též stříbrný na díle pozlacený vázily 8
lotu. Oznámeno, že ty do handle náležejí a že jsou vzaty
v sumě 2000 fl. rejn. podle inventáře nebo počtu handlovního. Item něco stříbra zapečetěného v pytlíku plátě
ném (náleží též do handle) pujčeno Janovi Fišerovi na
to I. 1611. 55 kop míšo Item 3 groše zlatý, z nichžto
jeden každý vážil 10 dukátu. 4 rohenobly(?), jeden mezi
nimi s ouškem. Item 45 dukátu prostejch, 89 zlatejch
rejnskejch, 56 dukátu s křížkami a všelijakých francou,,skejch i jiných korun. Item 69 duplovanejch a prostejch
všelijakých zlatejch korun s jedním prstýnkem zlatým bez
kamene, vážily 87 korun. Item 44. celých tvrdých tolaru,
a 4 stříbrný koruny. Item všelijaká mince k šmelcování,
vážila 3 hřivny 4 loty, a to všecko složeno zase do též
železné truhly a zapečetěno. - Item šrajbtiš menší vykládaný, též zapečetěný s vytahovadly, a v týchž vytahovadlích, Nejprve 2 hodinky, jedny bicí a druhý ukazující.
Item 17 prstenu zlatejch a záponka zlatá, vážily spolu 8
lotu. Item páteře dětinský maličký s stříbrným grošem a
s křišťály, 2 prsteny stříbrný, stříbrný pás s noznicemi,
6 baněk stříbrných, a 2 jablka pižmový, vázily 3 hřivny
a 12'/2 lotu. P. Karel ohlásil se potom, ze jmenovaný
baňky stříbrný jsou jeho vlastní. Item korunka s perlam1.
Paní Kyrchmayrová pravila, že její panny dcery jest. Item
dvě korunky s perlami se 20 štefty zlatými, řetízek stří
brný pozlacený, váží 2'/2 lotu, řetízek zlatý, váZl 38' /2
korun řetěz zlatý drobným dílem dukatového zlata, válí
82 ddkátu, II řeÚzky zlatý jednostejnýho blejskavého díl~,
vážily 121 korun, řetízek zlatý šestihranatým dílem udelaný, váZí 83 korun, řetízek zlatý vážil 8 lotu korunového
zlata, řetěz zlatej pancířovým dílem, a při něm prsten
s diamantem špíčatým a s kamínkem krysoldovým, váží
51 korunu. Item řetízek zlatý drátovým dílem váží 65 korun, Anně Kateřině náldející, řetěz perlový s zlatými
zrny, váží 6 lotu, pár. armpantu zlatejch se 20 rubíny
španielským dílem, vážily 20 korun a 3 kventíky, pár
armpantu zlatejch s karneoly, vážily 20 korun, pár armpantu zlatejch španielským dílem, vážily 14 /, korun, pá~
'
malejch zlatejch armpantíčku, vážily 8 korun 3/ 4, male)
prslýnek zlatý s diamantem, prsten zlat)' s rubínovým
zrnem a s osmi opály, prsten zlatý s jedním diamantem
a čtyrmi rubíny, prsten zlatý s rubínem nízkým, prsten
zlatý s diamantem nízkým. Opět prsten zlatý s diamantem,
prstýnek malej s psejčkem, prsten zlatý s pěti diamanty,
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opět prsten zlatý s diamantem nízkým, prsten zlatý nalomlatová bodená sukně bez vody, 1 černá sukně soukenmený s turkusem, prsten zlatý s malým rubínem, prsten
ná smutková. Item dlouhý aksamitový mantlík s sobolozlatý s malým opálem, prsten zlatý s rubínem, prsten zla- i vými předky a popelicemi podšitý, 2 kabátky, jeden netý s smaraldem, prsten zlatý s diamantem, a prsten zlatý , postřiženého aksamitu, a druhý květovaného aksamitu,
s granátem jako srdce řezaným. A ty jsou všecky v aksa2 aksamitový černý rukávy (a ty jsou dětem dány),
mitové červené truhličce. Item prsten zlatej pamětný bez
3 klobouky černý též dětem náležející, 2 kožíšky dě
kamene, prsten zlatý s turkusem, prsten zlatý s černým
tinský tikytový, jedno podbřiškový celý futro, a 2 kusy
šmelcem, hladký zlatý prsten bez kamene, prstýnek mapopeličiho futra. Item jedna roucha tnrecká barevná, pár
Jej též zlatý bez kamene, a prsten zlatý se 2 rubíny, 2
vejložek sobolových nožiček, jeden celý sobol, a kus soprsteny zlatý s literami, a zlatý prsten s rubínem a šmelbolového vejložku, ve 2 vytahovadlích pod touž almarou:
cem c.erným, sekryt zlatý nebožtíka pana Adolfa s erbem
13 ubrusu, a 12 ručníku k každodennímu užívání, v též
do amatistu řezaným, a sekryt druhý s erbem téhož nealmaře dvojnásobní v druhým dílu: 14 ruch s bílými tkaboztíka do kalcedonu řezaným. Item 2 malý prsteny zlatý
nicemi a krajky, 27 ruch pod bradu vyšívaných pěkných,
s tur kusy, prsten zlatý s diamantem, a prsten zlatý. s za10 předníčlcu, 20 čepcu s tkanicemi, 8 jiných prostějších.
Hrem. Item 23 grošíku zlatejch větších a menších, někte
Item v uzlíku dětinský některý věci k šesti nedělům, 12
ri s oušky, a jeden s perlou, vážily 79 dukátu. Item groš malejch cejšek, a v uzlíku některý pár punčoch bílejch.
zlatý s obrazem knížete Sa.kého s řetízkem, a 41 gro- Item truhla velká za dveřmi vykládaná zapečetěná, a
šii větších a menších též zlatých, vážily spolu 55 dukátu,
v ní 24 velkejch ubrusu na tabule slezského a dama:l4 tolaru starej ch širokejch v jedné přihrádce, a v druhé
škovaného cvilinku, 27 menších ubrusu na stoly, 12 ruč
phhrádce 17 tolaru širokých. Item 27 starých stříbrných
níku větších a menších, 15 tuznů servitek nových a pět stavětších a menších pozlacených a nepozlacených,
rých. Item 5 kusu s krancem dupltikytového červeného firhaň
mezi nimiž jsou některý s oušky. Item 6 starých širokých
ku, 2 kusy firhanku bílý a tělný tikyty s krancem, 9 vobojku
tolaru a grošův větších a menších stríbrných tolikéz 6,
poucníkových s krajky a bez krajku, 29 cuchlíku nebožky, 5
28 starých Pavlovských holejch grošu. Item v přihrádce
padtuchu do lázně vyšívaných a prostejch, 4 malý ubrusy,
všelijakých gTošíku sthbrných 12 lotu, a to všecko
6 bílejch širokejch fyrtochu plátěných, 3 kusy bílýho vátruhličky ctverhranatý vořechový barvy s devíti vy tazanýbo firhaňku, 2 kusy k lUžku dupltikytového cerveného
llo"adly složeno jest. Item flaška stříbrná pozlacená s stří
firhaňku s krancem. Item truhlicka malá s cervellým aksabrným řetízkem, a ma:á konvička stříbrná též pozlaccná.
mitem, Anně Kateřině náležející. - Item truhla menší
Item v krabičce malované vokrouhlé všelijaké perle na
vedly postele a v ní n. 1. prostýho povlečení 4 kusy na
šnurách, vá.žily i s krabičkou a s 10 stříbrnými knoflíčky
velký luože, n. 2. na velký luože 5 kusu s mřežemi, n.
pozlacenými 14 1h lotu. Item krabička malá koštěná čer
3. na velký luože 4 kusy s stříbrnými tkanicemi II krajky,
vená s drobnými perličkami váží i s krabičkou 4 loty
n. 4. čtyry kusy s červeným hedbávím vyšívany na velký
1'/2 kvent!. V krabičce červené menší 50 perel větších, luože, n. 5. na velký lnoze 5 kusu s síťkou, n. 6. na velv malicky škadulce červené některý zlatý knoflíčky nebo
ký luože povlaku 4 kusy s tkanicemi a krajky, n. 8. čty
zrna, vážily i s škadulkou 1 lot méněji 1/2 kventl. Item
ry kusy povlečení na luože s síťkou. n. 9. prostého poněkterý ružičky a šteftíčky zlatý, a při tom zO\lbek od
vlečení 4 kusy, n. 12. čtyry kusy s pěknými paličkovými
zlata fasovaný, vázily 13 korun.
tkanicemi nydrlandskýho plátna povlaku, n. 13. čtyry kusy
Item v též komoře: Velká dvojnásobní almara a v ní
s tkanicemi knoflíčkovanými. Item na velkou postel poaksamitová karkule s perlami, a 1 s šmelcem černým též
vlaku 4 kusy nedodělaný s pěknými bílými tkanicemi.
aksamitová, 3 menší karkule též aksamitový s šmelcem,
Item na velký luoie 4 kusy s pěknými bílými tkanicemi,
dětem náležející, 2 kusy firhanku tikyty barevný s kran4 kusy s nydrlandským bílým vyšíváním na velký luože.
cem, mantlik borakový nepodšitý, mantlík hedbávnýho
Item na velkou postel 5 kusu s mřízkou bílou. - N. 3.
cejku podbříškovým futrem podšitý, mantlík mozírovaného
na malý luzko 3 kusy s tkanicemi, n. 4. na malý luožko
abamilu též podšiti, mantlík kanafac'lvý s šesti tkanices bílým vyšíváním 4 kusy, n. 5. s červeným na malý
mi, premovaný, s předky nozičkovými, mantlík nestřiha
luožko 4 kusy, n. 6. čtyry kusy povlaku nedodělaných
ného aksamitu na skrze felbou černou podšitej, mant1ík
s červenými květy, čtyry kusy povlaku nedodělaných
mozírovaného aksamitu, králíky podšitý, s předky janotos červenými květy, n. 10. s červeným pomalováním na malý
vimi. Item karmazínový rejsovaný mantlík panně Mary ji
luožko 4 kusy povlaku, ll. ll. s modrým na malý luož-ko
Benigně náležející, mantlík duplovaného damašku s pěti
4 kusy, s červenými květy hedbávnými 4 kusy na malý
tkanicemi premovanej nepodšitej, sukně hedvábnýho cejku
luožko, 4 velký prostěradla s krajky, 6 prostěradel mennepodšitá, tykytová sukně bílý a žlutý barvy s kabátkem,
ších vyšívaných s bílým, jedno prostý a jedno s černým,
~?revná jiná sukně tykytová, 2 damaškový sukně bílý a
velki prostěradlo na máry. Item 1 s černým hedbávím
cerný barvy, a jeden kabátek. Item aksamitový mantlík:
vyšívaná cejcha a polštář, a 1 menší té!' s cerným nedona skrze [elbou mořské barvy podšitý, a 4 fyrtochy duplšitá. Item tlustá cejcha velká, 2 malý cejchy s síťkovými
blcytový barevný, mantlík tikytový podšitý bílým futrem,
mřížemi, 1 zelená křticí roucha dupltikytou podšitá, zlamantlík damašku štráfovaného popelicím futrem podšitý
tem a perlami krumplovaná, 2 prostěradla a 2 cejchy
s lcrumplovanými tkanicemi, mantlík květovaný dupltikys tkanicemi. Item 1 š\učka nestříhanejch servitek, a 1
tou podšitY. 4 fyrtochy, tři květovaný a 1 barevný, 2
cechlík.
šorcpelce, jeden aksamitový a druhý zeleného damašku,
Item truhla nízká též zapečetěná u vokna, a v ní 10
jedna černá kanafacová sukně, 1 černá karmazínová sukně,
ubrusu, 12 ručníku, 12 servitků, 1 štuka cvilinku na 6
1 nepostřiženého aksamitu, 1 aksamitová sukně s květy,
kusů rozstřihaného, 12 servitku damaškových nedošitých,
1 štrafovaná sukně damašková černá, 1 květovaná tiky2 ručníky menší tlustý nový, 7 štuku nemandlovaného pláttová sukně černá, 1 tikytová sukně hřebíčkový barvy,
na, 4 štuky mandlovaného, II kusu načatých nemandlodamaškový šlofpelc červený a hřebíčkový barvy podšitý,
vaného plátna. Item v jednom papíru modrým některý
sukně rasová s pěti tkanicemi zlatými a hedbávnými preloket nydrlandskýho plátna a roušek a v druhým papíru
movaná, 1 černá šlráfovaná tikytová sukně, 1 černá ša9 kusu střihaného plátna. Item ve třech košíčkách všeli.
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jaký kusy plátna střihaného k šití, a přitom něco tkanic,
a vobojek. - Item v almaře naprotější nezapečetěné dole
v šupladích dětinský chodící šaty, bílej punt labuťový,
koberec vyhraný na karbaně. Item 18 lib. benátskýr'o
stříbra a zlata, a 21 lib. maylandskýho stHbra a zlata od
nebozky paní Judyt z peněz od p. Nerhofa přijatejch koupeného. Item 3 stříbrný koflíky, a 1 pas stříbrný. Na ty
4, kusy pujčila nebožka paní Judyt bradýři u Vilímku 30
kop míšo Item v té:/: almaře list fedrovní na pargameně,
aby pro cizí dluhy bratří Myslichové hyndrováni a obstavováni nebyli. Item majestát na erb od J. Mti císaře Rudolfa nepožtíku panu Adolfovi a Krystianovi Myslichum
danej, item starý majestát též na erb týmž pánum bratřím danej, list zachovací nebožtíka p. Adolfa. Item v též
almaře našel se kasapuch in quarto, a v témž kasapuchu
nalezeny jsou: 2 cl'rtificatí s podpisem ruky vlastni nebožtíka pana Jozefa Kádeřávka, první na 100 kop míšo
a druhý na 200 kop míšo na zaplacení lidu válečnýho zapujčených .. A takový peníze že při náležejí do handle. Item
našel se šuldpryf pana France Štukarta na 408 fl. 20 k.
svědčíCÍ, jehož datum 26. Octobris 1612; oznámeno při
tom, že na túž sumu zboží vzato na šaty dětem a nebOlce paní Judy tě za živobytí jejího, vedle kněh in quarto
za 17 fl. 19 k. A podle jiného auszuku, kterýž se tak na
pospěch najíti nemohl, ještě něco víceji. Co se pak kasapuchu dotejče paní Anna Kyrchmayrová a páni poruč
níci oznámili, že se vztahuje na roční počty. Jakož pak
to se v něm našlo, že paní Judyt dobré paměti přijala
kasy fl. 11.304 k. 45 d. 3, a to od 1. Julii 1. 1615
do 1. Julii 1. 1616. A vydala zase fl. 8930 k. - cl. 3.
Po zavřeném počtu nachází se poznamenání vydání 75 fl.;
proce? žádali jmenovaní páni poručníci, aby jim pro lepší
fedrunk a snadšf zavření poétuv týž kasapuch propujčen
byl, co se i stalo.
Dáleji také tíž páni poručníci ukázali inventář, neboližto počet handlovní na rok 1613, v kterémžto při zavírce se dokládá toto: Kasa má za lidMi na dluzích dě
dicum neboztíka pana Adolfa Myslicha náležejících, i s tím,
co k počtu do ka;y přísluší jmenovitě 60207 fl. 18 k.
2 d.; a zase podle toho také na zbOŽÍ v Linci a Vídni
16658 fl. 49 k. Suma na zbOŽÍ a dluzích učiní spolu
76866 fl. 7 k. 2 d. - Naproti tomu nachází se, že dotčení dědicové povinni jsou z téhož handle platiti fL 34973
k. 53 d. 1; a tak tehdy p. Adolf v handli dědicum svým
všeho všudy kapitálu zanechal jmenovitě fl. 41892 k. 14
d. 1. - Suma kapitálu fl. 76866 k. 7. d. 2. S tou další žádostí, aby jim nadepsaný počet na rok 1614 se vztahující tolikéž propujčen byl, tak aby jej mohli s tímlo, jakž
náleží, srovnati, spraviti, i s jinými počty podle tohoto inventáře do rady složiti. I jest jim týž počet propujčen.
Pan Karel Kyrchmayr také oznámil, že jest dobré
paměti nebožka paní Judyt vždycky každého týhodne od
1. Julii I. 1615 až do její smrti, totižto do 30. Augusti
1616 z handle po 10 kop míšo na vychování dětí a domácí potřebu brávala, a těch že jest nebožka do vydání
nepoložila. Item mezi listovními věcmi našlo se poznamenání in quarto, že jest nebozka paní od p. Petra Nerhofapřijala na svůj podíl totižto 9308 fl. 20 k., tak že
jí ještě zuostává 3333 fl. 20 k. a ouroku z té sumy až
do '{ánoc 1616 za celý rok. Dáleji oznámeno, že p. Martin Sumart z Lipska dlužen zuostává nebožce (což tak na
její čtvrtý díl z sumy 31000 fl. jest přišlo) jmenovitě
fl. 7750 k. - Item z handle nebožtíka p. Adolfa oznámeno, že jí náleží nejprve fl. 3563 k. 10 d. - , jakž se
to také v handlovním inventáři neb počtu roku 1613 pořádně zaznamenáno nachází. Víceji z téhož handle vedle
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jejího poznamenání in quarto dědicové nebožtíka p. Adolfa
Myslicha jí dlužni jsou fl. 1030. Co se pak handle v mosazi v Ilsenburku, v kterémz pan Petr N erhof polovici
má, dotejče, oznámeno, že z druhé polovici nebožce paní
Judyt čtvrtý díl tolikéž náleží, ale nyní že se věděti nemůže, co by toho v sumě bylo. Co se pak jiných dluhuv
od lidí neboZtíkovi p. Janovi staršímu Nerhofovi z Holtrperku povinnejch dotýče, co se jich koli zvyupomíná,
z toho všeho nebožce paní Judy tě že třetí díl náležeti
bude. Co se pak alounhandle nebo pergkwerku dotejče,
v témž handli mají dědicové neboZtíka p. Adolfa vedle
počtu nebo inventáře handlovního roku 1613 kapitálu
jmenovitě fl. 2000. A vejše vedle počtu s Janem Way.
dlichem léta tohoto 1616 in Novembri učiněného zisku
a užitkU, že jim vlastně a obzvláštně náleží fl. 731 k. 30 ..
Dáleji nachází se v nadepsaném poznamenání in quarto,
ze častopsaná paní Judyt pl:jčila na založení téhož alounhandle jmenovitě fl. 420 z svejch peněz od p. Nerhofa
přijatejch. Item v pytlíku vostalo a nalezeno 186 dukátu z peněz od p. Nerhofa přijatejch s cedulkou ruky p. Karla Kyrchmayra. Od peněz za vína rakouská ještě za živobytí nebožky
paní Judyty přijatejch nalezeno toto: Na všelijaké minci ll. 4
k. 58, na trojllicích fL 6, dukátu 56, zlatejch rejnských 6,
na ceských groších 64 fl., na poloupatcích 32 fl. 50 k.,
říšskejch tolaru tvrdých 295, rozenoblu 3, celých tolaru
Filippových 20, a 2 gr. po 20 1;'. Item širokých šedesát·
níku 7, itcm za rakouská vyšenkovaná vína na všelijaké
minci 221 kop 24 k. A ty zanechány JSOll paní Anně
Kyrchmayrové na potřeby každodcnní, a z těch počet uči
niti povinna bude. Víceji vzato z týchž peněz vinnejch
k pohřbu nebožky paní J ud)'t 200 fl. rejnských, id est
17l kop 26 k" učiní obojího 392 kop 50 k. Item v je.
dnom pytlíku 44 fl. r"jnských za rejnský víno přijatých.
Item za soudek rcjnskýho vína přijatejch, jmenovitě 41 fl.
58 k., item resl z peněz, z kterýchž se na vinici vynakládalo 17 kop 6 k., item 30 tvrdejch tolarů, na něž nebožtka paní Judyt půjčila. Item na vokyníku jednom 55
ll. 7 k. Item 2 dukáty a 1 koruna francouzská, 3 zlatý
rejnský, item 1 zlatý nydrlandský ve 2 fl. li 30 k., jeden
šif"obl s ouškem, a jeden malej grošík zlatej do handlovní kasy náleZející, item 31 fl. 43 k., též do kasy
handlovní náležejících. Item bibli německá ve dva díly
vázaná in folio s figurami illuminovaná, biblí též něme
cká in folio s flgur,ami, biblí in quarto do černé kůže
svá,aná, 2 postilly Spangenbergii též německý, kniha Jo~annis Slaidani a Michala Peutera, herbář Adami Loniceri,
Ceská kronika na německo přeložená, Cronologie Johannis Iv1:ariae Nossenicii, IIystoriae PersaruID, patery knihy~

v nichž nejpřednější města všeho světa i11uminovaná jsou,
a 1 knihy o rozličných krajinách světa. Item v téz
almaře některý koflíky a uzda stříbrná. Pan Karel K yrchmayr ohlásil se, že jsou jeho. Item almara s mřízkou, a
v ní i nad ní všelijaké zadělané věci a lékařství v sklenicích. Item 12 loket zeleného paje pod touž almarou;
item feldcejk tikytový, černý, bílý a žlutý barvy, 4 lokle
damašku černýho, 21 loket prostýho damašku bílý a čer
vené barvy na firhaňk, 501 / 4 lokte karmazínu květované
ho, a z toho náleží panně dceři p. Faltina Kyrchmayra
4 lokte. Item některi kousky cejku všelijakého. 2 tuzny
čapraku hedbávných, 6 štuku poučníků hedbávných bílejch, 4 škarty neste1garnu od nebožky paní Judyt z peněz od p. Nerhofa přijatejch koupeného. Item v kOlltě: některý loket černýho prostýho sukna. Kabátek starý
černý nebožky, stará perpetuanová sukně a každodenní
šlofpelc muchýrový. Item modlitby nebožtky stříbrem okovaný, 2 prostý do aksamitu, a 1 modlitby do červeného
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aksamitu svázaný, Anně Kateřině náležející. - U postele
nčcO od korení do kuchyni náležejícího.
V krabici ně
který noze, a v pouzdrách 2 téZ některý nože s vidlickami. Item 2 lib. 4 unce zlala od Jana Michala Tonmartina.
a pcněz 35 fl. 3 k.
'
Item ve sklepě panským podle komory žlutá postel
pod nebesy, a na ní 3 kusy peřin, zelená postel pod nebesy
se 3 kusy, a jedno luožko dětinský s mřížkou se 4 kusy
šalův lozních povlečených, almara zelená s dětinskejmi šaty
a slolecek dětinský. Item v pokoji dětinským' 2 po:
slele, jedna s firl,,~ňkem starým a na ní: 4 kusy šatu
lo;i;ních. Item nad touž postelí jednou 9 podušek dětin
.skejch. - Item na druhý posteli 2 peřiny. Item 3 stolice
vořechový barvy dřevěný, stolice koženná i stoleček zelenej malej, 13 malovanejch šálů, a 6 džbánku s cínovými víčkami. Na mazhouze: 1 svícen o jedné cívce mosazný, slul jeden černým suknem přikrytý, a okolo mazhouzu též černýho sukna. Item, na témž mazhouze hodinky bicí. - V špižírně vedle pokoje hlavního: 2 dzbány
cínem vokovaný, 1 flaška cínová, a některý flaše s CÍnovíčkami. V kuchyni hlavní na mazhouze: Vanimeděná na polici, mědenička mosazná, kotlík mě
renlík na kohlihy, škopek měděný, kotel na vaření
noh, měděnec, 2 měděný hrnce na vohřívání voduršlák měděnej, poklička měděná na hrnec, 3 mosawý medenice větší a prostřední, 8 mosazných kotlíku
bez noh, 2 v'ohřivadla mosazný, II plechových slánku,
6 puclichtu, 3 krabice k puclichtům, svícen, slrouhadlo,
1 dzbán berounský s cínovým víčkem, 6 rožnu, 4 vohříměděnej pekáč, pánev, moždéř a almara červená
v též kuchyni. - Před touž kuchyní odváženo cínového nádobí od konváře, počítaje 120 lib. za centnýř,
méněji 2 lib. 5 1 / 2 centnýře. Víceji nalezeno ó1/2 tuzn~
šálu englickýho cínu na nožičkách, osm mís cínových.
Na pavlači toliko stoleček bílej. - V zadní komoře pruchodi té: 2 flaše cínový k šenku, černá truhla. Černá truhla
hranatá s špalíry barevnými do světnici, 2 kusy firhaňku
k zahražení oken, 2 kusy šerkového firhanku, drobet pří
ze, a starý firhank. Police zelená s pěknými hrnci a dzbán)' berounskými malovanými. Item černá truhla a v ní
stará sukně rejtharská aksamitem premovaná, galioty perpetuanm'ý, karmazínový galioty; galioty a kabát tercerocerný aksamitový galioty, galioty plavýho aksamitu,
aksamitový galioty, starý karma7.ínový kabát, filosellový kabát, perpetuanový kabát, starý aksamitový golar,
feldceJk a rejtharská sukně do rystkamru náležející, 2
starý koberce spotřebovaný, a čepice černá. - Item truhla
menší u postele vykládaná, a v ní dětinský starý šaty, masazo}; svícen a stolice o člyrech nohách vořechový barvy.
l'ostcl v též komoře s firhankem p. Karlovi náleiející, a
na léž posteli 5 kusu peřin, 3 polštáře a 3 podušky. Item
v vedlejší komoře postel zelená pod nebesy s firhaňkem
zeleným plátěným a na ní 4 kus)' peřin. Police a almara
s věcmi Hans Hendrychovi náležejícími, 2 perspektivy
malovaný, stolice o ctyrech nohách, 4 dčbány, 3 porcel:.iny, a dcbánek na máslo cejnem vokovanej.

V pokoji Jana Hendrycha 2 stoličky s koberci žlutý
" cervený barvy; 2 stolice o ctyrech nohách, 5 figur vět
E;ích v rámcích, a 13 menších, 4 dčbány s cínovými víč
kami, a 1 sklenný též s cínovým \'Íčkem, polička prázdná na knihy. - Před týmž pokojem truhla vykládaná a
v ní kozich neb talaman neboztíka vlkem podšitej, železštok na peníze. A před pokojem p. Karla kozená stodlouhá červená. Item v komoře zadní na pavlači stohec dlouhá kozená. Truhla velká a v ní: svícen mosazný
o 12 cívkách, o osmi cívkách, a třetí o šesti cívkách, 2
o

xxv.

V ulici Karlově. -

Č. p. 187.

519

menší svícny též s cívkami, 5 polštářu s erby, velký turecký koberec, 4 menší turecký koberce, a 3 prostější.
Item postel pod nebesy s firhaĎkem, a na ní ó kusu pe,
hn, 3 figury malovaný prostřední, a 1 menší v rámcích.
A nad touž postelí 4 figury velký též v rámcích, a 3
mal;'. Zelená almara a v ní 19 porcelánu nebo šálů modrý a bílý barvy hliněných, 2 flaše, porcelán a dčbánek,
8 frankfurtských dčbánu s cínovými víčkami, prostý bílý
dčbán s cínovým víčkem a flaše. Item sklenná měděnice
a nálevka brunátný barvy a dčbán cejnem okovaný, V pokoji vedlejším: jeden stul fládrový a na něm koberec kožený, a 1 instrument. Postel zelená a nad ní 7 figur pěkných větších v rámcích, 5 prostějších prostřed
ních a 8 menších. Item okolo světnice malovaný špalíry
a 2 stolice O čtyrech nohách. - Item v kuchyni: 2 kotle
prací, hrnec měděnei, měděnej prencejk na pálení vod.
A na mazhouze velký necky. V lázničce: velká měděná
vana, a jiná vana též měděná zadělaná. Na palace vokrouhlý stili, 45 stolic O čtyrech nohách ořechový barvy.
Pan Karel se ohlásil, že jemu z těch ze všech 2 tuzny
náležejí. Tabule bílá prostá, duplovaný stůl s vytahovadlem místo spentiše, tři velký karmazíncvý stolice, 3 men~í též karmazínový a 2 velký vyšívaný stolice. Zpráva se
činí, že jmenovaný stolice karmazínový p. Karlovi Kyrchmayrovi náležejí. Obraz J. Mti císaře Rudolfa a císaře
Mathyáše v rámcích. Pod krovem 93 korcu vovsa, 1 korec železem vokovaneL 1 provaz velký,

nímž se obilí a

seno pod krov vytahuje. - V rystkamru: Dva celý kyrysy, z nichž jeden encovanej, 2 zbroje rejtharský s štl\rmhauby, 4 zbrOje na pěší, 24 mušket se 12 pantalírY'a vidlicemi, 3 dlouhý ručnice, 1 prostřední, 3 pistol)', 1 rondel, 3 rejthařský ručnice, 2 tulichy, 3 šavle, 2 kordy, 2
khenky, rapír, polskej meč, 2 menší kordíky, 3 palestry,
1 zarukávy pancířový a šorc, halapartna a mosazný voštip, sedlo rejtharský a rystuňk na koně, troje canky na
koně, 2 čekany, schlachtšvert a 3 dlouhý špisy.
Item komora podle rystkamru, kde děvečky líbají:
postel pod nebesy, a prostá postel a na nich 6 kusů pcřin větších a menších, jedna vozní truhla černá v též komore. - Item v jiné komoře též pod krovy II korbelU
kožených a stará postel pod nebesy. - Item v třetí komoře postel pod nebesy, almara zelená prázdná s vytahovadly, 2 pouzdra na sklenný flaše, některý rohy malý
jelenní s hlavami, velká kolébka prostá a též velká visutá.
Item dole ve sklepě suchém 4 stoly, kožená stolice, 8 stolic prostejch o čtyrech nohách a tabule dlouhá.
V marštali: Dva koně kočovský, 1 jízdný, vuz kotčovský,
a 2 truhly na týž vuz kotčovský náležející. Item prostý
vuz k frování, rystuňky a nádobí na koně. Oznámeno,
ze to vše do handle náleží. - V šrajbštubu: Registra a
jiný listovní věci k handli náležející. Item almara nebo
šrejbtiš na lisly s 16 vytahovadly a 3 stolice, železná
velká váha bez šálu a závazí a štok železný na peníze.
Ve sklepě u vrat jdouc do domu po levý straně: man·
del, šlouda cínová na máslo a některý sklenice s vodami.
- V druhým sklepě naproti též jeden mandel starý, 4
vobruče železný, a některý šíny nový k vozu. Item
v pokojích p. z Wartmberka: 7 stolu větších a menších.
- Item v dolejší lázničce nebo prádle: 1 kotel zaděla
Hej, a něco dřevěného nádobí k každodenní potřebě.
Od vín všelijakých podle fizírování jich našlo' se toto. Nejprve rakouskýho od nebožky paní Judyt z peněz od
p. Nerhofa přijatejch koupeného: N. 1. - 171 /2 v., 2. 17 1/ 4 V., 3. - 13 v., 4. - 133/. v., 5. - 14 v., 6. - 133/ 4
v., 7. - ?l v., 8. - 17 1h v., 9. - 27 3/4 v., 10. - 14 Vo,
ll. - 19"/4 v., 12. - 6 v., 13. - 7 1 /. v., 14. - 161/ 4 v.,
0_
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15. - 101/ 2 vV., 16. - 5 V' l 17 - 5 v. Suma rakouskýho
239 v. - Cerveného starýho vína: N. 18. českýho čer
veného starého 9 v. 12 pint, 19. červeného 7 V., 20.
červeného 8 v. 3/. pint, 21. červeného 73/4 v., 22. čer
veného 63/ 4 v., 23. červeného 91 / 4 v., 24. bílého starého
5 v., 25. červeného mladého 91 / 2 v., 26. bílého mladého
9 v. Suma 72 v. 4 pint. - N. 27. rejnskýho 5 v. Tyto vína mají se na tři díly rozděliti. N. 28. červeného
starého 13 1 / 2 v., 29. červeného starého 91 / 4 v., 30. čer
veného nového 9 v., 31. červ~ného nového 9 v., 32. bílého mladého 9 1 / 2 v., 33. bílého mladého 9 1 / 4 v., 34. bílého mladého 9 v., 35. bílého mladého 9 1 / . v., 36. čer
veného mladého 9 V., 37. bílého mladého 9 v., 38. bílého mladého 9 1 /. v., 39. bílého mladého 9 v., 40. bílého
mladého 9 V' l 41. bílého mladého 9 1 h v. Suma 1321 / 2 v.
- P. Karel oznámil, že v domě íeho: 3 sudy španielskýho vína zuostávají, téz nebožce paní Judyt samé náležející. - Víceji nachází se na gruntech i toto: Zahrada
s lusthauzem na druhý straně řeky Pražské ležící od neboZtíka p. Adolfa koupená, a v též zahradě v lusthauzu
v světnici stůl, 5 stolic o čtyrech nohách a postel yykládaná bez nebes. - V komoře postel zelená pod nebesy
a jedna stolice. - V lusthauzu tabllle vokrouhlá a stoleček, 5 figur v rámcích prostředních a menších a 8 stolic zelených. V lázničce mosazná vana, kotel zaděla·
nej, vana dřevěná a některý škopíčky dřevěný. - Před
lázničkou stoleček j mísník zelený) něco dřívi k~ palivu a
do desíti tisíc tyček nebožtíku náležejících. Item kotel
k vaření ryb, polštář a moderace. Item vinice s lisem a
pokojíčkem v nově vystaveným v, Košířích od p. Lorence
Storka koupená; při též vinici jeden kus nebožce paní
Judyt od rodičův jejich odkázaný též v KoŠířích. Item čtvrtý
díl na domě u zlatý vovci (c. p. 160·1.) zde v Starém Městě
Pražsl<ém též nebožce náležející, třetí díl na vinici
na Bílých Horách podle vinice nebožtíka p. Daniele
N ettera leZící, a čtvrtý díl domu a zahrady v Florenci
v Novém Městě Pražském též nebožce paní Judyt náležející. Paní Anna Kyrchmayrová oznámila, že by na ně
jakým domě na Hradčanech nějaký peníze gruntovní nebožtíkovi p. Janovi staršímu a p. Petrovi Nerhofovi nMežející zuostávati a polovice týchZ peněz gruntovních že by
třem sestrám Nerhofkám společně náležeti měly. Ale p.
Petr Nerhof že tomu odpírá. Z vejpisuv pak z kněh měst
ských Hradčanských nachází se, že tentejž dum u tří vorlu
řečenej od p. Šimona Luka a paní Eufroziny Lukový v 1.
1592 samému toliko p. Janovi Nerhofovi ve 2090 kop
míšo postoupen, a potom v L 1601 od něho zase panu
Janovi Florinovi za sumu 1900 kop míšo prodán hyl, zavdáno 600 kop a 1. 1602 v sobotu po sv. Jiří p. Jan Nerhof
sám 400 kop míšo i ouroku, co se ho na těch 1300 nedo·
dalých sešlo a vyhledalo, jakž kvitancí při knihách to též
v sobě šíře obsahuje a zavírá. -Item vedle poznamenání v ně
meckým jazyku rukou vlastní p. Karla Kyrchmayra psaného
vynaloženo jest na pohřeb nebozky paní Judyt 537 kop
53 k. A nato přijato ve dvou pastách, jakž nahoře doloženo,
390 kop 50 k.; zuostává se ještě doplatiti 145 kop 3 k.
1623.
Ru7wp. č. 1072 f.
(Vysvědčení o
pořádném v stav manželský vstoupení někdy p. Adolfa
J\Iyslycha z Wilimštejna se paní Judyt z Holtrperku.) Melichar Haldius z Najenperka seznal: Toho sem povědom,
ze k žádosti někdy p. Adolfa M, byl sem jednatelem to·
ho manželství u p. Jana Nerhofa o d~eru jeho, která se
potom jemu za manželku dostala. Rádllě a poctivě se
odali a i na veselí jsem byl. A z nich Jan Hendrych,
Albrecht a Matiáš Melichar, synové jich, jsou šlechetně
a poctivě na svět zplozeni.
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* 1628, 25. května. RttTwp. č. 2114 f. 381. František Cortesi z Peregrynu a Voršila Kateřina k. dům ze
tH domův v jedno spojený v osadě sv. Jana na břehu
mezi domy Doroty Lose1liusové a Silvestrovic obostranně proti kostelu Jezuitskému ležící od poručníkův nad
Albrechtem a Matesem, sirotky nezletilými po někdy
Adolfovi ~lyslichovi z 'vVillenstejna zůstalými, též od Jana
Hendrycha l\fyslicha odtudi z M., Anny Kateřiny Hybnarový, Marie Benigny Myslichové, syna a dcer téhož Adolfa
léta svá právní majících, za 4000 k. gr. Č.

Dům Č,

p, 186.

1. 1437, 20 června. Rukop. č. 90 f. 4. Hannus
Luczak [sutor] e. d. sitam inter domos Blazkonis ligatoris ex una et J arossii gasam, quam de nOV0 construxit,
parte ab altera erga Mathiam [de Mutha Altiori] frenificem pro VIII S. gr. Act. fer. V. ante Joh. B.
2. 1458, 16. srpna. Rukop. č. 2105 f 90. Georgius balneator el Barbara e. d. sitam ex opposito claustri
s. Clementis inter domos J arossii pellificis et Clementis
hincinde erga Zophiam, natam Hanussii Lucák sutorís,
pro XX •. gr. Act. fer. lIlI. Assumpt. M. V.
O. 1476, 3. dubna. Tamtež f.368. Wenceslaus pernikář e. d. inter suam domum et domum Maršalkonis aput
Georgillm balneatorem pro XXX S. Act. fer. lIlI. post
Tudica.
4. 1485.
Rukop. č. 2106 f. 157. Johannis
pectiniste.
ó. 1508, 17. července. Rukop. č. 2108.l 23. Johannes hřebenář resígnat domum suam propriam, quam
in habitat, Marthe, conthorali sue. Act. fer. II. post Divis.
apost.
6. 153 [, 1. srpna. Rukop. č. 2111 f. 1. Marta
hřebenářka od mostu vzdala duom svuoj Duchkovi, švagru
svému, a Křížovi, podruhu svému, a Dorotě m. j. Ac!.
fer. nI. Petri vinculati.
7. 1532, 10. července. Tamtéž f. 36. Kříž hokynář a Dorota k. d. mezi domy Silvestrovým a Lidmily
Celný obostranně od Marty hřebenářky za LXXX k. gr.
č. Act. fer. IlII. ante Margaretham. (R. 1538 splácí vdova
Dorota a r. 1543 Václav Kříž s Dorotou m. j.)
8. 1537, 25. června. Rukop. č. 2142 f. R 18.
(Kšaft Kříže hokynáře od mostu.) My purgmistr a rada
St. M. Pro známo činíme kterak Kříž hokynář od
mostu, někdy soused náš, učinil kšaft - v pátek den
Svátostí I. XXXVII - takže - duom svucj, v němž bydlí,
proti klášteru sv. Klimenta ležící a k tomu zahradu, chmelnici - dal - Dorotě, manželce své, i tudíž dítkám svým,
totiž to Magdaleně, Žofce a Anně, dcerám svým, - Stalo
se v pondělí po SV. Janu Kř. t. r.
9. 1553, 16. května. Rukop. č. 211? f. 289.
Jan Kropáč Berounský a Anna k. duom mezi domy Jana
zlatníka a apatékou někdy mistra Zikmunda od Václava
Kříže za CC k. gr. č. Act. fer. III. post Sophiam.
10. 1562, 18. června. Rukop. č. 2121 f. 38.
Jakož jest duom, vinice a jiný statek po Janovi Beroun·
ském a Anně m. j. pozuostal a Marjána sírotek a Jan,
otčím její, kdež pak o ten statek porovnání jest se stalo
- že MaJ)ána na díl svuj ujala dnom ležíci m'ezi domy
p. Pavla Zipanského z Dražice a někdy Václava Tobiáše
hodináře obostranně ve CCCC 1<. gr. m. A Jan, otčím
její, též za svuoj díl ujal vinici nad Dehnicemi ve CCXIl
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k. gr. m. Act. fer. V. post Vitum. (V kvitanci jmenuje se
I11atěj Hranický náměstek někdy Jana Kropáče Berounského.)
ll. 1587, 27. února. RlIlwp. č. 2112 f. 254. Uroz.
p. Jakub Menšík z Menštejna k. d. mezí domy Silvestrovic a někdy Havla kováře od l\1atěje Hranického za
440 k. gr. č. Aet. fer. Vl. post Reminiscere.
12. 1588, 4. čcrvcnce. TamtéŽ f. 293. i'lIeIichar
Steinhart z Kynheidu k. d. v no\,ě vystavený blíZ mostu
PraZského vedle domu Jana z Vlkanova a někdy Havla
Jlunváře od Jakuba Menšíka z Menštejna za 2500 k. gr.
č. Act. die Procopi.
13. 1596.
Rulwp. č. 2231 j. 170. Melichar
Sleinhart z Kynheydu a Anežka z Ryfmberku m. j. ozná·
mili, ze všelikou spravedlnost svou, kteráž jim ještě na
domu proti J ezovitům ldícím, jehož na ten cas Adolf
Myslych v držení zůstává, náleží, odevzdali jsou Bartolo·
mějovi Kastello, handlíři z Vídně, v dluhu -, s tím doloz'ením, že dvéře, kteréž z jejich domu zadního prolo·
mené jsou, zazdíti a lak aby žádný průchod dále do tohoto nebyl, opatřiti připoyěděli.
14. 1598, 12. ledna. Tamtéž. Hugo Kazulinus, obojích pnív doktor, Bartoloměje Kaste!!y zmocněný, oznámil
- že spravedlnosti na domu Melichara Steinharta - po·
stoupil - Adolfovi i'I1yslychoyj.
15. 1599. 23. července. Rt/TLOp. č. 2148 f. 21.
Stala se smlouva mezi paní Vostrovskou a p. Adolfem
M)'slychem a to taková, že ona paní Anna z dobrého
přátelství v vlastní zdi p. Adolfa k straně domu svého dovolila jest vokna k jeho a budoucích držitelův jeho domu
potřebě udělati, aby toho bez překážky takového uděla
ného vokna nŽÍvati mohl. Jestliže by kdy ona paní Anna
aneh její pctomkové k té stran I' co proti tomu okui slavěti dáti chtěli, tehdy takového okna tím stavením jemu
p. Adolfovi ani jeho budoucím zastavovati nemá a nemají. Stalo se v pátek po sv. lIfarii Magd.
16. 1607, 8. srpna. Tamtéž J. 67. Stala se jest
smlouva mezi paní Kateřinou, pozůstalou vdovou po J aHoví z Vlkanova, a p. Adolfem 1íyslychem a to taková:
Jakol: jcst Adolf Myslych stavěje v domě svém stavení
prve nebývalé, pavlač na zdi k domu paní Kateřiny,
li Siívcstrů řecenérnu, vlastně náležející jest postavil, kteroužto též okna dvě do světnice a do komory zastínil
fl zaslavil, toIikéž do též zdi, nemajíee k ní zádného práva,
lámal, lrámy kladl a klenul. Kdd nadepsaná paní Kate·
řina ušetřujíce dobrého sousedství a na vyhledávání p.
Adolfa tobo ph ní k témuz stavení, i což tak koliv do
tD zdi p. Adolf lámal a na ní stayěl, jest místo dala
a dá"á, však na ten a takovi zpusob:
Kdykoliv budoucně na též zdi již společní dotčená
paní Kateřina nebo budoucí držite10vé téhož domu v tom
místě, kdei p. Adolf pavlač vyzvdvihl, vejšeji chtěli statehdy aby moc měli na té celé zdi. jak z šíří jest, to
a toho jim brániti jak p. Adolf, tak i budouCÍ
drZilelové domu jeho moci nebudou. Však toku vody
dešlové do domu p. Myslycha obraceti nemají. Tolikéž
kdeZ okna dvě v domě paní Kateřiny týmž slavením pa·
víace jsou zastíněna, paní Kateřina k tomu jest dovolila,
to okno z komory k zazdění přišlo, ale dnlhé do
tak, jak nyní udělané jest, v své míře zustávalo.
KteréhoZto pan Adolf i budoucí držitelové domu jeho
zpusobem zastíriovati ani jakého neřádu od smetí
nečistot do téhož okna činiti dopouštěti nemají.
pak koli v táž společní zeď, kteráž se od popavlače aZ pozadu na ulici táhne, jaké opravy
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budoucně potřebovala anebo žlab společný na Ul ze by
k sešlosti přišel, tehdy z obojí strany náklad na to nésti
aby povinni byli.
* 1628, 25. května. Rukop. č. 2114 f. 381. František Cortesi z Percgrynu a Voršila Kateřina k. d. ze tří
domův v jedno spojený v osadě sv. Jana na břehu mezí
domy Doroty Loselliusové a SylYestrodc od poručníkův
nad dětmi po Adolfovi Myslichovi z WiJlenštejna za 4000
k. gr. c.

6íslo pop. 18Sa,
(U Silvestrů.)
1. 1468, 28. června. RuIIOP· č. 2105 f. 268.
Wenceslaus saponista et Margareta e. d. inter domos Henriei, filii sui, ct Andree sutoris hincinde situatam circa
Andream pellilicem, commissarium bonorum olím Marthe,
relicte Jarossíi pe1lificis, per eam testamentaliter eonstitutum,
pro XLV S. gr. Act. fer. in vig. Petri.
2. 1471, 10. září. Tamtéž f. 310. Mathias brasea·
tor dietus Knieže ei Dorothea e. duas domos contiguas
ex opposito claustri s. Clementis inter domos Georgii
penestici et Georgii balnealoris situalas aput '\Yenceslaull1
saponistam, Machnam, uxorem eius, et Jarossinm ipsorum
filium, pro LXVI S. gr. Act. fer. HI. post Nativ. M. V.
3. 1472, 15. LÍnora. Tamtéž f. 314. Bartoš Maršálek et Dorothea e. duas domos contiguas circa Mathiam
brasealorem et Dorotheam pro LXXX s. gr. Act. sabbalo
ante lnvocavit.
4, 1479, 4. února. Rulwp. č. 2106 f. 29. Georgius
sutor Siruocek et Svata e. duas domos inter domos Mathie
pictoris et vVenceslai arcopiperatoris apud Barthossium dictum Maršálek pro XL s. gr. Act. fer. V. post Purif.
5. 1520, 10. října. Rttlwp. č. 2142 f. B 13. (Kšaft
Jana VoHce). My purgmistr a rada měJta Prahy známo
činíme že 1. XX ten čtvrtek den sv. Stastného a Zbožného - Jan Vokáč - leže v těžké nemoci - vuoli svú
poslední - oznámil - že - duom svuoj odkázal - dětem
svým na rovný mezi ně rozdiel - a Dorota Klímová,
sestra jeho - ten všecken statek aby k sobě přijala
Dán v středu po sv. Diviši.
6. 1520, 28. listopadu. Rulwp. 2109 f. 145. Silvestr sladovník a K'\,teřina k. d. ležící v ulici jdúce k mostu
mezi domy Jiříka Sípaře a Jana hřebenáŤe od Doroty,
manželky Klímy formana, mocné poručnice statku nebo
Jana Vokáče krejčího, bratra jejího, za LXXV k. gr. pl'.
Act. fer. IUl. post Katherine.
7. 1521, 22. ledn'\, (?). RI/TlOp. č. 2157 f. 35.
V té při mezi Jiříkem Sípařem a Silvestrem, jakož týž
Jiřík viní jeho Síh-estra z toho, že by jemu ke škodě
vokno na jeho žlab udělal, skrze kteréž by nebezpečenství
na sebe čekal, ježto toho prvé nebylo, A že taková věc
jest jemu netrpělivá žádaje, aby páni úředníci v tom jeho
opatřiti ráčili. Proti tomu on Silvestr praví, že což sem
já udělal, udělal sem jako v svém, neb jest zeď má, a v té
zdi mám i jiná vokna. A že mi toho soused muoj nezahájí, abych sobě ku poti'ebě v svém dělati a stavěti neměl.
Proti tomu on Jiřík mluví, že já' na odpor tomu
nejsem, což jest prve bylo, aby tak nezuostalo, než to·
hoto vokna jest nebylo. A poněvadž v novote jest udě66
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láno, že já jeho strpěti nemohu, neb i duom svuoj vajše
stavěti míním.
Tu pp. úředníci - vypovídají: Poněvadž on Silvestr
kúpil ten duom od soukupa svého s tiem všiem právem,
jakž jeho soukup držel a užíval i předkové jich od starodávna, a téhož vokna tu v té zdi nebylo, k tomu že jest
i komín k témuž voknu přizdíti dal naproti voknu JiHkovu,
ježto skrze to on JiHk škodu dýmem a smradem i nebezpečnost ohněm nésti by musil, a takovými věcmi soused
sousedu podle práva škoditi nemá, z těch příčin páni jemu
Sih'estrovi nalezají, aby to okno zabradil a zazdil a to do
dvou nedělí. Act. fer. III. post l\1arcelli.
8. 1521, 30. čenence. Tamtéž f. 41. V té při mezi
Silvestrem a Jii'íkem Šípařem jakož týž Silvestr viní jebo
JiNka, že jest vlomil trámy do zdi jeho a na to i pavlač
postavil, k tomu že i záchod a trativod při zdi jeho má,
jeHo týmž záchodem jemu na jebo gruntích škoda se
děje a voda padajíc na dvuor tok svuoj má do téhož záchodu, a jsa preplněný skrze to ze jemu zeď podmoká.
Žádaje za ~patřenic. - Proti tomu on Jiřík praví, že sem
já při domu svém z těch věcí obviněných nic nového
neučinil ani udělal a že sú ti trámové časy předešlé tu
byly vlomeny, prve ncl' jesl Silvestr ten duom svuoj
koupil. Též i při záchodu, jakž od starodávna bylo, že jest
s tiem duom svuoj koupil, nic nového nezdělav.
Proti tomu on Silvestr pravie: Jakoz se vymlouvá
Jiřík, že by mu to skrze prosbu dopuštieno bylo, jiz se
tiem znáti dá, klož se do čeho prosí, ze k tomu práva
nemá. Ale nenie to dopuštěno jemu ani vuole předkuov
mých k tomu jest byla, a toho pokázati nemuož.
Tu pp. úředníci - vypovídají: PoněYadl' on Jiřík
v odporu svém to doložil, že ta pavlač a trámové,
na nichž ta pavlač stojie, byly jsú časy předešlými do zdi
Silvestrovy vlozeny, a tyto nové když jest kladl, že 'jest
to učinil s vědomím a dopuštěním předkuov Silvestrových
a on Jiřík téhož sobě dopuštenie, aby je od předkuov
Silvestrových měl, ni čímž nepokazuje, i z té příčiny pp.
ť..i:edníci jemu Jifíkovi nalézajÍ~ aby těch tr<Ín1uov ze zdj
Silvestrovy dobyl aneb uřezal do d\'ú nedělí. Což se pak
záchodu dotýče, poněvadž on Jiřík téhož záchodu jest nedělaL ale od předka svého s tiem jest koupil, protož ten
při svén1 lniestě zuostaven býti n1á. Než vodu, kterúž se
dvoru svého on Jiřík do téhož záchodu vede ke škodě
gruntuom Silvestrovým, tu on Jiřík opatřiti má, aby se
škoda jemu Silvestrovi nedála. Act. fer. III. post. Jacobi.
9. 1521.
Ruhop. Č. 1129 f. 381. (Silvestr
,ladovník žádal, aby kš aft byl tvrzen nebožky Kateřiny
Obrázkové [viz výše str. 308 č. 9.], tomu odpírali přátelé
nebožtíka jejího muže a což sú obdrželi, o tom nález.)
Kdež jest Silvestr sladovník žádal, aby kšaft byl tvrzen
nebožky Katehny Obrázkové, kterýž jest učinila, a poněvadž jeho Silvestra jest zvolila, za poručníka ustanovila,
že by její vuli dosti uciniti chtěl; a kdež odkázala ten
statek, na to vynaložiti. Proti tomu přátelé nebožtíka Jana
Obrázka, jakožto Petr na místě Zuzany, manzelky své,
keráz jest dcera od bratra dotčeného Obrázka v Horaždovicích obývající, a též Jíra, Halámkuov syn, strýc téhoi: Obrázka, také odpíraje pravili, že ten kš aft k stvrzení
přijíti nemuož, nebo ona Obrázková společnýho vzdání
jest neměla a také že Obrázek bez pořízení umřel; mluvě Pavel Klenovský, poručník na místě Zuzany, že by on
Silvestr o to velmi nestál. A ponevadZ jest ona od bratra
a Jíra od druhébo, že by jí tu díl toho statku spravedlivě náležel.
Tu p. purgmistr a rada - nalézají: Poněvadž Jan
Obrázek, jsa meMěnín, kšaftu ani zápisu spolecnýho vzdání
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nebožce ženě své neučinil, aby ona mohla a moc měla
o statku po něm zustalém kšaftovl\ti, a poněvadz se pří
tel nalézá s n1ěstem trpící, Jiřík, I-Ialámkuov ~yn, ze jemu
právo, což jest zuostalo statku Vobrázkova, náldí dva
díly, a což jest statku jejího a k čemu ji on Obrázek
zápisem připustil, o tom jest také kšaft učiniti mohla, a
koho sobě za poručníka zvolila, že to v cel~)Sti má zů
stati podlé vůle její a to na tento zpuosob: Ze polovice
domu jí nálcželé podlé zápisu a druhé polovice domu
i vostatku statku movitého i nemovitého, kdež jí zápis
nesvědčí, třetina, a ten se Silvestrovi připovídá, jakožto
jejímu poručníku. Však ten statek nemá dělen býti, ne!:
ač by předkem prvé dluhové z něho byly zaplaceny, a
což po dluzích zustane~ to Jiřík s Sihestrem mají mezi
se rozděliti. Než což se Zuzany dotýče, poněvadž ona
není s městem trpící, že tu práva užiti nemuže podlé
příbuzenství svého. Act. fer. II. post Vitalis.
10. 1623.
Tamtéž f. 78. (Dorota klímová o
kš aft tvrzení po Svatě, mateh sV,é, kerémuz odpírala Anna, sestra její.) Jakož jest Svata Sirůčková učinila Haft a
tím pořídila statečku svého, kterýž jest odkázala dceři své
Dorotě Klímové formance a ona žádala, aby stvrzen byl
ten kšaft. Proti tomu Jiřík bakalář, manžel Anny, téZ
Svaty dcery, odpíraje zádal, aby tomu kšaftu moc dána
nebyla a to proto, že jest jeho manželka odtud nevybyta
a není po ní dáno dílu žádného. ::\ll11VČ, že jest dědička
a mateře jejich že jest to statek nebyl, než otce jejího,
a matka jich že jest byla dívka chudá a on nebožtík že
ji k sobě do statku přijal. Zase proti tomu od Doroty
Klímové jest mluveno, což koli tuto mluví a před se béře,
že jest o to soud byl za živnosti mateře její a tu
jest
nic neobdržal - . Zase bakalář k tomu mluvil, že by rád
tomu byl a ten by ortel slyšel, pravě, že se nedobře
v tom pamatuje a že on o tom též nic nevL
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž to
se nachází z kšaftu Jana Vokáce, kterýž k stvrzení je přiže je
obsáhl byl statek gruntovní, jako duom po
otci svém) a čině poručensLví o
statku svém
ji Dorotu Klimovu porucnicí a
len duom prodán byl p-o něm zustalý, touž měrou
a ne odbytím Anna, jeho manželka hakalářO\'a, jest prodaji odpírala, jako kš aftu tomuto a na onen cas toho prodaje toho domu překaziti je nemohla, a poněvadž také on
bakalář toho nopokazuje, by ohll. Svata co Haflovala o
statku otce manželky jeho, pro tož p. purgmistr a páni
z té příčiny tomu pořízení moc dávají a ten kšaft stvrditi
rozkáží. AcL ler. II. post Jacobi.
1~. 1523,28. července. Rllho1" č. 2142 f· F 3. (Kš~ft
Svaty Siručkové.) Ve jméno božie amen. Já Svata řecená Sirucková vdova, obývající v městě Pražském, vyznávámtoto mé poslední poručenstvie - zpuosobuji takže
sta teček muoj všecek - odkazuji - Dorotě, dceři své
a manželce Klimenta formana - . Jenž jest dán 1. XXUI
v úterý po sv. Jakubu.
12. 1533, 15. října. Kšaft sladovníka Silvestra viz výše
str. 424 č. 13.
13. 1536, 30. června. Rukop. č. 534 II fo I. 37.
Smlúvy svatebnie staly se mezi Janem J'cechú pekařem
a Barború, dcerú Silvestrovú, takie on Silvester po té Barboře jmenoval a dal XX k. gr. pro a výpravu slušnú.
Ad. sabbato post Petri et Pauli.
14. 153'7, 28. února. Rtt/wp. Č. 2134 f. 233. Jan
Silvestr seznal, ze jest dlužen sto zl. uh. Kateřině, matce
své, zapisuje se na domu svém, jemu od nebo Silvestra,
otce jeho, kšaftem odkázaných. Acl. fer. lIlI. post Mathiam.
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11'>45, 25. června. Rukop. č. 2117 f. 62. Kale-

řina z Chvojence,

někdy Jana Silvestra a nyní Pavla,

úředníka na ten cas p. mistra špitálského, vzdává spravedlnost SVll spolu s sirotky na domu ležícím proti klášteru
sv. Klimenta, nadřecenému Pavlovi, manželu svému. Act.
[er. V. post Joan. B.
16. 1556,
Registra list/i. posílacích Ferdilzanda /wále v tmivers. 1mih.omlě XVI [ A 27 f. 435.
sudímu království Ceského. Ferdynand OC. Urozený yěrnj7 náš milý. Vědětif dáváme, že sme na synovskou
přímluvu aróknížete Ferdynanda oc Jeho Lásky syna našeho
nejmilejšího, i t~ké na ponízenou a pokornou prosbu poclivéhu Pavla Zipanského z Dražice, rychtáře našeho
"-'1. Pr., věrného milého, prohlédaje k jeho snažným
a věrným službám, které, nám činí, milostivé povolení
naše kr~lovské dáti a k tomu povoliti rácili, a:by témuž
Pavlovi Zipanskému a dědicuom jeho puol vinice Kancléřka řečené. kteráž jest od statecného Wolfa z Vřesovic
a na Doubra~ské Hoře, nejvyššího písaře království Ceského a presydenta v zřízené komoře naší téhož království,
včrného našeho milého, koupil, tak jakž vklad ve dckách
zemských)ířeji v sobě obsahuje, do desk zemských královstvie Ceského dědicky vložena byla. Protož věda ty
o tom, poroučiemef, aby na místě našem reJatorem ke
dekám zemským byl a vejš psanému Pavlovi Zipanskému
a dědic6m jeho dotčené pul vinice Kancléřky do týchž
desk zemských dědicky, jakž vejš dotčeno, podle pořadu
doziti a zapsati dal, jináče nečinÍce. Dán ve Vídni, ut
supra.
17. 1558, 1. února. Missiva V archivu mísfodrž.
158. (Duplat Sixtovi, synu někdy Jana Sylvestra,
mp,C\,'n'no St. M. Pr. 8 strany udělání kšaftu.) My Ferdinand etc. Jakož jsme poníženě proseni na místě sirotka
jménem Sixta, syna někdy Jana Sylvestra, měštěnínu St.
M. Pražského, abychom jemu toho popříti a z milosti naší
královské k tomu milostivě povoliti ráčili, aby on v
"čjším věku
[ne] vzouplna podle obyčeje St.
Pražského došlém, mohl o statečku svém jemu po otci
jeho aneb po kOlužkoli a jakkoli n;ÍležejíCÍrn aneb na něho
kšaftovati a o něm
oustně aneb jinak říjakoby léta již
a pcd1e obyčeje praždošlá měl, i prohlédajc my k ponížené
jeho a znajíce některé slušné toho nám
příčiny býti a i to, že již nadepsaný Sixt a sirotek přes 16 let věku svého má, prgtož s dobrým roz·
a jistú vulí naší jakozto král Ceský Je tomu milopovolovati a t(JLo dopouštěti ráčíme tak, aby dotčený
Sixt mohl a plnú moc mčl O všem a všelijakým statku
svém
po otci aneb po komžkoli jiném náldejícím
a na
přišlém oustně buďto před lidmi víry hodnými
říditi a kšaftovati aneb jej zápisem knih městských odevzdati potud, pokudž za řád a obyčej ph právě městském
v tom se zachovává tak, jakoby on Sixt zouplna a docela
lel rozumných právě věkem svým došél a doplnil, a to
beze vší překážky všech lidí i všelijakého odporu pod
uvarováním nemilosti naší královské. Tomu na svědomí
pcceť naší královskú menší k tomu listu přitisknúti jsme
rozkázali. Dán na hradě našem Pražském v outerý před
P. M. Hromnic léta etc. LVIILO

18. 1566, 29. září. Rttkop. č. 2120 J. 36. (Kšaft
Kateřiny z Chvojenče.) Ve jméno - . Já Í{ateřina z Chvojence, měštka St. :11. Pr" jsúci - nemocí navštívena takto o stutečku mém řídím a kšaftuji: Předkem, co se
domu mého dotýče, kterýž mi se a Syxtovi, synu mému,
po někdy p. Silvestrovi, prvním mém manželu, dostal
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a v něm na tento čas bydlím, na témž domu polovici
mně náležející i se všemi v témž domu svrchky a nábytky a sumou se vším, což v témz domu iest, po smrti
své dávám a odkazuji díl muj p. Pavlo~i ti panskému
z Dražice, manželu mému milému, tak aby týz p. Pavel
na témž domu mé právo a spravedlnost měl a spolu
s Syxtem, synem mým, téhož domu, svrškuov, nábytkl'0v
v mocném držení a užívání po mé smrti byl. A Syxtovi,
synu mému, se duověřuji, že týmž p. Pavlem ve všem se
spravovati a jeho, jakožto p. otce svého, poslouchati bude.
Té jSlÍci celé naděje, že týž p. Pavel jemu Syxtovi žádného ublížení činiti nebude, ale že jeho, jakožto syna
svého, vochraňovati bude. Co se pak várky, jakoZto dříví
a jiných yěcí k též várce pHslušejících, též dluhuov dotýčc 1 tu várku --- divám Syxtovi synu mému - aby
on túz živnost k ruce své vedl. - Item těch sto kop m.,
kteréž jest mi paní Barbora z Stromče, matka má milá,
odkázala, p. Pavel, manžel muj, aby k sobě přijal - a
jimi dluh zaplatil. Václavovi pak, synu mému, odkazuji
spravedlnost mou, kteráž mi náleží na vinici Rovina ře
čené. Item Vojlěchu, synu mému druhému, odkazuji
pás řetězem dělaný a k tomu prsteny dva. Stalo se
v neděli den sv. Michala a. LXVI. (Vysvědčeno 16. ledna
j

1567.)
19.

1570,v 7. března. Ru/wp. č. 2136
Silve&ter, Pavla Zipanského z Dražiče pastorek,
se, )~e
jest 100 1" m. a veipravu podle slušnosti jemu po KateHně m. j. od Alžběty Hadové jménem věna připovědených
přijal. PH tom dotčený Syxt oznámil: Jakož jest Kateřině,
manželce své, proti jejímu věnu třetinou vejše, to jest
150 k. m., obvění1, že z dobré vuoIe a lásky manželské
250 k. m. pr'idal jest a tu sumu všecku 500 k. m. jí Kateřině na dílu domll jemu náležitého ujišťuje. -- Act. fer.
IlI. post Laelare.
20. ] 572, 22. listopadu. Desky zell1.shé větší Č. 17.
12. Ve jméno - Já Pavel Žipanský z Dražice, J. Mti
rychtář St. M. Pr., známo činím tímto listem kšaf·
tpvním, jakož mám list mocni od p. p. Ferdinanda, Ch.,
Cesk. etc. krále etc., jehož datum v Aušpurce v neděli
léta 1559, o statku svém takto kšaftuji a
co se pul vinice mé »Kanc1éřky< řečcné
kterúž sem koupil a dckami zemskými ji sobě
postoupenou a zapsanou mám od urOZ. a statec. rytíře p.
\Volfa,z Vřesovic a na Doubravské Hoře, nejvyššího písaře
král. Cesk. etc., dávám a po smrti mé odkazuji s pul
lisem a s čeřenem i s místem nad lisem a s pul budkou
hořejší vinice Prokopa Pikharta, kteráž společní jest, V áclavovi z Dražice, synu mému; pak-li by se neozeni1 a
z tohoto světa skrzc smrt sešel, aby nadepsaná vinice
pEšla a připadía plným právem na Zuzannu, měštku l\L
M. Pražského, sestru mou a na její dcery, a když by ko1ivěk na ně takový nápad připadl, že jest a sou povinni
dáli paní Johance Chvojenské a pannám Lidmile, Markétě
a Anně, dcerám jejím, 100 k gr. č. pod pokutou v jmenovanou vinici u vázánÍ. Stalo se léla tisícího pětistého
sedmdesátého druhého v sobotu po Obětování Panny Marie.
21. 1572, 9. prosince. Koncept archivu lIIístodrž.
P 123/10. Slovutné poctivosti páni Pražané, přátelé naši
mi1í' Poněvadž J. Mti Ké rychtář v St. M. Pr. p. Pav
vel Zipanský prostředkem smrti od P. B. z tohoto světa
povolán jest a J. Mti Ké nemálo na tom láldí, aby ten
ouřad osobou vážnou, hodnou, na poctivosti dobře zachovalou, dobrého svědomí a P. B. bojící opatřen byl, protož jménem a na místě J. Mti Ké poroučíme vám, abyste
nemeškajíc osoby tři neb
buď z prostředku va66*
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šeho neb spolusouseduov vašich, kteříž by se P. B. báli,
spravedlnost a dobré svědomí milovaly, na poctivosti dobře zachovalí byly a k tomu ouřadu se hodily, dlouho
tím neprodlévajíc, jmenovali a my jich J. Mti Ké odeslati
neobmeškáme - . Dán na hradě Prazském v outerý po
Početí P. M. 1. ~c LXXII. Pražanuom Staroměstským.
22. 1573, 12. ledna. Ruhop. č. 2120 f. 145. (Kšaft
Václava Žipanského z Dražice.) Ve jméno - . Já Václav
Žipanský z Drazice známo činím pi'edkem polovici
domu se vší jeho spravedlivostí, kterúž k němu někdy
vedle kšaftu p. otce mého, jenž slove u Silvestrů od staro·
dávna řečeném mám, tu odkazuji - paní Johance
Chvojenský z Chvojenče, tetě své milé, a pannám Lidmile,
Markétě a Anně. sestrám vlastním z Chvojna, dcerám
jejím, jim na ro~ný díl - . Též odkazuji - vinici svou
v Kartouzích, jenž slove Rovina, panně Lidmile z Chvojna,
dceři nadepsané paní Johanky, tety své. Dál odkazuji vinici svou a mně po p. otci mém ,náldející na Bruská?~
ležící, též šest záhonuov pole na Spitálském a chmelmcI
pod Košíři - . Co se dotejče pasu velikého stříbrného
pozlaceného s velikou přezkou, kterýž mi se dostal po
paní Barboře z Stromče, paní bábě mě milé, ten odkazuji
paní Lidmile z Chvojna. Druhý pás stříbrný řetízkem dě
laný s jabléčky pozlacenými, ten odkazuji panně Anně
z Chvojna Též paní Kateřině, manželce Syxta, bratra
mého prstýnek - . Co se pak p. Jana Netorina z Dražice dotýče, strýce mého, knihy latinské - aby jemyu
dány byly. Paní Lidmile z Dešenic, tetě mé, XV k. gr. c.
a paní luzanně, sestře p. otce mého, III k. 'i,r. č. - .
Jenž jest dán 1. - sedmdesátého třetího v pondelí po sv.
Třech králích. (Vysvědčeno v úterý po Přenes. sv. Václava J 574.)
.
. 23. 1573, 18. února. K011cept P 123/10 varckivu
mistodrž. Slovutný příteli milý. Jest nám do osoby tvé nemálo stížné, že jmaje sobě od nás jménem a na místě J. Mti
C. jisté poručení uciněné, aby všecky věci, které jest za
sebou dobré paměti otec tvuoj, jsa rychtářem J. Mti v St.
M. Pr., jměl, na čem ly koliI' záleM, písaři příseznému
pánuov Praž~n Staroměstských při přítomnosti sekretáře
při komoře Ceské, p. Jana Barino, a nynějšího J. Mti C.
rychtáře p. Jana z Dražice na jistý den předkem zinventovati dal a potom již dotčenému J. Mti C. rychtáři v moc
jeho uvedl, tak si se poslušně nezachoval a když sou tě
oni, aby taková věc podle nadepsaného poručení se vykonala, hledali, doma si se najíti nedal. Protož jménem
a na místě J. Mti C. poroučímeL aby pátku nejprv příštího
takové věci J. Mti C. se dotýkající všecky, které otec tvuoj
za seblÍ jměl, do komory, nám, obzvláště pak vejtah, co
na vinici záslupskú po Simonovi z Tišnova pozuostalú
nákladu jest vzešlo, složil, a toho, proč jest se poručení
našemu od tebe za dosti nestalo, zpravil, aby o těch
rozepřech, které jsou za ouřadu otce tvého k ruce J. Mti C.
při právě zašly, nic obmeškáno nebylo. - Dán na hradě
Pražském v středu po Reminiscere ;:lC. LXXIII.
Václavovi Žipanskému z Dražice. (Dne 2. března t. r.
rozkaz opakován, abyšte dnes ve dvě hodině na puol
orloji s poledne takové věci všecky do komory přinesli.)
24.

1573.

Rttkop. Č. 1057 f. 129 a 162.

(Svědomí mezi Syxtem Silvestrem z jedné a Johannou
Chvojenskou z Chvojenče, též Lidmilou, :iiiarkétou a An·

nou, dcerami jejími, z strany druhé.) Zykmund Penížek na
tu přísahu, kterúž učinil k pořádku provaznickému, svěd
čil: Toho sem povědom, ž,;; nebožtík Silvestr, starý děd
Syxtův, začal ten duom Sirůčkovský, kdež nyní sluje
n Silvestrů, stavěti. Byla poustka vdiká. A potom nebo
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Jan, otec Syxtův, dal jej dostávěti a tak se tu pľistěho
val a tohoto Syxta s nebožkou Kateřinou v tom domu
zplodili. Nevím jinýho, než toho roku byl zvolený za kostelníka sv. Jiljí a pak hned asi po puol létě umřel. Anna Kulhavá, u Mikuláše Koutskýho podruhynč: Byla
sem tehdáz u starýho Silvestra, když koupil ten duom.
Potom Jan, otec Syxtův, jej stavěl a v tom domě Syxt
se rodil. Byla sem při porodu a jeho sem odchovala. Jiřík Hrdina: Neb. Silvester, děd Syxtů, koupil ten duom,
sloul Širůčkovský, a nebyl nic stavenej, ale velmi spustlý.
Potom jej Jan, syn jeho, stavěl a byl v něm. A tento
Syxt jest vlastní syn Jana Silvestra, jemuž sem já kmotrem a na svých rukou při křtu sem ho drZe!.
Zuzanna Maurycová: Jakz dobrý paměti bratr můj, p.
Pavel Zipanský udělal kšaft, jestli by P. B. Václava, syna
jeho, od smrti uchovati neráčil bez dědiců, tehdy aby
plným právem na Zuzanu, sestru mou, připadla vinice
puol Kanclířky, a děti její. A Václav proti tomu kšaftu
na odpor udělal zápis dckami, ode mne a od mých dětí
to odloučiti a odníti chtěl a jinému dáti, jako Chvojenský a dcerám jejím. O což já na ten čas smlouvu mám.
25. 1573.
Tamtéžj.188. (Svědomí~nezi Mandalenou od zlaté hvězdy, vdovou po Pavlovi Zipanském
z Dražiče, z jedné a Johankou Chvojenskoll z Chvojenče
i s dcerami jejími Lidmilou, Markétou a Annou, sestrami
z Chvojna.) Mikuláš, služebník úřadu perkmistrského:
Když se dožádala paní Mandalena od zlaté hvězdy na p.
perkmistru, aby bylo nahlídnuto k vínům, kteráž byla
spečetěna, došel sem ku paní Johance Chvojenský, aby
klíče půjčila od nich, a ona pověděla, že ona neprosí
paní Mandaleny, aby statek její opatrovala, že ona sama
umí jej dobře opatrovati. Nechť svý opatruje a ne její.
_ Jiřík Lažanský šrotýř: Vytáhli sme dva sudy vína od
paní Johanky Chvojenský. Složeno bylo u paní Lidmily
šmukýřky proti sv. Klimentu. Prodala je Chvojenská do
Benešova. A já to víno sám hradil.
26. 1573, 30. března. Rtthop. č. 1172 f. 132.
V pondělí po Próvodnl n::oděli slal se jest popis včcí a
statku po někdy Pavlovi Zipanském z DražIce, na onen
čas JMti Cé rychtáře v St. M. Pr., pozuoslalých: Před
kem polovici domu, který od slarodávna Silvestrovský
slove. Ve velké světnici toto se našlo: Tři stoly, 2 židle
a stolice, stolice koží vobtažená, luožko pod nebesy s zeleným firhaňkem a na něm šaty ložní, druhé luožko prostý a na něm též šaty ložní. O těch oznámila Johanka
Chvojenská, že jsou její. Zbroj na dva pacholky, 7 ruč
nic rejtharských a jedno holstro prázdný, rohy je1enní
s hlavlÍ velkú a dvoje menší bez hlav, rohy srncovy
s hlavičkou a druhý kamzíkový, 110 d i n k y b i c í v i s u c í,
almárka dřevěná a v něm malé umývadlo cínové, 14 baněk mosazných, koberec na stěně, figura Ecce llOmo,
Symbolum apostolicum. Polštář kožený za stolem, voháň
ka pavová, dva švafy peří na koně, almárka koutní a v ní
v spodní příhradě sklenic křišfalových i jiných pozlace·
ných dvaceti s přikrývadly a v svrchní příhradě svícen
sklenný, nožuov šest. II e m všel i j a kýt r a k tát Y L é t a
~c 47., všelijací vejpisové z knčh městských a poznamenání. V kanceláři v též světnici kně'l in folio maiori cl
minori dvanácte a knihy in quarto, vše svázaný, patery.
Registra v svinský kuoži svázaná po někdy knězi Matě
jovi Hruškovi náležející poručníkuom a, ty jest k sobě p.
Jaroslav z Mutěnína přijal. S strany Simona z Tišnova
12 kusuov listuov a poznamenání v jednom svazku. Registra s strany nákladuov fl přijmuov na vinice téhož ne:
boZtíka z Tišnova, druhá registra s strany nákladu na téz
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vinice vlastní rukou nebo Pavla Žipanského sepsaná. Maz čeho registr a přepisována jsou, item listuov a pos strany Adama šenký]e i s popisem na outratu
na pohl'eb jeho XII kusuov. Sultpryf od p. mistra Nykodema z Paumberka témuz Adamovi na sto kop m. jest
vyvazen a zkažen, suplikací devět od Kateřiny šenkýřky,
která vína dávala v domě naproti rathauzu v St. M. Pr.,
o dluh 38 k. m. Item od J. Mtí pp. místodržicích a z komory poručení jedenácte s strany rozličných věcí; ty jsou
v svazku. Svazek rozličnejch suplikací od pp. místodržících odeslaných, it. recessy a porucení od týchž, svazek
rozličn)ich poznamená~í. Registra starých odoumrtí, když
__ rychtářem Pavel Zipanský byl 1. ;:lC LIlII., kvitancí
čtyři s strany odoumrtí pod pečetí městskou 1. 65., vejpisové z desk zemských pod pecetí, listové poselací, akta
a supJikací J. Mti Cé podané v Vídní od stavuov království Ceského i na to zase odpověd od J. Mti daná, sva·
zek strany nějakých věcí Anny Kutenové se dotýkajících,
svazek přípisuov rozličných, poručení J. Mtí pp. rad zří
zené komory 1. ~c 55. VŠelijakých listuov poselacích od
osob ze všech tří stavuov 12 svazkuov. Svazek poručení
od J. Mti arciknížecí, latinští listové rozliční. Poznamenání
s strany židuov, kteří třidcátél~o peníze nespravili od 1.
oc 70. Registra nebo Pavla Zipanského s strany jeho
vlastního vydání. Svazek všelijakých poznamenání a pa·
mětí. Padesátnická registra. Ctyři číšky měděný, v nitI'
pozlacený a zevniti: postříbřený a též pozlacený. Koflíček
,tříbrný, v krabici 12 lžic stříbrných. Ve čtyrech kalnýčích (?) listové rozliční poselací a všelijaké poznamenání.
Dvanácle nožuov v pouzdre. It. kněh 13 in forma maiori
cl minori el in quarto 20., in octavo 46 et in sedecimo
10, Jedna kniha nesvázaná lnstitutio christianae religionis
Johannis Calvini. Troje ruožky srní s hlavičkami a dvoje
kamzíkový, kalamář s truhličkou, hod i n k y syp a c í t r oj c v II r o ma děs poj e n é. Dvě pilky, svazek kněh tisknutých německých, kniha nesvázaná De causis, signis el
curationibus morborum Aureoli Theophrasti.
Vejpovědi mezi pp., Pražany, v krabičcc sekryt zlatý
do zlata řezaný Pavla Zipanského, druhaj schyt do kamene řezaný, prsten s zafírem s vosmihranným, prsten
s sirotkem, dva prsteny se dvěma turkusy. malý prstínek
s zafyrem, prstínek s rubínkem, prstínek s jacinktem,
prstínek zlatý bez kamene šupinkami dělaný, IHstínek
s kamai, prsten onyk1.

V sklepě vedle též světnice ve velké truhle plechem
pobité tyto věci se našly: Dva koflíky pozlacený, třetí
koflík pozlacen}', jeden do druhého vcházející, koflík
v zpuosob kalicha udělaný, koflík stříbrný, řetěz stříbrný,
vidlicky stříbrný.
Kožich éerným suknem pošitej, nydrlantský sprátky
pod nim, sukně černá damašková voděvací. druhá damaško"á hl'ebícková voděvací, listy poselací r;zlicné. V truh1icce zelený: pás stříbrný pozlacený. druhý pás též stříbrný
"etězem dělaný sjablkem pozlacený a s řetízkem, pečet
nebožtíka Pavla Zipanského. Koral na zpuosob jeleních
ruozlm'(v, v krabici starozitné věci, kozich liščí hřebíčkovým
muchejrem pošitej, tři ručnice a třetí s pouzdrem. čekan
a voháňka v pouzdře. \' druhé truhle: koberec na stěnu.
pouzdro talířuov, svícen yeliký mosazný visut)', tři svícný
a O jedny cívce, umývadlo cínový, šest konvic malých
i velikých, kalamář s truhličkou červenou. mříze cínová
k rybám, mísa velká cínová, měděnice mos~zná, plechnáč,
troll ba skuvolová (?), cínová měděnice a na ni na1ívadlo
mosazný, moždíř s palicí. Plášť černý s aksamítem nebožtíka Václava, flaše cínová.
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V třetí truhlici menší: ubrusů VII, povlak kmentových
a platěnných 13, rucníkuov 8, kmentový ručník, váček
muzský nový černý, čep měděný, cepICe aksamítová kunami podšitá, pás mužský s stříbrnou pfezkou, pekáč, dva
hrnce cínový k posteli, tři koštíře, almara, v almárce ve
zdi pět konví velkých a 17 menších, slánka, dva voštipy,
a čepy, sklenice. Luože dvoje a na nich šaty perný s pro·
stěrad1y. V komoře podle toho sklepu štanda cínová, tři
košile a patuch. Knihy Cromeri zá p. Janem Bannonem
zuostávají. V pouzdře flaší pět, meče starý tři, tesáku šest,
tři koncíře a jedna šavle. Postel s šaty pernými, zlá postel
bez šatuov loZ:ních, vobruč železný s šrouby na vína.
V truhle: 10 mís cínových, mosazná pánvička, mapy 4,
mísček ll, k vejcuom 1, hodinky sluneční. V almaře in
octavo sedm kněh a jedny in quarto et in sedecimo 1.
Item in folio jedny, dvě sklenice, kuše dvě rohový a tři
železný, tři hevery, tři pavezy, osmery rohy jelenní, heme1
a myšky na polenty a všelijaké nádobí do lisu od železa,
košile, pancíře, šorc pancířový, zárukaví, 10c, vobojček,
šorc s locem. Tlumok kožený, k I e c struněná papouškova,
chomout do saněk s rohami jeleními, rukávník.
Ve světnici sedm korduov, tři rožni, dva stoly, koflík
velký k rybám, 4 figury na stěně, 3 mapy. Figura vokrouhlá na dřevě, pekáče tři. V kuchyni 5 mís cínových,
6 talířuov, 2 kozlíky. V síni v sklepě 3 sudy vína a dole
ve sklepě 3 sudy velký vína cervenýho pres míru, desítka
a th svídnický a 2 rejnský.
Privilegia království Českého psaná, ty za sebou p.
Jaroslav z Mutěnína má; prázdná truhla, 2 starý sedla,
stuol kamenný bílý, krabice spečetěná. V almaře knihy 4,
krabice a v nich majestáty a jiné listy. Truhlice rozlicných
knih; jiná truhlice a v ní škarty. Truhlička a v ní listy
rozličné. Alrnara.podní s knihami spečetěná, řetěz k vozu,
kuoň s sedlem i s rystunkem. V světničce nad tím sklepem
figura, stolček a zelené sukno na stěně. Stolů pět, dole
slolice th, štok 1, 9 žejdHkllov a puolpinty. Devět suduov
svidnických bílého vína.
27. 1573, 2. dubna. Rulwp. č. 2118 f. 133. Syxt
Silvestr, syn pozuos'alý po Janovi Silvestrovi sladovníku,
nemohúc pro nedostatek zdraví svého osobně v radě státi.
dožádal se jest p. purgmistra pánův, aby k němu z pro~
stredku svého některé pány vyslati ráčili -- před který·
miž on Syxt oznámil, že jest dal polovici domu svého ~terý2to ,duom proti sv. Klimentu leží Kateřině, manzelce sve.
28. 1573, 1. prosince. Rulwp. č. 1028 f. 103. My
Maxmilian JC. Poněvadž se jest vyhledalo, že jest někdy
Kateřina z Chvojence, Pavla Žipanského z Dražiče manželka, po učiněném zápisu, jimž spravedlnost svú všecku,
kterlÍž spolu s sirotky na domu ležícím proti klášteru sv.
Klimenta jměla, Padovi Zipanskému, manželu svému dala,
jisté pofízení učinivše, tím polovici domu Silvestrovského
témuž manželu svému odkázala, čemuž obému v tolika
lctech od Sixta Silvestra ani od koho jiného žádného odporu se jest nestalo, až potomně tejž Pavel Žip. majíce
sobě tak toho puol domu odkázaného, o něm jest podle
jiného stat~u svého jisté pořízení učinil a toho puol domu
Václavovi Zipanskému, synu svému, dal. Které)to též pořízení jeho k právnímu zrušení jest nepři~lo. Z těch příčin
ten artykul v kšaftu od někdy Václava Zipanského z Dražice doložený, jimž polovici domu, jenž slove u Silvestru
proti kostelu sv. Klimenta v Star. M. Pr., Johanně Chvojenské, Lidmile, Markétě a Anně dcerám jejím, po smrti
své dal, stvrzen býti i také II práva své místo míti má. Dán na hradě Pražském v outerý po sv. Ondřeji 1573
y
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29. 1574, 6. května. Tamtéž f. 104. Vzáctné poctivosti páni Prazané Star. M. Pr., přátelé nám milí. Psaní
vašemu, které jste nám k žádosti Kateřiny, Sixta Silvestra
manželky, ucinili, jsme porozuměli. Na kterúžto žádost yaši
i její, tak aby jedna i druhá strana v tom spokojena býti
mohla, takto ten ortel vysvětluj em: Poněvadž v této při
o odpor vložený od Kateřiny Sixtovy na místě Sixta, manžela jejího, proti artykuli v kšaftu Václava Zipanského
z strany polovice doymu 'u Silvestru«, kteráž na něj Václava kšaftem Pavla Zipanského, otce jeho, připadla, činiti
jest bylo a pruvodové v té při ukazování na tu polovici
domu, kteréhožto všeho domu celého někdv Kateřina
z Chvojenče s sirotky svými, potom Pavel Zipansl~ý s Sixtem,
pastorkem svým, společně na celý duom se vztahuje,
v držení jsou byli. Pr<2tož jak v kšaftích Kateřiny ChvoJenské, potom P",vla Zipauského stvrzených, tak i také
v kšaflu Vác1ava Zipanského o polovici všeho toho domu,
jakZ od předeslaných jeho držiteluov za jeden duom držán
byl, načež se i vejpověd vztahuje, rozuměti má. Co se pak
jiných dvou artykuluoy dotýče, nicméně i toho, že by ta
zadní strana téhož domu všeho od někdy pánuov Petrovských koupena byla a že by k městskému právu nenáležela, poněvadž o ty arty kule v té při činiti nebylo, toho
se ph pořadu práva zanecháYá. - Dán na hradě Pražském
ve čtvrtek po sv. Fil. a Jakubu.
30. 1576, 26. března. Rttlwp. Č. 2122 f. 173. V pondělí po Vtelení P. stala se smlouva mezi paní Johannou
Chvojenskou z Chvojenče, paní Lidmilou, paní Marky tou
a 'pannou Annou z Chvojna, dcerami dotčené Johanny
Chvojenské, z jedné a paní Kateřinou, pozuostalou po
někdy Syxtovi Sylvestrovi a na ten čas p. Bohuslava Vojíře z Očedělic manželkou, z strany druhé a to taková:
Jakož jest mezi dotčenými osobami nemalý rozdíl povstal
s strany polovice domu, od starodávna Sylvestrovský řeče
ného a proti sv. Klimentu v St. M. Pr. leiícího - i o to
o všeckno - dobrovolně smluveny strany sou, takže ona
Kateřiua Vojířová má dědičně při tom domu Sylvestrovském,
jakz jsou toho od starodávna Jan Sylvestr, Kateřina z Chvojence m. j., Pavel Žipanski z Drazice, Václav Žipanský
odsud z Dražice, syn jeho, aneb. Syxt, Tana Sylvestra
a jí Katehny Vojířové předešlý maužel, v pokojném a svobodném nZívání b)'li, zuostati - . Tim pak, Johanně Chvojenské z Chvojenče, Lidmile, Markétě a Anně, dcerám
jejím, za všicknu spravedlnost - povinna bude společně
všech něm vosm set k. m. dáti.
31. 1576, 3. dubna. 7@mtéž f. 175. Jakož jest Kateřina Ojířova, p. Bchu.lava Ojíře z Očedělic manželka,
zaplacení a vyplnění sumv věnní J\Iandaleně Hvězdové od
n~kdy Pavla ŽipanskéhC:, manžela jejího, při smhívách
svatebních připověděné i kšaftem ztvrzené, potom na Johance Chvojenské z Chvojenče a dcerách jí Johanky při
souzené, jmenovitě 600 k. gr. m., i o túž sumu věnní
ony lak se smluvily, ze Katehna Ojíi'ová Mandaleně Hvěz
dové tu sumu dáli má rozdílně - a ujišťuje je na domu
u Sylvestru řečeném proti sv. Klimentu ldícím. - Act.
fer. III. post Letare. (Splaceno r. ló77.)
32. 1582, 13. srpna. Rukop. č. 2112 f. 132. Jan
z Vlkanova a Kateřina z Hadova ciní smlouvu manželskou. Act. fer. II. po,t Laurentii.
33. 1583.
Rukop. Č. 1060 f. 320. (Svědomí
mezi Janem z Vlkanova z jedné ap. Vác!a\'em Krocínem,
též p. Zygmundem Kunáčem, jinak Zoubkem, z strany
druhé.) Jan Kapr starší od Jana z Vlkanova svědčil: Když
jsme večeřeli, když sou přišli do domu p. purgkmistr s p.
Václavem Krocínem, házeli kamením,až jsme my za sto-
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lem slyšeli. A v tom vstali smc od stolu, pán zuostal
s paní nahol'e, kdyz sem já dolů sešel, p. purgmistr " p.
Krocíu, že sou se trhali s tím jistejm tovaryšem o kord držel ten kord za pošvu p. purgmistr a p. Jindřich Suk:
nicka a v tom jej p. Václav Krocín dobyl z pošvy ven
a Zl"ih jej rukou nahoru a v tom přišel p. Jindřich Suknička a \"Zal IlJLl ten kord a vstrčil jej do pošvy. Dal jej
p. purgmistru. A v tom p. Václav Krocín vzal toho tovaryše za ruku a pohlavkoval jej. V tom pán přišel doluov, ptal se, co by bylo mezi nimi, a paní taky k tomu
přišla, ptala se, co by tu bylo. A on p. purgmistr klepal
rukou k paní a řekl: Ej ly víš, koho ty v svým domě
přechováváš, aby věděla jebakyně, koho ty to přechová
váš. A ona paní pověděla : Já, prý, nevím, co jest to
mezi vámi, neb jest on u mne ode dvou i ode tří let.
A v tom pán obrátil se ku p. purgmistru: Vaše Milost
p. purgmistře, kromě vašeho ouřadu, ježto jste u ]. Mti
Cé., s mou manželkou krav nepásli ani u vás děvkou nebyla. A v tom řekl p. purgmistr: Pane Jene, ouřad. A
pán mu řekl: Pane purgmistře, kromě vašeho ouřadu měli
byste ňák jináče mluviti. A v tom p. Václ~v KroCÍn strčil
pánem a řekl: Zvyjednanej bloude, dej ty nám pokoj a
já sem tvejm pánem. A pán jest mu pověděl zas: Kromě
tvýho oui'adu já bych tvý panství ujebal. A p. Krocln
řekl: Aby věděl, že sem tvejm pánem.
A pán jest mu
pověděl: Když ty budeš mejm pánem, já tobě budu platiti ourok. A y tOlU p. Krocín chtěl na pána s pohlavkem a p. Jindřich ho chytil Krocína. A v tom pravil p.
Václav Krocín: Vlčku, vlčku, zkrotím já tebe. A. v tom
pán pověděl: Tá se tebe nic nebojím. A tu on chtěl na
pána a jeho paní, paua Václava Krocína, chytila ho za
ruku a: Můj .milej p. Václave, pojďte domů, že jste opí.
lej a ze nevíte, co děláte; a pojďte domi", ze zejtra nebudete v nic pomněti na to. A v tom Krodn zase pánu
rekl: Ze nás chceš mordovati v domě svým. A on jest
pán pověděl, kromě tvýho ouřadu, že nepravdu mluviš.
Tehdy pán ani kordu neměl ph sobě. Kd)'ž jest pán sešel dolu, tehdáž měl jest kord. Jak bylo mluvíno,
by
pán měl dobýti kordu na ne, ze toho nenÍ. Jak jest pán
počal miti řeč s p. purgmistrem a s p. KrocÍnem, tehdáž
sem já od pána kord hned vzal, dal sem jej mládkovi,
aby jej vundal do sladovny. Tu potom oni ty řeči mluvili,
který sem oznamoval. .Potom sou se v tom rozcšli.

ze

Wolf HeH z Vídně tkaničkář: Když sem domuv při
šel s mejm spolutovaryšem, tehdáž se oni již na ulici vadili. Já sem polozi! plášt na lavici a oni mi pravili, že se
muj mistr tam s někým vadí. A já sem měl kord pH
sobě a šel sem, abych uhlídal, s kejm se vadí. A já sem
p. Krocína prosil a rekl sem: Prosím vás pane pro P.
B., nemějte mu za zlý, neb jste vy rozumnějŠÍ nežli on,
když on ožralý jest. Potom ho hnali domu a lidi házeli
za ním kamením. Potom sClll já hned za nimi do domu
šel. Kdyz sem do domu vešel, hospodář se mne optal:
Co tam, co tam? A já sem jemu pověděl, že sem šel,
abych uhlídal, s kejm se vadí. Potom pak p. Krocín hned
mi vy trh kord a vzali jej mně a služebníci jeho drhli
mne. A p. Krocín držal mne za ruku a druhou rukou
mne pral, že lni krev z oust a z nosu vyskočila. Potonl
sem od nich na stranu odešel.
Krystína Hoblečka z domu Sylvestrovic: Když sou
se hnali a házeli kamením, že přišel Jan z Vlkanova hospodář, ptal se, co se to tu děje, a oni mu potom hned
řekli: Ty víš, koho to chováš. A on řekl: Nevím; jsou
tři léta u mne a nevím nic zlého na ně. Ty to vlčku
shledáš. Potom přišla paní hospodině, řekl jí taky: Ty
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to shledáš, koho ty chováš. Potom tovaryš přišel a on
mli. vzal předce ten kord a vundal jej pryc potom a poličkovali ho, až mu tekla krev z nosu a z oust.
Mandelina, šenkýřka od Sill'estru: Když p. purgmistr
s p. Krocínem přiběhli do domu, tehdy pán běžel dolův
s paní a páu řekl: Což to, coz to. A paní prej: Což to
pane purgmistře. A on p. purgmistr: Zvíš ty, koho ty
chováš lotrynko nevázlivá. A paní: Já je mám již dce
než tři líta u sebe a nevím nic zlýho na ně. A pán řekl
k
purgmistru: Pane purgmistře, netejkejte mý paní,
s vámi krav ani sviní nepásla. A potom p. Krodn
přiskočil k mému pánu a řekl: Já sem tvůj pán. A pán
řekl: Kromě ouřadu tvýho, nemám já vás za pána. A potom
Krocínová přistoupila a řekla: i\Iůj milej p.
Jene,
muj pán hrozně opilej; zejtra on nebude věděti nic.
Jan Horský, hospodář šatlavy: Když sme vzali Blažeje od Silvestru, přišli sme s ním před duom p. purkmistra p. Kunácc a tu stál p. Václav KroCÍn s pánem,
trestali ho, ze se tak nevážně choval a on před 'nimi ne·
nevázně se choval a p. Václav dal mu přes
šnupku. Když sme mu řekli, aby sobě vázil p. purkmistra a on řekl německy: cistej purkmistr, hunsfut. Já
D'lU
chtěl dáti poliček a pán nedal, že ho sperou ša·
tlayou.
Jiřík Kuchta, služebník úřadu rvchtářského:
Kdvž
sme Blažeje od Silvestru pi'ivedli př;d duom p. purgn;istra, jak se choval, že kordu směl dobýti, předkládal mu
purgmistru, kdyby nebylo Andreasa, služebníka našeho,
by! nezaskočil, byl by mne probodl. Viděvše to Andreas, dobyl kordu, bránil pána svýho. Mluvil mu pán
ty řeCi, jak se směl toho dopustiti na p. purgmistra sáhnouli, jeZto toho jak živo slejcháno nebylo. Pro tož vás
p. rychtáři prosíme, že toho lehkomyslného hanebnýho
opati-íte. Blazej pověděl tak, že taky chce po"ěděli. Páni
mu pověděli tak, aby toho nechal do zítra, az se vyspí,
ze bude jiný mysle. Tehdy p. rychtář pověděl, aby šel,
ze nemá kdy tu státi. Blažej obrátivše se řekl: Tak hunsrut, máte býli purkmislrové, ste hunsfutové, do sich got
~a1<::rament; mám lepší vrchnost, nežli ste vy_
Kozel, mládek od Jana z Vlkanova: Když sou
do domu Jana z Vlkanova, p. purgmistr s p. VácKrocínem, h,heli, prali kamením, ale my nevíme
kdo. A pán běžel doli'! s rapírem a on: co to, co to.
Uhildal pán dob)'tej rapír, že se drží za něj p. Václav a
p. l'urgmistr. A on ňákejBurda Spjělák držel se taky
toho rapíru a p. Jan vida toho Spjěláka, že se dere taky
o ten rapír, uhodil ho přes hlavu, a ten Spělák utek ven
z domu. A když paní sešla dolu, p. purgmistr řekl k paní;
koho ty chováš v domě, že nás chce bíti a mordoA paní zase odpověděla: Pane purgmistre, já nevím,
vás tu chtěl mordovati. P. Jan přistoupil k p.
a řekl: P. purgmistře, ušetřujíce vašeho úřadu,
s vámi krav nepásla. A p. Václav přistoupiv k našemu pánu řekl: Bloude, dejž nám pokoj; já sem tvejm
pánem. A pán dal rapír od sebe staršímu a starší dal jej
mně. Byl neClobejvanej a já jej vundal do vozdu. Ptal
se ho potom náš pán: Co si ty mejm pánem? A on, že
sem tvejm pánem a že tě chci ztrestati, že se tebou bude
desátej káti. A on mu zas odpověděl: Kromě vašeho
ouhdu, že bych takového pána ujebal, ab)' měl bejti
mejm pánem. A manželka p. KroCÍna přistoupila k na~emu pánu a řekla: Muj milej p. Jene, nehádejte se s uím,
ze jest velmi opilej a že neví, co dělá, a že na ráno nebude nic věděti, co jest koliv udělal. A pán můj zase
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odpovědil: Ale milá paní sousedo, že já o žádnou zlou
vuli nestojím, neb já jemu nic neubližuji. V phbytku
mým se na mne trhá a mnou strká, nade mnou se potrásá a chce mne prát. Jakož praví, ze mejm pánem jest,
kromě ouřadu jeho, se toho nebojím, aby mě měl strestati. :Nic víc. A jakž jesti se p. Krocín počal s ním
hádati, hned dal rapír od sebe pryč a z pošv)' nedobejva!.
Regina, šenkýřka od p. Eliáše šmukýře: Když sem
šla do dveří k p. Janovi z Vlkanova a když tam vešel p.
purgmistr a p. KroCÍn a pán se k tomu trefil, že sou vidírali kord ňákýmu tovaryši a Jan z Vlkanova řekl: Tak
milí páni, co se to děj e, pověztež mi. Pomáhal taky toho
kordu vydírati tomu tovaryši. Tehdá pi'istoupila paní Káča
k p. purgmistru a řekla: Tak p_ purgmistře, prosím vás,
račte pověděti, co se to děje.
A on p. purgmistr řekl:
Ty věz, koho ty máš v svým domě, že nás chtějí mordovati. A paní řekla: Však sou u mne jii tři léta a nic
s~m od nich zliho neslyšela.
Tak z Vlkanova přistoupil
k tomu a rek 1 tak k p. purgmistru: Vymínujíc V. Mti
ouřad, p. purgmistře, že manzelka má u tebe krav nepásla ani sviní nehlídala, abyste jí netykali. A zase když
již bylo po tom všem, přistoupila paní Káča Krocínová
a řekla: Můj milej p. Jene, nehněvejte se. Jak můj pán
opilej, on zej tra nebude chtíti o tom nic věděti.

Václav Nevyhasil: Já sem byl v pivováře a když sem
tak uslyšel i vyběhnu taky z pivOl'áru; vidal sem p. purg'
mistra a p. V. Krocína, šel sem,.za nimi az k domu Jana
z Vlkanova, ptal sem se, koho sou to honili a oni mi pověděli, že jakýho pokojníka. I k tomu sem přišel, že sou
vydřeli kord tomu
tovaryši toho pokojníka; i měl
ten kord p. Václav Krocín a p. Jindřich Suknička vzal
jej od p. Václa;'a, potom p. Jindřich dodal toho kordu
p. purgmistru. Zádnýho sem kordu dobytýho neviděl. Toho tovaryše přivedli k p. Krocínovi a on mu dal koliksi
pohlavku. I pfiběhl Jan z Vlkanova i se paní svou, s sladovníky svejmi; tu přiběh rekl: V. j\1. p. purgmistre, co
je toho? A kdyi tak s tím kordem chodil Jan z Vlkanova, ven ho ncdobejval, p. pUl'gmistr řekl: Ty, prej, sousedo věz, koho tu prechováváš. Toho sem nedoslyšel, co
jest mu paní dala za odpověď. A Tan z Vlkanova v~zval
se a řekl: P. purgmistře, netejkejte jí. Jako u vás krav
nepásla. A p. Václay ozval se k ty věci a řekl: Bloude,
mlč ty a dej ty nám pokoj. A on řekl: Nejsem bloud,
chyba tvýho ouřadu, si sám jebák. Potom mu řekl p. Václav Krocín: Víš-li, prej, vlclm, ze sem tvejm pánem.
A Jan z Vlkanova: Nejsi mejm pánem, než]. M. C. a když
ty budeš mejm pánem, já tobě dám ourok. I chtěl na
něho p. Krocín, neZ že mu nedali. A on z Vlkanova řekl:
S těikem před vámi z domu uteku. A potom šli z domu
p. purgmistr a p. Václav. A potom tejl: pokojník spustil
se po streše s kordem a on se na něho domlouval, Jan
z Vlkanova, že mu takovou těžkost dělá.
Tomáš Tanbman, rychtář městský: V paměti mi jest,
pacholek můj Jiřík Kuchta ke mně, abych spěšně
šel, že jsou p. Krocína probodli. Tak já bez meškání sem
šel a ynašel sem p. Krocína spolu s p. purgmistrem p.
Kunácem, v domu ve dveřích státi. Ptal sem se, co jesti
se to zběhlo, i oznámil mi p. Krocín, jakej tu vejboj a
křik se jest stal puvodem nějakého, Herej šnurky dělá,
kterýz má obydlí ev domu Jana z Vlkanova, abych tam
hned šel a do vězení ho vzal, poruCil mi p. purgmistr,
což sem taky učinil. A kdri sem mu oznámil, aby se
mnou do vězení šel, že jest poručení p. purgmistra, on
nezpěčujíc se hned se mnou šel a volal se ku p. purg-
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mistru. Kdež sem s ním šel ku p. purgmistru, poněvadž
pravil, že není vinen a s pánem pro mluvení chce míti.
Přišedše ku p. purgmistru, tu jest ten Blažej německy
mluvil. ze jest žádnýmu nic neublížil, že se mu kvalt stal.
Dosti 'zuřivě mluyil, jsúc opilý, V tom p, Krodn zavřitou
rukou přes hubu udeJ-iL Já oznámil, aby zádných odporuv s p, purgmistrem neměl a do vězení sc mnou šeL
Jdouc on se mnou mluvil ta slova německy, že jest purkmistrem a není hoden jím býti, že jest hunsfut.
Kryštof Max, krejčovský tovaryš: Nejprve viděl sem,
že Blažej Bresler tkaničkář běžel s velikejm kyjem, Z vokna od mý paní sem vyblídaL A tejž Blažej za svejm pacholíkem volal, že tejž pacholík jest jeho zloděj, že by
mu měl ne koliko tisíc ukrásti. A p. Krocín toho pacholíka zastaviL V tom kdy odpověd na to svou dal p, Václavovi Krocínovi, tu taky tejž služebník chtěl odpověditi
p. Václavovi Krocínovi. V tom ho Blažej Bresler uho~il
mezi voči, totiHo služebníka svýho, a p. Krucín odstrCll
Blažeje Bresle od téhož pacholíka a v tom tejž Blažej vydObyl svuj tulich ven a chtěl p. Krocína probodnoutI.
V tom rozundali je od sebe. Potom nějaký pacholík při
šel s kordem a Blažej tomu pacholíku vydřel ten kord
z rukou a vydobyl ten tejš rapír na p, purgmistra a p.
Krocína a na ty všecky, kteří tu přístojící byli, Ale žádný rány neudělal. Potom tejž Blažej domuv jesti šel a jak
p, rlchtář téhož k p. purgmi~tru přived, :a~to jesti. t~n
Blažej řekl k p. purgmlstru: Ze Jest loupezmk na sl1I1lCl
a já chtěl bych srát na tu radu.
34. 1607.
Rukop. Č. 2205 f. 269. (KšaftJana
st. z Vlkanova.) Ve jméno - , Já Jan starší z Vlkanova,
měštěníu Star. M. Pr. jsouce v nedostatku zdraví svého postaven - statek svuoj všecek - při společném zadání s Kateřinou, manželkou mou, zustavuji - . Jehol. jest
datum v pondělí po sv. Bartoloměji 1. Hi94. - Stalo se
v outerý po ochtábu sv. Tří králuv 1607.
35, 1608.
Rulwp. Č. 324 f. 443. V ,domě
sirotku Silvestrových nájemníci: Jan Karer sedlář, Stefan
N. krejčí, Ernst, dvorský písař.
36. 1608.
Rukop. č.1174 f. 311. (Pozustalost
Kateřiny Sylvestrové.) Léta 1608 ve čtvrtek po Početí P.
M. stalo se popsání statku po nebožce dobré paměti paní
Kateřině Sylvestrové z Vlkanova, měštce St. M, Pr" pozustalého, ~ Syn a dcery: Paní Marta, pana Pavla z Pro~
seče manželka
Martin a Alžběta. - Na gruntech ven
z města: Chm~lnice za Košíří ležící. Item chmelnička za
zámkem. Vinice v Košířích ležícÍ, - Dum proti kostelu
Jezuvitskému ležící u Sylvestru řečený, A v něm v svět
nici velké kancelářka, v ní 1 stolček zelený, 1 lužko pod
nebesy s zeleným firhaňkem harasovým, 5 stoluv, na dvouch
koberce, a na jednom sukno černý. 5 stoliček. 2 dlouhé
židle zelený, 1 svícen velký z rohu jeleního O šesti cívkách mosazných, Almara obitá cínem k umývadlu. 12 figur větších menších v rámcích. Okolo stoluv plátna malovaného 5 kusu na stěně přibitého, misníček zelený
s mřížkou. Z světnice jdou do komory 1 lože pod
nebesy žlutý s firhaňkem harasovým zeleným, item lože
pod nebesy s firhaňkem cvilinkovým, 9 truhlic větších a
menších, 1 almara prázdná s mřížkou, 4 vobruče zelený
větší menší. V šneku jednom jdouc z té komory 2
truhly. Svíeen mosazný velký, kter~na mazhauze zavěšený
byl, s kozlovými rohy. Item z též komory jdouc do jiné,
4 lužka bez nebes, 1 truhla velká, 1 truhla menší, 1 almara velká na dvě strany se odvírá, 1 kotel měděný do
lázničky. - Od šatuv vinutých a ložních pernatých 8 cejch,
10 prostěradel, 12 plachet, 14 po pul třetí pulce, 22 cej-
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šek, 15 cejch na polštáře, 10 ubrusuv, 8 ručníkuv, 2 polštáře, 4 podušky a peřinky povlečeny, 2 podušky ne·
povlečeny. Na kucharčiným lozi 2 podušky povleceny, 1
peřinka nepovlečená, 1 poE,tář nepovlecený, 4 podušky
nepovlečeny, ~. polštáře nepovlečeny, :d peřinky v pultřetí
poli nepovlečeny, 1 větší nepovlečená Na loži nebožky paní
mateře polštář povlečený, 2 peřinky po pul tretí puli, 2
podušky, 2 polštáře, 2 podušky, 2 peřinky. Na jiném loži
2 polštáře, poduška, pehnka, Item na jiném loži polštář,
2 podušky, peřinka, 5 kusu peřin AlZbětiných. - Od
nádobí cínového, měděného, mosazného našlo se: qnového 3 1/ 2 c., měděnýho 1 c" mosazného 1/2 e. - Saty
chodící nebožky paní Kateřiny Sylvestrové. Damaškový
šorc burákový šlofpelc, tupltykytová sukně, buráková
suk;ě, šamlatový mantljk, ferštatová sukně, plátěnná putnička. tři životky. Saty chodíCÍ a některé okrasy panenské, které panna Alžběta za sebou má, 1 prostěradlo
s tkanicí, 1 cejcha na svrchní peřinu s tkanicí, 1 cejška
na podušku s tkanicí, 7 ubrusuv, item 1 cejška na
podušku s tkanicí, 2 prostěradla s mřížemi, sukně damašková černá, 2 barevný damaškový, 2 damaškový
mantlíkv s sobolí, mantlik dupltykytový barevný s zlatými
tkanice,"ni, 2 pasy stHbrný orumpanlovým dílem, pás ře·
tízkovým dílem stříbrnej, 2 korunky perlový, čepec perlový s štefty, čepec perlový s granáty, čepec zlatej s uzlič
kami, 60 loket plátna, pas pozlacenej šteftovej, 3 pentliky perlovy s Meltami, karmazínový šorepelc černý,
mínový mantlík, borakovej mantlík, sulme tykytová černá,
sukně tupltykytová zelená, boráková sukně zelená, šlofpelc šamlatový černý, futro lalokový, II lžic stříbrných.
_ Šaty chodící Martinovy. Smutkový šaty i s pláštěm,
kalihoty aksamitovy černý, kolár vochodilý, suknička soukenná popelatá, kalihoty též soukenný popelatý, pláš! englického sukna popelatý, kabát mořský barvy tykytový,
kabát tykytový popelatý, - Vejprava, která na onen čas
panně, nyní paní Martě Hadové od nebožky paní Kate:
řiny z Vlkanova dána byla: Předně dáno na hotové sumě
500 k. míš., šatllV ložních s jednú postel vetší s povlaky
jedněmi a s černým vyšíváním,
Item: s druhou postel
menší šatuy ložních též s íedním povlecením, a vyšíváním červenÝm. 3 sukně damaškový, 2 sukně tykytový,
mantlík ka;'l1azínový s soboly starými, mantlík damaškm'Ý
starý, v kterým za dětinství svého chodila, mantlík da:
maškový letní nepodšitý novi, mantlík tykytový stary
spadalý, 1 šorcpelc damaškem černým povlečený starý a
vetchý 2 sukně muchejrový k šednímu dni, šorcpelc druhý čer'vený tykytový starý, který byl dělán před 16 léty
k veselí pana Jana Behma, čepec perlový, 3 pentlíky,
mezi nimi 2 šteflový a jeden perlový, 3 pásy stříbrný,
mezi nimi jeden pozlacený, 3 prstýnky zlatý, 2 orumpanty zlatý, řetízek zlatý malý,. 2 c. nádobí cínovýho, 10
ubrusu tenších tlustších, 10 rueníkuv téz tenších tlustších,
12 ~echlíkuv, 1 šlofpelc tykytový nový, futrem starým
podšitý 2 karkule, jedna s štefly a druhá s šmalcem,
staré p~ní mateře byla. 20 dukátuv, ty jsou paní .J\Iartě
ukradeny 1 nožnice stříbrný, 4 prostěradla s tkamceml,
8 cejšek: 4 plachty, 4 cejchy. Item 3 truhly, 2 vykládaný a třetí malovaná.
Pan Pavel z Proseče, nadepsané paní Marty manžel,
přijal k sobě 109 věder 12 pinet vína na vinic! n,ebožky
paní Kateřiny Sylvestrové v létu tomto 1608, Jakz z poznamenání p. písaře J, Mti ouřadu purgkmistrovského vyrozuměti se muže"
Léta 1608 fer. 6 post Martiny 14. Novcmbris k zádosti p. Pavla Hada z Proseee, měštěnína Starého Města
Pražského, sfizírováno jest víno mladé z vinice někdy p.
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Kateřiny, po p. Janovi z Vlkanova pozustalé vdovy a již
též z tohoto světa sešlé, v Mezihoří košířským ležícÍ. Našlo
se ho nádob ctrnácte, ut sequitur. No. 1. - 5 v. 24 p.
cervenýho, 2. - 8 v. bíiého, 3. - 7 v. 24 p" 4. - tl v.
24 p., 5. - 7 v., 6. - 10 v., 7. - 9 v. 16 p., 8. - 6 v.
24 p., 9 - 6 v.28 p" 10.-lOv., ll. - 7v., 12. - 6v,
24 p., 13, - 6 v. 24 p., 14. - 10 v. 16 p. Suma 109
v, 12 pinet'.
V menším pokoji nadepsaného domu lužko pod nebesy s zeleným firhaňkem, 9 figur větších a menších
v rámcích, štoček z bílého kamene, 1 židla kuží povlečená dlouhá, 5 kusu malovaného plátna okolo stěny, pulpit. Na mazhauze stul starým kobercem přikrylý, mandl
velký, 3 rohy jelení, rohy losový, svleen mosazný preso'
vaný, figura stará, židle červená, almara velká červená.
V kuchyni 19, rožnuv velkých, malých, 5 železných rendlíku. - Pod krovy pekáč, jak se ním pečeně obrací, 1
lože prostý rozbitý, 3 sudy prázdný. - V komoře jedny
7 sochoru železných k potřebám chmelničným, 1 hever
k vínu, 3 svícny na dřevě zavěšený, 4 sudy prázdný, 1
truhla, a v ní hrachu něco, 1 truhla a v ní hrušky sušený' - V 2. komoře 1 lože prostý prázdný, 2 kolovrátky. - V síni ve sklepě lože velký, na něm jablka, po
zemi též jabka, truhlice železná, v 1 truhle též jablka,
1 almara velká, V piterně 2 stoly cervený, stolček
dlouhý, v kamních hrnec, 3 stolice dlouhý červený. V pitemě druhé 3 štocky, 2 stoly a koliks stolic. V sini téhož domu 3 štoky dlouhý, 1 stolice dlouhá, item
5 stolic, stul, almara černá, 12 korbelUv kozených k vohni.
- V sklepě pod zemí 3 sudy vína červenýho plný. V sklepě na dvoře pivo bílý, z kteréhož co se po smrti
nebozky paní Kateřiny Sylvestrový našlo a zustalo, týz p.
.Martin práv býti chce. - Na sejpce 3 slady bílýho, 5
strychu pšenice, 9 nuší chmele, 5 strychu ječnýho sladu.
P. Martin přijal k sobě <> sudu v piva hořkého a 6 bílýho.
- V sladovně 14 pytlu. V klášteře v komoře ze dva vary
suduv k pivu hořkýmu, z jeden var suduv k pivu bHýmu.
V komoře na dvoře 1 dvéře železný, 2 kotly k praní
necky, 5 konví dřevěných, putna, 5 škopku, necičky,
kolovrátek, šentyš, provaz dobrý k spouštění piva do sklepu, item provaz horší. - Na haldě dříví, co
sc ho najde. Ve sklepě pod zemi na dvoře jablek nel11,1l0.
Dluhův po neboi"ce paní Kateřině Sylvestrové z Vlkanova našlo se: Paní Cernínový 1000 kop, paní Hradický
1000 kop, p. Pavlovi 1000 kop, paní Kořenský 300 kop,
panně M"rušce 200 kop, p. Tuchmanovi 350 kop, p. Matoušovi Figalovi 200 kop, paní Alžbětě 270 kop, p. Václavovi Chocholovi 200 kop, do Brodu Andělovi židu 130
Za týmž Andělem židem zustává v té sumě 130 kop
1 pás pozlacený, item 1 pás stříbrný, a Alžbětiny
dva. 1) koflíku, 1 stříbrný noznice, 2 orumpanty zlatý, 2
prsteny. Jeden s dyamantem a druhý s zaHrem. Rabovi
zidu 100 kop, Faytovi 50 kop.

Dodatek k tomuto domu č. p. 185a:

1. 1434, 16. května, Rulwp. č. 90 j. 3, Jarossius
pellifex et Martha e. domunculam, que sita est inter domos prefati Jarossii ex una et Jire frenificis parte ab altera erga Lazarum, natum relicte Cantoris, tutorem et
commissarium do mine Elscze, relicte Pesoltonissc, pro
tribus s, gr. Act. fer. V. ante Pentecost.
2, 1439, 28. února. Tamtéž f. 32. Jarossius pellifex e, ortulum silum inter domos olim relicte Pezoltonisse
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ex una et prefati J arossii parte ab altera, qui ortulus fuit
domine prefate Pezoltonisse, erga Lazarur". natum Cantoris, pro una sexagena. gr. lali sub condicione, quod si
et in quantum eveniret et domina regina regni Boemie
in possessione bonorum suorum esset et i11um ortulum
habere vellet et prefatum Lazarum ant heredes et successores suos pro eadem impeteret, ex tunc prefatus J arossius. heredes aut successores sui debent de eadem viceyer;a, vel cui prefata d. regina mandaverit, condescendere.
Act. sabbato ante Reminiscere.
3, 1467, 9, prosince. Rukop. č. 2119 f. O 10. Ve
jméno božie amen. Já Marta, vdova po nebo Jarošovi kožišníku, měštěnínll St. M, PL, vyznávám tímto listem etc.
ze ačkoli z dopuštění boiieho nemocna jsem - pornč
níkóm mým - porúčiem, aby duom len muoj, v němž
bydlím prodadúce, vydali z toho k sv. Mikuláši v St. M.
na monstranCÍ II k. gr., k sv. Janu tudiež II k. - Dále
- pás muoj střiebrný k sv. Jiljí, aby z něho puška k tělu
božiemu udělána byla. Domek pak muoj malý, kterýž při
nadepsaném domu mém jest, ten Jindřichovi kožišníku
s dietkami jeho mocně odkazuji, kromě však studnice
a pryvetu, neb chci aby to při druhém domu mém,
v němž bydlím, zuostalo. Act. fer. lIlI. post Nicolai.
4. 1580.
Desky zem. větší Č, 20 f. P 30.
Rudolf II. - ráčil z plnosti moci a zvláštní milosti, jako
~rál Ceský, dum v St. M. Pr., jdouce k mostu řečený
Siručkovský (?), který" se právem městským šosovním řídí,
Bohuslavovi Ojířovi z Očedělic, radě při ouřadu nejv.
pnrkrabství Pražského, a Kateřině m. j, osvoboditi a dě
dičně k dědictví dáti ráčil. Act. v outeri po sv. Matěji.

Číslo pop. 185b.
(Dum Širučkovský.)
Viz předešlý di"m č. p. 185a.

1. 1517, 31. §rpna. Rulwp. Č. 2108 f. 209. Svata,
vdova po Jiříkovi Siruckovi zusta!á, vzdala duom svuj,
v kterém} bydlí, s pokojem, leiící podlé Jana hřebenáře
a Jiříka Sípare obostranně Janovi, synu svému, a Kateřině
m. j. Act. fer. II. ante Egidii.
2. 1545, 25. června. Rukop. č. 2117 f 65. Jaroslav z Mutěnína zlatník k. d. mezi domy pasířovým a Silvestrovým od poručníkuov sirotkuov po někdy Janovi Silvestrovi za LXXV k. gr. Při tom i to oznámeno: Jakož
jest zeď po pl'avé straně jdúc do téhož domuJarosl';vova,
na kteréž světnice a kuchyně paní Kateřiny [z Chvojenče]
leží, ta má býti společní. A ten žlab na té zdi ldící na
společný náklad klásti mají. Též tok vody, kterajž spadá
z domu Jaroslavova a teče pod maštal paní Kateřiny, ten
tak před se jíti má. Což se pak záchodu dotýce, ten tB
společný býti má. Act. fer. V. post Joh. B,
3, )549, 30. října. Tamtéž f. 193. Jiří Drsín z Vla·
doře a Zofka k. d. od Jaroslava z Mutěnína za. 137 1/2 k.
gr. č. Act. Hll. post Simo et Jude.
4. 1552, 28. července. Tamtéž j. 277. Jan z Litrbach zlatník a Anna k. d, mezi domy Václava pasíře a
Sil vestrovým od Jiříka Ursína z Vladoře za CL k. gr. č.
Act. fer. V, post Annam.
5, 1572,
Rt/kop. Č. 1057 j. 23. (Svědomí
mezi Annou Konstantinovou a Evou Zvoníkovou,) Anna,
Havla Pohorského dcera, svědčila: Když sem na váze
67
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stála, táhla sem vodu; téhda tu Zvoníková šla mimo putno(!);
putna stála na stolici. Nechci já prayiti, že by vzala, nez
nesla v levý ruce nějaký šat a vrhla jej do řeky. A po
tý hned se kasala a máchala jej. Potom šla z vody a zlatníci se hned ztratily rukávce. Zkřikla, že rukávec nemá,
neb bylo mnoho šatu yymáchanejch, a řekla: Co sem tu
právala, nikda mi se nic neztratilo. Já řekla: Kdo jest
podle vás máchal. Ona prej, ta Zvonice břichatá. I prosila mne abvch s ní šla s zlatnicí, kde bydlí Zvonice.
Já s ní Šla k' Kaprovum, 'kde ona byla a prala šaty. I našla zlatnice svý rukávce a dala jim, prej, ještě na pivo.
Anna Čechová zlatnice: Prala sem vedle vody u ře
ky, vstavila sem putnu na štok a byly v ~í čtyry kusy.
I vzali mi rukávce nejlepší, nevím kdo. Nez prah tu Kaprovic kucharka a Eva Zvoníková nejblíž tu byla vedle
putny. Potom sem já šla domu; po malý chvíli šla sem
zase, že sem ztratila rukávce. Prosila sem Kaprovic kuchařky, aby pohleděla, jsou-Ii mezi jejími šaty., Ona ,pr~j:
Pohledejte. I nebylo tu mc. Potom po maly ChVIl! sly
obě dvě, i Eva Zvoníková, domu, neb pomáhala kuchařce
práti. I nebyly mý rukávce mezi Kaprovic šaty. I šla sem
k Kaprovum, prosila sem paní Marty, p. Kapra dcery,
aby pohledala mezi šaty. Kucharka přišla dolu, řekla:
Paní Anna, dejte koláč, povím vám o rukávcích. Panna
Marta pak přinesla ty rukávce doliL Já dala kuchařce dva
krejcary na propití.
6. 1585, 23. ledna. Rukop. č. 2205 .~ 48. (Kšaft
Jana Čecha zlatníka.) Ve jméno - . Já Jan Cech zlatník
nejprvé Anně, manželce své, poroučím a dávám duom
svuj se vším nábytkem a ji mocnou hospodyní nad tím
mým nade vším statkem činím, aby ona vládla a opatrovala až do svý smrti a po její smrti, jestli co zustane,
aby to spadlo na mé dvě dcery, na Kateřinu a na Johanku aby se o to přátelsky podělily. - Datum ve čtvrtek
Na n~be vzetí P. M. 1583. (Vysvědčeno v středu po sv.
Anyžce oc 85.)
7. 1590, 22. srpna. Rukop. č. 2112 f. 342. Jiříka
Šmída kožešníka a Johanny m. j. vzdání manželské statkuv. Act. fer. HU. post AssumpL M. V.
8. 1597, 16. ledna. Rukop. č. 2148 f. 32. Jakož
i est veliké nedorozumění vzniklo mezi poctivou paní Kateřinon, vdovou po p. Janovi z VI.kanova, a p. Jiříkeu;,
Smídem kožešníkem Johannou m. j., a to takové, kdez
od starodávna z do~u p. Šmída tok vody deštové do trativodu gruntu paní Kateřiny jest vzcházel a v témž trativodu táž voda s jinejmi nečistotami bez klízení sou k zmaření přicházely, těchto pak let týž trativod souc zanešený
gruntum p. Kateřiny zvláště nepožívaly přeplňováním a
do dvoru jejího tečením škodu velikou činil. I aby z takových ou trat na týž trativod klízení sjíti mohlo, takto
jsou smluveni, že táž paní Kateřina dovolila nový tok vodv skrze svou zeď a do dvoru svého uvésti, ale aby toliÍw voda dešťová svuj pruchod měla. Stalo se ve čtvrtek
po sv. Štastným.
9. 1600, 16. března. Ru7wp. č. 2113 f. 161. Blažej
Presl tkaničkář a Marta z Warty m. j. k. dům vedle domu téhož Blažeje Presle a ISateřiny, po někdy Janovi
z Vlkanoya, vdovy, od Jiříka Smída kožešníka a Johanny
m. j. za 825 k. gr. č.
10. 1607, 15. listopadu. Rulwp. č. 1174 f. 253.
(Pozustalost Blažeje Bresle tkanickáře.) Ve čtvrtek po sv.
Martinu stalo se poznamenání statku, přitom i pošacování
věcí k handlu náležejících, po neboztíkovi p. Blažejovi
Breslovi tkaničkáři pozuostalejch, a to takto: Předně Zuzanna nezletilá z poslední, Justyna a Anna dcery, a Kašpar Melichar, syn nebožtíka z prvnější manzelky pozuo-

xxv. 'V ulici

Karlově. -

xxv.

Č. p. 185b.

stalý, sirotci. Item 2 domy vedle sebe ležící. Ten
v němž bydlel jest koupenej za 825 k. gr. c., a druhý
za 850 k gr. č., jsou oba zouplna zaplaceny. Item v krámě téhož domu, v kterémž nebožtík bydlel 3 almary, a
v nich se našlo toto: Nejprve pět škaret benátského
hedbáví, rozličné barvy, jedna škarta za 22 fl. 30 k., 51/2
škaret a 16 lotu benátského hedbáví rozličné barvy, jedna
každá škarta za 22 fl. 30 k., šest lib. a 29 lotu černýho
benátskýho hedbáví, jedna každá libra za 8 fl. 45 k.,
2 škarty 1 lib. a 12 lotu pelle, jedna každá škarta za
17 fl. 30 k., 1 lib_ a 20 lotu černého oršeje, libra za 9
fl., čtyry škarty a dvacet lotu superfein barevného floretu, škarta za 10 fl. 15 k., 2 lib. 26 lotu černého superfein floretu jedna libra za 4 fl., II škaret a
lib.
floretu rozličdé barvy, škarta jedna každá za 6 fl. 22 k.
3 d., jedna libra a tři loty tělný barvy floretu, libra za
7 fl. Latus facit 498 fl. 46 k. 1 d.
Item 3 škarty 1 lib. a 16 lotu communis floretu, jedna každá škarta za 5 fl., 1 škarta a 13 lotu černýho
galetu jedna škarta za 10 fl. 45 k., item 17 lib. štepseidu 'a benátskýho hedbáví rozličné barvy, libra za 10 fl.
30 k. 10 lib. a 22 lotu frankfurtského hedbáví a štepseidu 'rozličné barvy a flekovauého, jedna kazdá libra za
8 fl., 23 lib. vlaských atlasových a aksamitových tkanic,
jedna každá lib. za 3 fl., 4 lib. španielskýho soukanýho
hedbáví rozličné barvy, iedna libra za 12 fl., 3 lib. 24
lotu všelijakých černých' hedbávných franslu, jedna každá
libra za 9 fl. 20 k. 5 lib. a 24 lotu polouhedbávných
franslu 1 lib. za 4 fl. 40 k, 3 lib. 24 lotu vostřizek polouhedbávných, a hedbávných franslu rozličné barvy 1 lib.
za 2 fl. Latus facit 482 fl. 1 k.
Item jedna libra vostřižek polúuhedbávných franslu
všelijaké barvy za 2 fl., 3 tuzny méněji jednoho páru
čapratku hedbávných zelených, jedenkaždý tuzent za :35 k.,
12 tuznu a 8 páru čapratku s stříbrem a zlatem, Jedenkaždý tuzent za 2 fl., 3 tuzny černých čapralku s slřapcy~
vázily 2 lib., jedna každá libra za 17 fl. BO k.: Hl tu:n~
a 6 páru čapratku všelijaké barvy hedbávných, Jcdenkazdy
tuzent za 48 k., II páru hedbávných capratku s střapcy
a s stříbrnými síťkami, jedenkaždý pár za 1 fl., 1 tuzent
a 1 pár popelatých čapratku hedbávných za 4 fl; lt~m
19 tuznu a ctyry páry polouhedbávných uherskych capratku všelijaké barvy, jeden t~zent ~a 45 k' 4 tuzny
černých hedbávných uherských capratku, J ed,en tuzeont :a
1 fl. 30 k., 1 tuzent uherských hedbávných capratku Inebíčkovy barvy za 1 fl. 30 k. Latus facit 129 fl. 47 k.
Item 9 'tllznu a 8 páru malých čapratku uherských
hedbávných, jedenkaždý za 30 k., l~ tuzn~v maličkých
čern)'ch hedbávných čapratku s malýmI lmofllckanu. T~
zent za 30 k., škatule jedna a v ní některé kusy všehjakých krajku hedbávných barevných za 5 fl. Item 4 knoflíky hrubý hvězdový hedbávný všelijaké ?ar;y na p?stel, jedenkaždý z nich za 2 fl., na. 127 Clvkac!" b.enatskýho hedbáví všelijaké barvy 2 hb. a 24 lotu,. Jedna
libra za II fl, 15 k. Item 12 lib. atlasových tkamc, které se na váhu prodávají zdejšího díla, na deštkách, 1 lib.
za 9 fl. Item 4 líb. černých tkanic všelijakých, kteří se
též na váhu prodávají, na delítkách, jedna libra. za ~ fl,
9 lib. černých atlasových a karmazínových tkamc téz na
deštkách, a ty se na lokte prodávají, 1 lib. za 20 fl. Item
44 líb. a 16 lotu tkanic všelijaké barvy benátského hedbáví, jedna každá libra za II fl. 15 k. Latus facit 882 fl.
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Item 5 lib. floretu tkanic, jedna libra za 3 fl. 30 k.,
4 lib. (Talonu na dešlkách francouzských, rozličné barvy,
1 lib.
II fl. a 15 k. Item 5 lib. polouhedbávných hlad-
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kých lkanic ve čtyrech papřích, jedna každá libra za 6 fl.
Item 2 Hb. 16 lotu ve třecíh papířích hladkých hedbávných barevných tkanic, jedna každá lib. za 12 fl. Item
II lib. v jedenácte papířích černých frankfurtských tkanic hedbávných v kusích tolíko, jedna každá lib. za 8 fl.
Item 5 lib. 9 lotu frankfurtských tkanic v jednom bílým
jedna každá lib. za II fl. Item 2 lib. 8 lotu čerpolouhedbávných tkanic ve dvou papířích, jedna libra
za 5 fl. Item 10 lib. tkanic na šnyty všelijaké barvy benátského hedbáví, 1 lib. za 8 fl. Item 2 lib. neapolitánských ouzkých tkaniček barevných, jednakaždá libra za
14 fl. 45 k. Latus facit 391 fl. ó5 k.
Item 5 kusu šnytu hedbávných se zlatem a stříbrem
v
papířích vážili 3 lib., jedna libra za 14 fl.
Item
všeiíjakých obecných polouhedbávných a harasových tkanic rozličných barev, jedna libra za 2 fl. 30 k.
Item 6 lib. tělný barvy týchž tkanic, jedna každá libra
za 3 fl. Item jeden papír s vokrouhlejmi tkanicemi čer
nými polouhedbávnými vážil 3 lib., a jedna každá libra
za 3 fl. Item jeden papír s vokrohlejmí hedbávnými tkanicemi, vážil 24 lotu, jeden každý lot za 15 k. Item 2
papíry uherských tkanic, vážily 3 lib. a 1/2, jedna libra
za 9 fl., jeden papír nestelgarnu vážil 16 lotu, přijde za
nčj 4 fl., 13 papíru neapolitánského hedbáví všelijaké
vážily vídenské váhy 5 lib., jedna každá libra za
5 aksamitových pytlícku černých po 12 k. Latus
[ad
fl.
Item 3 člvrti lokle černýho hladkýho aksamilu za
2 fl., jeden papír falešných zlatých tkanic a stříbrných,
váZííy 4 lib., jedna každá libra za 3 fl., 8 šnur k plášťum černých hedbávných za 1 fl. 30 k, 6 černých strapcu hedbávných, váží 12 lotu, jedenkaždý lol po 18 k.,
3 tuzny uherských čapratku za 9 fl., ve 4 škatulích našlo
se hedbávných knoflíku všelijaké barvy jmenovitě 4280
a 30 tuznu za 1 kopu míšo počítaje. Item v jedné
38 tuznu uherských knoflíku, a ty jsou šacovány
za 8 kop. míšo Item v jedné krabici opčt 340 tuznu stří
brných a zlatých lmolHku, a ty jsou za 40 kop míšo šacovány, v jedné krabici hedbávných stuh 4 grošle rozlič
ných barev, jeden grošI rozíičných barev stuh za 3 fl.,
bavlny na dvouch policích padesáte liber, jedna každá
libra za 18 g. Latus facit 276 fl. 16 k.
Item na vokřínku nalezeno dukátu 5, l1užky, 2 zá·
ilem 2 závaZí zlatý, jeden stul dlouhej, 5 váhy promenší a větší, jedna štětka, a 2 stolice kožený,
železný k řemeslu. Item hřeben jeden želc:ný též k řemeslu, na němž některý loket černých franslu v díle.
Suma všeho zboží v krámě uciní 2888 fl. 38 k.
4 d.
V sklepě zadním: stolček černej malej a 4 police,
na nichž se toto našlo: Nejprve lb lib. uncového zlata
dobrého, jedna každá lib. za 17 fl. 45 k., 14 lib. stříbra
též uneového dobrého, jedna každá lib. za 16 fl. 45 k.,
lib. 24 lotu vídenský váhy zlatých a stříbrných tkanic
a sítek, jedna každá libra za 32 fl., na cívkách 2 lib. vírlenský váhy stříbra a zlata, jedna každá libra za 32 fl.
Item 2 lib. 1 čtvrt předeného zlata, jedna každá libra za
17 fl. 45 le, 1 lib. 12 lotu zlata a stříbra bitýho, za to
50 fl. Item 4 štuky prostý tykyty \. papířích
354 bratcí, jedna každá bratce za 17 fl. Latus facit
1450 fl. 58 k.
Item 3 štuky flekovaný tykyty, drží 273 bratcí, jedna každá za 10 k., ye dvou papířích cernýho karmazínu
41 loket, jeden kazdý loket po 2 fl., 1 celá štuká žlu·
té ho damašku drží 100 loket pražských za 300 fl. Item
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7 lib. a 19 lotu popelatýho neapolitánského hedbáví ve
14 papířích, jedna každá lib. vídenský váhy za 13 fl.,
4 lib. 18 lotu vídenský váhy cernýho neapoíitánského
hedbáví v osmi papířích, jedna lib. za 11 fl., 16 lib. a
16 lotu vídenský váhy španielský baury ve 49 papířích,
jedna každá libra za 2 fl., 8 páru punčoch harasových
nových 12 fl. Item 2 lib. tělný barvy benátskýho hedbáví ve dvou papířích, každá lib. za 8 fl. Latus facit 602 fl.
22 k.
Item nějaký capratky a fransle se zlatem a stříbrem
za 190 kop. mÍŠ. Item 54 lib. a 14 lotu popelatejch neapolitánských tkanic ve 44 papířích, jedna každá lib. za
14 fl. 45 k., 54 lib_ 24 lotu černých neapolitánských
tkanic ve 47 papířích, jedna každá lib. za 12 fl. 45 k.
Item 39 tuznu hedbávných čapratku, jedenkaždý tuzent
za 48 k, 4 tuzny na zpusob hvězdy též čapratku hedbávných, jeden tuzent za 1 fl. 30 k., jeden tuze nt harasu
všelijaké barvy za 9 fl. Item jeden celej palik bavlny
nebitý ještě v celosti zuostávající za 88 fl. 30 k. Facit
latus 1746 fl. 16 k.
Suma všeho zboží ve sklepě učiní 3799 fl. 36 k.
A tak suma sllmarum za všecko zboží v krámě i ve
sklepě zuostávající uciní spolu 6688 fl. 14 k. 4 d., na
mÍšo učiní jmenovitě 5732 kop 46 gr. 6 d. vše míšo
Item ve sklepě vedlejším zadním: postel zelená pod
nebesy, kámen závažní o 25 lib., 2 stolice malý dřevěný.
Dole v síni; stuol a jedna stolice zelená, mandl,
jedna prázdná almara k chlebu, a jedno kolo větší k ře
meslu. - V sklepě dolejším suchým pod zemi všelijaké
dřevěný nádobí a potřeby domácí. V spižírne štoček
malý, 4 pánvičky, 2 lžice železný, 5 železných kozlíků,
8 sviec voskových na holích, a 8 bez holí, 1 vohřívadlo
železný, hrnec másla k potřebě, a 2 špulíře železný.
V světnici první: 5 knihy in folio, 6 in quarto, 18 in
sedecimo et octavo, 3 stoly, 4 kožený stolice, židlička,
umývadlo cínový s almarou, 3 maličký figurky v rámcích,
6 flaší sklených s voctem, a police malá dřevěná u kamen. V almaře menší v světnici; hřebínek slonový
stříbrem obitej, celá štuka Kmentu, dva kusy cvilinkového
plátna k ubrusum, jeden ručník, 4 kousky mandlovaného
plátna zbytky, 2 kousky vlaskýho plátna, kus plátna domácího načatý, a 2 kousky malý též domácího plátna. V kuchyni před touž světnicí: 3 moždíře mosazný, mě
děnice měděná, a 3 mosazný měděnice, 2 kotly hrubý,
a 2 hrnce též hrubý měděný, a 2 menší, škopíček mě
děný, vanička a 2 pekáče měděný, 9 kotlíku měděných
menších, větších a prostředních, 2 vohřívadla měděný,
košík plechovej, 16 slánek plechových, 4 mosazný svícny,
a vohřívadlo a kruh mosazný pod mísy, item 25 pokliček
plechovejch. Jedno vohřívadlo železný, kozlíky jedny na
vohniště a jeden kotel na ryby měděný a 13 rožnu a 5
roštu železných, 2 Eice železný, a 16 slánek dřevěných.
- Ve sklepě na proti té světnici; 2 pouzdra k ručnicí,
4 kordy, jedna halapartna, I voštip, tobola jedna, a 2
figurky s firhaňky. Item 4 flaše sklený v pouzdře. Truhla
nízká žlutá, a v ní se našlo: 46 mis prostředních a vět
ších cínových, a 16 misek menších též cínových, 6 tuznu
taléřu, 6 šálů na nožičkách, mříže cínová. 2 umývadla
s měděnicemi, plátek, 2 umývadla visutý, 4 slánky, 19
místiček na vejce, 4 řapky, truhlicka na puc1icht a vani·
čka na máslo, 32 konvic cínových, 6 svícnu, 4 džbány
svíčkami, 2 hrnečky cínov)', koflík, 6 flaší cínových a
cedidlo cínový. - Item truhla žlutá za dveřmi, a v ní:
J edenácte prostěradel tlustých, 6 tenkých, 18 cejch tlustých a 22 cejch tenkých hrubých a jedenácte cejšek na
podušky a polštáře též tenkých, 16 cejch na polštáře
67"'
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tlustých a 12 malých cejšek tenkých. Item 3 malý dětin
ský prostěradla. - V menší truhle vedlejší: Deset ubrusů, 13 ručníků tenkých, 2 tuzny scrvitů, II cechlíků tenkých, a 49 šátků a plínek. - V truhlici ještě menší: 4
roušky pod hubu ženský, a 6 na čelo. - V truhličce ze·
lený maličký: Patnácte čepců plátěných bílých. - V truhle
větší u vokna prvního: aksamitová čepice, čtyry klobouky, galioty a kabát filozýnový starý. Item I galioty a kabát borakový černý, kabát karmazÍnový a galioty damaškový starý. Item smutkový kabát a galioty nový, item
dvoje galioty filozýnový a jeden kabát karmazínový. Item
galioty a kabát meilandskýho sukna, kabát a galioty pomezýnový letní, kollár a galioty aksamitový černý, a mo·
draci k tomu s karmazínovými rukávy, item filozýnový gaHoty a kabát bodenej, item kollár a galioty mozýrovanýho
aksamitu, a barchanová moderacÍ s karmazínovými rukávy,
item plášť černýho dobrého sukna, a cernej též soukený
starý, 1 čepice červená, 2 páry punčoch hedbávných starých a pár harasových též černých, feldceug tykytový Kašpara Melichara Bresle, item roucha stará křticí a 6 kusů
firhaňků tělný dupltykyty, 1 futro popeličí a kůže kordobanská, 2 kožichy tykytový dětinský podšitý. - Víceji
jedna truhla žlutá hrubá u druhého vokna a v ní: sukně
soukená smutková ženská, šamlatová 3ukně černá, sukně
tlačeného karmazínu s živůtkem, popelatá sukně damašková, černá dupldamašková sukně, mochejrová sukně hře
bíčkový barvy, sukně černá mozírovaná, černá dupltykytová sukně, černá kanavacová sukně, tamínová černá, a
boraková sukně, kožich jeden votáhlý borákový, kožich
borákový černý jeden, šorcpelc damaškový fialové barvy,
černý dupldamaškový šorcpelc, kožich popelatý barchanový a punt kožichový, 2 kabátky borakový, a i<;,den damaškový živůtek, a aksamitová tkanice jedna. - Srejptyš
za luožem, a v něm: majestát nebožtíkovi p. Blažejovi od
J. Mti Cé daný, listzachovaCÍ na pargameně Jana ucedlníka, frajpryf nebožtíka p. Blažeje. A v krabičce 2
půlkoruny, item 9 šedesátníků, 52 krejcary, 8 tollarů celých, a 9 grošů s ouškami, item 3 kamínky zelený do
stříbra vsazený. Luože pod nebesy žlutý s firhaňkem
a s almarou. A v almaře jeden načatý kus kmentu, II
cechlíku, 9 košilí mužských a 6 ženských, 7 karkulí, 12
párů střevíček plátěných a 6 párů punčoch též plátěných,
II šátků prostých, 2 klobouky ženský, jeden štepovaný
a druhý z bobrových vlasů, 2 karkule aksamitový s šmelcem černým, item košíček maličký s krajky a jednou uncí
zlata, 4 koflíky stříbrný do sebe vcházející, dva pozlacený, pečet stříbrná, a sekryt též stříbrný, prsten zlatý
s erbem, 5 prstenů zlatých, kousek řetízku stříbrnýho II
II lžic stříbrných, a to že nálezí sirotkům nebožtíka p.
Vojtěcha z Warthy. Víceji v též almaře našlo se 100
rúch ženských, a 60 čepců, item 27 naušníků, item zelená krabička s krajky, a v košíčku malým 2 puoli nydrlantského plátna. - Item malá truhlička v též almaře, a
v ní některý krajky zlatý, 19 čepců se zlatem a stříbrem,
a 3 s hedbávím vyšívaný pěkný. - Item šrajptyšek malý
a v něm: 5 pozlacených pasů stříbrných větších, a 2 menší
též stříbrný, pás na aksamitě mosazný pozlacený, 3 nožnice stříbrný s nozmi dvě a jedna bez nožů, 3 stříbrný
loubky pozlacený, 4 pentlíky a 2 korunky, malý řetízky zlatý
2 a jeden hrubý též zlatý, 2 páry armpantu zlatých, šnura korálů s zlatým grošem jedním. - Víceji v jedné malý kra·
bičce: 3 čepce zlatý a některý loket zlatých krajků, památka
narození stříbrná, malý jilcíčky stříbrný pozlacený a sedm
prstenů zlatých, jeden pentlík zlatý šteftový s perlami,
věnec, tři čepce zlatý, dvě karkule aksamitový s černým
šmelcem, čtyry rouchy se zlatem a jeden čepec se zlatem
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vyšívaný, tři pásy stříbrný, mezi nimiž jeden pozlacený.
více]! jeden mosazný též pozlacený; item v týž almař~
jeden pár rukavec, dva kusy krajku, na cívce něco stříbra
jeden papír nestelgarnu a hedbáví, víceji 13 čepců z ne:
stelgarnu v vytahovadlích, 16 ručníků a 8 ubrusů. Item
v dlouhým ouzkým při truhly u luože 3 nožičky' k sloupkům voskovým a vosková svíce. Item luožko malý dítětcí
s mřížkami a truhlička prostřední vedle téhož lužka žlutá
a v ní 55 fěrtuchů plátěných vyšívaných a prostých, item
17 rouch do lázně na hlavu se zlatem na díle a stHbrem
i hedbávím vyšívaných, i prostějších spolu, 42 šátků, ně.
který tenký s krajky, a některý hedbávÍm vyšívaný, 9
rouch prostých, 4 padtuchy, 25 párů rukavec a 9 košilí
ženských; item v košíku 20 vobojků s krajky a prostých;
6 párů vokružiček, a cepice popeličí. Item v almaře první
téhož sklepu: 2 tuzny stříbrných pozlacených lžic, tuzent
stříbrných lžic prostých, tuzent fládrových s stříbrným nákončím; duplkoflík stříbrný pozlacený, vořech indianský
pozlacený s přikrývadlem též pozlaceným; žalud s přikrý
vadlem stříbrný; koflík pancířovaný pozlacený se třmi
trubičkami, jeden koflík stříbrný pozlacený s mužíčkem
a přikrývadlem, hofpecher s přikrývadlem, koflík stříbrný
pozlacený s ovotcem a přikrývadlem, a jeden s puklami
též s přikrývadlem; hofpecher bez přikrývadla, 2 konvicky
stříbrný pozlacený, 2 slánky stříbrný též pozlacený. Item
truhla dlouhá za dveřmi, a v ní se našlo: 5 párů tácků.
12 &ervitku l 70 cejch lllenšÍch a prostředních vyšívaných
i prostých, 4 karkulky, 14 prostěradel velkých a prostřed
ních, jeden ubrus, 313 cejch všelijakých tenkých i tlustých,
3 rouchy, 3 šlofpelce podšitý, jeden damaškový, druhý dupltykytový, a třetí šamlatový. Item mantlík jeden
damaškový podšitý, jeden karmazínový, dva dupltykytový
a dva kanavacový mantlíky, item jeden borakový mantlík
podšitý, 6 fěrtuchů, jeden damaškový, druhý tykytový
mozírovaný, třetí dupltykytový, čtvrtý burakový, pátý kanavacový, šestý soukený. Item suknička krátká ženská, 3
kanavacový živůtky, 2 dupldamaškový, jeden aksamitov]f
a jeden karmazínový; a rukavice jedna kanavacová_ Item
almara za dveřmi s některými sklenicemi; item jeden pres
dřevěnej, truhlička vedle zeleného luozka s dětinsk]fmi
věcmi;
Totižto dva damaškový mandlíky podšitý, jeden
dupltykytový mantlík a jeden burakový mantlík; item
fialová soukenka jedna, jedna dupltykytová sukně dvojí
barvy, zelený damaškový šorcpelc, červená soukenka a
sukně jedna modrýho sukna, jedna muchejrová sukně barevná, čtyry dupltykytový fěrtuchy, dva muchejrový fěr
tuchy, dva kabátky, a jedny rukávky z vlaskýho plátna,
4 živůtky, a to všecko Zuzance náleží. Item v komoře
pod altánem: 2 postele s nebesy zelený s firhaňky a na
nich II kusů ložních šatů na díle povlečených a 2 prostěradla.
Item truhla zlutá u vokna a v ní 17 cejch na
peřiny starých tlustých a prostředního plátna; 10 cejch
na polštáře, 2 prostěradla, 17 cejšek malých na podušky.
Item truhla zlutá vedle luože J ustyně náležitá a v ní 3
damaškový živůtky, aksamitový zivůtek, a šamlatový; item
putnička dupltykytová jedna, jedna šamlatová sukně černá,
dupltykytová sukně zelený a fialový barvy; 1 černý a čer
vené barvy boraková, jedna fialový barvy damašková
sukně, zelenej šorcpeľc damaškový, dopltykytová sukně
morské barvy, muchejrová sukně barevná, taminový mandlík, je den damaškový, jeden tykytový a jeden šamlatový,
fěrtuch dupltykytový, 3 pentlíky, 2 vácky, item šrajptyšek, v též truhle a v něm 3 pásy stříbrný malý, jeden
mezi nimi pozlacený, pár nožů, a nožnice stříbrná, 1
štucle, a šnurka korálu, čepec zlatcj, 2 loupky pozlacený;
karkule aksamitová a klobouk. Item truhlička malá a v ní
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šátky, rouchy a rukávce; item 2 truhličky ještě
některými fěrtuchy a šátky a to všecko spolu
J u'lyně nálcžÍ.
Item vkeji našlo se v též komoře toto: Jeden šorcpelc starý borakový, putnička stará a stará sukně rnuchej~ová, item 1 stolček zelenej. - Před pokojem, kde če
ládka jest: truhla stará a v ní 5 koberců starých; item
truhla jedna větší a v ní 16 kusu konvic cínových, II
mís všelijakých, cínový svícen, umývadlo a měděnice cínová, 18 talériL vše starého cínu. Item v též truhle našlv
se některé knihy s nádobím nějakým mosazným a mědi
ným sirotkum Wartovským náležejícÍ. V pokoji pět
verštatů neb stávků, na jednom stávku tkanice hedbávný
karmazínový, na druhým bez karmazínu, item všelijaké
instrumenta a nádobí k řemeslu a verštatum přináležející.
Item v truhle při lavici ne které šátky a vobojky vykládací Kašparovi náležitý, item stul. V komoře u téhož po·
koje: Truhla a v ní 16 šálů cínových, 37 mís menších
prostředních CÍnových, a cínový kruh pod mísy. Item
truhla dlouhá a v ní putllička buráková černá, 2 truhličky
malický, 2 koberce nový se zlatem, mantlík barchanový,
dalaman liščí a damaškový mantlík, sukně stará buráková,
zelený firhaňk mochejrový a ciruhý starý. též zelený mo·
chejrový; mantlík barchanový podšitý, živůtek burákový,
item postel I zelená prázdná a na ní 17 voken sklcnJ'ch,
4 rámce, a jedna jelení s rohami. V pokoji hořejším:
zelená postel pod nebesy, a na ní jeden starý souplášť, item kabát a galioty starý, sukna lvový barvy,
jedny šaty filozynový. damaškový kabát, moderací s čer
nými karmazínovými rukávy, kožený golar žlutý, kabát
a gaíioty mezolanový, galioty černý soukený, jedny mezolanový starý šaty, jeden černý letní a jeden též černý
soukený pláš!, jeden soukený, item nazélený plášť. V vytahovadlích tacle a vobojky některý; 2 pásy hedbávný,
a to Kašparovi Melicharovi že náleží oznámeno. - Item
3 klobouky, jeden z nich pod peřím, a suknička červená
k liberaji, Kašparovi též náleží. Rucnic šest, a 2 rejtharky, 2 páry vostruh, 1 pistolek, jeden kord, 2 fecht
rapíry s tulychy, zbroj celá, soudek s prachem, toulec,
2 figury v rámcích a palestra; tabule dvě dlouhý, koberec,
dva instrumenta, údlice zelená, 56 knieh in sedecimo
4to et octavo. V komoře vedle téhož pokoje: 3 postele
pod nebesy a na nich patnácle kusů šatuv ložních; item
poste! 1 rozebraná, 1 kolíbka zelená malá, stolice dětin
ská kožená a židlicka zelená. Na mazhouze Pl'ed týmž
pokojem: 2 truhly k vaření, item truhla Kašpara .i\Ieli·
chara, v nížto byly dvoje starý šaty jeho a jeden plášť
letní též starý. Item šraj ptyšek, a v uěm 2 český diamanty; stuol zelený. V hořejší komoře, kde čeládka líhA:
fl postele pod nebesy a 1 postel prostá bez nebes, na
nichž bylo 15 kusu šatu ložních a 4 prostčradla; item
pod krovem jedna posty lka zelená bez nebes pro jednoho
člověka prázdná.
ll. 1608, 24. října. Rtthop. č. 2113 f. 474. Štěpán
Pirgman krejčí a .Markéta m. j. k. d. mezi domy někdy
Blúcje Presle a Silvestrovic od Kašpara Presle, Anny a
]ustiny, sester jeho, syna a dcer někdy Blažeje Preslc, i
lla místě Zuzany, dcery let nemající, za 625 k. gr. Č.
12, 1612, 14. března. Ruhop. č. 1174 f. 392. I' stře
du po sv. Řehoi'i slalo se poznamenání svrškuv od šatuv
chodících, vinutejch, ložních, pernatých, zlatě a stříbře,
Zuzaně, sirotku po nebožtíkovi Blažejovi Preslovi, otci jejím, v podílu na ni přišlich a připadlých jí náležejících
v domě p. Kašpara Presle v truhlách uložených a zavře
nJ'ch. V truhle větší: Sukně karmazínová tlačenýho karmazfnu sukně mozírovaný tykyty, sukně kanavacová, sukně tamenši s
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mínová, sukně mochejrová trojí barvy, živůtek karmazínový
živůtek mozírovaný tykyty, zivůtek kanavacový,
mantlík karmazínový tlačený popeliccmi podšitý, m"ntlfk
kanavacový futrem běliznovým podšitý, šlofpelc dupllykytový s capraky běliznami podšitý, fěrtuch damaškový,
fěrtuch mozírovaný tykyty, fěrtuch dupltykytový, rukáv
kanavacový s janoty podšitý, karkule šmelcem v krabici,
klobouk černý krumplovaný s hedvábím, taška s stfíbrnými knoflíky. V šrejbtyšku od zlata stříbra: Retízky
dva zlatý, pásy stříbrný tři, dva pozlacený, armpant zlatý,
pastukalezy (?) dva, groše zlatý, prsten zlatý s pěti dyamanty
oÍ"ientálskými, nožnice stHbrný dvoje, jedny pozlacený,
tabulka stříbrná s erbem, loubky pozlacený stříbrný dva,
pentlík s zlatými števty, druhý pentlík též s zlatými štev-'
ty s períami. Item v truhličce menší: Kofllky stříbrný
pozlacený dva s víčky, koflíček stříbrný pozlacený, vořech
v stříbře fasovaný s víčkem pozlacený, konvička stříbrná
pozlacená, lžice s stříbrnými držadly 3. - V truhle pro·
střední od šatův vinutých: Cejch větších, prostředních,
menších 40, prostěradel 10, ubrusy 4, ručníků 6, fěrto
chů 14, patucby 3, plínek dětino 18, pásky dětinský 4,
karkulka 1, cejšek dětinských malých 16. V truhle
menší: Rúch 26, rouchy přes kolíbku 3, cechlíků 5, vykládací voboječky s haklíky prostý 6, čepců bílých 20,
šátků bílých 7, rúch prostých 5, čepců se zlatem a s hedvábím vyšívan)7Ch 7, rouchy se zlatem a barvami vyšívaný 4, šupinkovaného plátna šest loket, kmentu 5 1 / 2 lokte.
- V truhle větší 04 cínového nádobí, mosazného a pIechovéh~ nádobí našlo se: Mís větších, prostředních menších 29, konvic včtších prostředních menších 12, talířův
cínových 23 a menší 2, šálů pět, nálivka s měděnicí cínová, flaše, hrnce cínový tři 1 svícny cínový dva, mísky
na vejce 4, vše cínový, hrnce velký měděný tři, škopíček, kotlíky k rybám vaření tři, pekáč, vše měděný; mě
děnice mosazná, svícny mosazný 2, slánky plechový dvě,
pokliček 6, košíček na ryby plechový, item koberce jeden, item postel vy kládaná pod nebesy, pernatých šatů
šest kusu, kteréžto šaty ložní paní Johanka, p. Kašpara
Presle manželka, jev své opatření přijala, proto ze by
dřlv, nežli by táž Zuzana let došla, velikou zkázu vz:úy, však
potom kdyby se vdávati měla, jí že s poctivý luže šatu
krom povlak dáti chce, při pověděla.
13. 1617, 2D. května. Rukop. č. 2113 j. 414. Štefan Perchman a J\larkéta m. j.
tlačený,

Císlo pop. 184a.
(U desíti pannen.)

1.

1<148.

Rukop.

Č.

90

f.

159.

Andree sn-

toris.
1469, 23. února. Rl/kop. č. 2119 f. O 15. Já
měštěnÍn St. lvI. proti klášteru sv. Klimenta
blíz mostu bydlející, vyznávám, že ačkoli z dupuštěnie botieho nemocen jsem - duom muoj, v němž bydlím, vinici v IX strychuov otdávám Anně, manželce mé
milé - . Ac!, fer. V. post Cathedram Petri.
3. 1471, 12. února. Rukop. č. 2105 f. 299. Georgius penesticus et DorotiJea e. d. iuter domos relicte
Ambrosii pictoris et \Venceslai saponiste aput \Venceslaum
piscatorem de Sedlec .pro XXXI s. gr. eo iure, qllO ille
per testamenlalem legacionem Anne, relicte Andree sutoris, lenendo possedit. Act. fer. II. post Scolastice.
2.

Ondráček,
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4. 1472, 18. února. Tamtéž J. 314. Mathias piclor
et Martha e. d. inter domos Bartossii dicti Maršálek ex
una et reÍÍcte Ambrosii pictoris parte ex altera circa Ge·
orgium penesticum pro XL s. gr. Act. fer. III. post Invocavit.
Rukop. Č. 2106 J. 29. J\lathie pic5. 1479.
toris.
6. 1514, 7. srpna. Rukop. č. 2108 f. 146. Jiřík
~ípal: a Marta k. d. mezi don;>y Svaty Širočkové a Kunky
Cervenkové od Marty, vdovy Simona maléře, za LXX k.
gr. pl'. Act. v pond~lí před sv. Vavřincem. (R. 1521
splácí vdova Marta.)
7. 1521, 22. ledna. Rukop. č. 2153 f. 34. V té při
mezi Klimentem provazníkem a Jiříkem Sípařem, jakož
týl. Kliment žádost vznesl na pp. úředníky, aby jemu dopušbeno bylo i místo nkázáno a cOž z~ právo, i odmě
řeno v dvoru jeho z zadu domu Jiříka Sípaře, že by ně
kteraké stavenie sobě ku potřebě stavěti chtěl; k tomu
pavlac, kterúž týž Jiřík nad světničkou v svislech dělati
chce na dyuor jeho, aby páni to neráčili dopouštěti, že
jest ke škodě jeho, aby jemu na dvuor [okna?] vypuště
na býti měla. Proti tomu on Jiřík též žádal, aby taková
věc naň dopuštiena nebyla, poněvadž on z domu svého
na týž dyuor Klimentuov vokna má z sklepu zpodního i
hořejšího, tudid i z světničky, od starodávna. Ježto kdyby takové stavenie bylo vyzdviženo, jemu na jeho domu
ohyzda a zastieněnie by se stalo. A což se pavlače dotýce, že jest ta prve v týchž svislech byla. A na to i
svědky vedl a pokázal, žádaje při tom zachován býti.
Tu pp. úředníci - vypovídají: Jakož týž Kliment
k svému stavenie místa, aby jemu odměřeno bylo, žádal,
laková věc na žádost jeho státi se nemuož, neb on Jiřík
z domu svého ode zpodka až k vrchu od starodávna lu
vokna má a jakž předkové jeho jimi světla užívali, i on
také téhož užívati má. A kdež týž Jiřík i předci jeho tu
pavlač v těch svislech měli podle dokázanie svědkuov a
tomu nikda překážíno nebylo, a jmenuje se pavlačí a ne
svisly otevřenými, pp. úředníci jeho Jiříka při tom zanechávají a jemu na jeden loket ven nebo svislí otevře·
ných anebo pavlače, nic více, vydati dopouštějí. Act. fer.
III. post MaI;celli.
8. 1522.
Tamtéž f. 51. V té při mezi Kli·
mentem provazníkem a Jiříkem Sípařem jakož týž Kliment
vinie jeho Jiříka, kterak by jema vokno od světničky
jeho, kteréz tu od starodávna bylo., zahradil a hranici udě
lav tou hranicí světlo do téhož vokna zastínil. Proti tomu
on Jiřík mluví, že jest sousedu svému nic ke škodě neucinil, poněvadž to vokno, jakž za předkuo jeho tak i za
něho bylo jest zahrazeno a střechou jeho přikryto, a že
on slavenie a pokoj v domu svém sobě postaviv, k témuž pokoji příchod, bez něhož býti nemuož, udělati sobě
musí. J dto se jemu vidie, že jest bez překážky Klimentovi.
Na odpor tomu Kliment mluví: Kdd soused muoj
oznamuje, ze by to vokno střechou jeho zahrazeno bylo
a přikryto, toho nenie, než že jest přístřešek od střechy
mé byl pojat, aby voda spád micli mohla na dvuor jeho.
Ale to vokno hranicí nikda jest zastaveno nebylo. - Proti
tomu Tiřík praví, že to pokázati muože, že jest to vokno
Klimentovo zabito a zahrazeno bylo. A na to pokázal
svědky. Na odpor tomu Kliment pravie, že ti svědkové
jemu na škodu nejsú, poněvadž to vysvědčují, že jest bývalo zahrazováno i vodhrazováno, kdež to každý hospodář ciní, že k své potřebě vokna zahrazuje i vodhrazuje.
(Tato smlouva z 14. října 1521 zapsaná v rukop. č. 2155
f. 17. zní:) Stala se smlúva mezi Klimentem provazníkem a
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Jiříkem Šípaře~, sousedem jeho, taková, ze zeď, kteráž
jest od domu Sípařova a jeho samého byla, tu on v společnost připouští Klimentovi provazníku, sou,edu svému.
aby on v též zdi všecko učiniti mohl, jako v své, což by
mu polřeba kázala. A kdež jsú žlaby dva byla, každý obzvláštně svuoj maje, tu jeden, kterýž Klimentův byl, složen býti má, a oba dva jednoho žlabu společným nákla.
dem uzívali a na tu zeď jej, kteráž již společnie jest. na
budúcí časy kladli. Což se ilábku dotýče, kterýž Jiřík' Ší.
pař nad světničkou svú má nad komínem své kuchyně,
to jemu také Kliment propouští, aby voda z toho žlábku
spád svuoj měla na dvuor jeho. vA okno, kteréž jest
z světničky Klimentovy dó ~omu Sípařova, od toho již
Kliment pouštie, aby je on Sípař zahr>:dil nebo zastavil,
jakž se jemu libie. Pakli by on Jiřík Sípař duom svuoj
vajše stavěti mínil, proto tak stavěti má, pokadž by s tiem
žlabem jieh společným se srovnalo, a vajše nic. Act. fer.
II. ante Gal1i.
9. 1530, 25. května. Rukop. č. 2110 f. 335. Jan
bakalář někdy od hřebenuov k. d" mezi domy Klimenta
provazníka a Silvestra od Marty Sípařky za C k. gr. č.
Acl. díe Urbani.
10. 1532, 22. února. Rukop. č. 2111 f. 30. Jan
Křepelka konvář a Eliška k. d. od Jana bakaláře někdy
od hřebenuov za C k. gr. č. Act. fer. VI. ante Matheum.
(R. 1536 splácí Václav Komínek.)
ll. Hi35, 18. září. Tati/též f. 113. Bernarth Plzen·
ský a Barbora k. d. od Václava Komínka za CV k. gr.
č. Act. sabbato post Lampertum.
12. 1537, 27. listopadu. Tamtéž [.198. Václav Tá·
borskaj pasíř a Marta k. d. od Ludvíka Cáhlovského za
C k. gr. Act. fer. III. post Katherinam. (Ludvík Cahlov··
ský byl bratr Bernarta Cáhlovského (Plzenského) a od nč
ho k prodeji splnomocněn.)
13. 1566, 25. června. Rlilwp. č. 2120 f. 2L. (Kšaft
Václava Táborského pasíře.) My purgmistr a rada St. 1\L
Pro známo činíme tímto naším listem obecně - že jsúce
fJřed nás podle práva obesláni slovutný Vít šmukýř a Jan
Čech zlatník, sousedé naši přísežní, a to od Barbory,
manželky někdy '\ áclava Táborskýho, souseda našeho, aby
kšaft předdotčeného manžela jejího vysvčdčili .. takto:
Ve jméno - . Já Václav Táborskej, pasíř, soused Star. M.
Pr., jsa od P. B. nemocí navštíven - Barboře, manželce
své, odkazuji duom, v kterémž bydlím, se všemi svrchky
a nábytky - však aby ona byla povinna z toho vydati
toto: Anně, dceři mé, 200 k. gr. č. a jestliže by dcery
mé P. B. od smrti uchovati neráčil dříve, nežli by k leluom dospělým přišla, tehdy ta jest vuole má, aby sto
k. gr. č. na manželku mú Barboru a druhých sto k. gr.
na Prokopa, Pavla, Jana, bratří mé, a Annu, sestru mú,
připadlo - . Stalo se v pátek po sv. Marku. Tomu na
svědomí v úterý po sv. Janu Kř.
14. 1568, 18. května. Rukop. č. 2118 f. 194. Ondřej Cendr šmukýř a Barbora m. j. činí vzájemné manželské vzdání statku. Act. fer. lH. post Cantate.

15.

1570.

Rulwp.

č.l056

f. 162 a 167.

(Svě-

domí mezi Ondřejem Cenderem šmukýřem II Jan Mar·
šálkem, též šmukýřem.) Petr Londereker šmukýř svědčil:
Když sme prodávali v Litoměřicích LXIX. leta po sv. Jakubě len den, přišel ke mě Jan Maršálek s Janem Pri,
ausem, prosil mne, abych s Janem Priausem šel k Ondřejovi šmukýři, co jest se mezi nimi zběhlo na cestě,
když jeli do Litoměřic. Pravi! Andres, že by ho měl Maršálek haněti na poctivosti. Toho se on nijakž upamatovati nemohl a nemůž, že neví o něm nic jiného, než všecko dobrý, a že ho má za ctného a šlechetného muže.
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Když sme my takovú věc oznámili Ondřejovi od Maršálka. pravil Ondřej,
se nemá s ním oč urovnávati; až
do;uu přijede, s přátely se o túž věc poradí.
Gregor Fibik: Bude rovné rok k sv. Jakubu, dožádal se Jan J'vIaršálek a druhý Ondřej a třetí Eliáš šmukýř,
abych je s sebou vzal uo Litoměřic na svůj vůz. Ihned
iakZ ráno do domu mýho ke mně přišli, tu jsou vypili
;,ěkterý žejdlík vína, a když lezli na vůz, pocali se hádati. Já jim pověděl: Máte·li co zlýho proti sobě, máte
řád a právo, mužte sobě to jináč k nápravě přivésti. Tu
is ú se upokojili. Potom na cestě jak jeden, tak druhý
'k sobě mluvili: lotře a zrádce lžeš. Snídali sme pak
" Roudnici, opět sobě připíjeli. Šli sme pak až z zámostí
ven, teprva sme sedli na vuz. Tu se počali hádati. Napo:
mínal jsem jich, aby těch hádek a vazení na voze nechalr
a Ondřej Maršálkovi řekl: Medle, dej mi již pokoj. V tom
mlceli všickni. V tom sem na voze usnul a ti udělají křik.
Já procítím a pohledím a tito se spolu derou o kord, ale
kord nebyl dobitý a oběma krev tekla. Jakýho čerta dě
láte, co se hádáte; však sem vám řekl, abyšte sobě po·
koj dali. Jak pak jeden druhýho zranil aneb urazil, toho
já před P. B. nevím. Než potom sme prostředku toho
hledali v Litoměřicích, abychom je mohli spolu 7.ase smluviti. Ondřej tento žádnou měrou nechtěl toho učiniti, než
dal na Jana lIIaršálka právo a p. rychtář vyslyševše jednu
i druhú stranu, že jsou obadva sousedi a měšťani z Pral!}, poněvadž jste z jednoho práva, viňte se doma, jak bu·
dete moci.
16. 1589, 22. ledna. Rulwp. č. 2112 f. 334. Bla·
zej Presl tkaničkář a Kateřina k. d. v osad~ sv. Jiljí mezi
domy Pantaleona Pešouna a někdy Jana Cecha zlatníka
od Zacharyáše Portensdorfera, Barbory m. j. a Vác1ava
Cen dera, syna jejího s Ondřejem Cenderem, předešlým
manželem jí Barbory zplozeného, za 850 k. gr. č. Act.
die Vincentii.

ze

*

1620.

Bílek,

Ději1~y

k011fiskaci str. 921.

Kašpar Melichar Bresl (Presl) z Ardynku, maje zaplatiti
pokuty za perdon mu udělený 850 zl. rýn. ke kolleji je·
suitské u sv. Klimenta. žádal dne 16. ledna 1628, aby
(htO pokuta poražena byla na úrocích za 8}/2 léta je;nu
zaddalých z jistiny 4500 k. m. na statcích Svamberskych
jemu přisouzené. Za příčinou reformace odešel pak z ze·
mě do Saska, kde se ve Freiberku usadil. Dúm jeho. u
zeleného koníčka řečený blíž mostu proti kostelu J eSUltskému ležící, který ve lhutě čtyrměsíční vemigrantúm povolené neprodal, na poručení komory Ceské z dne 17.
října 1630 od cÍs. rychtáře v dotčené pokutě byl ujat,
za 1421 kop m. odhadnut, avšak již obořený a na 4067
k. lIl. zadlužený - 1. 1638 na přímluvu kurfiřsta Saského
vcdle resoluce z dne 6. Hjna 1637 postoupen byl opět
Dreslovi.
,~
1651, 5. června. Rukop. č. 2115 f. 221. Vít Arnošt Škarlant a Anna k. d. jdouc k mostu vedle domu
nebo Štefana Pergkmana a Mikuláše Gruliusa. jinak u Pešanu, řečeného, obostrauně ležící, u desíti panen řečený,
po Kašparovi Melicharovi Preslovi zustalý od Jana Pavla
Dvorskýho z Gryfí {Iory za 1250 k. m.

Dum
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(U sirény, u Pešonu, u tří Turku.)

,*

1413.
Rukop. č. 2099 f. 29. Arbitri inter
Procopium pa.nnirasorem ex una, nec non Doroteam, :fi~
liam ipsius Procopii, Jan DarInopych conthoralem, parte
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ex altera pronuncciaverunt: Sl 'psum Procopium decedere
contíngerit non habitis cnm Margareta, uxore ipsius, heredibus, ex tunc persoluto dotalicio ipsi ab aliis bonis 8rt di:
visa. residua omnia bona ad prefatam Doroteam devolvl
deb~nt. Si vero cum dicta Margaretha heredes habuerit,
ex tunc ipsa Margareta cum ipsis pueris habere debet
equalem porcionem.
1. 1448, 17. února. R1l1wp. č. 90 f. 159. Johannes, servus Pessikonis, et Ursula e. d. sitam Co~,tra clau·
strum s. Clementrs penes dOlIlulIl Andree sutons ex una
et Petri cingulatoris parte ex altera erga Dorotheam, relictam Johannis DarlIlopych, pro XXlIlI s. gr. Act. sabbato post Valentini.
2. 1450, 7. července. Tamtéž f. 193. Dorothea,
reHeta Johannis Darmopych, e. d. ad syrenem dictam erga
Johannem, olim servum Pessikonis, pro XXIIII S. gl'. Ac\.
Ta1lltéz. Dorothea, rehcta Jo·
fer. III. post Procopii. hannis Darmopyeh, resignavit suam post mortem domum
ipsins ad syrenem dictam. - Procopio rimer, Pizda dieto,
fratri suo.
3. 1458, 4. října. Rukop. č. 2105 f. 92. Petrus
faretrator et Anna e. d. inter domos Petri cingulatoris ct
Blazkonis sutoris erga Procopium rimer pro XLVIIII S.
gr. Act. die Francisei.
4. 1460, 28. února. Tamté.'': f. 115. Brozíus pietor
et Regina e. d. sitam ex opposito clallstri S. Clementis
inter dOlnos Andree suLoris et Petri cingul&toris erg a Petrum faretratorem pro LVIII s. gr. Ac!. fer. V. in capite
ieiunii.
5. 1461, ll. července. Rukop. č. 2141 f. 320 a
322. Brosius pictor fassus est se teneri X S. gr. Johanni
institori proscribens eandem pecunie summam in domo
sua maio~i sita [Darmopychonis] ex opposito claustri s.
Clementis penes domum Johannis Krtkonis immediate.
Act. sabbato ante Margarethe.
6. 1464, 18. září. Tamtéž f. 65. Quemadmodum
Ambrosius pictor Brosio a S. Castulo XXXIII S. gr. extat debitorie obligatus, tandem prefati, videlicet Ambrosius pictor cum Regina, conthorali sua, el Brosius a S.
Castulo coneordiam inter se de novo factam publicave·
runt, quod Ambrosius pictor - residuum - dare - tenebitul'. - Act. fer. III. post Lamperti.
7. 1471-2.
Rukop. č. 2105 f. 299 a 314.
Relicte Ambrosii pictoris.
8. 1479. 29. listopadu. Rukop. č. 2119 f T 2. Ve
jméno božie amen. Já Regina, někdy Brožova maléřova
manželka, vyznávám tiemto listem ~c, že ačkoli z dopuštěnie
bo~ieho nemocna jsem elc. takže duom muoj proti klášteru sv. Klimenta, v němž bydlím - dala jsem Lidmile
a Dorotě, dcerám mým, a Janovi, manželu mému, k rovnému mezi ně rozdiclu - aby z toho vydáno bylo Martě,
dceři mé, V k. gr. m., k sv. Jiljí na kalich II k. gr. Poručníka činím Matouše maléře, súseda mého.
Act. in
vig. b. Andree.
9. 1480, 1. února. Rulwj. č. 2106 f. 50. Johannes
Slánský et Barbara e. d. ex opposito monasterii S. Clementis inter domos Mathie pictoris et VVenceslai Claudi
sartoris utrinque situatam aput Johannem, olim Regine
maritum, et commissarios bonorum pro XXXII1/2 S. gr.
pr. Act. fer. II. ante Purif.
10. 1482, 11. května. Tamtéž f. 108. Fabianus cultellifaber et Katherina e. d. inler domos Mathie pictoris
ct \Venceslai Claudi sartoris erga Johannem Slánský pro
LVII S. gT. Act. sabbato post Stanislai.
ll. 1485, 28. července. Tamté.i f. 160. Stephanus
braseator et Cunka e. d. in platea eundo ad pantem
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inter domos Marthe, relicte Mathie pictoris, et Johannis
Czarde aput Fabianum cultellifabrum pro L s. gr. pr.
Act. fer. V. ante Marthe.
12. 1508, 14. ledna. Ru7wp. č. 2108
12. Kunka,
olim Stephani, nunc vero Andree dicti Konopie conthoralis, resignat domum suam propriam, quam inhabitat,
Andree, marito suo. Act. sabbato ante Anthon.
13. 1521, 2. března. RUJlOp. Č. 2109 f. 158. Kliment provazník a vKateřina k. d. mezi domy Ondřeje
měšečníka a Jiříka Sípace od Kuny, vdovy někdy Cervenkové, za CXXV k. gr. pr. Ac!. sabbato post Mathie ap.
14. 1539. ll. července. Rukop. č. 2134 f. 327.
Jakož jest duom, vinice a krámy po nebo Klimentovi provazníku, kterýz bez pořízení umřel, a sirotci Václav [konvář], Zygmund a Dorota, děti jeho, kdež pak o to
všicko nesnáz a nevole povstala mezi dotčenými sirotky
a Mandelinou Lancmankou, macechou jich, i oznámili,
ze jsú se smluvili, že duom proti sv. Klimentu a krámy
provaznické již jmenovaní Václav [konvář], Zygmund a
DOTota na díl svuoj ujali a jl Mandaleně za dll její vinice postúpili. - Act. fer. VI. post Hussium.
15. 1ó40, 7. září. Rukop. č. 2111f. 295. Zygmund
provazník, syn někdy Klimenta provazníka, vzdal všechen
statek svuoj Kateřině, manželce své, Act. in vig. M. V.
Nativ.
16. 1553, 10. dubna. Rulwp. č. 2117 f. 286. Jiří
Bukl medř a Markéta k. d. mezi domy Víta šmukýře a
Václava pasíře od Anny, někdy Václava konváře m., za
325 k. gr. č. Act. fer. II. post Cond. pasche. (Mezi kvítújícími jest i Mandalena Lancmanová.)
17. 1553, 4. května. Ru/lOl" é. 101 f. 30. L. P.
1553 v pátek den sv. Floriana u Václava konváře skrze
přísdné konváře starší p. Wolfa a p. Jiříka z domu jako
anděl na kohoutě poznamenáno nádobí, kteréž k řemeslu
náleží konvářskému: Vřeten XVI s šroubovajmi, jedno
velký štandový, držadel XVI vode dvou pinetních až do
nejmenších; k tomu formy měděný kruklikovýeh --?, XIII
pil. XXXVIII drajznu a Hll karbryzny, šobdajkovajch X,
šobejzny, škarbejzny X, špendlíkuov měděných k zadělá
vání X, rašplí s pilníky VIII, kotlíky měděný III, lžíce
železný lIlI, liber měděných z glajchy XXII, též v sklepě
XXIIII, měchy II, železný kříž a brus kámen, šraubštyk
měděný s štočkem, nakovadlně dvě, kladiv V, nohy mě
děný ke všem konvem, jáma železná, dva plechy s erby,
kliky III a kola II, drajlodi II a šloky se všetlli potře
bami, váha glajchy nI, forem dřevěných XVI, plech greczu vypalovati. kolečko železný, forem měděných srankových i s dcky V a tři klíče. Vodlitajch kumštuov 21/2 k.
a XV. Stroj s pěti kladivy, liter zeleznejch s kvítkami
počet nevyčtený. Špendlíkový kámen měděný s mnohými
měděnými kumšty, pres.
Na díl Anny, nejstaršího sirotka, šalllov ložních pošacováno za XVII k. m. A ty k sobě přijal na místě téhož sirotka Zykmund provazník, strejc její. Na tři díly
ostatních šatuov pernatých sirotkuom náležejících, zejména
Lidmile, Kateřině a Dorotě, společně pošacováno za
XXXII k. m. A ty paní Anna, matka, k sobě přijala.
Item duom u mostu prodán za VIC a L k.
18. 1568, 18. června. Rttkop č. 2118 f. 196. Pantbaleon Pešn a Justina k. d. mezi domy Vitový šmukýřky
a Ondřeje šmukýře pro li sv. Klimentu od Jiříka Bokle
mečíře za 350 k. gr. č. Act. postridie Corp. Chr.
19. 1571, 8. února. Tamtéž f. 272. Pantaleon
PešIl vzdal jest duom i jiný všelik)' stalek sv lIj Justině,
manželce své. - Act. fer. V. post Dorothee.

r
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20. 1582.
Rukop. č. 1052 f. G 19. (Svědomí
ku potřebě Pantalionovi Pešonovi proti Andresovi Czenterovi.) Jošt tesař svědcil: To dobře pamatuji, že Andres
Czenter dovolení dal paní J ustyně, aby pavlac dělala. ale
vo zahražení a zapažení nic neřekl, az teprv a kdyi p~vlač
hotova byla. - Jihk tesař: Dovolení p. Andres dal paní
Justyně, aby do jeho zdi od pavlače rykle vložila. Potom
chtěla paní Justyna míti mimo tO okno schod; p. Andres
nechtěl toho dovoliti a my sme paní J ustynu od toho
svedli, že ten schod muže bejti jinde. A ten schod jest
tu, kde sme jej vyměřili. Potom když jiz ta pavlač stála,
p. Andres chtěl teprva, aby se zapíiila (!) od okna. Marek Fontana: Pan Andres povolil do své zdi díry lámati a trámy od pavlače vloziti. A tehdáz paní Justyna,
manželka Pantalionova, chtěla schod udělati vedlí zdi p.
Andresa, a p. Andres takových schodů bránil, a my sme
spolu s tesaři se snesli, aby jinde udělán byl, kde neni·
čky stojí. A potom když pavlač stála, přišel tam p. Andres, pravil paní Justyně, aby dala tu pavlač zapažiti, a
ona řekla, že jejího muže doma není, než když bude do
ma, že se spolu s ním poradí. A tak sou spolu o to zapažení mnohokráte mluvili a až posa\'ad nezapažena zustává. A potom paní Justyna Tekla, kdyby p. Andres k ní
dvou sousedu v neposílal, že [hy] byla dala zapaZiti, a když
jest Andres prve stavěl, Pantalion veliké pohodlí jemu či·
nil, do svého domu dopustil vápno rozdělávati, kamení
i cihly voziti. A Andres oznámil, kdyby chtěl kdy PantaEon co stavěti, ze chce dopustiti do své zdi lámati a skle·
py děla.ti.
21- 1582, 30. března. Rukop. č. 473 f. 247. L.
P. 1580. v pátek po Nal'. P. M. Andres Czenter z Vostrova obeslal' před úřad šestipanský Pantaliona Pešona
vinil jej z toho, kterak týž Pantalion pavlač novou na
škodu jeho postaviti dal a poznávaje takovou pavlač k škodě grunlu svého býti, jeho jest několikráte nabízel a napomínal, aby ji zapažiti dal. Toho až posavad učiniti zanedbává. A maje on Pantalion v svém domě rozličnú celádkll, obává se toho, aby do sklepu jeho nahlídáno nebylo. Proti tomu od Pantaliona Pešona za odpověd dáno,
že jest jemu s nemalým podivením, že 011 proto má obsílán býti, pravíce, že jemu žádným zapažením povinen
není, nebo co jest stavěl, to jest jako v svým vlastním
ueiniti mohl - .
Tu pp. úředníci vypovídají: Poněvadž se jest z oči
tého spati'ení našlo, ze ta pavlac, kterouž Pantalion P. při
oknu vedle sklepu Andresa Czendera dal ke škodě a zichčcní gruntu jeho Andresa, i také protimyslnosti jedni
druhým činění a tudy nevole budoucne k povstání 11 k zbuzení jest, a aby pHeina svárná a různicím mezi sousedy
odňata byla a láska i svornost vzdělati se mohla, z lěch
příčin pp. úředníci to za právo nachnzejí, chce-li on Pantalion Pešon takové pavláčky užiti, zc jest ji blíž u téhož
vokna zouplna napříc, tak jakž se jest sám v to uvoloval,
zapaziti dáti povinen.
(Na odvolání byl tento nález potvrzen) s tím při tom
doložením, že on Pantaleon P. netoliko tu Jednu, ale i
drulní pavláčku v koncích jejich až k střeše, tak aby z těch
pavlácck do sklepu jeho Andresa hledíno nebylo a škoda žádná se činiti jemu nemohla, zapaZili jest povinen.
Act. fer. 6. post Laetare.
22. 1582, ll. září. Rukop. č. 1028 f. 182. My
Rudolf druhý - oznamujem tímto listem, že rady naše
na ty
k apelacím na hradě nášem Pražském zřízené od práva St. M. Pr. odeslaná akta - v té při mezi Ondřejem Cenderem z Vostrova :~ Pantaleonem Pešonem,
co se trámu do zdi· vloženého i také pavlače v novč vy-
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stavené prkny zapažení dotejče, pováživše toho, takto ten
ortel napravují: Poněvadž Andres Cendr, jakožto puovod,
žaloby své v tom, aby Pantaleonovi Pešonovi trámu do
své zdi na ten zpuosob, aby pavlač znovu vystavenú prkny
zapažiti dal a složiti dopustil, jest neprokázal, nýbrž z puovoduov to se nachází, že beze všech vejminek toho jest
dovolil, z těch příčin on Pantaleon jemu tou žalobou ani
takovým zapažováním povinen není. Co se pak druhého
pavlače dotejče, o kteréž v žalobě se žádná zmínka nedeje, ten arty kul se zdvihá. - Dán v městě našem H~a
dišti Hory Tábor v úterý po Nar. P. M. 1. 82. Gabriel
Sviechin a Paumberg.
23. 1596, 8. listopadu. Rukop. č. 2113 f. 66. Petr
Pešo n oznámiti dal, kterak Pantaleon Pešan, bratr jeho
přirozený a vlastní, vyjevše ven z království tohoto do
jiných zemí po své živnosti, prostředkem smrti z tohoto
světa bez dědicův jest vykročil. Kterýžto poněvadž o domu svém proti Jezovitum u tří Turkuv řečeném ani o zahradě na Oujezdě ležící, nad to o svršcích, nábytcích,
zboží šmejdířském a kupeckém, též kle~otech - žádného
pořízení jest neučinil, takže ten všecek statek nepořízený
pozustává, a poněvadž pak on Petr Pešon měštěnín tohoto
St. M. Pr. jakož i nebožtík Pantaleon byl, témuž Panta1eo11ovi vlastní přirozený bratr byl, a tak jakožto nejblizší
krevní přítel po meči k témuž statku nepořízenému přede
všemi jinJimi právo se míti praví. Žádaje, aby v tejž Mlln,
zahradu i jiný - statek - právem zveden a zmocněn
byl. Páni k takovému zvodu a zmocnění povolili.
24. 1596, 12. listopadu Rukop. č. 22~1 f. 1.97.
Mezi Petrem Pešonem a Annou, vdovou pozustalou po
I'alltaleonovi Pešonovi, přátelská smlouva jest se stala, že
za všelijakou spravedlnost věnní i nad věno jí Anně vdonáležejíeí - Petr Pešon jí Anně odevzdal zahradu na
Oujezdě ležíCÍ a některé klenoty. Při tom co se Michala
Pešona, bratra jich obou, týče, ten se přiznal, ze se všeho
práva na dotčeném domě odříká.
25. 1608. Rukop. č. 324 f. 443. V domě
Petra Pešouna nájemníci: p. Voldřich Beřkovský, Mikuláš
Seland.
26. 1613.
Rlt7wp. Č. 1068 f. 14. (Svědomí
ku potřebě Janovi Pešonovi z HohenpeJku, JustyněJiljího
de Majera, též Lidmile, Jeremiáše Severa manželkám,
proti Dorotě Rozynové z Hohenperku, Eliáše mladšího
Rozyna z Javorníku, měštěnína Nov. M. Pr. manželce, k té
při, co se přípovědi na podíl po někdy p. Michalovi Pešanovi z Hohenberku v St. M. Pr. pozustalého statku
s slrany toho artykule, jak se mezi výš jmenovanými
stranami sepření stalo, totiZto kdyžby táž rozepře k to:
muto právu St. M. přináleže1a čili jinam podána býtI
měla, dotýče, tak jakž reformací to vše obsahuje.) Bernarl Amrell měštěnín Menš. M. Pr.: Michal Pešon nebožtík aZ d~ své smrtí dvorský kramář jest byl, ze jest
měštěnínem nebyl a od něho sem slyšel, že měštěnínem
býti nežádal. Po jeho smrti jeho pokoje od p. dvorského
maršálka jsou zapečetěny a inventovány byly. Byl sem
při čtení kšaftu u p. Mikuláše z Langenbruku domě v pří
tomnosti k tomu nařízených od dvorského maršálka pp.
komisařův.. Ti na Dorotu Rozynovou okolo pul hodiny
čekali, ale' ona nepřišla. Dáleji slyšel jsem i viděl, že p.
sekreťář úřadu maršálského kšaft otevřel a po otevření
pp. svědkům týž kšaft jednomu každému do rukou dal,
kteříž se k svým podpisům a se krytům přiznali. Potom
ihned kšaft čten byl.
1620.
Bílek, Dějiny konfiskací str. 980.
Jan Pešon z Hohenperku, brzy po bitvě Bělohorské zemřelý, pro účastenství své ve zpauře odsouzen 1. 1624
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k pokutě 500 k. míšo V pokutě této' di'tm po něm zi'tstalý
u Pešonů neb u tří Turki't řečený a čtyrem dědicum Pešonovým v 6000 k. míšo náležející 1. 162? ke ruce fisku
byl uj at, avšak po zaplacení pokuty od d~(llcl' l'dío,;'~v
ských dne 14. listopadu 1629 zvod ten Jest propusten.

Dům č.

p. 183.

(U sirény.)
1. 1437, 8. prosince. Rukop. č. 90 J. .46. Jacob~s
dictus Pancier sutor et Margaretha e. d. ohm J esskollls
Pehm aurifabri sitam ex opposito eeelesie monasterii s.
Clementis inter domos Michaelis i11uminatoris et relicte
Darmopich erga Franciscum a pavonibus pro XXII S. gr.
Act. die Concept. M. V.
2. 1439. Rukop. č. 2102 J. 421. Johannes
Reczko appropravit domum dictam ad. syrenem - .~ran
cisco a pavonibus et Marthe, conthorah sue, eo omm !Ure,
prout ptefatus J ohannes Reczko existens tutor et testamentarius Anne diete Milevská habuit.
3. 1440.
Rukop. č. 992 f. 204. ~icolaus p~llifex fecit interdictum Francisco a pavonibus m vend!ClOne domus, quam vendidit Pancierz sutori - .
.
4. 1447, 9. srpna. Tamtéž f. 150. Petrns c1l1gul~
tor et Margaretha e. d. inter domos relicte Joha~I11s
Darmopych et Brozkonis pictoris erga J acobum Pan?:erz
pro XXXIIII S. gr. Act. fer. lIlI. in vig. s. LaurenCll.
5. 1461, 3. ledna. Ru7wp. č. 2105 J" 128. Johannes natus Krtkonis et Alena e. d. erga Pelrum cingulatorem pro L S. gr. Act. sabbato post Novllm annum.
6. 1463, 28. července. Tamtéž f. 191. Wenceslaus
sartor et Katherina e. d. ad sirenes dictam sitam inter
domos Brozii pictoris parte ab utraque erga Johannem
Krtkonis pro L S. gr. Act. fer. V. post Jacobi.
7. 1483, 24. června. Rukop. č. 2119 f. V 11. V~
jméno božie amen. Já Kateřina, vdova po nebo Vá?lavov:
krajčiem zuostalá, vyznávám etc. takže dnom mu?) p;otJ
sv. Klimentu, v němž bydlím, a podle toho také I s tlem
statek muoj všecken etc. dala sem - opatrnému Janovi
Cardovi sestřenci mému - jemuž při tom rozkazuji, aby
k sv. Jiljí na kalich a na ornát XX k. gr. m. a k sv. Klimentu tolikéž vydal. Act. die Joh. B.
8. 1494.
Rukop. č. 2107 j. 56. Johannis
Carde et Katherine.
9. 1506, 24. břewR. Tamtéž f. 280. 'Andreas b~r
sifex et Barbara e. d. in platea transeundo ad pontem mtel' dornos Cristine sutricis et Johannis dieti Konopie sitam a Martha relieta J ohannis Czarda, Lanrencio et Johanne, liliis ~iusdem Marthe, pro LXXIII S. gr. pr. S túto
výmienkú, že nadepsaná Marta vymienila sobě k bytu
světničku a některú komoru až do smrti a také týž Ondřej ztravú má ji opatřiti slušml až do roka. Act. fer. III.
post Benedicti.
10. 153&, 2. dubna. Rukop. č. 2142 f. Q 6. (Kšaft
Ondřeje měšečníka). Ve jméno - . Já Ondřej měšeční~,
měštěnín St. M. Pr., proti sv. Klimentu duom SVUO];
v němž bydlím, proti sv. Klimentu - dávám - Janov!
rllkavičníku měštěnínu Menš. M. Pr. u sv. Mikuláše proti
masným krámuom, Jiříkovi a Alžbětě, dětem jeho, které!:
jest měl s první ženou Markétou, nebo Barbory, ženy mé,
tetou, na rovnaj mezi ně podíl - . K stavení kostela sv.
Jiljí XV k. m. _ Anně, kuchařce mé - X k. m. a hu-
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deli chtíti v domu mém býti,. aby ji tu nechali do vuole
její a dokudž by se ten duom neprodal; truhlici zelenou
a druhou vetchou truhlici i s tím vším, což v' nich jest,
a k tomu šaty její lehací, kožich muoj starý liščí podbříškový, pošitý, biret kuní, v kterémž jsem na každý den
chodil, přízi všecku, kolovrat, moždířek malý, měděnici
jednu a postel mlí - a k tomu stolček malaj - . Michalovi, holomku na hradě, kterýž někdy býval šenkýřem
u zelezných dveří - X k. m. - Kunce, nebo ženy mé
sestře, II k. gr. Snopkovi tesaři, kteraj byl prve u
mne šenkýřem - cOžkoli jeho jest - to aby mu tak
vydáno bylo. Item Lorenc zedník, kteraj nechal li mne
v činži v komoře ledajakajchs věcí - aby mu to vydáno
bylo. (Vyhlášeno r. 1535 v pátek před sv. Ambrozem.)
ll. 1535, 5. dubna. Rukop. č. 2111 f. 99. Vít
šmukýř Kašparovic k. Martě, matce své, a Anně, manželce své, i dětem, kteréž s první manželkú zplodil, Tomášovi a Luciji, i těm dětem, kteréž zplodil s Annú, nyní
manželkú sVú, duom ležící mezi domy Klimenta provazníka a Stanislava konváře od Jana rukavičníka, měštěnína
Menš. M. Pr., za CL k. gr. č. Act. fer. II. post Cond.
Paschae.
12. 1540, 20. srpna. Rukop. č. 2134 J. 360. L.
P. Ve XL ve čtvrtek po Na nebe vzetí P. M. stala se
smhíva - mezi p. Kundratem 'iVolherem, služebníkem
krále J. Mti, a Vítem šmnkýřem, měštěnínem. St. M. Pro
a to taková: Jakož dotčený p. Kundrat Wolher dáním
krále J. Mti po Jakubovi Reitlingarovi některé sumy prá·
vem vysoudil, i maje při dotčeném p. Vítovi některu sumu po již psaném Takubovi témuž p. Kundratovi náležitú,
i takto jsou se o to přátelsky snesli a srovnali: Předkem
on p. Kundrat zápis v registrách kanceláří Pražské, kterýmiž se on p. Vít Benešov; ze Skutce zapsal, má propustiti - ostatek pak sumy pozuostalé, totiž XXX k. gr.
č. na roky on p. Vít jemu p. Kundratovi vyplniti má.
Act. fer. VI post Assumpt. M. V.
13. 1545, 28. listopadu. Rukop. č. 2154 1- 96.
Smlúva - stala se jest mezi Vítem šmukýřem a Janem
Cirkléřem, jakož jest Vít stěžoval sobě stavení, kteréž
soused jeho sobě dělá a staví, pravíc, že by mu na škodu bylo, i o to všecko - takto porovnáno: Předkem
kdež su byly prve dva žlaby mezi domy jejich, již má
jeden býti; a ten žlab Jan má svým nákladem poloziti a
udělati. Však při tom jest to vymíněno, kdyžby kolí potřeba
toho nastala a ten žlab potřeboval by opravy, poněvadž
společně mají jeho užívati, taky společným nákladem
mají jej opravovati. Což se pak reštu i trámuov již vložených do Vítovy zdi dotýče, ty mají tak zuostati; viiak
více Jan ani budoucí jeho do té Vítovy zdi bez povolení
jeho Víta lámati ani klásti nic nemají. Než Vít, jestliže
by potřeba kdykoli nastala a on chtěl sobě duom svuoj
opravovati a v té zdi od souseda svého buď lámati aneb
něco do ní vložiti aneb na ni postaviti, to bude moci
dobře jako v své a na své učiniti. Stalo se v sobotu před
sv. Vondřejem.
14. 1567, 7. dubna, Rtt7wp. č. 21211- 194. Stala
se smluva mezi Tomášem zlatníkem, někdy Víta šmukýře
synem, o dědictví jeho s Annou, pozllostalou vdovou po
témž Vítovi, a to taková, že dotčená Anna za díl dědi
cký Tomášovi dáti má 150 k. gr. m. Act. fer. II. post
Ambrosii.
15. 1572.
Ru7wp. č. lOS? 1- 19, (Svědomí
mezi Stanislavem Birkovským, tovaryšem zlatnickým, a
Janem, někdy :Víta šmukýře synem.) Stanisla\' Vendřínek,
rodič krakovský, tovaryš zlatnický, svedeil: Vyšli sme
z domu, o,bešli sme okolo Nový brány, sedeli sme na
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kameni před Matyášem zlatníkem, rozpraveje, že mám jíti
a Jan šmukýř šel cestou, uh1ídav nás přestoupil přes
strouhu, hleděl kysele; pominul nás i navrátí se zase i
řekl: Co, prý, Stanislav řekl, jdi svou cestou, všakf žádný
nepřekáží. Jakž to Stanislav dopověděl, on hned vezme
pacholeti rapír a láje hrome polský, bodej tě ten zabil.
Jakž sem viděl, že vzal pozadu pacholeti kord, já ho chYtil a prosil, aby tak nechal, že mu žádný nic neprekáií.
On hromoval. Stanislav ho prosil, aby On svú cestou šel,
že mu žádný nic nepřekází. A byl velmi ožralý, skoro
kordu držeti nemohl. V tom řekl on: hrome polský, bodejž tě ten zabil. A Stanislav taky: Když to jináč nemuž
býti, musím se br:í:niti. Vytrhl se ode mne šmukýř i spolu
se sekali. A když se sekali, Stanislav prosil, aby toho nechal. On předce s hury naň sekal až bodl. Nemyslil, než
aby ho zamordoval, až p. prymas přišel s písařem, r~-.
zundali je,
16. 1576, 2. srpna. Rulwp. č. 2118 f. 449. Anna,
pozuostalá po Vítovi šmukýři vdova, Jan a Lidmila, syn
též dcera dotčeného Víta, oznámili, že všeliké spravedlivosti své, kteréž k dvum domum proti klášteru sv. Klimenta vystaveným a od někdy Víta šmukýře koupeným
oni mají, odevzdali jsou Kateřině, sestře své. Act. postridie Petri e viuculis liberati. (Proti tomu vložila r. 1589
odpor Voršila Vrkočka z Hendrštorfu jako poručnice dcery své Anny Marie, sirotka po manželu jejím Janovi
z Borku, že ona Kateřina Zákostelská, dcera Víta šmukýře
tako,vých spravedlností přijímati neměla a nemohla, ježto
její dcera lepší právo k oněm dvoum domum ležícím
mezi domy Hochovejm a Jaroslava zlatníka obostranně,
kterýžto duom jest koupen od někdy Jana Kropáče Berounskýho a Anny m. j., a druhýmu domu ležícímu mezi
domy Klimenta provazníka a Stanislava konváře ob 0pryč,

straně.)

17. 1591.
Rukop. č. 1055 f. 163. (Svědomí
mezi Voršilou Vrkočkou z Hendrštorfu a plnomocníky Jakuba Zákostelského z Bilejova.) Jan Zákostelský z Bilcjova: Kdež v ceduli Voršila Vrkočka klade, že bych povědom ano) přítomný měl bejti, když jest L 72. v pátek po sv- Rehoři Anna, po VítOvi šmukýři vdova, statek
všecken po něm zustalej na čtyry díly rozdělila, a já že
bych tehdáž z téhož statku za díl Kateřiny Zákostelské
přijíti měl, i netoliko toho přítomným sem nebyl a žádného dílu na místě Kateřiny Z. nepřijímal, anobrž ~ni
toho léta 72. a dne svrchu dotčeného v království Ceském sem nebyl. Dostav se potom l. 76 sem do Prahy,
to sem slyšel, že téhož léta 76. nějaké porovnání o týž
statek po Vítm'i šmukýři zuostalý se stalo. To sem také
nejednou slyšel od Anny, po Vítovi šmukýři vdovy, od
Jana z Borku, syna, též od Lidmily Prunarové, dcery její,
že jsou oni všickni tři společně knihami St. M. Pr. domu
dvouch po Vítovi šmukýři jí Katel'ině Zákostelské postoupili. Při sňatku svatebním Voršily Vrkočky, když jest
sobě Jana z Borku za manžela brala, sem nebyl. Toho
sem povědom, když sem se 1. 76. do Prahy dostal, že
Voršila Vrkočka s Janem z Borku v již svrchu dotčenejch
dvou domích bydlela a od toho času ona vždycky v nieh
zustává. ToHkéž i to vím. že Kateřina Zákostelská k tomu dovolila, aby on Jan 'z Borku, bratr její, z týchž dvou
domu činži bral a jí užíval. Však aby také z též činze
domy její vopravova! i berni svolenou odvozoval a když
jest koliv táž Kateřina Z. sem do Prahy přijížděla, že jest
se v týchž dvou domích zastavovala a často se zuřivě na
Jana z Borku, bratra svého, že jí její domy spouští a
v nich zle hospodařuje, domlouvala. Dáleji i to vím, ze
jest Voršila Vrkočka Janovi z Borku dceru porodila; té
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Anna. Kterého léta se narodila nebo zase i umřela,
toho nepamatuji. Naposledy i to vím, že táž Voršila témuž manielu svému i druhou dceru porodila; ta živa zuostává. Jakým jménem při křtu jest nazvána, totizto samou-li
Annou toliko, čili spolu také Annou Marií, toho nevím.
18. 1594, 28. března. Ruiwp. č. 1139 f. 34. (Spor
o dědictví po Vítovi šmukýfi.) Vedle toho odporu, kterýž
Voršila Vrkočka z Hendrštorfu artikuli kšaftovnÍmu v kšaftu
někdy Kateřiny Zákostelské z města Lúna ku právu to·
muto odeslaném položenému, co se nějakých dvoueh domuv v St. M. Pr. proti klášteru sv. Klimenta vystavených
dotejče, od osoby své samé ucinila a vložila, vyžádavši
sobě táž Voršila na Jakuba Zákostelského z Bílejova, mě
štěnína dotčeného města Luna, a Annu Vítovou šmukýřku
obeslání listovního, když strana puvodní Voršila Vrkočka
a na místě Jakuba Zákostelského z Bílejova plnomocníci
feria 3. postridie Simonis et Judae léta 1591. ku právu
se postavili, Anna pak Vítová skrze psaní uřadu Lounského
se ohlásila, že od takového odkazu na ni svědčícího
upouští, tu příčiny takového svého odporu v spisu před
ložila a čísti dala v slovích těchto: Slovutné a mnoho
vzáctné poctivosti Vaše M. pane purgmistře a Vaše M.
milí! Jakož jsem já Voršila Vrkočka z Hendrštorfu
osoby své odpor tomu artikuli z spisu kšaftovního pod
jménem Kateřiny Zákostelské mMtky města Lúna, jehož
actum 1. 1591 v pátek po sv. Prokopu, kterýžto artikul
spisu kšaftovllího sem ku právu St. M. Pr. z města Lúna
odeslán jest, a majíce já za jinou příčinou před V. Mtf
vyžádané vstoupení takový artikul spisu kšaftovního pod
jméuem Kateřiny Zákostelský jest feria 3. post Laurentii
léta tohoto 1591. publikován, co se nějakých dvouch domuv zde v St. M. Pro proti klášteru sv. Klimenta vystavených, jakž týž artikul plněji v sobě zavírá, vložila
a vedle takového odporu dožádala sem se V. Mtf za srocení s p. Jakubem Zákostelským z Bílejova, měštěnínem
města Ltlna, a Annou Vítovou, po Vítovi šmukýři pozustalou vdovou, spisu Haftovního i též srocení to v sobě
šíře obsahuje a zavírá, vedle kteréhožto odporu a sročení,
pro týž artikul z téhož spisu kšaftovního minouti a y nic
obrácen i vyzdvižen býti má, předkládám příčiny tyto:
Předně a nejprve, že při témž artikuli spisu kšaftovního
jménem někdy Kateřiny Zákostelské, měštky města
velikej n~pořad a nedostatek se nachází a vedle
práva království Ceského učiněn není, jakž o kšaftích vyměřeno jest, těch slavností' nejpřednějších a nejznamenitejšíeh, kteréž se při každém kšaftu nelézati mají, zachováno není, a tak pro tu příčinu týž artikul spisu kšaftovního podle práva minouti a v nic obrácen býti má. Druhá
přícina, že v témuž artikuli spisu kšaftovního pod jménem
Kateřiny Zákostelské doloženo jest o nějakých dvouch domích, že by její bejti měly zde v St. M. Pro proti klášteru sv. Klimen ta vystavení a od někdy Víta šmukýře,
otce jejího, koupení a ze je sobě má od Anny Vítové
šmukýřky, vdovy pozustalé, matky její, a od Jana a Lidmily, bratra a sestry, při právě St. M. Pr. feria 5. po,tridie Petri e vinculis liberati anno ló76 odevzdánv.
jakž týž artikul to v sobě obšírněji zavírá, kdež v tén;i
artikuli spisu kšaftovního honosí se nějakým zápisem pravíce, že by nějaké dva domy proti klášteru sv. Klimenta
vystavený, sobě postoupený a odevzdaný měla, ty že odkazuje p. Jakubovi Zákostelskému z Bílejova, manželu
svému, a toho vejslovně a patrně v témz artikuli spisu
kšaftovního doloženo není, v kterém místě a kterými
bl' domy leZ:ící li dva domové býti měli, jich nespecifikuje a nejmenuje, toho v zatmělosti a nejistém rozumu
zanechává, toho jest tak nepořádně proti právu tímto ar-
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Ukulem spisu kšaftovního, což jejího vlastního nebylo ani
od actum toho nepořádného zápisu sama v drzen! jich
nebyla, o tom také, jakozto o věci nejisté, kšaftovati a odevzdávati žádnému nemohla, nebo o takový zápis nepoř.ádný a proti právu učiněný na odporu a soudu mezi
mnou a Kateřinou Zákostelskou a Annou Vítovou, zustalou vdovou po Vítovi šlllukýři, zustávalo, a toho jest se
Olla Kateřina Zákostelská za živobytí svého na mně nedosoudila, o tom také kšaftovati a nad to pak od sebe
tak nepořádně proti právu a zřízení zemskému odevzdávati nemohla. Chtěla-li je co odkazovati, měla jest prve
sobě to, jaké sou jí spravedlnosti kdo a zač postupovali,
právně sobě to k místu přivésti a za exeeutí od práva
žádati, toho jest po ta všecka léta mlčením pominula a
mnohým letumzemskými městským projíti dala a práva
patrně ukazují, že každý má o svém svobodném a nezávadném statku kšaftovati, včděvši ona Kateřina Zákostelsk:í: o tom prvotně dobře, když sem já do těchto dvouch
domuv, kteréž sou p. Tanovi z Borku jakožto dědictví po
otci jeho Vítovi šmukýři zustaly, jeden dum mezi domy
Hochovejm a Jaroslava zlatníka obostrallně a druhý dům
ležící mezi domy Klimenta provazníka a Stanislava kon·
vaře obostranně zde v St. M. Pr. podle smluv svadebních
léta Hi74, když sobě mne p. Jan z Borku za manželku
bral, vnešena a za mocnou hospodyni přijata, věno mé
pak pUl třetího sta kop groMv a nad věno dvě stě kop grošův vše českých na dotčených dvou domích ukázané a zavázané mám po ta všecka léta v pokojném držení a užíváuí bez naříkání též do smrti nebožtíka manžela svého
sem byla a dotčené dva domy u věně svém a eož nad
věno mi spravedlivě náleZí, posavad je držím, nikdy se
v tom ona Kateřina Zákostelská. bývajíc za čast)' u mně
za živobytí manžela mého, aby jakou spravedlnost k dotčeným dvoum domum míti měla, neohlašovala, mne ani
manžela mého, pana Jana z Borku, z těch dvouch domul'
pořadem práva nevyvedla ani toho podle práva za živobytí svého neukázala a tak proti spravedlnosti mé, kteráž
mi na dotčených dvoueh domích náleZí, nemohla jest tím
nepořádným artikulem spisu kšaftovního o tom, čeho,:
v držení a užívání nebyla, kšaftovati, nemajíc k tomu žádného práva. Z té příčiny toHkéž ten artikul spisu kšaftovního jakožto nepořádný a proti právu učiněný minouti
a v nic obrácen býti má. Třetí příčina v tom artikuli
spisu kšaftovního ta se zřetedlně nachází, že ona Kateřina
Zákostelská toho dokládá, že jest předešlé řízení o statku
svém při právě města Lúna v zahájeném soudu učinila a
teď tímto druhým spisem kšaftovním, nezrušivši prvního,
zase jiné řízení činí, na cizím právě v městě Lúnu Hafluje o gruntech těchto, kteréž zde v St. M. Pro sou
a pod toto právo náležejí, že toho při předešlém řízení
svém zanechává a tak kšaftu na kšaft jest učiniti nemohla,
cOž lolikéž proti právu a zřízení zemskému toho jest uči
niti, aby o statku mohovitém, kterýž zde v St. M. Pro zustává, kšaftovati tak nepořádně neměla. Z té také přičiny
praví, že tento artikul spisu kšaftovního pod jménem
někdy Kateřiny Zákostelské učiněnýho podle práva minouti a vyzdvizen i v nic obrácen býti má. Kterýmžto
příčinám mým předložeuým, nechce-li týž pan Jakub Zákostelský z Bílejova, měštěnín města Luna, a pí Anna
Vítová, zustalá vdova po Vítovi šmukýři, místa dáti, tehdy
v času právním provésti a prokázati je chci, v tom se
k spravedlivému opatření poručena činím. Voršila Vrkočka
z Hendrštorfu. Proti tomu od plnomocníkuv Jakuba Zálwstelského
z Bílejova takto: Samuele Lavína z Libína, Tomáše Šlemera, Nataniele Vodňanského a někdy Jana Zákostelského
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odkudž z Bílejova, po vzatém hojemství zase v spisu za
odpověď jest dáno toto: V. Mti slovutné a mnoho vzáctné
poctivosti pane purgmistře a páni nám laskavě přízniví]
Jakož Vor/ma Vrkočka z Hendrštorfu odpor učinila artikuli kšaftu od někdy dobré paměti Kateřiny, manželky p.
Jakuba Zákostelského z Bílejova, co se odkázání dotejče
dvouch domův v St. M. Pr. ležících učiněného, jakž týž
odpor její v sobě šířeji obsahuje a zavírá, k kterémužto
pohnavši dotčeného p. Jakuba z Bílejova příčiny některé
vedle jistého sročení dnes dvě neděle před V. Mtmi v pří
tomnosti naší jakožto plnomocníkův od něho pod pečeH
jeho nařízených čísti a publikovati dala, kteréžto my vysly·
ševše hojemstvf do dnešního dne sme sobě vyžádali a na pří.
činy její nížepsanou světlou a patrnou odpověď dáváme. Nejprve, jakož Voršila Vrkočka z Hendrštorfu praví, že by při
artikuli kšaftu od někdy Kateřiny Zákostelské veliký nepořad
a nedostatek se při něm nacházel, vedle práva království
tohoto učiněn nebyl a nejpřednějších sollenitates, kteréž
se při každém kšaftu nalézati mají, neměl a tak za tou
příčinou že k zdvižení přijíti má, i proti této zatmělé a
nesrozuměnitedlné příčině pravíme my plnomocníci na
místě p. Jakuba Zákostelského z Bílejova, že kšaft Kateřiny
Zákostelský jest pořádnej právné sollenitates v sobě mající a tak za tou příčinou, jakožto vedle práva učiněný,
stvrzen býti má. Dále jakož Voršila Vrkočka v druhé pří
čině dokládá, že by od Kateřiny Zákostelský místa, v klerémž by ležely, týchž domuv položeno a specifikováno
nebylo, nýbrž (jakž ona praví) toho v zatmělosti a nerozumu že by zanecháno bylo, item že by kšaftovala o
věci nejisté a o tom, což jejího vlastního nebylo, pravě,
že by o zápis odevzdanej na odporu a soudu mezi touž
Voršilou z jedné a Kateřinou Zákostelskou zůstávaly, poněvadž za živobytí svého proti ní toho (nevíme čeho) se
nedosoudila, tehdy že o tom také kšaftovati, nad to pak
toho od sebe odevzdávati moci neměla, to k místu a konci
sobě přivésti, potom teprva kšafl pominuvši mnohým letům zemským i městským projíti dala do týchž dvou domův, jmenujíc je dědictví někdy Jana z Borku, jemu po
nekdy Vítovi šmukýři náleZ:ející, že by vnešena a od téhož Jana za mocnou hospodyni přijata byla, pravě, že na
nich půl třetího sta k. gr. č. věna a nad věno dvě stě
kop gr. č. sobě ukázáno má a tak za tou příčinou takoví
domové že jí v věně a v sumě nad věno přidané náležejí, ona že od toho času jich v pokojném držení zustává
a až posavad z nich pořadem práva vyvedena není, jakž
táž příčina její spletená a neprávní to v sobě šíře obsahuje a zavírá, i na takovou širokou příčinu její tuto Kratičkou odpověď dáváme a tomu všemu, což tak v té pří
čince obsaženo jest, zcela a zouplna odpíráme a pravíme:
Kdyby i jaké věno a suma nad věno přidaná jí na těch
domích náležela, jakož nenáleží, tehdy Vor šila Vr1wčka
to obě potratila a to proto jedno, že kš aftem od Jana
z Borku učiněným jiného náležitého opatření dostala, podle
toho i dluhy některé po manželu pozůstalé vyuporníoala,
druhé, že dotčeného věna ani sumy nad ně přidané podle dobrého řádu a práva k"ihami městskými na dílu
v týchž domích někdy Janovi z Borku, manželu jejímu,
před postoupením náležitě sobě pojištěné nikdy neměla,
třetí, že často jmenovaná Voršila učinivši odpor zápisu
odevzdání týchž domův pro dosažení svého smyšleného
věn'a a sumy nad ně přidané od něho neupustila přetrh
nouti ho nedavši, odpor na odpor učinila a tak pořadu
práva pochybila. Naposledy, jakž Voršila Vrkočka stihá
někdy dobré paměti Kateřinu Zákostelskou, že by řízení
o statku svém při právě města Lúna v soudu zahájeném
učinila a nezrušivši ho že by jiné řízení na témž právě
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o do mích ku právu St. M. Pr. náležejících učiniti iměla
a tak Haft na kšaft že by se nacházel s tím doloÚním
že ona Kateřina na cizím právě o těch do mích kšaftovati
nemohla, i proti této neprávní příčině tuto odpověď dáváme a tomu, aby kšaft na kšatt učiniti měla, odpíráme.
o čemž prve jednou in genere řídila, toho in speci~
v kšaftu dotvrzuje; aby o domích svejch při právě města
Lúna kšaftovati nemohla, toho strana nikdy ukázati moci
nebude. Protož nedávajíce my plnomocníci příčinám Voršily Vrkočky v ničemž místa, pravíme, že jí k zdvižení
artikule kšaftu pořádně od Kateřiny Zákostelské učiněné
ho postačiti nemají, s tím doložením, nechtěla-li by místa
dáti naší odpovědi, že v ji provozovati chceme. Samuel
Lavín z Libína, Tomáš Slemr, Nataniel Vodňanský, Jan
Zákostelský z Bí1ejova, plnomocníci pana Jakuba Zákostelského odtud z Bnejova.
Kdez strany souce sobě na odporu jest jim termín
k průvodům až pod ztracením té pře jmellován a uložen,
na kterýž stojíce Voršila Vrkočka k svému průvodu dala
čísti psaní do Lúna, sročení její s ním Jakubem Zákostelským k příčinám odporu kšaftu Kateřiny Zákostelské, vejpis pod pečetí, odpor od Vormy Vrkočky artikuli jednomu z téhož kš aftu učiněný a v opisu podaný a příčinu
první k odporu předloženou, item poznamenání pod týmž
kšaftem, jak jest ku právu podán, a k tomu mluveno:
Slyšána jest podle vloženého odporu artikuli spisu kšaftovního pod jménem Kateřiny Zákostelské sepsaného první
příčina, též sročení a příčiny, proč týž nepořádný a proti
právu učiněný spis kšaftovní, z něhož tento artikul sem
ku právu tomuto odeslán jest, jehož datum léta 1591
v pátek po sv. Prokopu minouti a k zdvižení přijíti má,
nicméně i to, co pod tím kšaftovním spisem poznamenáno stojí, při kterémžto artikuli spisu kšaftovního veliký
nepořad proti právu se nachází v tom, že těch solennitates neb slavn!?stí svědkův kšaftovních, jakž právy království tohoto Ceského vyměřeno jest, při něm zachováno
není, ale pořadu práva jest pominuto a pochybeno, kdcž
pod tím artikulem spisu kšaftovního napsáno jest, že toho
lak sepsaného spečetěného kš aftu ona Kateřina podala
osobám k ní od purkmistra, toho času Jana Tučka, vyslaným těmto: Václavovi Mejtskému, Janovi yžberovi, Václavovi Vopozdilovi, rychtáři městskému, a Simonovi Peři
novi s tím oznámením, že kš aft, kterýž jest předešle uči·
nila a k úřadu podán, aby zase Jakubovi Zákostelskému,
manželu jejímu, vydán byl a o tomto posledním kšaftu
aby se relací jak při právě města Lúna, tak zde při
tomto právě stala, ježto se rozuměti nemůže, kdo jest to
pod tím spisem kšaftovním psal, poněvadž se toho v něm
dokládá, že by spečetěný býti měl, nebo když sou osoby
vyslané k ní Kateřině v pondělí po památce M. Jana
z Husince léta 1591. na kšaft přišly, toho dne aby ji Kateřinu spatřily, že jest rozumu zdravého a paměti dobré
užívala, nebo aby táž Kateřina osoby vyslané, když sou
k ní na kšaft přišli, přivítati a jim z příchodu jejich poděkovati, také před nimi se přiznávati měla, že jest pro
ně poslala a tak jim kšaftu svého svěřovati a žádati měla,
aby jeho po smrti její do rady před pány podali a jej
pořádně v radě vysvědčili, tohů sou tíž vyslaní od ní Kateřiny k sobě mluviti neslyšeli, nýbrž týž spis kšaftovní
pod jménem Kateřiny Zákostelské sepsaný do domu Jana
Tucka donesen a v témž domě zanechán jest, ježto on
Jan Tuček takového spisu kšaftovního od vyslaných k sobě proti právu přijímati jest neměl, an jej do stěny
vstrčil a tři neděle pořád za sebou v domě svém choval;
pak jest s podivením, kterak, kdy a od koho týž spis
Kateřiny Zákostelský v pondělí den sv. Marty léta Hi!)l
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z domu Jana 'Tučka vynešen a do rady před pana purkmistra pány podán, nicméně kdo sou relací a pořádné
vysvědčení o témž spisu před právem v radě v městě
Lúnu i také zde při tomto právě o tomto artikuli spisu
kšaftovního učiniti měli, žádné osoby zejména ona Kateřina se jest nedožádala, jakož se. pak toho při téulž
artikuli nic nenachází, v cemž pořadu práva jest pochybeno, nebo ti vyslaní jak při právě města Lúna, tak ani
zde při tomto právě toho ovšem nic sou nevysvědčili a
tak týž spis kš.ftovní Kateřiny Zákostelské posavad nevysvědčený zustává, an by pořádně sepsaný, ku právu podaný a vysvědčený byl, tudy právních solennitates a slavnoslí svědkův kšaftovních podle práva nemá, poněvadž se
tomto artikuli nic nenachází, což patrně proti právu
kteráž čtena. Kterážto práva patrně to vyměřují, že
kšaftovník má se před svědky kšaftovními přiznati,
že pro ně poslal, aby k němu na kš aft přišli, jiph se
dožádati, je přivítati i také jim poděkování učiniti, toho
pak teď od ní Kateřiny pominuto jest a tak podle těchto
ukázaných práv ona Kateřiua při témž spisu kšaftovním,
z něhož tento artikul sem ku právu bez pořádného vysvědčení odeslán, pořadu práva jest nezachovala, nad to
od nižádného do rady pořádně podán ani, jakž práva království tohoto vyměřují, vysvědčen není, ježto těch a takových solennitates a slavností svědkův kšaftovních nikoli
se pomíjeti nemá a to proto, ze kšaft, při němž by slavností .právních zachováno nebylo, za pořádný u práva
j!J1ín a držán býti nemá, čehož tuto všeho pominuto jest.
Clena práva s tím doložením, že každý podle nich se zachovati jest povinen, totiž kdo by v kterém právě kšaft
udělal, že týž kšaft na to právo, kdež jest učiněn, pořáduě podán, také tu pořádně vysvědčen a potom publikován býti má, anobrž kdo by jej při témž právě slyšeti
chtěl, má předně ty svědky, kteříž sou na něm byli, obeslali, aby jej před ppp. v radě vysvědči1i, po jehožto vysvědčení teprva takový kš aft se publikovati má, po jehoHa vůbec přeetení má se vysvědčení a vyhlášení na
kterého se dne stalo a k čí žádosti jest publikován,
od písaře radního poznameuati, přísežní pak téhož
práva mají týž kš aft i s pořádným vysvědčením k tomu
právu, k kterémuž statek náležf, odeslati, čehož při tomtc
spisu kšaftovním všeho pominuto jest, nebo se žádného
poznamenání při něm nenachází, aby ten kšaft, jehož datum v pátek po sv. Prokopu léta 1591., od koho pořádně
ku právu podán, potom vysvědčen při právě byl, než toliko pod tím kšaftem ze spod napsáno stojí, že jest v pondělí den památný sv. Marty léta 1591. publikován. Nad
to vejše ani z dotčeného spisu se nenachází, aby ten artykul z něho přísežní téhož práva z města Lúna s pořád
ným vysvědčením sem k tomu právu odeslati měli, tudy
pořadu práva pochybeno, než toliko ten artikul z téhož
spisu kšaftovního bez pořádného vysvědčení jakožto věc
nepořádnou sem odeslali. Item ani toho z něho se nenachází, aby podle vyměření práva kdo obeslán byl, aby
jej v radě před právem vy svědčili, ani k čí žádosti ten
nepořádný spis v pondělí den sv. Marty léta 1591. jest
publikován, mnohem méněji toho doloženo jest, an by
pod tím spisem od písaře radního vysvědčení jeho, kterého dne se stalo, poznamenáno bylo, pak jaký se pořad
práva při tom jest zachoval neb nezachoval, to bude při
uvážení práva a tak při tomto artikuli spisu kšaftovního
velice a vysoce pořadu práva pochybeno jest. Sou dále
nálezové na to, kdo by tak dělaje kšaft pořadu práva
pochybil, že takový kšaft vždycky k zdvižení jest přichá
zel: L z Hradce mezi Ondřejem mydlá(em a knězem
Matějem s reformací, 2. mezi Kryšpínem Sultysem a Ja-
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nem Toušem, 3. mezi Janem z Kosmačova a sestrami
Fišlovic. 4. mezi Adamem Lehnarem a Lidmilou Lišovskou tÚ Václavem Lišovským, 5. mezi Eliškou Stíkovou
a Václavem Pětikostelem a k tomu mluveno, kterak se
dotčení nálezové s přečtenými právy srovnávají, že kdo
jich chybuje, takový kšaft místa míti nemůže, První
z Hradce ukazuje, že nebyló ze jména doloženo, od koho
byl do rady podán a kdo jej vysvědčil, tudy kněz Matěj
jeho kšaftu užiti nemohl, ale ten byl vyzdvižen a Ondřej
mejdlář na místě syna svého Mikuláše při všem statku
po Martě, dceři Václava Zubatého, zůstaven byl, v kteréžto
příčině, poněvadž při tomto spisu kšaftovním Kateřiny
Zákostelské také pochybeno jest toho, an v něm není
doloženo, kdo jej vysvědči! ani aby se koho Kateřina
dožádala, nad to neoznámila, kde by se ten kšaft po
smrti její naleznouti měl, tudy také k zdvižení přijde.
Druhý mezi Kryšpínem a Janem Toušem tolikéž ukazuje,
když se žádných slavností svědku kšaftovních nenacházelo,
kšaft Johanky Penízkové místa žádného míti nemohl, týmž
způsobem tento artikul z spisU: kšaftovnÍho Kateřiny Zákostelské jakožto bez slavností svědkuv kšaftovních v nic
obrácen býti má. Třetí nález mezi Janem z Kosmačova
a sestrami Fišlovic také to obsahuje v sobě, že se nebožtík Viktorín Fišl svědkuv kšaftovních nedožádal, aby
k němu byli přišli a on že by o své poslední vůli jim
oznámiti chtěl, opěty kšaft jeho ostati nemohl, jakož se
totéž při tomto spisu nepol'ádném nachází, ne aby ona
jej z své svobodné vůle učinila, ale s povolením Ja.1mba,
manžela svého, co se j emu líbilo, učiniti musela. Ctvrtý
příklad mezi Adamem Lehnarem a Lidmilou Lišovskou
ukazuje, když se našlo, že Linhart z Rosic k těm, ježto
k němu od práva vysláni souce přišli, pořadu práva nezachoval a jich nepřivítal, týž jeho spis jakožto nepořádný
a nevysvědčený u práva průchodu neměl, co se při tomto
spisu také tak nachází, pročež praví Voršila, že tolikéž
zdvižen bude. Anobrž také pátý příklad k tomu se vztahuje, kdyz Jiřík od zlaté štiky těch, kteříž spisu jeho do
rady podali a jej vysvědčili, se nebyl dožádal ani jim
z toho, že k němu přišli, nepoděkoval, též spis, jejž sobě
Václav Pětikoste! za kšaft pokládal, jakožto nepořádný k
zdvižení přišel, kterýžto nepořad často již vopáčený při
tomto spisu také se nachází a tak žádné platnosti nemá
a míti nemůže, Dále nachází se při tomto spisu i tento
nepořad veliký proti právu a to v tom: Jest zřetedlně
v něm dostaveno, že ona Kateřina tím spisem a poslední
vulí svou o statku svém mohovitém i nemohovitém s povolením Jakuba Zákoste1ského, manžela svého, řídí a kšaftuje, z čehožto pochází, když se ten spis s volí Jakuba,
manžela jejího, u přítomnosti jeho spisoval, že tak sepsán
byl, k čemu sám Jakub toliko povoloval a vůli svou dával a tak vule její dokonalá a svobodná nebyla, než
musela kšaftovati, jak on míti chtěl. Nad to týž spis, jakž
podle práva býti má, v stejnosti žádné nebyl, což patrně
proti právu jest, neb D. 42. ukazuje, že kšaftové na poslední vůli lidské a úmyslu se zakládají, co kdo po smrti
své o statku svém míti chce a ne jak by kdo jiný míti
chtěl, jakž tuto položeno, že učinila kšaft k vůli a k rozkazu manžela svého, tudy vůle její konečná jest nebyla,
čehož také jiní duvodové nahoře položení dotvrzují, an
se žádných svědkův nedožádala jak sama od sebe, tak
ani skrze jiného, kšaftu jim nesvěřila ani poručila, aby
jej po smrti její vysvědčovati měli, pročež také bez vysvědčení jak u práva Lounského, tak zde k přečtení při
šel, podle čehož práva království tohoto vyměřují: při
kterém kšaftu solennitates právních slavností svědkův není,
že takový kšaft jest mrtvý, co se vše při tomto spisu na-
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chází, pro tož také za pořádný kšaft slouti a moci žádné
míti nemuže a nemá. Načež opěty nálezové sou: 1. z Loun
mezi Jiříkem Užidilem a Václavem Vodou s reformací,
2. mezi JMCé rychtářem a kšaftovníky Šimona z Tišnova
s reform~cí, 3. mezi Matoušem Kostrou a poručníky Sao
lomeny Spanělky, s tím k nim pro mluvením : Vyrozumíno,
nač se vztahují: První z Loun ač kšaft Kateřiny, Václava
Vody manželky, při právě domácím schválen byl, ale to
vrchním právem napraveno a týž kšaft vyzdvižen, prot,?že
týž kšaft tím způsobem, jakž práva městská královstvÍ Ceského vyměřují, při právě k vysvědčení nepřišel, v kte·
réžto příčině tento spis kšaftovoí Kateřiny, Zákostelský ve
všem tomuto rovný a podobný jest, nebo ten ani při právě
Lounském ani zde k žádnému vysvědčení jest nepřišel,
tudy nepořádný a bez platnosti. Druhý nález též na to
se vztahuje, že zádných slavností kšaftovních neměl, toli·
kéž jakožto mrtvý k zdvižení přiveden. V třetím pak doloženo toho, že manželky své neopatřil podle práva vě
nem, tudy právo k statku jeho měla, kterýmžto způ.
sobem Voršila praví, že také na těchto dvouch do mích
spravedlnost její věnní i co nad věno jí přidáno, náleží a tu té své spravedlnosti hledá, nebo věna i ejího
jest půl třetího sta kop groMv českých a nad věno při
dáno dvě stě kop gr. č., pročež věří, že ta spravedlnost
její na týchž domích jí přisouzena a dopomožena bude.
Dále podán rejstřík z register vstoupení a k tomu mluveno, že proto předložen, kterak se opět nemalý nedostatek a nepořad proti právu nachází v tom: zespod pod
tím artikulem zapsáno stojí, že Kateřina Zákostelská
podala jest spisu kšaftovního osobám k ní vyslaným a tíž
vyslaní toho sou nevysvědčili, která Zákostelská jim toho
spisu jest prodala, poněvadž jest více osob, které se tak
jmenují Kateřina Zákostelská, co1: se tímto rejstříkem provozuje, a tak, zdaliž byla Kateřina Zákostelská manželka
Jana Zákoste1ského, čili Kateřina Zákostelská, dcera J akuba Zákoste1ského, nebo Kateřina Zákostélská, manželka
Jakuba Zákostelského, zvláště poněvadž toho času ty všecky tři Kateřiny Zákostelský v městě Lúně byly, a tak
li vyslaní in specie nedoložili, která Kateřina Zákostelská
z těch tří byla, an jim toho spisu kšaftovního jest po·
dala, v čemž, poněvadž také práva pochybeno jest, tehdy
ten spis nedostatečný zustává. Právo pak I 13. patJně vyměřuje, že všickni obyvatelé v tomto království Ceském
jedni k druhým právem tímto se říditi a k sobě chovati
mají, anobrž i soudcové na tato práva rozsudky činiti povinni svou, podle kterýchžto práv, poněvadž -s tímto spisem kšaftovním talj: pusobeno jest nebylo, ale dostatečně
podle první příčiny k odporu předložené provedeno jest,
že pořadu práva o pořádných kšaftích pochybent> jest,
slavností svědkuv kšaftovních pominuto a žádného vysvědčení kš aftu se nenachází a tak napořád vše proti právu při něm učiněno jest, protož Voršila vě1'í, že podle
této první příčiry dosti právy i příklady provedené zustavena bude. Ctena vejše druhá příčina k odporu před
ložená, odevzdání spravedlnosti na dvou domích od Anny
Vítové, Jana a Lidmily, syna a dcery jí Anny Vítové Kateřině Zákostelské, odpor Voršily Vrkočky témuž odevzdání, sročení patero Voršily Vrkóčky s Kateřinou Zákostelskou a Annou Vítovou, příčiny odporu podle téhož
sročení předlozené, dictum mezi Voršilou Vrkočkou a
plnomocníkem Kateřiny Zákostelský s strany nemoci její,
dictum druhý mezi týmiž osobami o túz věc, příčiny od
Kateřiny Zákostelské a Anny Vítové proti Voršile Vrkoč
ce k neodpovídání předložený, odklad mezi Voršilou Vrkočkou a plnomocníky Kateřiny Zákostelské a Anny Vítové, dekret J. Mti Cé o Voršilu Vrkočku, kterýž dodán
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feria 3. postridie Joannis B., druhý dekret, kterýž dodán
ferie 6. pridie Inventionis crucis 1591, třetí dekret, jehož
datum 4. Maii 1590 (sic) a k tomu mluveno: Tyto věci pořád čteny jsou za tou příčinou jednou, že se to nachází
kterak Voršila předešle tomu zápisu, kterýž Anna, J a~
a Lidmila Kateřině na onen čas učinili, odpor vložila
proč svého místa a průchodu ani práva míti nemohl ~
nemá, druhé, kde:!' plnomocníci Jakuba ZákosteIského
v své odpovědi praví a toho doložili, že by ty dva domy
kteréž ona Voršila u věně svém drží a jich v užívání jesť
postoupeny a odevzdány byly, a tímto artikulem spis~
kšaftovnÍho pod jménem Kateřiny Zákostelský seosaného
chtěli by sobě to natahovati, že by se týž zápis 'na tyto
dva domy vztahoval, an jest se táž Kateřina podle toho
nepořádného zápisu postupování nějakých spravedlností,
aby se takový zápis na tyto dva domy a grunty vztahovati měl, nedosoudila ani jich nikdy v držení pořádném
nebyla, nad to skrz(' žádného jiného v držení a užíváni
jich nevešla, tehdy o tom, co na odporu a soudu zustávalo a jejího vlastního nebylo, kšaftovati a jinému dávati
nemohla. Cteno právo F 40., kteréž vyměřuje o pořád
ném a stálém držení kterého gruntu a ona Voršila podle
smluv svadebních těch dvouch domuv od léta 1574 v pořádné držení a nžívání vešla i také mnoho let ty oba
grunty bez naříkání držela, tudy podle dotčeného práva.
takové pokojné vydržení tolik let jí Voršile stále a nepohnutedlné býti má, než kdyby táž Kateřina Zákostelská
podle téhož nepořádného zápisu těch domův, v kterýchž
Voršila od léta 1574, jaki oznámeno, v držení a užívání
zůstává, buďto sama nebo skrze jiného v ddeni a užívání
kdy byla uvedena a ty jí odevzdány a postoupeny byly,
tu by teprva plnomocníci tím se chlubiti mohli, že týž
dva domy sobě postoupené jest měla, ale toho tíž plnomocníci nikoli prokázati moci nebudou, aby Kateřina Zákostelská kdy v jaké pořádné possessí těch dvouch domů byla. Také ten zápis na grunty se nevztahuje než toliko na nějaké spravedlnosti a tak se nemají čím chlubiti.
Item podáno ku přečtení psaní Kateřiny Zákostelské ku
právu tomuto, jehož datum v Lounech v pondělí po památce Proměnění K. P. léta 1589, s tím promluvenfm,
že proto ku přečtení dáno, kterak Kateřina na onen cas
léta 1589 píšíc panu purgmistru pánum sama se v témž
psaní svém přiznává k tomu, že se jest k těm oběma odporum toho nepořádného zápisu postupování nějakých
spravedlností jak proti ní Voršile, tak proti sirotku Anně
Marii, dceři po někdy Janovi z Borku, prvnějším manželu
jejím, pozůstalé, pruvody zhotovila, jakž též psaní obšírněji v sobě zní, tudy toliko na nějaké spravedlnosti podle toho nepořádného zápisu na těch domích se potahovala a ne na to, an by jí Kateřině jaké dva domy nebo
grunty podle téhož nepořádného a zatmělého zápisu náležeti nebo její býti měly ani aby se toho ceho byla dosoudila; také ten zápis toho v sobě nic neobsahuje, aby
jí Kateřině dva domy nebo grunty se zapisovati nebo po·
stúpovati měly, než toliko nějaká spravedlnost. Však jaká
by to spravedlnost byla, kde a na čem, proč a zač ji
odevzdávají, toho se v témž zápisu nic nedokládá, nýbrž
té praktiky v zatmělosti a nejistém rozumu zustavili a
mezi sebou do konce nevykonali, až Kateřina v tom
umřela; tudy po smrti jí Kateřiny i Anny Vítové o týž
odpor toho nepořádného zápisu k rozsouzení nepřišlo,
ale smrtí jich obouch ten soud minul, tehdy čehož se sama
nedosoudila, o tom také tak nepořádně a proti právu
kšaftovati ani toho jako věci nejisté Jakubovi, manželu
svému, zvláště na právě cizím, gruntův pod tímto právem
odevzdávati proti právu nemohla. Opět čteno společné
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statkův zadání Jana Prunara s Lidmilou, manželkou jeho,
item kšaft téhož Jana Prunara i s tím, co pod ním psáno,
item kš aft Jindřicha Prunara a k tomu mluveno, že ti
dva kšaftové a společné zadání statku proto ku přečtení
dáni jsou, jakož na onen čas odpor tomu postupování
nějakých spravedlností Kateřině Zákostelské od Voršily
učiněn byl, tu tehdáž plnomocníci Kateřiny proti příči
nám k odporu jí Voršily témuž zápisu předloženým kladouce exceptí pravili, v první příčině že by ona Voršila
všech společníkuv a dědicův do obeslání nepojala, a
v druhé příčině předložili, že by táž Voršila na věc rozsouzenou nastupovala, žádavše tehdáž i pokuty užiti, jakž
táž exceptí plnomocníkův již ukázaná a přečtená obšírněji
v sobě zní, chtíce sobě nějakých společníkův a dědicův
statku Víta šmukýře přimísiti, jako že po Jindřichovi
Prunarovi jeden syn zůstal, toho za společníka a dědice
statku zůstalého po Vítovi šmukýři pod obmyslem při míšovati chtěli, ježto kdyby taková exceptí jejich k průvo.
dum přijíti byla měla, dostatečně by se to bylo ukázalo
a provedlo, že žádných více společníkuv kromě vlastních
sester Kateřiny, Lidmily Prunarové a Jana z Borku, bratra jich vlastního, tél. Anny Vítové, matky jich, nebylo
a není a z těch obou kšaftův se nevyhledává a nenajde,
aby jakou společnost k statku po Vítovi šmykýři zustalého Jan anebo Jindřich bratří Prunarové, nad to pak syn
Jindřicha Prunara míti měli, anebo ačkoli Jan Prunar Lidmilu, dceru Víta šmukýře, sobě za manželku byl vzal,
však s tou žádných dítek jest nesplodil, anobrž věda o
tom dobře Jan Prunar, že manželka jeho Lidmila po otci
Vítovi šmukýři z statku otcovského jest vybyta a
a tu že jí žádné spravedlnosti nenáleží, protoz také v kšaftu svém o tom, aby jakou oučastnost,
nebo společnost po manželce své Lidmile, dceři Víta
anebo Tindřich Prunar v statku jeho míti měli,
zmínky neučinili, neb tu jim ani synu Jindřicha nic
nenáleželo a nenáleží, a tak jejich exceptí zbyteční a da·
remní proti tomu odporu zápisu byla. Item více podáno
ku přectení vznešení a sepření mezi plnomocníkem Ka·
teřiny Zákostelské a Voršilou Vrkočkou, jehož actum
pátek po sv. Yoršile léta 1587 a k tomu mluveno, že
proto předkládáno, an se z něho porozumívá, jakou sou
na onen čas mezi sebou bez vědomosti Voršíly praktiku
složili spolíhajíce na to, že ona Voršila té praktice jejich
vyrozuměti a v cestu trefiti moci nebude, nýbrž že tím
takovým obesláním -a vznešením ji Voršilu k tomu přiveaby jí Kateřině těch dvou domu v postoupila, ale dona to od ní odpovědi, kterouž se spraviti mohli,
ježto kdyby tito dva domové, kteréž Voršila u věně svém
od léta 1574 drží a jich užívá, jí Kateřině byli náleželi
a postoupeni a odevzdáni byli, jak se pluomocníci Jakuba
Z:ikostelského chlubí pravice, že jmenované domy sobě
pořádně dané, zapsané a postoupené měla, jich jakožto
svých vlastních v pořádné possessí byla, tehdy potřebí
nebylo léta 1587 jí Voršily ku právu obsílati a toho žádati, aby jí těch dvou ch domův postoupila. A tak týmž
vznešením provozuje to, že Kateřina Zákostelská těch domuv dvouch nikdá sama v žádné pořádné possessf ani
v držení a užívání jest nebyla, jak se sami oni plnomocníci v té své žalobě k tomu přiznávají, že ona Voršila
dvou domuv po ta všecka léta v držení a užívání
Vědouci ona Kateřina o tom dobře, že Voršila do
těch dvou ch domuv, jichž jeden leží mezi domy Hochovým a Jaroslava zlatníka obostranoě a druhý mezi domy
Klimenta provazníka a Stanislava konvaŤe též obostranně
leHcí v St. M. Pr. od Jana z Borku, manžela svého, podle smluv svadebnÍch léta 1574 vnešena a za mocnou ho-
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spodyni od něho i ode všech přátel jeho přijata, jich
v držení a užívání bez naříkáuí mnoho let byla a posavad jest i pročež práva svého, ač měla-li jaké, nen6.s1edovala a hned po actum toho zápisu, aby do těch dvou
domův v držení a užívání vešla, za executí od práva nežádala, ale vždycky mlčela a nikdy nic neříkala, zvlášfě
za živobytí Jana z Borku, aniž jeho kdy před právem z ni·
čehož nevinila, aby jí těch domův dvou ch postoupil, tudy
mnohým létům městským i zemským projíti dala. Až teprva po smrti Jana z Borku léta 1587 v pátek po sv.
Voršile již po promlčení mnohých let městských i zemských pod chytrostí takové vznešení na Voršilu u práva
účinila, chtěje tudy Voršila z těch dvouch domův pod obmyslem vybýti a ji o věno její, i což více jí nad věno na těch
domích náleží, a sirotka o spravedlnost a dědictví i o nápad připraviti. A poněvadž se pak týž zápis nepořádný
na tvto dva domy, jichž VOršila v držení jest, nic ne·
vztahuje, než toliko v témž zápisu zmínka se činí, že ně·
jaké spravedlnosti, kteréž sobě k těm domům proti klá·
šteru sv. Klimenta vystaveným a od někdy Víta šmllkýře
koupeným míti pokládali, Kateřině, Víta šmukýře dceři,
odevzdávají, těch pak domův, kde a v kterém místě a
mezi kterými domy obostranně by ležící býti měly, jak
v tom nepořádném zápisu, tak ani v tomto artikuli spisu
kšaftovního zejména patrně se nejmenují, kterážto zatmě·
lost postačiti moci nebude. Nebo mnoho jest domuv proti
klášteru sv. Klimenta, podle práva pak jeden každý dum
jmenuje se a pokládá, mezi kterými domy ležící jest,
nad to té spravedlnosti, jaká by byla a na čem, též proe
a zač i po kom by jim náležela, že ji odevzdávají, v tom
zápisu doloženo není, a tak pod chytrostí Jan Zákostelský plnomocník tehdáž Kateřiny Zákostelské na takové
vznešení neprávní stanného práva proLi ní Voršile se byl
dožádal, aby ji tudy o spravedlnost věnní připravili, ale
jak též stanné právo dále k napravení přišlo, tuto se vyrozumí; opáčeno dictum stanného práva, item k tomu
čtena reftormací stanného práva, item vysvětlení stanného
práva a k tomu mluveno: Proto ku přečtení to troje podáuo, aby se tomu vyrozuměti mohlo, kdy a kterého ča
su dotčené sLanné právo plnomocník Kateřiny Zákoslelské na to vznešení proti Voršile jest vyžádal, totiž feria
2. post Brixii léta 1587., tolikéž druhá vejpověď, kdež odpor o to stanné právo byl, se př-edkládá, protože se stalo
feria 5. post Laetare léta 1589 a vysvětlení téhož ortele
feria 5. post conductu Paschae léta 1589, ale bna když
odvolání k vrchnímu právu vzala, ackoli plnomocníci vše·
cku svou podstatu na tom stanném právě pokládali, domnívajíce se, že ji Voršilu tudy o věno její i což jí Voršile nad věno náleží, k tomu ještě i k pokutě o zmatku
vyměřené připraví, odsuzujíce ji to svou exceptí všeho,
brzy potomně v tom zmejleni byli, nebo skrze reformací
vrchního práva ona téhož stanného práva osvobozena byla a takové stanné právo léta 1589 při času památky
Všech Svatých zdviženo jest, po kterémzto vyzdvižení
práva stanného majíce plnomocníci podle předešlého odkladu k prllvodum, při němž ona zustavena byla, dále
práva svého následovati a ji Voršilu k provozování své
žaloby proti ní při právě vložené a tak svou začatou při
k místu a konci sobě přivésti, toho pominuvše v tom pořadu práva neučinili, davši tudy času právnímu opět netoliko roku a dni, ale mnohonásobně letum městským i
zemským od té reformací projíti, zase na právo nenastoupivše. Tím právo své, ač měli-li sou jaké, jakož neměli,
podle práv sou promlčeli, nebo práva to vyměřují, že
každý povinen jest při svou začatou k svému mÍslu a
konci vésti. Item má-li kdo jakou spravedlnost k čemu,
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má o ni pořadem práva k držiteli statku přikračovati.
Tuto pak počavši plnomocník Kateřiny Zákostelské v pátek po sv. Voršile léta 1587 na právo vznášeti a ji Voršilu viniti, aby jí Kateřině dvou domuv postoupila a práva byla, anobrž majíc sobě od práva termín k provozování takové zaloby ulozený, toho všeho pominul a ~ak
práva svého začatého dále nenásledoval, pro kterouzto
příčinu podle znění práv ona Kateřina právo své, ač mě
la-li jaké, jest pro mlčela. Pročež rozuměti tornu jest, ze
by táž Kateřina tímto nepořádným artikulem spisu kšaftovního pod jménem jejím sepsaného, jehož datum léta
1591 v pátek po sv. Prokopu, dotčený nepořádný zápis
již několikerými léty městskými i zemskými od léta 1576
až do léta 1591 promlčený tak nepořádně na ublížení
spravedlnosti věnní jí Voršile náležející sobě stvrditi chtěla,
an na to za živo bytu Jana z Borku nastupovati nesměla,
ale toho mlčením pomíjela a jistě kdyby za živobytu jeho
co toho byla chtěla před sebe bráti a na ty dva domy
jemu nastupovati, ovšem by se s odpovědí byla pot~ala,
na kteréž by přestati byla musela a to podle práv, Item
podle zřízení zemského, též podle těchto nálezuv 1. z Berouua mezi Mandalenou Kodrsovou a Marton Bíbovou, též
syny jejími s konfirmací, 2. mezi p. Ferdinandem Lokšanem a Hanušem Eihanem s reformací, 3. mezi p'v Adamem z Hrobčice a přípovědníky na statek Krištofa Solce,
4. mezi Samuelem Lekšem a Evou Markovou s konfirmací, 5. mezi p. Zděnkem Malovcem a Simonem Rufem
s konfirmací, 6. mezi Karlem Oršinovským a Rejnou Habrwašlovou. Kterázto práva a zřízení zemské patrně vymě
řují, kdo jakou spravedlnost, po ní nekráčí, létum měst
ským a zemským projíti dá, ten že túž spravedlnost svou
promlcuje a z ní žádného naříkati více nemůže, ale
také dále práva se jemu po promlčení dopomáhati
nemá; čehož také přečtení nálezové dotvrzují, kdo po
svém právě nešel. letům projíti dal, byť jakou spravedlnost měl, že 'ji takovým mlčením potratí, s čímž
poněvadž sou se jiní potkávali, tehdy i ona Kateřina,
poněvadž od actum toho nepořádného zápisu proti právu
učiněného, po kterémz sobě nějakou spravedlnost na ně
jakých dvouch domích proti klášterú sv. Klimenta míti
pokládala, práva svého časně, však měla·li jaké, jest nenásledCivala a držiteluv těch domuv před právem nevinila,
aby jí taková spravedlnost postoupena a v moc její uvedena byla, ale toho mlčením pominula davši mnohým letum městským i zemským projíti, s tím se potkati má,
nebo ani nebožtíka Jana z Borku ani jí Voršily, jakožto
držitele a držitelkyně těch dvou domuv, za zivobytu jeho
Jana ani koho jiného z ničehož před právem jest nevinila, až teprva po smrti Jana z Borku léta 1587. začavši
Voršily jakozto dfŽitelkyně těch dvou domuv před právem
viniti a na to i stanného práva se dožádala, ale po vyzdvižení téhož stanného práva zase po svém začatém právě
na právo nenastupovala, své pře sobě k místu a konci
nevedla davši tak letum projíti, tehdy již promlčevši tak
právo své, ač měla-Ji jaké, jakož neměla, tímto tak nepořádným artikulem spisu kšaftovního, kterJ'Ž proti právu
učiněn jest o tom, což jejího vlastního nebylo, poněvadž
se toho proti odporu téhož zápisu postupování nějakých
spravedlností, aby ten zápis spravedlivý býti a na tyto
dva domy se vztahovati měl, nedosoudila, také kšaftovati
jest nemohla. An práva patrně vyměřují, jedno že všelijaký
zápis, kš aft, dání, odkázáni má býti patrný, srozumitedlný
a nezatmělý, druhé aby na žádné pochybnosti nebylo,
ale jedna každá věc, která se míní, má vysvětlena býti,
sice žádné platnosti to neponese, třetí doložiti se má o
domích, jaké domy a mezi kterými domy obostranně leží,
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v tomto pak artikuli spisu kšaftovního ani v zapIsu nic
jistého doloženo není, na které by se domy vztahoval,
kde a v kterém místě i mezi kterými by domy ležel, a
tak žádného rozumu v sobě neobsahují, pročež také u práva
za nic stalého a pořádného býti nemuie. Item čten zápis
koupení domu Pavla Dobruška s tím promluvením, že se
proto stalo, kdež plnomocníci Jakuba Zákostelského v své
odpovědi praví, že Kateřina dva domy sobě zapsané a
postoupené má, jich jakožto svých vlastních v pořádné
possessí byla, dokládajíce i toho, aby Voršila v žádném
omylu nebyla, že žádných jiných domuv nemíní, než ty,
kteréž Voršila drží a jich uZívá. I poněvadž plnomocníci
sami se vlastně přiznávají, že je Voršila drží, stihajíce se
také samy svým vlastním přiznáním, kterak tehdy Kateřina těch domův v jaké pořádné possessí jest byla? A tak
oni plnomocníci sami poznávají to, že ten zápis a artikul
spisu kšaftovního proti právu učiněný souci jim poslačiti
moci nebude a na ty dva domy že se nevztahuje. Tímto
pak předlozeným zápisem patrně se ukazuje, kdo jest dum
od Víta šmukýře koupil, totiž Pavel Dobruška léta 1536.,
a to ten dum, kterýž mezi domy Polednovým a Hochovým obostranně v St. M. Pr. leží. Zase v zápisu postupování nějaké spravedlnosti, kterýž opáčen jest, toho doloženo jest, že nějaké spravedlnosti na domu od Víta
šmukýře koupeném odevzdávají Kateřině dceři Víta šmukýře, ježto ten zápis neobsahuje v sobě toho, aby jí Kateřině dvou domův a gruntuv postupovati měli. Ale aby
jí Katel'ině tyto dva domy, na něž by se tímto artikulem
spisu kšaftovního Jakub Zákostelský potahovati chtěl, za·
psány a postoupeny byly, a ona jich v pořádné possessí,
v držení a užívání vešla, toho se Voršila nebojí, aby pl·
nomocníci ukázati mohli, a snad taková spravedlnost na
domě, kterýž jest Pavel Dobruška od Víta šmukýře koupil, jakž zápis přečtený zní, Kateřině jest postoupena a
odevzdána. Item čteno odevzdání statku Víta šmukýře
a k tornu mluveno, že proto ukázán, aby plnomocníci Jakuba Zákostelského tomu vvrozuměti mohli a nemínili,
že Vít šmukýř vzdal jest vš';cken statek Anně manžeke,
Martě, matce své, a dětem svým léta 1533., jakž týž zá·
pis v sobě zavírá. A tak tehdy Anna, pozustalá vdova po
Vítovi šmukýři, Jan a Lidmila, syn a dcera téhož Víta
šmukýře, zase spravedlnosti takové, jak se to ukaZUJe,
odevzdali Kateřině, tehdá ž někdy Víta šmukýře dceři, a to
na tom domě, kterýž jest Pavel Dobruška od Víta šmukýře koupil N eb tak ten zápis zní, že odevzdávají spravedlnosti na domu od Víta šmukýře koupeném. Tehdy
měla se Kateřina po té spravedlnosti ptáti a ne na
tyto dva domy se potahovati, a tak z toho to je, že Kateřina Zákostelská k těmto dvoum domum žádné spravedlnosti jest neměla a nemá. Item dva zápisy koupení domu
Víta šmukýře čteny a k tomu mluveno, že tíž dva zápisové ukazují, jakou spravedlnost věnní Voršila na těch
dvou ch domích, na něž se tíž zápisové v~tahují, jmá; nebo
souci ona Voršila léta 1574. podle smluv svadebních do
týchž dvou domuv vnešena a za mocnou hospodyni od
Jana z Borku, manžela svého, i ode všech přátel přijata,
věna svého pul třetího sta kop grošuv českých a nad věno
sumy přidané 200 k. gr. č. na týchž do mích dvo'lch od
manžela svého Jana z Borku týmiž smluvami sl'adebníml
sobě ukázáno, zavázáno a k tomu všelijakou spravedlnost
jeho na nich sobě danou má, coz ihned ukazovati bude.
N a to čtena svědomí a předně listovní pana Zikmunda
Oudrckého, pana Jindřicha Říznického, pana Mikuláše
Vojty, pana Diviše Hostačov;;kého, pana Hendrycha Verkoce, Pavla Citvice, pí Mandaleny Oudrcký, pana Bal.c!\;a
Pergklera, pí Anny Obrdánkové recognitionis s ongmal-
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ním z appelací vydaným [listemJ, pana Linharta z Kraburgku
recognitionis také s ~riginálním z appellací vydaným [listem], pí LukrecÍe Ríznické, pana Hanuše Janovského,
DÍ Markéty Elpognarol' é, Zidonie Helštanerové. Item dále
i tato svědomí přiložena, ačkoli čtena nejsou, však od
strany druhé k nim povoleno, jakoby čtena byla, a tak
ku
přijata totiz: p. Jana Pešíka, Mikuláše Srnovce
z
Kateřiny Srnovcové, p. Albrechta Racha,
item svědomí na právě Lounským přijatá, item svědomí
zavedená, předně pro dokázání smrti Kateřiny DrchoAnna Frejamsová a Saloména Kašpárková a na to
svědomí listovní též Kateřiny Drchonické, item více z rej·
ster Justiny Pantaleonové a Kateřiny z Vlkanova, Johanny
Smolíkové, Jana Zákostelského a Tomáše z Borku; než
svědomí lIlikuláše Smolíka zanecháno jest po vyslyšení
všeho průvodu k dictum, pokudž postačiti má nebo
nemá, A tak dále k tomu ke všemu mluveno, kterak
tuto mnohim svědomím provedeno a ukázáno jest, že na
těch dvouch domích podle prve předložených zápisuv
Jan z Borku, první manžel Voršily Vrkočky,obvěniv jí
věna piil třetího sta kop gr. Č. a nad věno vejše 200 kop
gr. č. tú?: sumu i jinou všelikou spravedlnost zavázal a
da!. od kteréhožto času ona také vždycky, jak za živo bytu
jeh'o Jana, lak po smrti jeho až posavad týchž dvou domuv v pokojném držení a užívání bez naříkání jest byla
i ještě zustává, z nichž jí také žádný pořadem práva nea nevyvedl, anobrž jak Kateřina Zákostelská,
žádný jiný jí, jakožto držitelkyně těch domuv, v ničcm nenaříkal. Nad to pokudž Jan z Borku živ byl, táž
Kateřina bejvajíc u ní Voršily nikdy se v tom neohlásila,
jí na těch dvouch domích jaká spravedlnost náležela
jí postoupena byla, poněvadž jich Voršila od léta
1574 v držení jest. Ano i to jest provedeno, že ona Ka·
teřina léta 1585 jí Voršile nabízela, aby manžela svého
k lomu měla, aby ty dva domy v Praze prodali a k ní
do Loun se obrátili, že je u sebe dobrou zivností opatřiti chce. A tak tímto jejím vlastním přiznáním se pro·
vozuje, ze tito domové nikdá jí Kateřiny vlastní nebyli
ani ona jich v držení nebyla. Kterak tehdy plnomocníci
v své odpovědi se tím chlubiti smějí pravíce, že Kateři·
na dva domy sobě zapsané a postoupené má a jich jakožlo svých vlastních v pořádné possessí byla, an toto
její vlastní přiznání odpověď plnomocníkuv přemáhá? Nad
to vejše i to Voršila tím zápisem, kdež Pavel Dobrušský
koupil dum od Víta šmukýře, a potom druhým, kdež Vít
vzdal všechen statek manželce, matce a dětem svým, jest
že potomně Anna vdova s dětmi svými Lidmi·
a Janem takové spravedlnosti na tom domě, který
Pavel Dobrušský od Víta šmukýře koupil, neb tak ten nezápis ukazuje, že odevzdávají spravedlnosti na
Víta šmukýře koupeném, jí Kateřině sou odevzdali, a tak co sou oni tu pod ob myslem tím takovým
ukrylě a tejně bez přítomnosti jí Voršily proti
na ublížení spravedlnosti její věnní učinili, to jest
ted svědomím dostatečně ukázala a provedla.
Taková pak obmyslnost jejich za živnosti Jana z Borku
na jevo a světlo nepřišla, nýbrž s tím vždycky mlčeli.
Až teprva léta 1587' tím vznešením na ni Voršilu u práva
od plnomocníka Kateřiny Zákostelský se pronesla, kterak
sou ji o spravedlnost věnní a siJotka o nápad oklamati
chtěli. Dále čtena zpráva pana Sebestiána Agrikoly a p,
Václa\'8, Krocína, komisařův, s tím k ní promiuvením;
ona Voršila léta 1587 při J. Mti Cé toho vyhledábez souduv, nejsouce jich žádostiva, spravedlnověnní užiti mohla a také sirotek opatřen byl,
tu komisaři J, Mti Cé k tomu nařízeni byli. Kteříž co sou
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za zprávu J. Mti Cé dali, to inu jest vyrozumíno, kterak
jejich spuntování se pronáší, že Voršilu svou pokoutní
praktikou o její spravedlnost připraviti chtěli, tudy dále
při pořadu práva zustavena byla, proti čemuž teď tímto
nepořádným spisem kšaftovním, čeho jest sobě Kateřina
podle toho nepořádného zápisu k místu nepřivedla ani
se nedosoudila. Zvláště na cizím právě, an gruntové ti pod
zdejším právem zustávají, něco toho provésti chtěli, če
hož bohdá nedovedou. Poněvadž zřízení zemské vyměřuje:
Kdo by koli komu statek u věně zavadil nebo dal, že
ten již k tornu statku žádného práva nemá; a tuto jest
ukázáno že Jan z Borku léta 1574 všecku svou spravedlnost ~a těch dvouch domích smlúvami svadebními jí
Voršile u věně i nad věno co přidal jest, zavázal a dal a
pro tož aby táž spravedlnost, kterouž Jan zavadil a od sebe dal, bez vůle jí Voršily jinému dáti a zapsati měl,
toho proti zřízení zemskému učiniti nemohl, ano poslední
dání proti prvnímu žádné moci míti nemuže a nemá.
Tehdy ona Kateřina vědouc o tom, že Jan všecku svou
spravedlnost Voršile zavázal a dal, toho postupování pod
obmyslem proti právu a úízení zemskému přijímati ne·
měla a nemohla. A kdo se pak toho kdy dopustil, ten
každý vždycky v pokutu právem vyměřenou jest upadal,
a není pochybné, že Jakub od Kateřiny, manželky své,
o tom o všem dobrou vědomost vzal, co sou tak na oklamání jí Voršily mezi sebou zavi:eli, poněvadž toho arti·
kule spisu kšaftovního pod jménem Kateřiny, manzelky
svý, sepsaného úžiti žádá a tak se tato zřízení zemská a
právo bude moci na něho vztáhnouti.
Opět čtena zřízení zemská a k tomu mluveno, kte·
rak těmito právy a zřízením zemským opatřeno jest, jak
manžel manželku svou věnem opatřiti má, a pak-li by jí
tak neopatřil, tehdy že jí věno její odtud, kde a do kterého statku vnešena jest, dáno býti a ona takového vnešení užiti má. Ona pak Voršila to jest provedla, že do
těch dvouch domuv vnešena a za mocnou hospodyni při
jata jest byla, podle toho i to ukázáno jest, že Jan z Bor·
ku, manžel její první, léta 1586. při času sv. Ondřeje
skrze smrt z světa jest sešel a dcery Anny Marie po sobě zanechal a ta posavad Ziva zustává; zřízení zemské pak
vyměřuje, že manželka muže svého nikterakž vězněm není
kromě věna, pročež Voršila prve za živo bytí Jana z Borku, manžela svého, o věno své nastupovati nemohla,
zvláště že podle smluv svadebních těch dvou domuv u věně

v držení byla a posavad zustává, než tepna po smrti
manžela svého, poněvadž po něm sirotek živý zustává, o
spravedlnost svou věnní, mohouc to učiniti, nastupovala.
Na to čteni nálezové 1. mezi Kateřinou z Blatna a Vavřincem Bořanovským z Bytyšky na plném sou,du zemském, 2. mezi Dorotou, vdovou po Cyriakusovi Stohlovi,
a přípovědnfky s tím doložením, že podle těchto nálezuv,
též zřízení zemského a práv Voršila také spravedlivého
opatření očekávati bude, Item čteno zaručení peněz dukladních s tím doložením, že Voršile Vrkočce, když od
vejpovědi s strany stanného práva, jakž nahoře mnoho
o tom mluveno i provedeno, k vrchnímu právu odvolání
vzala nemajíc peněz důkladních, od práva dovolení se
stalo, aby peníze dukladní na těch dvouch domích, jichz
v drZení jest, knihami městskými pojistila, tudy duvod, že
jí na těch domích spravedlnost náleží. Item více ku pře
čtení podána předně vejpověď mezi ní Voršilou a Kateřinou s strany nepromlčení appellací po vysvětlení a druhé psaní z města Lúna, jímž se od Kateřiny mocnost
k slyšení příčin k odporu zápisu Janovi Zákostelskému dává, a k tornu mluveno: Tato vejpověď i zmocnění Jana Zákostelského proto se předkládá, kterak plno-
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mocník Kateřiny Zákostelské o tom pojištění důkladních
peněz na těch dvouch domích dobře věda, kdyby ti dva
domové Kateřině náleželi a jí postoupeni byli, byl by
ovšem takovému zápisu odepřel a sa při právě jemu místa nedal, ale že k tomu mlčel, nic neříkal, tudy t~m neodepřením, že jí Kateřině v t~ dva domové vnenáleoželtv a ~e.
náležejí, jest stvrdil, procez také 1 to v,,-no pul trehho
sta kop gr. č. a nad věno 200 kop gr. c. na tech domích tím zápisem stvrzeno jest; artikul pak SpISU kšaftov·
ního jakožto nepořádný a proti právu učiněný a nevysvědčený příčinami těmito právními dostatečnými provedenými u práva svého místa míti ani postačiti moci nebude nad to tvrzen býti nemá, nýbrž podle práva a
mnohých podobných příkladův na to ukázaných minouti
a v nic obrácen že bude. Voršila věří. Tolikéž co plnomocníci Jakuba Zákostelského sobě do své odpovědi vložili,
tomu Voršila v ničemž místa nedává, žádajíc podle toho
tak zachována býti. A tak Voršila praví, že ta druhá pří
čina k odporu předložená, jako i první dostatečně pro·
vedena jest. Čtena třetí příčina odporu, řízení Kateřiny
Zákostelské v soudu zahájeném, item druhý kšaft nebo
artikul z něho též Kateřiny Zákostelský s tím promluve·
ním že ti dva kšaftové k této třetí příčině podáni sou:
jed~n, který jest v soudu zahájeném v. n:ěstě ~ún.ě v r;átek po sv. Medardu léta 15S9. bez vejmmky uClmla, hm
o statku svém movitém i nemovitém, kterýž má nebo
míti bude na čem by ten koli záležel a jak by koli jmenován býti mohl obsahujíc tím všecko své jmění, řídí a
to všecko ouhr~kem Jakubo,"i Zákostelskému, manželu
svému odkazuje druhým pak kšaftem, jehož actum v pátek p~ sv. Prok'opu léta 1591., kšaftujíc též o. témž ~tat
ku movitém i nemovitém také jemu JakubovI, manzelu
svému, odkazuje. v kterýU:žto ještě o třetím zmínku činí
poroučejíc, aby jakubovi, manielu jejímu, od o;,.ř~du vydán
by 1, z čehož věc patrná, že kšaf! na }:š~.ft uCl~11a, toho
proti právu a zřízení zemskému ,~ez:-~slv~l prvmh,o dop~
sti ti se neměvši, nebo právo, tez znzem zemske vymeřují: kdo kšaft bez vejminky učiní a toho nezruší, potom
iiný udělá že ten poslední žádné moci míti nemá, též
kšaft na kšaft aby činěn nebyl; pročež ona Kateřina podle toho práva tak se zachovati měla, aby po zavřeném
prvním kšaÍtu svědkuv kšaftovních byla dala zase zavolati a před nimi se ohlásila, že k předešlé poslední vuli
své něco přidati nebo Ujíti chce, a to aby tak k predešlému kšaflu připojeno bylo, což svědkové slyšíce od ní
byli by potom povinni to před právem .vysvědčiti, ale
tuto jest toho pořadu práva od ní KateŤmy pochybeno,
než nezrušivši prvního k~aftu jiný učinila vproti právu; tu:
dy místa svého ten míti nemá. Na to ctena reformaCI
práva vrchního mezi Kateřinou Mizerovou a Václavem
Gamarytem s tím doložením, kterak v ní doloženo, poněvadž Václav Gamaryt domu Buršovského několik let
v pokojném držení a užívání by~, ,dru~é; ačkoli ~áni:l
Gamaryt s manželkou svou spolecne zdam statku pn pra:
vě Slánském měl ale že se to na jiné právo vztahovat!
nemuže tudy K~teřina Zákostelská také na cizím právě
o těch 'dvouch domích a gruntech zde v Městech Pražských pod tímto právem zůstávajících, zvláště nemaje k nim
práva a spravedlnosti, anobrž nejsouci ona s městem trpící,
říditi nemohla. A poněvadž tíž dva gruntové nespravují se
právem města Lúna ani k němu. nep~inálež~jí, protož
Voršila praví, že tento artIkul SpiSU ksaftovmho pro tu
nepořádnost proti zř~~e~í :emsk~,?~, pr~vu městském,u ~
nálezům ukázaným ucmeny P?St~CltI m~~l ~e~u.~,:, nyb:-z
jakožto nepořádný, nevysvedceny k zdvlZem pnJIÍl a v mc
obrácen býti má. A chce-li se Jakub Zákostelský tohoto
y
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nepořádného artikule spisu kšaftovního ujímati, ona Vor·
šila podle vyměření zřízení zemského a práva městského
pokutu o zmatku vyměřenou sobě protestuje. A tak ona
Voršila praví, že podle zřízení zemského a práva měst
ského odpor a přIčiny své proti témuz nepořádnému a
proti právu učiněnému artikuli spisu kšaftovního pod jménem Kateřiny Zákostelský sepsaného tímto dostatečným
průvodem podle práva jest provedla, jaká jest její spravedlnost věnní na často psaných dvouch do mích ; pročež
věří, že při tom také náležitě zachována bude, s tím se
právu k opatření poroučejíc.
Proti tomu od plnomocníkův Jakuba Zákostelského
z Bílejova předně oustně jest promluveno a potom také
(jakž stranám o tom od práva oznámení se stalo, když
se toho od nich a zvláště původní strany příliš mnoho a
zvláště zbytečného přednášelo i ještě přednášeti chtělo a
mělo
anobrz táž pře i druhá aby jednou k doslyšení a
míst~ému vyřízení přijíti mohly) v spisu podáno, jaký odpor toliko artikuli tomu v kšaftuněkdy Kateřiny Zákostelský, kterýž z města Lúná,. k t?~uto právu, ve.dle vy·
měření právního odeslán a pn prave publIkovan jest, co
se dvouch domův v St. M. Pro ležících dotejče, od Voršily Vrkočky z Hendrštorfu učiněn jest, také jaké příčiny
téhož odporu na onen čas předloženy sou a teď jaký prů'
vod na ně veden, tomu všemu jest vyrozumíno. Proti
tomu oni to omamují, že takové piíCiny k tomu odporu
složené s odporeln se nesro\'návají, nebo pruvod nyní vedený vede se na to, že by při celý~ ~šaftu. Kateři~y
Zákostelský sollenitates a slavnosti pravm pommuty by tl
měly a že týž kšaft celý od ní učiněný .zdvižen ,býti ~á,
ježto ten kšaft celý sem k tO.n:uto ~~avu. ne~nnál;,z[ a
právo toto celého kšaftu soudItI n;,muze, jakoz, take am
celý k tomuto práv'l k pubhkovám podán nem; odpor
pak od Voršily učiněný n~ c.dý ",~.šaft též Kateřiny Zá·
kostelský se nevztahuje, nybri pncmy vedle odporu vzta·
hl1jí se toliko na ten artikul, co se k~a.~to,vání těc? ~vouc~
domuv ku právu města Lúna nenálezejICICh (procez samy
toliko ten artikul z kšaftu Kateřiny Zákostelský ku právu
tomuto odeslán jest) dotejče, ano také vede se průvod
na to, což již při právě města Lúna, kdy' týž kšaft celý
jakožto k tomu právu náležející publikován byl, y~ stvrzení
svému, an mu od žádného odpíráno nebylo, pnšel, protož že jemu odpíráno není, vidí se jim poručníkům, že
na 'to vedle zřízení zemského a práva městského průvo
dové vedeni býti neměli, oni pak odvod svůj povedou
k tomu samému, pravíce, že kšaft Kateřiny Zákostelský
jest pořádný a sollenitates mající. Nebo když to prov.ede.
no a ukázáno bude půjde z toho i nepohnutedlně 1 to,
že každý díl téhož' kšaftu i ten artikul, jemuž při právě
tomto toliko samému toliko odpíráno, co se těch dvouch
domův dotejče, jakožto pořádně učiněný podle práva
k stvrzení přijíti má, nebo regulare est, qUI totum affirmat, et partem quamlibet toti affirmat, s~d non e contra,
nam qui negat tantum part:m ur:~m, rehquum toh ~o~
cedit, quia impugnatio . aut ,1l11p~lllI0 te~t~mentt est 1U~·'S
stácti. Jako tuto Voršlla ,rkocka kdyz jest tohko d,lu
jednomu kšaftu Kateřiny Zákostelský odpor vložila, te~~dy
artikulum jiným v něm místo dala. Dále k odvodu JIch
plnomocníkuv proti první př~čin.ě opáčen arti~u! z kšaf5~
Kateřiny Zákostelský, odpoveď JIch plnomocmkuv na pnčiny Voršily Vrkočky daná čtena s tím k tomu promluvením že ten artikul kšaftu Kateřiny Zákostelský od
města' Lúna k tomuto právu odeslaný jakožto pořádně
učiněný má stvrzen býti proto: jedno, že všecky a všelijaké sollennitates a slavnosti právní, kter,éž ph kšaftíc~
psaných, nercili zde, ale i jinde vedle obyceJe a zvyklosti
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města se drzí, sou při tom zachovány vedle těchto regulí
1. Exigitur, ut testator babeat potestatem testamenti condendi et a iure non prohibeatur facere testamenlum, 2.
ut redigatur voluntas testatoris in scripturam, 3. ut haeres expressis verbis inslituatur, 4. ut testator ostendat illam scripturam testibus et dicat contineri in illa suam voluntatem seu esse suum testamentum, 5. quod testes assignent propriis suis annulis, 6. quod omnia fiant ma uno
conlextu tak, jakž právo městské o tom také vyměřuje.
A kšaft Kateřiny Zákostelský všecky tyto sollennitates a
slavnosti má, nebo ona Kateřina, jakozto měštka svobodná, učinivši kšafl psaný v něm za dědice Jakuba Zákostelského, manzela svého, ustanovila, k němu před svědky,
kleříZ jej pečetili, k žádosti její ano i před těmi lidmi a
přísežnými všemi, ježto k ní z rady města Lúna vysláni
sou ce týž kšaft od ní vyzdvihli a do rady podle žádosti
její jej donesli, lÍsty svými se přiznala a oznámila,
že týž kšaft poslední vůle její v tom jest, jakž to
vše v sobě šířeji obsahuje a tavírá, a tak z té příčiny
vidí se jim plnomocníkům, že ten kšafl jakožto pořádný
i v tom artikuli, kdež mu odpíráno jest, stvrzen býti má,
ackoliv pak týž artykul kšaftu podle práva zde vysvědčen
není. Však to na ujmu tomu kšaftu býti nemůže a není,
protože málo níže též právo ukazuje, kdož by kšaftu sám
ještě za živnosti své po relatořích do rady podal, že la·
kového kšaftu vysvědčovati potřebí není. A nicméně ani
toho ona Voršila zádným práve,m ani přI kladem jest ukázati nemohla, aby kšaftové, kdyby se při jiném právě
činili, pořádně vysvědčili a některý artikul. z něho jsa
k jinému právu odeslán měl by znovu při tom právě, kde
jest odeslán, proti prvnímu vysvědčení vysvědcován býti,
to by jakýsi nový, pJve neslýchaný a neprávní zpusob zde
v tomto království Ceském se začal, ale u nich se snáší,
ten celý kšaft zcela a zouplna odeslán byl, zde se
a těch slavností o něm pominuto bylo, oč se tuto
Voršila domlouvá, mohla by jak od osoby své, tak na
místě sirotka nětco toho obddeti, ale v Lounech učiněn
jemu od žádného odpíráno nebylo a není kromě
toliko artikuli z téhož kšaftu sem odeslanému; a
tak nebylo potřebí toho artikule, poněvadž celý kšaft vysvědčen jest, relatorům vysvědčovati. Nad to vejše pi:i
města Lúna, kdež týž Haft učiněn byl a publiko.
ten obyčej se nezachovává, aby se jako při tomto
St. M. Pro kšaftové vpsvědčovati měli, nebo mají
v té přícině starobylou zvyklost, která se u nich za právo, co se kšaftu dotejče, drZí, a podavše při tom paměti
města Lúna, kteráž, ač od Voršily bráněno bylo,
čtena býti nemá, však podle dictum právního k čtení
přišla, item resolucí J. Mti Cé s strany té rozepře mezi
města Lúna a Zikmundem Zubem, že táž pře zase
právu Lounskému, poněvadž se práva Saského dotejče,
se podává, item podán nález z města Lúna mezi Janem
Sudkou i na místě jiných z jedné a Alžbětoú Samuelkou,
též konfirmací práva vrchního a dále k tomu mluveno,
kterak tento průvod to v sobě obsahuje, že vedle zvyklosti města Lúna l činěn a stvrzen jest, v kterémž se obsaže vecjle zvyklosti a starožitnosti kšaftové se v mě.
Lúně činí a proleZ za pořádný uznáni bývali, jakož
pak vysvědčení pánův města LLÍna s tímto ortelem potvrzeným také se srovnává. Více podán ortel mezi Jiří
kem Užidilem a Václavem Vodou z města Lúna, též reformací jeho a na So vysvětlení té reformací, item certifibcí z kanceláře Ceské dll města Lúna vydaná s strany
vzetí na revisi dotčeného vysvětlení s tím Je tomu promluvením: Kdež předcšle Voršila reformací nálezu mezi
Jiříkem Užidilem a Václavem Vodou předložila a k tomu
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vedla, že by se kšaftové podle starých zvyklostí v městě
Lúně neměli činiti než podle vydaných pr"·;, :de teď zase
ukázáno, že táž reformací artikuli z kšaftu Kateřiny Zákostelski ku právu tomuto odeslanému ke škodě býti nemlde, protože na to jisté vysvětlení od J. 1'vIti vyšlo, kterýmž město Lúna při takových starých zvyklostech zůsta
veno jest. A nicméně ukázána jest také certifikací, ze tá.Ž
věc na vlastní osobě J. Mti Cé na vyřízení zustává a tak
nemůže za věc jiz přisouzenou ona Vor$ila i na místě sirotka křtíti, i poněvadž odvodem tímto příčina první Voršily Vrkočky, co se vysvědčení artikule kšaftovního dotejče, od nich plnomocníkův přemožena jest. Pro tož oni
praví nedávajíce průvodům jí Voršily v ničemž místa, že
týž odpor jí Yorši!y i na místě Anny Marie sirotka zdvižen a ten artikul z kšaftu Kateřiny Zákostelské jakožto
pořádný stvrzen býti má. Co se druhé přičiny k odporu
od Voršily předložené dotejče, ta předně opáčena a odpověď jich plnomocníkův na ni daná přečtena, item potaženo na kšaft Kateřiny Zákostelské, item podáno odevzdání domuv dvouch podle zápisův v knihách zdejších,
item upuštění Anny šmukýrky od vejminky v tom odevzdání doložené a k tomu mluveno: Kdež Voršila v své
druhé přícině odporu praví, an by Kateřina Zákostelská
v svém kšaftu místa, kde ti dva domové leH, nejmenovala, pokládajíc sobě na tom největší podstatu, i z tohoto
průvodu při uvážení se najde, že se místo vedle odevzdání
a zápisu jmenuje. Dále praví, že by Kateřina o věci nejisté kšaftovala, an teď z zápisu kněh městských slyšáno,
že jest o těch domích jakožto o svich vlastních kšaflovala, které sobě zapsané měla, což není veCÍ nejistou,
poněvadž nic podstatnějšího a jistčího nad knihy městské
v té příčině býti nemůže.
Také praví Voršila, že by ti dva domové jí Kateřiny
nebyli, i nech! ukáže podobný zápis kněh městských, komu by vlastně náležeti měli; nicméně také dokládá, že
by o ty dva domy na odporu bylo a že jich Kateřina
nedosoudila, i na onen čas proti nezbednosti Voršily
Vrkočky Kateřina Zákostelská své spravedlnosti podle zápisu hájiti musela a poněvadž pak Voršila
té při pů.
vodem byla, proč jest sobě toho k místu a konci nedovedla a nepřivedla? Zápis jí Kateřiny v celosti zůstal a
zůstává, a tak vedle toho slušně mohla týž své dva domy
jinému, komu se jí dobře líbilo, odkazovati neohlídajíce
se nic na týž Voršily zmateční a smyšlený odpor. Nicméně praví, že jí ti dva domové u věně náležejí, ale aby
kdy oba domy Janovi z Borku, manželu jejímu, náležeti
měli, toho ni čímž podle práva neukázala.
Na to podán
kšafl Jana z Borku s jeho pod níín vysvědčením a k tomu mluveno: Tento kšaft proto jest ku přečtení podán,
ze nebožtík Jan z Borku byl měštčníncm St. M. Pr., vě
no pak vedle práva městského dokud trvá a kdy má zjišťováno býti, o tom právo patrně obmezeno; pak zachovala"li se jest Voršila podle toho práva, poněvadž sobě
rodiče zdejšího za manžela vzala, tak nebo nezachovala,
jak se jest při tom opatrovala, jim plnomocníkům do toho sprosta nic není. Nech! ukáže knihami. kde má to
věno, byvši s manželem svým mnoho let, ano dítky s ním
měla, pojištěno. Nicméně Vodila jiné opatření po Janovi
z Borku, manželu svém, dosáhla, jakž kšafl jeho čteuý to
v sobě šířeji obsahuje, a podle toho čteno právo, dále
čteni svědkové předně listovní p. Šebestiána Agrikoly
z Horšova recognitionis s originálním [listem?], item Šebestiána Dyrnpacha recognitionis s originálním [listem?],
Anny Obrdankové, též svědomí rejstry zavedená podle
vejpovědi na to učiněné a k tomu mluveno, že ti svěd
kové a zvláště p. Šebestián Agricola, Šebestián Dyrnpach
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a Anna Obrdanková na to se vztahují, že ona Voršila
kšaftu manžela svého se jest ujala, dluhy upomínala a o
ně se smlouvala a tak tím umlouváním a stalku manžela
svého ujetím kšaft téhož manžela svého sama stvrdila.
Také se ona Voršila v té druhé příčině sama k tomu zná,
že od drahně let týchž domuv v držení jest, i tehdyt
právu tomuto přítomna byla a tak věda o odevzdání těch
domuv měla jest časně zápisu odpírati. Na to podán nález mezi Janem Kaprem a bratřími z Vlkanova, item právo městské čteno s tím pro mluvením : Z toho se tolikéZ
nachází, že Kateřina Zákostelská majíc sobě ty dva domy
léta 1576 v místě radním odevzdané od toho času v pořádné possessí týchž dvouch domův az do své smrli jest
byla a tak majíc iustum titulum, to jest zápis kněh měst
ských, je bona fide držela, anobrž práva městská vydržala
i praescripcí, kteráž nic jiného není nežli pořádné a pokojné let vydržení, jakž právo městské vyměřuje, prošla,
o čemž ovšem Voršila vědouc k tomu nic jest neříkala,
až teprva po smrti] ana z Borku, manžela svého, léta 1589.
odpor odevzdání tomu, kteréz Kateřina před mno ha léty
měla, vložila, ježto práva městská ukazují, že jeden každý sa při právě přítomný ve dni a v roce odpor klásti
má; nebo kdyby takové odevzdání od Jana z Borku pořádně nebylo, ovšem že by týž Jan, byvši po témž odevzdání mnoho let živ, tomu byl odpor kladl, ale nic se
toho nestalo, tudy to utvrzeno, tolikéž věděla-li ona Voršila, že se jí nějaké skrácení stalo, mohla témuž odevzdání
časně odporovati. Ale poznavši oba dva, že jemu ani jí
Voršile nad to dítkám jeho tu nic nenáleží, toho všeho
mlcením pominuli. Také tím se Voršila honosí, že v držení
násilném týchž domův byla a posavad jest, i však žádného titule, proč by je slušnč držeti mohla, nkázati nemůže,
nebo právní regule jest :malae fidei possessor nunquam
praescribit, jakž právo ukazuje, a poněvadž se pak pořádné vydržení let od actum zápisu nebo kšaftu a ne od
samého bydlení v domích počítati má, a předešle ti, kteříz tak v násilné possessí domův bývali, sine iusto titul o
bez zápisův knčh aneb kš aftů v takových domuv bývali
odsuzováni, jakž tito nálezové okazují 1. mezi pí. Markétou Hamzovou a pány bratřími Trčky, 2. mezi cís. rychtářem a ouředníky na místě obec z jedné a dědici Bryknarovými, 3. mezi Jitkou a Václavem z Břežan, 4. mezi
Janem Kostečkou a Jiříkem Pikhartem. Protož podle těch
nálezuv a práva Voršila také nějakým držením se chlubiti, mnohem méně co obdržeti moci bude. Item také od Voršily vedeno jest, že by Jakub Zákostelský roku
a dni v své při projíti dal, i na tom se strana hrubě
mejlí, nebo pře jedna o týž odpor mezi Voršilou na místě sirotka a někdy Kateřinon Zákostelskon vyslyšána
souci na uvážení práva zůstává a druhá na doslyšení byla
a tak žádnému právnímu časn Jakub nikdy projíti jest
nedal, jak rejstřík ukazuje. Podle toho ta druhá příčina
od Voršily k odporu kš aftu Kateřiny Zákostelské před
ložená tímto odvodem, prá\-y a příklady utvrzeným dostatečně se odvozuje. A tak Takub nedávaje té druhé pří·
čině ani průvodům na ni vedeným v ničemž místa při té
své obraně stojí i zachován býti žádá. - Co se třetí příčiny
dotejče, tu Voršila největší podstatu sobě na tom zakládá,
že ona Voršila do těch domův jí Kateřiny Zákostelské
jest vnešena a to vedle zřízení zemského mnohými svědky
ukazuje. Ale oni plnomocníci proti tomu to praví, že na
tom podstata není, než kdyby táž Voršila to byla ukázala,
jakž zřízení zemské vyměřuje, totiž že ] an z Borku, prvnější manžel její, při takovém vznešení před těmi svědky
se jest přiznal, ze po ní Voršile nčtco věnováno jest a
on Jan že proti tomu zase toto nebo ono věnuje a to
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také na těch domích jí zjišfuje, ale zádný z těch svědkův
toho neseznává. Protož oni praví, že taková svědomí spravedlnosti Jakuba Zákostelského k ujmě a škodě býti nemohou ani jí Voršile k platnosti nebudou a nejsou; že
pak Voršila vedle nějakého vnešení od manžela svého vě
na užiti žádá, však ti gruntové ku právn městskému nenáležejí a že to vše tak jest, to se již odevzdáním a zápisy z kněh městských dostatečně ukázalo, nad to aby ti
dva domové jeho Jana z Borku byli, toho od ní Voršily
ničímž provedeno a ukázáno není. Tehdy poněvadž jeho
tu nic nebylo, kterak jiným odevzdávati co mohl vedle
právní regule: nemo plus iuris in alium transferre po test
quam ipse habet, anobrž aby to tak býti mělo, že by
Vor~ila k těm domum jakou spravedlnost měla, tomu se
místa dáti nemůže, dokudž na to zápisu knihami městský
mi učiněnýho neukáže, nebo právo patrné jest, 'že se na
grunty městské žádných závad mimo knihy uvozovati nemůze. Chtěla-li by pak Voršila zřízení zemského následovati, jakz praví" že by se na ni vztahovalo, tehdy také
povinna byla podle téhož zřízení zemského se tak zachovati, totiL ke čtyřem dnům, kohož náleží, pro věno obeslati a ne právem městským téhož věna dobývati, nebo
jakým právem žena věno buď zemským neb městským
sobě pojištěno má, tím právem jeho dobývati jest povinna, protoze v té příčině stav vyšší od městského se dělí
a rozdílná mezi sebou práva mají. Actio tato o vnešení
ovšem jest personalis et non realis, nebo dotcené zřízení
zemské to s sebou přináší, že pro vnešení nemá pohaněti, nei k čtyřem dnům obsílati a tak Voršila v tom vysoce zřízení zemského jest pochybila, že k gruntům, kdež
vnešena jest, actione reali hledí a nehledí vedle téhož
zřízení zemského obesláním k držiteli týchz gruntův a tak
jeho k ctyr-em dnům neobsílala. Protoz oni plnomocníci
praví, že artikul kšaftovní Kateřiny Zákostelské stvrzen
býti má a on Jaknb ze jí Voršile nercili věnem, ale ničímž podle toho svého dostatečného odvodu povinen nebude a není v tom ve všem předně Pánu Bohu a právu
k spravedlivému uvážení Jakuba Zákostelského porouče
jíce. Na to, jakž nahoře dotknuto, že se ta pře nad míru
a způsob právní vedla, co tak na díle od plnomocníkův
Jakuba Zákostel3kého mimo to, co předešle od nich oustně
při právě mluveno a předkládáno bylo, v spisu se podalo
a VoršiJe Vrkocce vydáno bylo, tato replika slovo od
slova zase ku právu složena jest: Vaše Mti páni, ráčili ste
předně průvod můj v první příčině, kdež sem odpor artiknli spisu kšaftovního Kateřiny Zákostelské ucinila a pří
činy, proč tento artikul nepořádný a proti právn království tohoto učiněný jest a při něm těch solennitates, slavností svědkův kšaftovních, jakž na pořádné kšafty náleží,
zachováno není a pominuto jest, ze u práva místa míti
a tvrditi se nemá a nebnde moci. Předně slyšeti sle ráčili sročení s Jakubem Zákostelským, jakž rejstříky podány sou, artikul spisu kšaftovního Kateřiny Zákostelské,
odpor témnz artikuli kšaftovnÍmu, p!-íčiny předložené k témnl, odporu artikuli kšaftovnírnu a na to odpověď od
plnomocníkův danou, též co jest zespod pod tím artikulem kšaftovním napsáno; na to práva vedena a čtena, týž
nálezy podle registříkův mezi Adamem Lehnarem, Lidmilou Lišovskou a Václavem LišO\'ským; mezi Ondřejem
mejdlářem na místě Mikuláše, syna jeho, s knězem Matě
jem, farářem sv. "Anny kost",la, z apelací spečetěný jest;
mezi Krišpínem Sultysem z Cimic a Janem Taušem o Haft
Johanny Buršové; mezi lanem z Kosmačova na :u ístě
manželky jeho a sestrami Fišlovic; mezi Eliškou Stikovou a Václavem Pětikostelem; mezi Jiříkem !]židilem i na
místě bratří jeho a Václavem Vodou zpečetěný z apelací
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kšaftovním zachovány býti měly, toho sou podle práva
jesl; mezi l Mti. Cé panem rychtářem a přípovědníky
ničímž neprovedli a neukázali. Jakž v tom spisu kšaftovna statek Simona z Tišňova; mezi Matoušem Kostrou
ním latinskou řečí od ženy mimo všecken rozum !iuský
z Velvar a poručníky Salomeny Španělky a Eliášem jinak
protrušováno jest, teď také v tomto odvodu svém š'est
Zachariášem a Pavlem Kaprem; rejstřík z reposit a což
artikulů latinskou řečí, chtíce sobě pochybení pořadu prák tomu více vedeno a mluveno bylo, to ráčili ste slyšeti.
va při témž spisu kšaftovním napraviti, předkládají. VyA plnomocníci Jakuba Zákostelského vyslyševše prů
chvalují sobě a praví, že ten kšaft Kateřiny Zákostelské,
vod můj proti tomllto artikuli kšaftovnÍmu od osoby mé
z něhoz tento artikul sem ku právu jest odeslaný, jakožto
vedený v těchto míslech se ohlásili a oznámili, že žádměštka svobodná učinila a Jakuba Zákostelského za dě
ného průvodu jiného proti mně nemají, než co se proti
dice ustan6vi1a a k tomu kšaftu že se před svědky, kteří
sirotku Anně l\Iarii témuž artikuli kšaftovnímu povede, že
ten kšaft pečetili, i jinejmi přísežnejmi přiznala, na tom
toho také proti mému průvodu za odvod svůj užiti chtějí.
sobě všecku podstatu, ze by ten spis kšaftovní pořádnej
Podavše proti sirotku spisu, to za průvod a odvod svůj
býti měl, pokládají táhnouce se na právo městské. Nač
jak proti sirotku, tak proti mně položili a s tím Jakuba
se pak to právo vztahuje, to bude při uvážení spravedliZ:ikostelského k spravedlivému uvážení poručili, tím svou
vém. Také plnomocníci v tom spisu odvodn svého sami
při jednn i druhou zavřeli. Proti takovému odvodu jejich
se přiznávají, že kšaft Kateřiny Zákostelské podle práva
toto za repliku od osoby své dávám. Předně kdež v témz
vysvědčen není a tomuto kšaftu to na ujmě býti nemůže
spisu a odvodn svém praví, že příčiny ode mne k odporu
a není, kdyby to sanii plnomocníci souditi měli. Ale tento
téhož artikule s odporem se nesrovnávají, a v čem by se
artikul právní jináče vyměřuje, že jednoho každého kš aftu
nesrovnávaly, toho podle práva ničímž neukázali a nepřed právem svědkové býti a jej pořádně vy svědčiti mají.
provedli. Dále praví, že bych průvod vedla na to, že by
Toho jest při tomto spisu kšaftovním pominuto a pořadu
při celým kšaftu Kateřiny Zákostelský solennitas, slavnosti
práva pochybeno. Velmi se tím chlubí a rozprávějí, na
právní, pominuty bejli měly a ten kšaft ze k tomuto práprávo ukazují a praví, kdo by kšaftu sám ještě za živnovu nepřináleží a k publikování podán není a odpor na
sti své anebo po relatořích do rady podal, tehdy že tacelý kšafl Kateřiny Zákostelské že se nevztahuje. Doklákového kšaftu vysyědčovati potřeba není; toto právo jidají toho a praví, že příčiny vedle odporu vztahují se na
náče vyměřuje, kdo by sám za živnosti své do rady
ten artikul. Co se kšaftování těch dvou domův kn právu
k uschování k věrné ruce kš aftu zapecetěného aneb po retomuto nenáldejících dotejče, že bych vedla pruvod na to,
latořích podal, tehdy na tom kšaftu, kdy kterého dne a
co již při právě města LlÍna, když týz kšah celý k toléta podán byl, poznamenává se. Ale tnto na tomto spisu
mulo právu nepřináležející publikován byl a k stvrzení
kšaftovního Kateřiny Zákostelské, z něhož tento artikul
přišel, když mu od žádného odpíráno nebylo, že se na
jest sem odeslaný, kdo sou zejména takového spisu kšafto pruvodové vésti neměli, táhnouce se na zřízení zemské
tovního do rady podali, poznamenáno není, neb do rady
a právo. Vidí mi se, že tou zbyteční příčinou daremné
podán nebyl, nez k Janovi Tučkovi tu v městě LlÍna do
zaneprázdnění .činí; průvod můj nač se vztahuje, jináče se
domu jeho donešen byl a on Jan Tuček přijavši jej k soto vyhledá, neZli tito plnomocníci to holou řečí vykládají
bě v světnici v domě &vém do stěny jej strčil a za sea pod tímto odporem a sročením na zastření spravedlnobou tři neděle choval a tak tu pořadu práva jest vysoce
sli mé věnní takovým ob myslem, aby takový kšaft v mě
pochybeno. Patrně sem to tím kšaftem ukázala, že její
stě LlÍna zouplna celý stvrzen býti měl, proti právu toKatehny Zákostelské dobrá svobodná vůle, aby o statku
ho se státi nemělo, k čemu se to rovná? Tou příčin on
svém kšaftovati mohla, nebyla, jakž toho se o témž artisnad by chtěli, aby i tento artikul zde sobě k stvrzení
přivésti mohli, což jim ta obmyslnost postačiti moci ne- I kuli kšaftovním patrně dokládá, že s povolením Jakuba
Zákostelského z Bilejova, manžela svého, takto řídím a
bude. Mělo-li jest sc to státi, aby tudy mne o spravedlkšaftuji. A tak proti právu ten spis kšaftovní pod jménem
nost mou oklamati chtěli, to bude při uvážení V. Mti
Kateřiny Zákostelský jest sepsaný, že poslední vůle své
spravedlivém. Pronášejí se v odvodu svém a praví, když
vykonati nemohla, aby kšaftovala; tehdy co Jakub Zákoto provedou a ukáží, že kšaft Kateřiny Zákostelské postelský míti chtěl a k čemu povoloval, to činiti musela; a
řádně podle práva učiněn jest a solennitates a slavnosti
tak ty dvě příčiny latinské, kteréž k odvodu svému před
právní všecky a všelijaké, které} při každém kšaftu jak
kládají, průvodem svým sem přemohla a jiných příčin lazde i jinde v tomto království Ceském podle práva měst
tinských podle práva ničímž neprovedli. Také se tím hoského se drží a zachovávají, při něm zachovány sou, če
nosí a praví, ze kšafl Kateřiny Zákostelský zcela zouplna
muž se místa nedává a ze z toho půjde to, že každý díl
při právě mesta LlÍna vysvědčen jest i od koho a kdo
z téhož kšaftu i tento arlikul, jemuž odpíráno jest, k stvrzení
sou jej zejména vysvědčovalí a zde při tomto právě topřijíti má. Tehdy to, čím se chlubí plnomocníci a praví,
hoto artikule z něho sem odeslaného že vysvědčovati po-o
měli sou lo provésti a ukázati, nejprve kdyz sou k ní
třeba nebyla. I kdyby ten spis kšaftovní při právě města
Kaleřině Zákostelský kdy a kterého dne na kšafl přišli,
LlÍna pořádně vysvědčen byl, tehdy sou měli přísežní
předně že jest je přivítala a jim z příchodn jich podě
podle práva tento artikul z téhož kš aftu s pořádn)'m tím
kovala, druhé že kšaftu svého vyslaným svěřovala a jich
vysvědčením sem k tomuto právu odeslati, ale nestalo se
že jest žádala, aby toho kšaftu do rady podali a jej potoho, nebo tornu plnomocníci hned zase na odporu sou
řádně před p~rgmistrem a konšely v radě v-ysvědcili, třetí
a odvolávají toho, praví, že při právě města LlÍna ten
aby od písaře radního na témž kšaftu, kdy, kterého dne
obyčej se nezachovává, aby se kšaftové vysvědčovati měli
se pořádné vysvědčení a k čí Zádosti publikován byl, poa tak na jejich vlastní přiznání nevysvědčený zustává. Jaznamenáno bylo, čtvrté aby Jakub Zákostelský které osolovou řeCí se chlubí, ale nic toho podle práva neukázali
b)' před právo, aby ten kšafl vysvědčily, obsílati měl,
a neprovedli. Chtějí sobě ten nedostatek a pochy bení popáté že z téhož spisu kšaftovního tento artikul s pořád
řadu práva nějakou zprávou, kterouž purgmistr a konšelé
ny'm vysvědčením sem ku právu odsÍlají, šesté aby zdraměsta LlÍna sem, a neví se k čí žádosti, odsí1ají, napraviti.
vého rozumu, paměti dobré, když ten kšaft před vyslaSami se v té zprávě vychvalují, že vedle zvyklosti jejich
činila, pozívala. Těchto solennitates a slavností svěd
se v městě LlÍna činí a se vysvědčují, své obyčeje Magdekšaftovních právem vyměi'ených aby při tomto spisu
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burské proti právu království v tohoto, jimiž se mají VSIckll! obyvatelé V království Ceském spravovati a říditi,
velebí. Vidí mi se, ze proti pořadu práva taková jejich
zpráva, an jich k tomu žádný právem nepřinutil postačiti
ani vážena býti nemá. Praví, že měšťané a oby~atelé mě
sta Ltíoa podle zvyklosti statky své mohovité i nemohovité podle privilegium císaře Karla IV. komukoli dáti
kšaftovati mohou, však toliko to, což mezi sebou a mezi
zdmi jest, ale při jiných právích nic takových obyčejův
při tomto právě se nezachovává a neužívá. Poněvadž pak
v odvodu svém plnomocníci tato práva městská i zřízení
zemská citují a podle nich souzeni býti chtějí, tehdy také ona Kateřina Zákostelská, chtěla-li co o jakých gruntech zde v Městech Pražských zustávajících, an by jí náležely; kšaftovati měla, jest tím zpusobem a právem, kdež
takove grunty náležejí, ten pořad práva zachovati, jakž
právo vyměřuje, toho jest při tomto artikuli kšaftovním
od Kateriny Zákostelské pořadu právního pochybeno.
Také sou ukázali příklad mezi Jiříkem Užidilem i na místě bratří jeho z jedné a Václavem Yodou z strany druhé; ten sobě schvalují, že při právě města Ltína kšaft
Kateřiny Vodový vysvědčen nebyl a ten podle jich obyčeje stvrdili a tím se honosí, že ta zpráva purgmistra a
konšeluv města Lúna s jich ortelem že se srovnává. Bez
pochyby, že sou svuj ortel tou zprávou velebili, ale kdyby tuto rozepři oni sami také podle svých (práv) obycejuv souditi měli, zeť by sobě podobnou vejpověď u Cinili,
aby .se?e mohli i své obyčeje schváliti a nezahanbil1, ale
ten JejIch ortel skrze jistou reformací vrchního práva
poněvadž jest týž kš aft tím zpusobem, jakž práva městská
vyměřují, k vysvědčení nepřišel, podle práva jest zdvižen.
Praví, že ta reformací Kateřmy Zákostelské !<šaltu a tomuto arti!- uli sem odeslanému proti jistému vysvětlení
škoditi nemuže; na tom vysvětlení všecku podstatu sobě
založili. RáčJ!i ste to vysvětlení slyšeti, že J. Mti páni
rady nad apelacími tím vysvětlením pořadu práva měst
sl,ého, jakž o kšaftích vyměřeno jest, nezastřeli, ale s jistou vejminkou to vysvětlení uciněllo jest, že ten ortel
vrchního práva mezi bratřími Ulidil)' a Václavem Vodou
sám v sobě dosti světlý a patrný jest, že ho v ničemž
není potřebí vysvětlovati; však toho o tom vysvětlení do~ozíti a ~a r.oz~m jim měšťanum Lounským dáti [ste] ráClil, vkd,YZ s jlstcím a podstatnějším pruvodem, co se Haftu
vysvedcování dotejče, ku právu přistoupí, že taková reformací na škodu nebude, a tak ta reformací v své mocnosti zustává; že se jim takové vysvětlení nelíbilo a žádné podstaty a platnosti jim nepřineslo, davši času práv·
nímu od vysvětlení té reformací projíti, z nětcího návodu
pod touto pří začatou teprva po minulého léta 1592. po
tl-ech neb ctyřech létech od toho vysvětlení praví, že by
na revisí vzali, když již to vysvětlení i ta reformací v svou
moc právní, jakž právo vyměřuje, vešlo a utvrzeno jest.
Pod jakou chytrostí to smyšleno jest, aby mně v pruvodích mých nějaké zastření se učinilo, snadnej rozum toho, odkud to pošlo, poznává se. Plnomocníci při tom artikuli kšaftovním velice pochybení pořadu práva a že jest
proti právu učiněný, tou zprávou a jinejmi instrumenty,
kteréž ven z této pře vedeny, ukazujíc nějaké pfíklady,
cizích práv rozsudky, což se k této při plnomocnikum
trefiti nemohou. Právo toho zbraňuje, ze takoví cizí rozsudkové za dostatečnost k pruvod u k zlepšení ně"teré
strany při právě v pravém dostatku položeni býti nemohou. A tak plnomocníci Jakuba Zákostelského aby pořádně podle práva království tohoto ten spis l:šaftovní a
tento artikul z něho sem odeslaný, pod jménem Kateřiny
Zákostelský sepsaný, vykonán byl a ty všecky a všelijaké
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právní solennitates, slavnosti svědkuv kšaftovních, jakž na
pořádné kš afty náleží, 'při sobě míti měl a zachovány byly, toho sou podle práva niCfmž neukázali a neprovedli.
A tak za těn:ú právními ~říčina~i d~slat:cně provedenýnIl tento artIkul SpISU ksaftovmho jakozto nepořádný a
proti právu učiněný postačiti a místa svého U 'práva nebude moci míti ani se tvrditi.
Replika proti druhé příčině odvodu plnomocníkuv
Jakuba Zákostelského tato se dává: Ráčili ste také ode
mně pruvod muj v druhé příčině odporu artikule spisu
kšaftovního, pod jménem Kateřiny Zákostelské sepsaného
slyšeti; předně dala se druhá příčina proti spisu artik~l~
kšaftovního čísti, jakž rejstříky podány sou, zápis postupování spravedlnosti, odpor témuž zápisu, příčiny předlo
žené li odporu téhož zápisu, sročení k témuž odporu a
příčin pře slyšení s Kateřinou Zákostelskou a Annou Vítovou, rejstřík od exceptí plnomocníkuv Kateřiny Zák 0stelské a Anny Vítové proti příčinám ode mne předlože
ným, dictum feria 3. post Andreae, druhé dictum postridle Scholasticae, rejstřík oď odkladu v hlavních pří o vodpor zápisu, rejstříky tři od tří dekretu J. Mti Cé a v nich
suplikací, právo městský, psaní poselací od Kateřiny Zákostelské do rady odeslané, kšaft Jana Prunara, též společné zdání mezi nimi statkem, kšaft Jindřicha Prunara,
\'znešení na právo aneb žaloba od plnomocníka Kateřiny
Zákostelské léta 1587. v pátek po sv. Voršile na mne
ucinené, dictum stanného práva mezi mnou a plnomocníkem Kateřiny Zákostelský. reformací téhož 'stanného
práva, vysvět1ellí té reformací, právo městské. zřízení
zemský, nálezy tyto: z apelací zpečetěný mezi Jana Kodrsa manželkou a Martou, nebožtíka Jana Bíby manželkou,
MartlI1em a Petrem, syny jejími, mezi Karlem Oršinovským a Rejnou Habn'ášlovou. reformací mezi Ferdinandem Lokšanem a Hanušem Eibanem, Kateřinou manželtou jeho, mezi Adamem z Hrobčice a Annou Kryštofa
Solce, mezi Zdeňkem Malovcem a Šimonem Rufem, mezi
S~:nuelem Lekšem a E,ou kožišnicí, právo městský, rejstnky od ZáPISU, kdd Pavel Dobrušský koupil dum od
Víta šmukýře, reformatí, zápis postupování spravedlnosti,
rejstřík od odevzdání statku Víta šmukýře, rejstřík od
dvouch zrrpisuv, kdež Vít šmukýř koupil dva domy, a druhý svědomí listovních zpečetěných dvadceti, též svědomí
vedených a rejstry zapsaných deset osob, relací pánuv
komisařův, zřízení zemská, právo městský, nálezy tyto od
desk zemských zpečetěný mezi: Kateřinou z Blatna a Václavern Bořanovským z By}yšky, mezi Dorotou, pozůstalou
vdovoll po Cyriakusovi Stolovi, 3 přípovědníky, rejstřík
od zápisu zaručení důkladních peněz, reformací mezi Kateřinou Mizerovou z Slaného a Václavem Gamarvtem
z Rovin, kšafty dva zpecetěný z města Ltína, vejpov'ěď a
zhajování mně od plnomocníkuv Kateriny Zákostelský,
zmocnění Jana Zákostelského proti mně, kš aft pana Jana
z Borku, kvitancí pana Jana z Borku. Tento pruvod ode
mne vedený a co k tomu mluveno bylo ráčili ste slvšeti_ Proti kterémuzto pruvodu p!nomocní~i Jakuba Zák;stelskélio odvod svuj v spisu podali, táhnouce se na druhou přícinu odpovědi své, potom na kšaft Kateřiny 22:kostelské a na odevzdání, jehož actum léta 1576., praví,
ze z toho pruvodu vyhledati ráčíte, ze se jmenuje místo
vedle zápisu a odevzdání i co a jaké místo a co se odevzdává, tomuto se rozuměti nemůže,

nač se vztahuje

ni-

čímž toho neprovedli. Praví, že sobě Kateřina dva d~my

porádně dané, zapsané, postoupené má, jich jakožto svých
vlastních v pořádné possessí byla, a zase v odpovědi své
?oklád~jíJ ze toliko tři díly jí Kateřině odevzdali. Jak se
jedna rec s druhou srovnává, to bude při uvážení Vašich
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Mti spravedlivém. Vždy sou toho neprovedli a neukázali,
jaké by to dva domy, kde a v kterém místě a mezi kterými domy ležící by býti měly, jakž právo vyměřuje, a
jaká by to spravedlnost a zač se odevzdává, jak v tom
zatmělým a nepořádným zápisu, tak také v tomto artikuli
spisu kšaftovního vejslovně a patrně, nač by se vztahoval,
toho dolozeno není. Právo patrně vyměřuje, že zápisové,
kšaftové, dání, odkázání mají býti patrná a srozumitedlná
a ne zatmělá, aby na žádné pochybnosti nebylo, jakž to
v průvodu mém dostatečně jest ukázáno. V tom se pronésti, do toho zápisu i také do tohoto artikule spisu kšaftovního doložiti nesměli. I proč? I proto, aby se jejich
prakti~e jak ~e ~ to~proti m~ě a k vovk~~n:ánf spravedlnostI mé venm I sumy nad veno n:ftleZejlCI spIklI, nepronesli, tomu aby se vyrozuměti mohlo; však zápisové,
když se pořádně vylwnati majf, tehdy relator z rady
k vykonání takového zápisu vyslaný bývá, a tuto při témž
zápisu žádného relatora z rady vyslaného nebylo, ani také,
aby jaké pořádné vstoupení do rady vyžádati měli, když
ten zápis bez přítomnosti a vědomosti mé tak ukrytě konali. Toho sou ničímž neukázali a neprovedli, aby ten
artikul spisu kšaftovního na tyto dva domy, kteréž já
držím, jeden ležící mezi domy Hochovým a Jaroslava zlatníka obostranně a druhý dum ležící mezi domy Klimenta
provazníka a Stanislava konvaře obostranně v St. i\L Pr.,
vztahovati se měl, jakž ode mne zápisové dva koupení
těchto dvouch domu. ukázáni sou, ničímž toho neukázali
a neprovedli. Ten zápis nepořádný sám se odsuzuje, neb
se nevztahuje na žádné grunty a domy, aby Kateřině zapisovány a postoupené býti měly, toho v sobě neobsahuje, než toliko na nějaké spravedlnosti. A na čem by ta
spravedlnost a po kom byla, rozuměti se nemůže, a taky
se tento artiknl kšaftovní s tímto zápisem nesrovnává.
Vychvalují se a praví, když má kdo nač jistého zápis
kněhami městskými uciněný, ovšem jest tak, ale ten zápis na žádnou jistou věc se nevztahuje, majíc já sobě
všecku spravedlnost od p. Jana z Borku, kteráž mi koli
náleZeIa, smlúvami svadebními před tímto zápisem prve
léta 1574. u věně zavázánou a danou i postoupenou, jakž
sem to mnohým svědomím dostatečně provedla, i nemohl
jest již proti právu a zřízení zemskému a předešlému dání
a zavázání žádné spravedlnosti své jí Kateřině bez vule
mé v ničemž odevzdávati.
I poznávaje Kateřina Zákostelská, že ten zápis jest
nepořádný a proti právu a spravedlnosti mé učiněný a že
jest je Annu Vítovou, Lidtnilu Prunarovou a pana Jana
z Borku bez přítomnosti mé ukrytě v ten zápis tím obmyslem, aby jí spravedlností svých postoupili, uvedla, že
jednomu každému pět set kop míšo dáti chce, )akž v té
relací pánuv komisařův tím se pronesla. A když zápis
vykonali, nedala zádnémunic, rozumějíce tomu, že je tím
zápisem voklamati chce, také jí nechtěli podle téhož zápisu v moc její nic uvésti ani postoupiti. A aby kterému
takových pět set kop míšo proti témuž zápisu dáti měla,
toho ničímž neprovedli a neukázali. A tak ona Kateřina
s tím mlčela, na to nastupovati a za exekutí podle téhož
zápisu za živobytíp. Jana z Borku žádati nesměla, obávajíce se toho arti-kule právního, aby pokuta jí pro ten
nepořad, kterého se dopustila, nenásledovala. Stihají mne,
že bych pravila, že tito dva domové Kateřiny Zákostelské nebyli, k tomu se znám a ještě pravím, že sou nebyli
a nejsou. Svědomím dostatečně sem to provedla, že Kateřina Zákostelská léta 1585. před dobrými lidmi žádala,
abych manžela svého k tomu přivedla, abychom tyto dva
domy zde prodali; tehdy sou její nebyli, nemají se plnomocníci čím chlubiti, aby jí Kateřině tyto dva domy za·
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psané postoupené býti měly, proti průvodu mému I1Iclmz
toho neodvedli. Také smyšleně praví, že by o tyto dva
domy na odporu bylo, a s kým, toho nedokládají. Na lúm
se mejlí, o žádné domy na odporu nebylo, nežli o nepořádný zápis postupování nějakých spravedlností Kateřině
Zákostelský to na soudu pozůstávalo, proč týž nepořádný
zápis průchodu svého míti a ona Kateřina Zákostelská ho
užiti nemá a nebude moci. Teď mne chtějí stihati tím, že
sem sobě toho k místu a konci nevedla. Kdyz ráčíte nah1ídnouti do odporu a příčin, které sem já předložila,
odpíralo se tomn nepořádnému zápisu postupování něja
kých spravedlností, to!ikéž dekrety J. Mti Cé, aby takoví
odporové jeden i druhý mezi námi vyslyšáni bejti mohli,
poroučeti ráčily; že pak smrt v to vkročila a ji Kateřinu
Zákostelskou a Annu Vítovou z tohoto světa sňala, mnou
tu nic nescházelo; i když jest s,? proti témuž odporu,
aby ten zápis pořádný bejti a na tyto dva domy aby se
vztahovati měl, jakž sami v odpovědi své dokládají, soudem nedosoudila, tehdy jest také o tom, což jejího vlastního nebylo, nejisté a cizí věci na cizím právě říditi a
odevzdávati nemohla. Z průvodu mého ráčíte to najíti, že
na těchto dvou ch domích knihami městskými pojišťujíc
dukladních peněz zápis sem učinila; o tom zápisu Kateřina Z:íkoste1ská i plnomocník její dobrou vědomost měli.
Kdyby jí Kateřině, jakž se tím chlubí, tyto dva domy
náležely a postoupené byly, pročež jest toho zápisu dopustila knihami městskými učiniti, tomu neodpírala a místo dala; takto stvrdila, že jsou její nebyli a nejsou. Již
nevědouce, čeho se mají držeti, co sou do odpovědi sve
jedné i druhé vložili, nemohouce tím spleteným oustním
odvodem bludu svého a pochybení pořadu právního, že
v tom zápisu i také v tomto artikuli kšaftovním zachováno a světle a patrně doloženo není, na které se domy
vztahuje, provésti, praví, že žádných jiných domuv nemíní,
než ty, kteréž já držím. Již tu sami pochybnost svou znají,
že ten zápis i tento artikul kšaftovní na tyto dva domy
a grunty se nevztahuje. Z pruvodu ode mne vedeného a
z jich vlastního přiznání to se vyhledává, že tyto dva domy a grunty Kateřině nikdá zapsané a postoupené ani
jich v držení a užívání nebyla. Toť sou měli provésti a
prokázati, aby na žádném mínění nebylo, nebo při žád
ném právě žádných dumysluv a mínění se nesoudí a ortelové se na mínění vynášeti nemají, než jakž právo vymě
řuje. Také v odvodu svém i v odpovědi praví, že by vě
no své smyšlené a sumu nad věno přidanou, to obé, potratila, že bych odpor na odpor učinila, od prvního neupustila a po smluvách svadebních v šesti nedělích pojištěno neměla, toho ničímž neprovozují, holou řeč mluví.
Když ráčíte v ten počet svědkuv ode mne vedených na·
hlídnouti a v svém uvážení míti, vidí mi se, že tento vej·
klad plnomocníkuv dostatecným pruvodem mým jest pře
možen. Kšaft p. Jana z Borku ukázali; praví, že by mně
jiné opatření učinil a toho kš aftu že bych se ujala, dluhy
upomínala, o ně se umloúval~. Na to dali císti svědovmí
rejstry vedená, posla, též p. Sebestiána Agrikoly, p. Sebestiána Dyrnpacha, pí. Anny Obrdankové. Ti svědkové
toho nic nevysvědčili, abych já se toho kš aftu ujala a
dluhy, kteréž by nebožtíkovi p. Janovi z Borku náleželi
měly, zvyupomínati a o ně se smlouvati měla, ničímž toho
neukázali a neprovedli, ale to sem já dostatečně od sebe
odvedla a ukázala svědomím a tím šultpryfem a dobrou
volí, že jest mně Sofoniáš z Sabinova dluh s dobrou volí
na p. Šebestiánovi Dyrnpachovi odevzdal, a ten dluh,
o nějž mne p. Šebestián Agrikola z poručení J. Mti Cé
smlouval, nikda p. Janovi z Borku nenáležel. Ackoli v tom
kěaftu, který jest léta 1582. v morovou ránu učinil, jsa
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v těžké nemoci, to se nachází, že mně 200 k. míš., kteréz někdy Jan Prunar nebožtíkovi p. Janovi z Borku odkázal, kšaftoval, ale takových 200 k. míš., když zase k svému zdraví pEšel, sám pomalu od p. Jindřicha Prunara
vybral a utratil. Na to kvitancí jeho p. Jana z Borku sem
ukázala, že jest p. Jindřicha z těch 200 k. míšo sám kvitoval. Toho Haflu pro tu příčinu sem ujímati ani ho užiti
i také, aby stvrzen býti měl, žádati nechtěla.
K průvodu svému plnomocníci práva městská přivo
zují, praví, že nikdy Kateřina Zákostelská, maje pořádně
ty dva domy zde v tomto místě radním sobě léta 1576.
odevzdané, od toho easu v pořádné possessí že by těch
dvouch domuv byla, až do smrti práva vydržela, praescriptí prošla. Hrubě se vychvalují a principála svého bez
vesla na moře vezou. Ten zápis, aby jí dva domy a grunty
v tomto místě radním odevzdávati měli, toho v sobě neobsahuje. Když ráčíte bedlivě do téhož ~ápisu nahlídnollti,
nenajde se toho, toliko nějaké spravedlnosti a ty se nejmenují jaké. Kdyby jí tito dva domové a grunty se odevzdávati a zapisovati měly, tehdy, jakž právo ukazuje,
bylo by se do téhoz zápisu doložilo, že Kateřině dva
domy ležící mezi domý Hochovým a Jaroslava zlatníka
obostranně, druhý ležící mezi domy Klimenta provazníka
a Stanislava konvaře obostranně. Toho tak v témž zápisu
nepořádném doloženo není a tak se tomu nerozumí, na
kterých domích taková spravedlnost se odevzdává; toho
nicímž ani jedním svědkem nenkázali, aby se tomu rozuměti mohlo. Ukázán jest ode mne zápis, kdež Pavel Dobrušský koupil dum od Víta šmukýře, snad tu spravedlnost na tom domě odevzdávali, neb tak v tom zápisu
odevzdání stojí, že na domě od Víta šmukýře koupeného;
to sem ukázala, kdo je od Víta šmukýře dům koupil, a
tak se nemají čím chlubiti, aby jí Kateřině tyto dva grunty
odevzdávati měli. Jestliže jest Kateřina Zákostelská jakou
spravedlnost pokládala sobě na těchto domích míti, pročež jest mne, jakožto držitelkyně těchto domuv, podle práva,
vědouc o tom dobře, že jich od léta 1574. v držení a
užívání sem, nevinila, nenaříkala a exekutí, aby do těchto
dvou ch domův právem uvedena byla, nežádala? Zřízení
zemská i práva městská' ode mne v průvodu mém ukázaná patrně vyměřují, maje kdo jakej zápis a neuvázal
by se podle téhož zápisu v to dědictví a spravedlnost
svou, od toho času dal by letům zemským projíti, tehdy
to dědictví i spravedlnost svou promlčí. Tehdy bylo jest
potřebí plnomocníkum to ukázati a provésti, že podle tohoto zřízení zemského se tak zachovala a po vykonaném
zápisu že jest se v tyto dva domy uvázala, v pořádné
držení a užívání vešla a svobodně že jimi vládla. Toho
sou nicímž, ani jedním svědkem neukázali a neprovedli,
toliko tím chtějí sobě ten nepořádný zápis stvrditi a při
vlastňovati, praví, že v celosti zůstává, poněvadž se mu
odpor stal; kdyby neumřela a k rozsouzení přišel tu by
byli zvěděli, jak by ho užiti mohla. Smrt její to ;řetrhla
a tak nemohou sobě toho zápisu za pořádný pokládati a
podle něho tohoto artikule kšaftovního užiti. Také praví,
že bych těchto dvou ch domuv v násilném držení posavad
byla a žádného práva, proč bych je držela, že ukázati
nemohu. Měl·li je kdo k nim lepší právo a spravedlnost,
proč mně z nich pořadem práva nevyvedl? Právo vymě
řuje, poněvadž praví, že bych násilně tak mnoho let je
držela, pročež jest žádného ohlášení u prává za živobytí
p. Jana z Borku neučinila a před právem v spravedlnosti
své se neohlašovala. I nebyly její a tu jí nic nenáleželo.
Také ten zápis nepořádný s tímto artikulem kšaftovním
se nesrovnává; v zápisu stojí, že spravedlnosti odevzdávají a ty se nejmenují, jaké, proč a zač; v tomto artikuli
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praví, že dva domy odevzdané má, Zápis toho v sobě neobsahuje a na tyto dva domy a grunty se nevztahuje.
Mnohejm počtem svědkuv sem to provedla a ukázala, ze
jest mi manžel můj p. Jan z Borku všecku spravedl~ost
svou jemu jakožto dědictví po otci jeho zůstalé na těchto
dvouch do mích u věně mém zavázal a dal, do 'nich sem
vnešena, za mocnou hospodyni přijata a tak jich podle
smluv s\~adebních \' držení a užívání zůstávám; abych je
jak násilně držela, tomu já odpírám a toho plnomocníci
nicímz neprovedli. Právo, kteréž sobě plnomocníci k odvodu svému poznamenali, to k lepšímu mne jest. P. Jan
z Borku po rodičích svých v statek vkročil, nápadním
právem na něho přišel, tehdy jest,lo dobře učiniti mohl,
že jest všecku spravedlnost svou na těch dvouch domích
mně u věně smluvami svadebními dal a zavázal. Nemohl
jest potom zase toho, což již prve od sebe dal, bez vule
mé tak ukrytě žádnému jinému odevzdávati. Právo F. 29.
to také jest mně k lepšírnu, poněvadž jest o tom Kateřina Zákostelská dobře věděla, že sem já těchto dvouch
domův v držení, jakž i sami plnomocníci se k tomu při
znávají, že od mnoha let je držím. Tehdy měla se jest ke
mně o SVOu spravedlnost, ač náležela-li jest jí jaká, domlouvati a jakožto držitele statku naříkati; toho jest po·
minula. Právo G 51. to ke škodě mně býti nemůže, protože sou oni ten nepořádný zápis pokoutně a tejně bez
vědomosti mé učinili. O tom sem nic za živobytí p. Jana
z Borku nevěděla, až teprva kdy" mne Kateřina Zákoste1ská aneb plnomocník její před právo obeslal; tu se tím
zápisem pronesli chtíce, abych se z těch domuv vystěho
vala. Jakou sou tu praktiku Anna Vítová, Lidmila Prunarová s Katei'inou Zákostelskou, chtíce mne o věno a
spravedlnost mou voklamatí, složily! Lidmila Prunarová
jsouc z statku Víta šmukýře, otce svého, když ji vdávat,
vybyta a oddělena žádného práva a spravedlnosti jíž tu
neměla, tehdy jest také podle nich nemohla nic odevzdávati, neb jí lu nic nenáleželo. Z kšaflu Jana Prunara, též
Jindřicha l:'runara, vyrozuměti ráčíte a Anna Vítová tomu
zápisu odpírala, jaká tu forma složena byla. Tím mne
stíhati chtějí praví, že sem právu přísedící byla, tomu
zápisu že sem časně odpírati měla. Tak jest, že sem já
vždycky od léta 1574. těchto dvouch domuv v pokojném
držení a užívání bez naříkání až do smrti p. Jana z Borku
byla, o tom zápisu nic nevěděla, jakž to ode mne svě·
domím dostatečně provedeno jest, když kdo o cem neví,
jakž právo vyměřuje, kterak má odpírati? Co sou tu pod
obmyslern čili působíce to, aby mne o spravedlnost mou
oklamali, ten obmysl jejich ne muže mně ke škodě býti.
Souc já v pokojném držení těchto domův, měla jest mne
Kateřina hned po actum toho zápisu nepořádného pořa
dem práva vyvésti. Nic neříkala, za zivobytí p. Jana
z Borku mlčením toho pomíjela, mnohým létům zemským
i městským projíti dala, jedenácte let mlčela, po svém
právě, ač měla·li jaké, jakož snadný rozum jest, že neměla, ona Kateřina nekráeela a nenastupovala; tehdy jest
právo své a domnělou spravedlnost promlčela. Nálezy,
kteréž sou v tom spisu poznamenali, jako mezi pí. Markétou Hamzovou a pány bratřími Trčky, též mezi rychtářem a úředníky na místě obce na Malé Straně a pány
dědici po p. Bryknarovi, mezi Jitkou a Václavem z Bro·
zan, mezi Janem Kostečkou a Jiříkem Pikhartem, mezi
Janem Kaprem a bratřími z Vlkanova. Ti nálezové před
právem čteni nebyli, jim se vyrozuměti nemuže, nae se
vztahují; a což u práva čteno není, také váženo býti ne·
má_ Právo vynáší, že za dostatečnost průvodův k zlepšení
některé strany spravedlnosti cizí pře při právě v pravém
dostatku položeny bejti nemohou. Také praví, že bych
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roku v své při projíti dal, dotejkají mne, že bych se
v tom mejlila, tak pravím, s Takubem Zákostelským nikdá
zádné rozepře, kromě této o odpor kšaftu, sem neměla.
Praví, že ta pře o týž odpor, a nejmenují o jaký odpor,
ze by mezi mnou a Kateřinou Zákostelskou vyslyšána a
na uvázení zustávala tak, že žádnému času právnímu projíti dáno není, nad čímž se sami plnomocníci mejlí, a
ničímž tO}lO podle práva neprovedli. Když ráčíte v pruvod můj nahlídnouti a v svém uvážení míti, to se vyhledá, to sem ukázala a provedla, že o vodpor toho zápisu
nepořádného, po kterémž sobě Kateřina Zákostelská ně
jakou spravedlnost míti pravila, že to na soudu jedna i
druhá pře zůstávaly a k žádném II \'yslyšení nepřišly. To
jest těmi rejstříky z register pana purgmistra, kdež se
odkladové zapisují, jak rejstřík podán jest, tolikéž tři dekrcty J. Mti Cé, také psaní poselací od Kateřiny Zákostclské \' ašim !VItem do rady feria 4. pridie Laurentii léta
1589. učiněné, v kterémž se přiznává a toho dokládá, že
plnomocníci její k hlavním oběma odporum toho zápisu
na hotově sou, a to vždycky na soudu a odkladích až do
jejich smrti [se] odkládalo; z pruvodu ode mne vedeného
to se vyhledá, že nikdá nemohla sem v jedné i v druhé
slyšána bejli. Tím psaním, abych v tom odporu vya na uvážení že by zustávalo, plnomocníci
sou a nad tím se mej1í a ničímž toho neukázali. Také když ráčíte o průvod můj a v tu žalobu neb
vznešení na právo, kteréž jest plnomocník Jan Zákostelna místě Kateřiny Zákostelské na mne před právem
abych jí těchto dvouch donlův postoupila a prázdna byla, bedlivě nah1ídnouti. Praví, ze by na onen čas
léta 1576. od Anny, pozustalé vdovy po Vítovi šmukýři,
od Lidmily Prunarové a Jana z Borku dva domy ležící
v ulici proti sv. Klimentu k dědičnému vládnutí a užívání
domův, jakž zápis svědčí, postoupené měla, jakž
hloba léta 1587. v pátek po sv. Voršile to v sobě
ob?iírněji zavírá, majíce sobě na tu žalobu ode mne odpověď danou a termín k pruvodum té pře uložený, dále
svém ani plnomocníci její nekráčeli, mnohým
projíti dali, začaté pře své, jakž právo vyměřuje,
místu a konci až posavad nevedli, jakž to ode mne
\, pruvodu mém se ukázalo a provedlo, a tak opětyž pniva a spravedlnost svou, jakž právo vynáší, p;-omlče1a,
nemohou toho plnomocníci jináče premovati. Cí obmeiikání, toho škoda. Naposledy zavírajíce plnomocníci od·
vod sv-uj praví, že bych vedle zřízení zemského toho neukázala, aby po mně něco věnováno bylo a on zase proti
tomu věnuje; že žádným svědomím toho neprovozují. Jistě
že plnomocnící v tom přeslyšeli a na tom se mejlí, snad
s pilností pruvodu mého neposlouchali. Když ráčíte v ten
počet svědkllV nahlídnouti, vyhlcdá se to lépeji nežli tito
plnomocníci vykládají; nebude to na jejich vejldadu, nd
na spravedlivém uvážení Vašich MtL Také praví, aby tyto
dva domy p. Tana z Borku byly, že sem toho neukázala;
a kterak jest mohl co jiným odevzdávati? Také že bych
do domův Kateřiny Zákostelské vnešena byla, tomu já
patrně odpírám;. ,toho sou plnomocníci ničímž neukázali
a neprovedli, a kdyby tak bylo, jakož není, tehdy jest
[~ěla Kateřina tu hned při témž přínosu se ohlásiti, že
lIto dva domové její sou a toho dopouštěti neměla, abych
tam vnešena byla. Mlčením toho pominula, nic neříkala;
ncb její nebyly_ To jest ode mne provedeno, že tito dva
domové p. Janovi z Borku po rodičích jeho nápadem na
něho přišli a vlastní jeho byli, jich v pokojném držení a
~zívání bez naříkání aI do smrti jeho i já také byli. Tehdy
Jesl mohl dobře a svobodně mě u věně smluvami sva·
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debními na nich všecku spravedlnost svou zavázati, dáti
a zmocniti. Jakož jest to ode mne v pruvodu mém dostatečně svědomím, kteříz také o smlúvách svadebnfch
vysvědčují a příkladem mezi Magdalenou, Jana Kodrsa
manželkou, a Martou, nebožtíka Jana Bíby manželkou,
ukázáno, že já u věně svém po smlúvách svadebních
v ddení a užívání těchto dvouch domuv vešla a posavad
je držím a ona Kateřina mnohá léta nikdá p. Jana z Borku, bratra svého, za živnosti jeho před právem z ničeho"
jest ani mě nevinila, léta zemská i městská několikerá
prošla, práva svého nenásledovala, tolikéž je promlčela.
Vykládají plnomocníci zřízení zemský Q 15., že sem ho
vysoce pochybila, že hledím k gruntum, kdež vnešena
jsem a že neobsílám držitele těch gruntuv ke čtyřem
dnum. Vidí mi se, že plnomocníci zřízení zemskému málo
rozumějí, souc já těchto dvou ch domuv hned po smluvách
svadebních u věně svém držitelem a vladařem, abych koho obsílati a práva svého se strhovati měla, zlé naučení
a rada se od plnomocníkuv předkládá; nebylo mi potřebí
takové rady a naučení dávati. Praví, že tito gruntové nenáleží ku právu městskému a to že vše pravda, tak vod·
vodu svém dokládají. Tuto se patrně a zjevně v odvodu
svém odříkají toho, že ti gruntové, na kterých sobě ně
jakou spravedlnost pokládají míti, že nenáleží ku právu
městskému. Kde a jakých gruntuv a domuv mají se chytati, aby tento artikul spisu kšaftovního na ně se vztahoval, nad vlastní přiznání u práva nic slálejšího není, Vašim Mtem daremně zaneprázdnění činí.
Také jest ode mně třetí příčina předložena byla, že
jest Kateřina Zákostelská kšaft neb fízení o statku mohovitém i nemohovitém při právě města Lúna bez vejminky
učinila, nezrušivši toho zase jínej Hafl o témž statku činí,
což proti právu a zřízení zembkému tak nepořádně na
cizím právě o gruntech zde v městech Pražských zůstá
vajících říditi a odevzdávati. nemohla tak, jakž sem tu
příčinu v průvodu svém dostatečně provedla, že jest proti
právu [a] zřízení zemskému kšaftu na kšalt činiti, jakž
zřízení zemský, právo městský toho zhraňuje, a na cizím
právě gruntuv pod jiným právem zustávajících odevzdá·
vati nemohla. Příklad mezi Kateřinou Mizerkou z Slaného
a Václavem Kamarytem z Rovin skrze reformací vrchního
práva. Poněvadž té příčině plnomocníci místo dali a ničímž toho proti priívodu mému neodvedli, nýbrž v odpovědi své, kteníž proti příčinám od sirotka předlozeným
dávají, kterou se přiznávají těmi slovy: Tak! jest, že ča
sto jmenovaná Kateřině řízení podle dobrého řádu a zpu.
sobu o statku svém učinila. Avšak učinivše tento kšafl
s volí manzela svého prvnějšího řízený nezrušila, tu jest
vlastní přiznání, že kšaft na Haft učinila. Tehdy také za
tou příčinou a pro tu nepořádnost tento artikul spisu
kšaftovního má minouti a vyzdvižen podle práva býti má.
Zřízení zemský D 7., právo městský R 7. Q ll. o pokutu
jest procedováno. Také se proti odpovědi jejich ode mne
musí tato odpověď dáti a mlčením toho pominouti nemohu, kterak plnomocníci Jakuba Zákostelského proti pří·
činám, kteréž sem na místě sirotka Anny Marie také k témuž odporu artikuli kša!tovllímu předložila. Přiznali se
v ty odpovědi, že žádná potřeba nebyla, ab)' Kateřina
Zákoste1ská mne nebo p. Jana z Borku a dceru z domů
svých, a vždy z nich to ven nechce, z kterejch domův,
vyvozovala a v nich že jest Kateřina nebydlela. Dobře se
přiznávají, neb tito dva domové v moc její nikdá postoupeni nebyli, a toho ničímž neukázali, aby mocně a svobodně těmito domy vládla. Ze zlosti mne v té odpovědi
dotejkají, že bych měla dobrodiní prokázaného vděčna
býti, že by někdy Kateřina Zákostelská, ušetřujíce nouze
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a bídy mý a někdy p. Jana z Borku, když statček svuj
hanebně promrhali a prošlemovali, dle dobrého přátel
ství bytu v do mích svejch přála. Toho aby tak bejti mělo,
zjevně odpírám a toho ničímž neprovedli a neukázali, ne·
mohouce toho obmyslu, kterého se jest předešle Kateřina
Zákostelská proti právu na škodu mou a ublížení sprave·
dlnosti mé tak nepořádně dopustila, tím úmyslem nepořádný zápi, přijala, aby mne také o věno mé i, COž mi
více nad věno náleží, oklamati, provésti. Teď plnomocníci
na místě Jakuba Zákostelského v té odpovědi své předně
mne a potom tcilikéž jii mrtvé tělo p. Jana z Borku dotejkají a hanějí, že po smrti pOkoje užiti nemůže, což
právy lidi mrtvé, kteříž v P. B. odpocívají, haněti va do·
tejkatí zapovědíno jest, čehož sem se nenadála. easem
svým sobě to i na místě sirotka pořadem práva k ná·
pravě přivésti chci. Proti tomu tak pravím, aby nebožtík
p. Jan z Borku, nad to pak já, souce mocnou hospodyní,
dditelem a vladařem těchto domův, abychom Kateřiny
Zákostelský za jaký přátelství žádati, aby nám, jakž dokládají v <lomích svých (a vždy nesmějí dokládati, v kte·
rej ch) bytu přála, tomu já zjevně a patrně odpírám a nad
tím se jistě mejlí, a toho ničímž neukázali a neprovedli.
Za takové řeči a což sou v své odpovědi jedné i druhé
doložili a za pravé učiniti nemohli, měli by se za to
plnomocníci i s principálem svým v těchto místech, kdež
se má pravda mluviti, styděti a v mnohých jiných artikulích podle své chlouby. J aH praví, že kšaft Kateřiny Zá·
kostelské že by pořádnej bejti, právní solennitates pfi sobě všecky a všelijaké měl, domuv svých se dosuzovati,
místa jejich pochybiti, je promlčením potratiti, zdravého
rozumu, dobré paměti nebýti, kšaft na kšaft činiti, toho
nicehož podle práva ničímž neodvedli a neukázali, poně
vadž sem já odpor svůj a příčiny předložené témuž arti·
kuli kšaftovnímu, jakž zřízení zemský K 14., právo měst
ský E 44. roz. 3. vyměřuje, jaká spravedlnost má věnní
jest, dostatečně sem podle práva provedla. Není potřebí
Vašich Mtí více zaneprazdňovati, když v spravedlivém a
bedlivém uvážení pruvod muj míti ráčíte, také předně P.
B. a Vašim Mtem se k spravedlivému opatření porucena
činím a za nález prosím.
Kterážto replika Varšily Vrkočky když druhé straně,
plnomocníkum Jakuba Zákostelského, také vydána byla,
tu tíž plnomocníci, pokudž se této první pře dotejče, také svou repliku dali v slovÍch těchto:
Vaše M. pane purkmistře milý a Vaše Mti páni radní.
Jakož jest ode mne, plnomocníka p. Jakuba Zákostelského
proti pí. Voršile Vrkocce, jistý odvod předložen a ku
právu přijat, ale v replikováním jejím se stenčuje, kterémuž místa nedává. Nicméně i k tomu vede, že ti rejstří
kové od nálezů" podaní nemají váženy a k při přijaty býti,
protože prej sou čteny před stranou nebyly; ale já na
místě p. Jana Zákostelského tomu místa nedávám a pravím, že mají, ner.cili ti nálezové, ale to všecko, co jest
ku právu složeno a pro nbytí daremního zaneprázdnění
k uvážení spravedlivému Vašich Mtí při odvodu mém složeno, má čteno i váženo býti. A poněvadž pak pí. Voršila toho nicímž neukázala, podle čeho by k těm domum,
v nichž až posavad na ublížení p. Zákostelského zustává,
právo a spravedlnost měla, žádného zápisu knihami ani
pojištění věna neukázala, také nic obdržeti moci nebude.
Pro tož nedávaje jejímu pruvodu ani replikování v ničemž
místa, při odvodu dostatečném stojím a p. Jakuba Záko·
stelského k spravedlivému nvážení poroučím.
Naposledy poněvadž strana plIvodní, Voršila Vrkocka,
za vydání této repliky druhé strany zádala, ta jest jí také
propůjčena, na kterouž, co za odpověď dává, z připsané
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dupliky vyrozumí se totiž: Vaše Mti pane purgmistre,
páni milí. Jakou repliku plnomocník Jakuba Zákostelské_
ho proti pruvodu jak od osoby mé vedenýmu, tak také
na místě a k ruce sirotka Anny Marie, dcery mé, v spisu
podal, což jsou sobě plnomocníci Jakuba Zákostelského
do příčin svých proti příčinám m)'m i tolikéž proti sirotku k odporu artikule spisu kšaftovního Kateřiny Zákostelské předložili, toho sou niCfmž podle práva neprovedli; nebudou moci sobě holou řečí toho doličovati a
napravItI, v čem pořadu práva jest od nich pominuto.
Také aby plnomocníci po přecteném pruvodu jich toho,
což před právem a přede mnou v radě čteno nebylo,
něco více, co by sobě za průvod k zlepšení své pře skládali, užiti měli mimo ten pruvod a repliku jich proti pnivu a zavřenému průvodu jich postačiti nebude moci a
nemá. V replice své praví plnomocník, že na místě p.
Jana Zákostelského tomu místa nedává, než že to jemu
postačiti má, ježto tato jedna i druhá pře o týž odpor
artikule spisu kšaftovního s Janem Zákostelským není,
bezpotřebně jeho v tc vtrušují, an mrtvej jest. V druhé
při strany sirotka, dcery mé, přícinám k odporu téhož
artikule spisu kšaftovního Kateřiny Zákostelské na místě
a k ruce sirotka předloženým i také pruvodu vedenému
místo dali. Toliko to sobě za podstatu pokládají a praví:
poněvadž otec téhož dítěte práva svého prve, než s'e dítě
;arodilo, před třemi lety postoupil; tomu se mÍsla ne·
dává a nad tím se plnomocníci jistě mejlí. Z průvodu
ode mne vedeného to se dostatečně vyhledá, žc před
actum toho zápisu postupbvání dcera nebožtíka p. Jana
z Borku léta 1575. narozena byla, Také praví, že by tomu zápisu postupování odpor nikdá kladen nebyl. Jesti
s podivením, že plnomocníci tak s nepamětí píší. Když
ráčíte v jejich sepsaný průvod nahlídnouti, patrně se
k tomu přiznávají, že sem na místě a k ruce sirotka léta
1589. odpor tomu odevzdání vložila, jakž to všecko z pruvodu mého vedeného se vyhledá, když sem také od osoby
své odpor tomu odevzdání vložila. A tak v té své replice plnomocníci sami svou řečí se stihají a co nepeče
ný kluk motají; nevidí mi se na zbytečný vejklady plnomocníkův dále a více Vašich Mtí zaneprazdňovati, při dostatečném pruvodu a replice své jak od sebe, tak také
na místě a k ruce sirotka vedeného k spravedlivému opatření se poručena činím a za brzkou spravedlivou vejpověď se vší uctivostí žádám.
A tak ta přední pře mezi samou Voršilou Vrkočkou
z Hendrštorfn z jedné a plnomocníky Jakuba Zákaste!ského z Bílejova, kdež se odpor artikuli Hartu Kateřiny
Zákostelské o dvouch domích při tomto právě ležících
učiněného dotejče, k zavření svému přišla, i od stran
k uvážení právu podána jest.
Tu p. purgmistr a rada majíce všecko to, co tak od
stran ku právu podáno a buďto oustně nebo v spisu před
lozeno bylo, v svém bedlivém uvážení takto mezi nirr;i
nalézají a ortelem svým vypovídají: Poněvadž práva kralovství tohoto patrně vyměřují, že věno každé i to co se
vejšeji na smluvách svadebních po kterékoli straně druhé
jmenuje a připovídá, buďto již pojištěné nebo nepojiště
né, když se jen svědky provede a na jistou věc ",;tažc,:o
jest, místo své mívá a vyplněno býti musí, a z pruvoduv
a akt této pře to se jest vyhledalo a našlo, že někdy Jan
z Borku pojav sobě na onen čas léta 1574. Voršilu VrkočIm z Hendr~torfu za manželku jí na smlúvc1ch svadebnícll
500 1<. míšo jest obvěnil a k tomu vejše nad věno 400 lL
míšo přidal a túž sumu věnní na spravedlnosti své, kte~áz
jemu na dvou domích po někdy Vítovi šmukýři, otCI Jeho, při tomto právě náležela, vykázal, do kterýchito do·

mu" také souci ona Voršila vnešena a uvedena i za mbcno u hospodyni přijata, v nich až do smrti téhož Jana
z Borku, manžela svého, kterýž léta 1586. při času sv.
Ondřeje umřel, jest zustávala, v držení i užívál1í všelijakém jeho byla, anobrž od téhož času vnešení a uvedení
jí do nich žádný jak nebožtíka Jana z Borkn za zivobytí
;eho, tak jí Voršily z týchž domuv jest nevyvedl, ani to~nu na odpor se nepostavil. Až teprva léta 1ii87., když
nebožka Kateřina Zákostelská již po jedenácti lelech od aktum zápisu postoupení na to nastoupila a ona
Voršila též zvěděvši teprv a o témž zápisu, an se ten prve
bez její vědomosti na ublížení nadepsaným smluvám svadebním stal, jemu odpor vložila, o kterýžto odpor také
RZ do smrti jí Kateřiny Zákostelské na soudu zustávalo,
věno její i co nad věno na smluvách svadebních
bylo, své utvrzení jest vzalo, a proč by též
jí VoršiJe i co nad věnu jest z dotčených domův,
do nichž uvedena byla a posavad v nich zustává, i v držení
a užívání vždycky jest byla, vyplněno býti nemělo nebo
nemohlo, toho od Jakuba Zákostelského z Bílejova podle
práva odvedeno není. Z těch příčin dotčená Voršila Vrkočka z Hendrštorfu při takovém věně i nad věno od ně
kdy Jana z Borku, manžela jejího prvního, na smluvách
svadebních jmenovitě 900 k. připověděném se zustavuje
a táž suma se jí Voršile na jmenovaných dvouch domích,
do nichž vnešena a uvedena jest, přisuzuje podle práva.
Aclnlll feria 2. post J udica 1594.
19. 1596, 26. března. Rukop. č. 2205 f. 150.
Tana Zákostelskýho z Bílejova.) Ve jméno - . Já
Zákostelský z Bí1ejova, měštěnín St. M. P., známo
že jRa v nemoci dlouhé a nebezpečné postaven,
Hart. tento o statecku svém činím. A týž všecek statek
muoj odkazuji Kateřině, manželce své milé, a Bohuslavovi
syna a Salomcně dcerce, dětem mým milým, spolu s do·
tcenon Kateřinou, manželkou mou, splozeným společně
na rovné podělení na ten konec, aby tolikéž dluhy povinné byli povinni z téhož statku společně zaplatiti. Také
lomu chci, aby žádný statku mého po mé smrti nepopisovaL nebo se' v tom ve všem manželce své duověřuji,
že i . v tom mále, co po mně na svršcích pozuostall~,
upřímně se s dětmi svými i mými rozdělí a žádného k vec~m mým nepustí ani jich žádnému k přehlídání neukáže
kromě samého slovutného p. Jakuba Zákostelskýho z Bílejova, pana otce mého milého. Dále nad synem svým
Bohuslavem a ,Salomenou, dcerkou svou, i také nad stalkom jim tímto kšaftem mým odkázaným ustanovuji mocně olcovské poručníky dotčeného pana Jakuba z Bí1ejova,
otce svého, a Katerinu, manželku mou a matku
často dotcených dítek mých, nebo k nim sem té
jakožto k dědu a mateři, že často dotčené
dítky mé
statček jich ve všem s pomocí P. B. náležitě
a dostatečně opatří. Nápaduov mezi ustanovenými dědici
mými tímto kšaftem zustavuji při vyměření práv městských
království Českého. Stalo se ve čtvrtek na den Zvěsto
váni P. tl. 25. Martii léta 1593. - K žádosti Kateřiny,
Zákostelské a již Retychové - kšaft bez naříkání
- stvrzen - v outerý po Zvěstování P. M. 1.
20. 1596, 4. prosince. Ru7wp. č. 2113 f. 57 a 354.
Václav Borek z Hornic a Markéta k. dva domy pospolu
lúící, jeden proti kostelu Jezovitův mezi domy Petra Pešona u tří Turkuv a Vostružníkovic, a druhý po zadu do
ulicc k klášteru sv. Anny jdouc mezi domy Jaroslavovic
u cihlářuv od starodávna řečeného a p. Zacharyáše Káby
z Rybňan 'obostranně ležící, od Jakuba Zákostelského

z BHejova, měštěnína města Lúna. Kteřížto domové dva
někdy Kateřině, manželce jeho Jakuba Zákostelského od
někdy Anny, vdovy po Vítovi šmukýři pozustalé, též Jana
a Lidmily, syna a dcery její, postoupeny jsou a .. etc.
LXXVI., a potomně od dotčené Kateřiny manzelky Jemu
Jakubovi netoliko kšaftem odkázáni jsou, ale také dále,
když Voršila Vrkočka z Hendrštorfu, jak od osoby své
v jedné při a v druhé na místě Anny Marie, dcery své
s Janem z Borku zplozené, jakožto poručnice jí nařízená
témuž odkázání odpor vložila i soud o to s ním Jakubem
trpěla a tu v obou přech proti němu Jakubovi pád vzala
(a. J 594.). A to za sumu 1000 k. gr. č. Act. fer. lIlI.
post Andree ap.
•
v
21. 1603, 25. února. Rukop. C. 2231 f. 95. Jakoz
;est vedle J. Mti C. dekretu na vznášení Anny Marie z Bor·
ku i na místě Zuzanny, sestry její let nemající, ku právu
tomuto prošlého Kateřina Srnovcová z Bilejova. s týmiž
sestrami sročena byla, při kterémž sročení táž Anna ~1a.
rie na to obvinění, kterýmž jest nebo Voršila Vrkocka
z Hendrštorfu, matka jich, obvinila ji Kateřinu Sr. z neužívání věna jí Voršile - revizí královskou přisouzeného,
900 k. m.. a to za šest let (363 k. m.) - . I smlúvci
nalezli: P~něvadž nebo Voršila Vr. z H. v užívání dvou
domu, na kterýcbž věno své pojištěné měla, od času proo
šlé vejpovědí práva domácího - pořád jest zustávala a
právy království tohoto, aby v podobné příčině prve nežli
by rozsudek k svému dokonalému místu a exekucí právní
přiveden byl, z neužívání věna jaký interesse jíti mělo, se
nevyměřuje, pročež by Kateřina Sr. z B. slušně tím povinna nebyla, však ne z jaké povinnosti, ale z lásky jim ~estrám - 100 k. m. složiti má. - Actum fer. 5.
post Matthiae.
22. 1605, 24. března. Rukop. č. 2113 f. 354. Hugo jinak Jiljí de Maur a yustyna m. j .. k. dva <io~y pospolu ležící, jeden proti klášteru sv. KlImenta meZI domy
Petra Pešona u tří Turkuv a Vostružníkovic, a druhý pozadu mezi domy u cihlářův Martina Pola a p. Petra z Lybentalu ležící, od Václava Borka z Hornic a Markéty m.
j. za HíOO k. gr. č. - Petr Pešoun přikoupil k domu svému
od domu Hugona de Maur štok na onen čas prve od
domu jeho Petra odprodaný a v něm obsaženy jsou dva
sklepy pod zemí, jiné tři sklepy suchý, na nich mazhaus
klenntý a komora, od téhož Jiljího de Maur za 350 k.
gr. č.
"' 1626, 26. března. Rukop. č. 2114f. 352. Kryštof
Polty z Brukmanu, knížete bavorského generalprofiantmistr a lajtnant, a Anna Marie Kelblová m. j. koupili dva
domy pospolu ležící, jeden proti klášteru sv. Kliment.a
mezi domy někdy Petra Pešona a Antonína Zeyberla kreJčího, a druhý do ulice ke klášteru sv. Anny mezi domy
u cihlářu a Karla Šola obostranně od Jiljího de Mayer
za 3000 zl. rýn.

Dům
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"'1. 1406, 17. března. Rukop. č. 2099 f. 4. Hanussins Prews aurifaber de Danczk fassus est, si ipsum,
prout nunc iam ire pretendit ad Prussiam, antequam viceversa ipsum repatriare contingat, migrare eontingerit
ab hoc seculo, ex tunc intencionis ipsius existit, quod omnia bona ad Benignam, conthoralem suam, filiam Vincencii
aurifabri, devolvi debent. Fer. lIla post Oculi 1406.
*2. 1417, 18. listopadu, Rukop. é. 2102 f. 161.
Johannes de Kotbus aurifaber emit II s. gr. C. erg a Jo70*
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hannem Prews aurifabrum pro XlIII s. super domo ipsius.
Act. fer. V anle Elizabeth.
*3. 1418.
RullOp. Č. 992 f. l? Benigna, Johannis Prews conthoralis, proscribit domum.
'*4. 1419, 8. července. Rttkop. č. 997 f. 81. Hanussius Neumeister aurifaber ductus est ad domum Hanussii Prews aurifabri pro II s. gr. censibus retentis et
XIII s. debiti, que si ta est ex opposito monasterii s. Clementis. Act. sabbato ante Margareta.
*5. 1434.
Rukop. Č. 87 r 8. Michael pictor
et Margaretha, conthoralis ipsius, oEm Leonardi pictoris
relicta, susceperunt suam in tuicionem Symonem, Jacobum et Anniczkam, orphanos prefati Leonardi, cum triginta s. gr.
*6. 1434, 27. září. Rt/kop. č. 992 t: 157. Simon,
natus Leonardi pictoris, iacens in lecto egritudinis - resignavit omnem porcionem suam hereditariam Margarethe,
matri sue, Michaelis pictoris nunc conthorali. Act. fer. n.
ante Wenc.
*7. 1434.
Rukop. č. 2099 f. 401. Relicta Michae1is pictoris.
*'8. 1434, 9. listopadu. Tamtéž j. 387. Prout causa
tractabatur inter Margaretham, conthoralem Michaelis pictoris, et Georgium, fratrem ipsius, ex una et Andream a
rubea cruce, tutorem per P etrum de Zitavia subordinatum, parte ex altera pretextu domus contra ecclesiam s.
Martini Minor;s sitam, quam prefatus Petrus eisdem An·
dree testamentaliter delegavit, pro qua quidem delegacione iam dicti Margareta et Georgius eundem Andream
impetebant, asserentes se virtute littere testamentalis per
Barbaram, conthoralem predicti Petri, sororem earum, factis, ipsis melius ius ad dictam domum competere. Domini
- prefatam domum iam dictis Margarethe et Georgio appropriaverunt - . Act. fer. III. ante Martini.
*9. 1435, 21. března. Tamtéž f. 399. Pessico a stellis, Jaxo carnifex et Georgius, frater l\Iargarethe, conthoralis Michaelis pictoris, amicabiles compositores interMaternam, 'natum Henslini carnificis, Michaelem et Margaretham, coniuges, pretextu X s. gr., quas dicto Materne
pro domo ab eodem empta dare debuerunt, huiusmodi
concordiam fecerunt, quia prefati Michael et Margaretha
tenentur sibi dietas X s. dare; pro illo est fideiussor Stephanus Kárník. Act. fer. II. dominice Oculi.
1. 1442.
Rulwp. Č. 2102 f. 432. Jíra institor
Tachovský et Anna e. d. sitam circa s. Clementem inter
domos Michaelis aurifabri et J acobi Pancierz sutoris erga
Michaelem pictorem pro XIl1/2 s. gr.
2. 1446, 19. října. Rukop. č. 90 f. 138. Ambrosius pictor et Ludmilla e. d. situatam penes domum Michaelis aurifabri et domum olimJesseonis Pehm erga Georgium institorem de Tachovia pro XX s. gr. Act. fer.
HU. post Galli.
3. 1464, 27. února. Rukop. č. 2105 f. 204. Wenceslaus faretrator et Zuzanna e. d. inter domos Jesskonis
aurifabri et Wenceslai sartoris erga Brosium pictorem pro
XXX s. gr. Act. fer. II. post Reminiscere.
4.1467, 7. března. Tamtéž f. 254. Mates cultellifaber et Anna e. d. inter domos Gisse aurifabri et Wenceslai sartoris aput \Venceslaum faretratorem "pro XXX s.
gr. Act. sabbato ante Letare.
5. 1494, 8. února. Rukop. č. 2102 f. 56. Cristina, Conradi filia, e. d. inter domos J ohannis Carde et
Michaelis aurifabri a Martino cultellatore Drastierz dicto,
pro XL s. gr. pr. Act. sabbato post Dorothee.
6. 1497, 9 listopadu. Tamtéž f. 134. Václav z Bielovic k. duom v ulici jdúce k mostu proti klášteru sv.
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Klimenta a mezi domy Klimenta zlatníka a Jana Cardy
ležící od Krystíny švadlé za XL k. gr. pr. A při tom jest
smhiva taková: Jestliže by táž Krystína duom ten zase
vyplatiti mohla ve třech letech, že týž Václav v tom jí
dobrú vuoli dává. Pakli by v těch trcch letech toho domu vyplatiti nemohla, tehdá nadepsaný Václav má jí jej
hned po těch třech letech doplatiti. A také colo by kolí
nadepsaná Krystína na ten duom v tom času naložÍÍa aneb
což jest prvé naložila, to výš dotčený Václav všecko má
jí zase navrátiti beze všeho odporu. Naposledy pak toto
jest dotčeno: J eslli že by Krystína ten jistý duom v těch
třech letech mohla lépe a vajš nad sumu XL k. gr. pr.
prodati, s Vác1avovú však volí, z toho jí týž Václav také
přeje. Act. fer. V. ante Martini.
7. 1511, 26. března. Rukop. č. 2108 f. 74. Vitus
cultellator et Dorothea e. d. inter domos Clementis aurifabri ct Andree bursificis sitam a Cristina ,utrice pro L
s. gr. pr. Act. fer. Ull. post Annunc. M. V.
8. 1534, 14. dubna. Rulwp. č. 2111 f. 69. Stanislav konvář a Kateřina k. d. mezi domy Klimenta z Liboslavě a Ondřeje měšečníka od Víta nožíře za LXXX k.
gr. č. Act. fer. III. post Cond. pasche. (R. 1538 splácí
Petr Koglar Polák.)
9. 1534, 17. srpna. Rukop. č. 2134 f. 157. Stanislav konvář seznal se, že jest dlužen XXX k. gr. č.
Wolfovi Altyngarovi [z Štajru] a ty mu má voddělati na
cÍnO\'ém nádobí. Act. fer. U" post Assumpt. 11. V.
10. 1538, 19. července. Tamtéž j. 267. Stanislav
konvář seznal se jes~, že jest dlužen LXX k. gr. č. Wolfovi Altyngarovi z Stajru a zapisuje je na domu svém.
Act. fer. V. post Trium regum. V juxtě: Hanuš Sokol
na místě Wolfa Altyngara odevzdává LXX k. gr. dluhu
Petrovi Koglarovi Poláku. Ac!. fer. VI. post Valento a. 38.
Petr Koglar odevzdal všeelm spravedlnost k tomu domu
Kašparovi Strnadovi z Tryskovic a Anežce m. j. Act. fer.
VI. post Divis. ap. a. XXXIX.
ll. 1539, 1. září. Tamtéž f. 333. Kašpar Strnad
z Tryskovic seznal se, ze jest dlužen L k. gr. Mikulášovi
Pastorovi a ujišťuje je na domu svém, kterýž má sobě
odevzdaný od Petra Poláka. Act. fer. III. die Egidii.
12. 1539, 17. prosince. RullOp. Č. 2111 f. 274. Mikuláš Pastor k. d. od Kašpara Strnada z Tryskovic za
cxxnn k. gr. č. Ac.\. fer. lIU. post Luciam.
13. 1540, 30. ledna. Kopiář lisfÍt královských
v archivu lltístodrž. z r. 1540 f. 238. (Ferdinand L
Staroměstským.) Poctiví, věrní naši milí!
Zprávu máme,
kterak se jest Stanislav konvář, obyvatel St. M. Pražského,
vždycky pocth'ě zachovával a živnosti své, aby sebe, ženu
a dítky vychovati mohl, pracně hleděl a hledí, ale ze
těchto času ov tím dílem tomu postačiti nemuože. I proseni sme jménem téhož Stanislava k vám za přímluvu, aby
se jemu skrze vás některá pomoc k jeho živnosti stala.
Kdež majíc my k sobě některé o to prosby žádáme vás
za téhož Stanislava přimlúvajíce, poněvadž nyní jakýsi
úřad na rybném trhu, jakž sme zpraveni, prázný jest,
abyšte jej témuž Stanislavovi dali; pak-li by ten jiz zmdkal aneb se toho nyní státi nemohlo, ale nepochybujem,
že tuto přímluvu a žádost naši v paměti budete míti a
jestli který jiný lÍřad potom prázný bude, že jím často
psaného Stanislava opatříte a v tom jemu přímluvy naŠÍ
užiti dáte. Dán na hd.dě Pražském v sobotu před Hromnicemi léta etc. XLo.
14. 1540, 2. června. Rukop. č. 2134 f. 353. Jakož jest se přísudek stal na Mikuláše Pastora Sebestianovi
Hofmanovi z Normberka pro CCLI k. XXXIII gr. m. a
jmenovaný Mikuláš od pánuo\' soudu apelací do rady před
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purgmistra a pány jest vzal a odtud

před

XXV. V ulici Karlové. -

J. M. Kú,

~šak na ten zpuosob jemu toho propůjčeno, aby on Mi·

kuláš sumu uručil Zygmund,ovi Dřeznickému z Dřeznice,
mocnému poručníku téhož Sebestiana - i zapisuje je na
domích Jakuba kožišníka jako rukojmí. Act. fer. lIlI. post
Corp. Chl'.
15. 1545, 20. února. Tamtéž. Jakož jest Mikuláš
Pastor se zapsal v dluhu Šebestianovi Hofmanovi z Normberka, i vyznal se jest, ze v témŽ dlubu jest postoupil
domu svého ležícího jdlÍc k mostu mezi, domy Víta šmukýče a někdy Klimenta zlatníka témuž Sebestianovi Hofmanovi. Act. fer. VI. ante Invoc.
16. 1545, 20 . .ínora. Rukop. č. 21l? f. 56. Hanuš
Štraubl k. d. od p. Zykmunda Dřeznického z Dřeznice,
jakožto poručníka p. Šebestiana Hofmana z Norberka za
za 100 k. gr. č. Act. fer. VL ante Invoc.'
,
17. 1551, 11. lÍnora. Tamtéž f. 229. Blažek Cech
vostruzník a Dorota k. d. mezi domy Jaroslava zlatníka
a Víta šmukýře od Hanuše Štrauba za CL k. minus IIl/2
k. gr. č. Act., fer. HII. Cinerum.

J8.

1588, 28.

července.

R1tlwp.

Č.

2112

f~

295.

Vít Cech vostružník a Dorota k. d. od Daniele Cecha,
bratra svého, i na místě Jana Dztle, třetího bratra jejich
polovičního, po otci Blažejovi Cechovi za 275 k. gr. č.
Act. fer. V. post Jacobi.
19. 1600, 14. března. Rulwp. č. 2113 f. 166. Jiřík
Fišer krejčí a Markéta k. d.
osadě sv. Jiljí mezi domy
někdy Jaroslava, z Mutěnína a Václava Borka obostranně
ležící od Víta Cecha vostruzníka za 320 k. gr. č.
~,
1621, 16. března. Rukop. Č. 2114 f. 281. Antonín Zywart trejčí a Anna k. d. v Nožířské ulici mezi
domy Karla Sola a Jiljího de Majera od Jiříka Fišera za
500 k. gr. Č.

Dum č. p. 181.
(U Jaroslavu.)

* 1423.
R1l11Op. č. 2099 j. 114. Katherina,
coniux Johannis Uiely, proscribit Ulllonem alias spolek
prefato Johanni Biely, marito suo, super domo sua, que
sita est inter domos Michaelis de Kotbus aurifabri ex una
ct J esseonis Pehm parte ex altera et super porcione sua,
quam habet cum orphanis super domo ad man um.
1. 1470, 12. listopadu. Rttlwp. č. 2105 J: 296. Ad
consilii presenciam dominorum Antique Civ. Prag. pro
parte Dorothee, Giesse aurifabri conthoralis, puerperia pro
tunc peragentis, accendens prudens Andreas l\faustitl petitus cum ab eadem denuncciavit nomine eius, qualiter
viri sui domus, in qua nunc mutuo comanent, sita prope
claustrum s. Clementis inter domos Mathes cultellifabri
ex una et Thobie Pabianek parte ex altera, certis quibusdam personis indeterminate quantitatis summa erat debilorie obligata taliter, ut nisi in peremptorio deputati temporis termino a concesso debito fuerit absoluta mox ipsa
domus quavis·· absque procellacione tradenda erat creditorum potestati. Cui prenarrata Dorothea noxio compaciens
dampno parensque, ne predicta quasi coacliva obligacione propriis a laribus exularct, matemis mota visceribus,
ut mariti sui propriamque pro lem subprimere hospitalitatis domicilio confoveret, cum iam nec per virum aut
quempiam amicorum solucioni pretacte assisterent suffragia, ipsa proprii corporis eultum auferendo omnia sponsalium
suorum ornamenta, tam viri quam parentum munere cumu-
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lata, vendicioni exponendo illa et alia prem!ss! VIr! sui
debita, obligata, quantum potuit, exbrigavit, humilim a preCUfil suplicans postulacione, ut pia miserac10D(' c.crn;ni inclinati hec eadem clenoctia non questus, sed pretacte necessitatis causa pocius pensili sub precio prodigata, quam
vendita, in et super premissa iam ta liter exsoluta domo
ipsi Dorothee cum pueris propriis dignarentur prescribere
graciose, mentibus re1egaret. Quam relati sermonis postulacionem nec non ipsius Giesse consensum prefati domini audientes, quam sic, ut prefertur, sibi ac pueris providendo, ad hec prebuerunt assensum, ut videlicet in ipsorum clenodiorum pro debitis viri sui summa erogata
ipsius conim:: Dorothea pro se suisque pueris dictam do·
mum possideat effectualiter et vigore. Act. fer. II. post
Leonardi.
2. 1473, 25. února. Rukop. č. 2141 f. 2l? Ješek
aurifaber cum Dorothea, coniuge sua, obligant domum
eorum in acie sitam. Ac!, fer. V. post Mathei.
3. 1493, 16. prosince. Rttkop. č. 2107 f. 52. Dorothea, relicta olím Jessonis aurifabri, resignat unam medietatem domus sue, quam inhabita!, Michaeli, filío suo,
alteram vero medietatem Johanni, genero suo, et Anne,
uxori eius filieque sue. Act. fer. II. post Lucie.
Tamtéž f. 67. Johannes Kotek pel4. 1494.
lifex e. d. acialem ex opposito claustri s. Clementis penes
domum Cristine ex una et ad albam torquem parte ex
altera sitam a Johanne, nalo Barthossii de Nova Civ., et
Michaele aurifabro. Act. sabbato ante Egidii. (R. 1495
splácí vdova Kateřina Kotková.)
5. 1496.
Tamtéž f.l01. Clemens aurifaber et
Martha e. ct. in acic - erga Katherinam, relictam Johannis Kotkonis, pro XClI1j2 S. gr. pl'. Act. fer. III. post
Conductum pasche.
6. 1500, 22. října. Tamtéž f. 101. My purgmistr
a rada St. M. Pr. známo činíme, že Kliment zlatník s přá
tely svými častokrát staral jest nás a snažně prosil, aby
sobě vodu z rlÍr našich do domu svého přivedl. My slyšiece žádosti a prosby jeho i také pl'átel jeho časté dopustili sme jemu a mocí zápisu tohoto dopúštieme, aby
on túž vodu soLě vedle Zádosti své do domu svého,
v němž bydlí, přivedl a jie s dědici a budúcími svými
k potřebě své beze všech úplatkuov svobodně užíval, ncb
jest nám a obci našie do ouřadu k mostu za to pět k.
gr. pl'. dal a skutecně vyplnil. Act. fer. V. post Galii.
7. 1537, 3. května. Rulwp. č. 2142 f. R 16. (Kšaft
Klimenta zlatníka z Liboslavě.) Kliment zlatník z Liboslavě, někdy spoluměštěnín náš, učinil jest kšaft v stře
du po Přenesení sv. Václava [7. března] léta;)c třidcátého
sedmého, tak že on Kliment zlatník jsa paměti dobré a
svobody, rozumu zdravého užívaje, nechtě tomu rád, by
o statek po něm zuostalý kteří svárové a nesnáze mezi
přátely a pHbuzny'mi jeho po smrti jeho se dáli, vuoli
svú poslední před nimi oznámil takovúto: tak že duom
svuoj, v němž bydlí, proti klášteru svatého Klimenta na
rohu ležící a podle toho i jiný všecken statek svuoj po
své teprv smrti poručil a dal Anně z Liboslavě, dceři
své, p. Jana Běšína z Běšin a na Bělčicích, krále J. Mti
úředníka mince na Horách Kutnách, manželce. Při tom
oznámil, ze duom ten, který jest naproti jeho domu a
kterýž jemu náleží, ten též ihned za živnosti své odkázal
a dal svrchu psané Anně, dceři své, a ten aby ihned zítra
bohdá ve knihy městské vložen a zapsán byl; a na témž
domu sobě ani žádnému jinému žádné moci ani také zádného práva a spravedlivosti nepozuostavuje. NaRosledy
oznámil, že Salomeně, vnucce své a p. Matěje Repíka
manželce, odkázal a též mocně po své smrti poručil a"
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dal pás veliký stříbrný pozlacený. Stvrzen ve čtvrtek den
Nalezení sv. Kříže 1. t.
8. 1537.
Rulwp. Č. 2111 j. 166. Anna, manželka Jana Běšína z Běšín, dcera Klimenta zlatníka z Liboslavě.

9. 1547. 17. června. Rukop. č. 2142 f. Y 5. (Kšaft
Anny Běšínové z Liboslavě.) Ve jméno - . Poněvadž všem
lidem jednou jest umříti a žádný člověk nic jistčího nemá nežli smrt a nejistčího nežli hodinu smrti, pro tož já
Anna BěšÍnová z Liboslavě jsúci v nedostatku zdraví ~c
takto - řídím a kšaftuji: Najprvé a předkem duom svuoj,
v němž bydlím, v ulici jdouc k mostu na rohu proti klášteru sv. Klimenta ležící, kterýž mám v kniehách měst
ských a sobě kšaftem daný po někdy p. Klimentovi zlatníku z Liboslavě, otci mém milém, odkazuji a dávám
i poroučím tímto mým kšaftem Burianovi, Simeonovi a
Kryzostomovi, synóm svým a bratřím z Běšin, se vším
k tomu příslušenstvím, tak jakž jsem to po nadepsaném
otci svém jměla a držela, k pravému právu dědickému
plným právem, item v témž domě svršky, klenoty, hotové peníze, šatstvo, cínové nádobí i jiné všelijaké hospodářství, listy, kteréž mám na peníze, a dobré vuole
jim na ty listy svědčící, i těch sto kop míš., kdež mi zápis svědčí u purgmistra v jeho knihách, kterýž jest mi
učinil pan Modest z Pokštejna na vinici, též také za domček, kterýž jsem prodala truhláři naproti témuž mému
domu ved!é studnice klášterské, též ty peníze a kdežkoli
by se jakéhožkoli dluhu up tati a doptati mohli, ty všeci
svrchu psané věci dávám a odkazuji svrchu jmenovaným
synóm svým a bratřím z Běšín hned po smrti mé, aby
se v ty ve všecky svrchu psané a jmenované věci uvázali a to drželi ku pravému dědictví a užívali bez všelijakých překážek a odporu všech lidí, tak jakž jsem já
toho všeho sama v držení a užívání mocném a svobodném byla. Než toto při tom znamenitě vymienuji: Co se
Kateřiny, dcery mé a sestry výšpsaných bratří z Běšín,
synuov mých, dotýče, o té takto poroučím: Když by koli
k vdání poctivému přišla a s radou bratru ov svých a přá
tel přirozených se vdala, tehdy synové moji a bratří její
aby jí povinni byli dáti z toho statku mnú jim odkázaného sto kop míšo věna a padesáte kop též míš. na vejpravu a k tomu řetěz zlatý, kterýž jsem jí udělala, a pás
stříbrný, šaty chodící, kteréž jsem jí zdělala, všecky a
s luože šatuov najlepších, to všecko aby jí vydali beze
vší odpornosti; a při týchž bratřích aby byla do ydání a
jimi se ve všem spravovala a z těch ze sta kop mÍšo budou jí tíž bratří povinni dávati ourok na její potřeby až
do vdání jejího. A když by se koli vdala, tebdy od téhož
dne ve dni a v roce mají jí Kateřině dáti a zaplatiti
svrchu jmenované věci; pakli by jí v tom čase P. B. od
smrti ucbovati nerácil prvé, nežli hy se vdala, tehdy to
všecko má při svrchu psaných bratřích z Běšín zuostati.
A také toto znamenitě vymienuji: Jestliže by se táž Kateřina, dcera má a sestra týchž bratří z Běšín, naČ více
potahovala a vejšeco jmíti chtěla od týchž bratří svých
mimo toto mé jí, jakž se svrchu píše, dání a odkázání,
tehdy nadepsaní synové moji a bratří její nebudou jí niČÍmž vejš povinni ani tímto mým jí dáním a odkázáním
a to všecko má při týchž bratřích zu ostati a nic jí nebudou a nejsou povinni dáli, neb po otci svém nic nemají, než co já jim bratřím z Běšín a synóm svým dávám. Co se pak těch dl'ú dcer mých Marianny a Angeliky také dotýče, poněvadž jest je P. B. všemohúcí z své
milosti dobrú živností opatřiti ráčil, těm nic neodkazuji,
a oni synové moji II bratří jich nejsou a nebudou jim
povinovati nic dáti a ony nemají se na ně a na ten sta-
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tek mnu ]lm, jakž výš dotčeno jest, odkázaný potahovati
ani jim v tom mém dání a odkázání překážky činiti žádným vymyšleným obyčejem a zpuosobem. A protož pana
purgmistra a pánuov za to prosím, když by výš psaní synové moji buď všickni společně aneb rozdílně aneb jeden z nich toho na nich požádali, aby tentokšaft muoj
a poslední tato vuole má po mé smrti jim v radě pře
čtena byla a po přečtení kdyžby toho požádali aneb požádal, aby v knihy téhož města zapsán a podlé práva jich
tvrzen byl a oni pan purgmistr se pány nad tímto
mým pořízením a jisté konečné vuole mé poslední
ruku drželi a synóm mým výš psaným žádné překážky
žádnému aby činiti nedopouštěli. Toho všeho, což se
svrchu píše, na potvrzení i budúcí pamět já svrchu psaná
Anna Běšínová pečet svú vlastní jistým mým vědomím
dala jsem přivěsili k tomuto listu mému kšaftovnímu a
k této vuoli mé poslední a konečné dobrovolně a pro
lepší toho jistotu a dokonalejší pevnost, stálost i duověr
nost připrosila jsem uroz. vladyk p. Jana star§ího Hodě
jovského z Hodějova, místosudího království Ceského, p.
Gabriele Klenovského ze Ptení DC, p. Tomáše z J avořice
~c a p. Petra z Hlavsy z Liboslavě ne, že jsú také pečeti
své dali jim beze škody na svědomí podlé mne přivěsiti
k témužto listu a mému pořízení. Jenž jest psán léta
MODoXLVlo. Stvrzen MODoXLVIIo v pátek po sv. Vítu.
10. 1649.
Rukop. Č 21ľZ f.194. Jaroslav z Mutěnína a Anna J" d. ležící na rohu proti sv. Klimentu
podle domu pilnikářova od p. Burjana Běšína z Běšin i
na místě jiných bratří jeho let nemajících za CCCC k.
gr. č. Act. die Leonardi.
ll. 1586, 19. července. Veleslavi1111v halenddř
str. 393. V sobotu po Rozeslání ap. umřel Jaroslav Zlatník z Mutěnína, senator St. lvI. Pro Pochován u sv. Jiljí.
12. 1586, 8. října. Ruhop. č. 1173 f. 87. (Inventář p. Václava z Mutěnína.) V středu po sv. Františku stal
se popis věcí po někdy dobré paměti uraz. p. Václavovi
z Mutěnína. uroz. p. Jaroslava odtudž z Mutěnína synu,
pozuostalých. V domě u p. Jaroslava blíž mostu toto se
našlo: Kateřina sirotek let nemající po něm, p. Václavovi, pozuostalý. Ve skkpě dolejším u schoduov truhla
velká a v ní dva koberce na stul s erby dvěma jeho nebo
Václava a Barbory Sejdový, manželuov. Dva jiná koberce
též s erby, dva opět jiná koberce turecký. V témž sklepě luože velký pod nebesy na sloupcích řemeslně udě1!lné,
na něm šatuov ložních 22 kusuov, hrnec mosaznej. V druhém sklepě zadním z téhož sklepu jdouc: kotlíkuov k rybám vaření sedm, tři z nich mosazný a 4 měděný,ško
pek měděný, kotel prací s drejfusem. V truhle šatuov vinutých cejch a cejšek kmentových, plátěných 43, prostě
radel kmentových a plátěných 17. Ubrusuo\' 24 s mřížemi
a prostejch vesměs. Ubrouskův malejch 5, rouch 7, rouchy kl'ticí 2, vše nákladně uděláno, ručníků v 16, fěrtu
chuv nabíraných 24, fěrtuchuov prostých 15, rukavec 23,
čechlíkuov 9, košilí ženských 8, servituov 11, váčky
2 aksamítový červený a černej s stříbrnými knoflíčky.
Plátna tenkého 11/2 kopy a 8 loket. V druhé truhle cínového nádobí: měděnice cínová s nalívadlem, mís velkých 8, 4 mísy málo menší hladký, opět málo menších
hladkejch 6, opět maličko menších 6. Umývadlo s nalívadlem, mís starej ch 10, mísek 6, dva pláty cínový, čtyři
mísky na ovoce s držádky, 7 mísek šálešných, mísek dě
tinských 8, menších 8, umývadlo s štítem, víra cínová.
Talířův širokejch velkejch rytejch XII, menších hladkejch
XIIII, opotřebovanJ'ch 22, maličkých 12, mříže cínová,
dvě konve vysoký, v nichž se pocta nosívá, konví velkejch 6, dvě třížejdlíkový, poloupinetních 6, širokých a
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vysokejch 10, poloužejdlíkův a čtvrtek 10, slánky dvě,
šaly tři, flaštička cínová v žejdlík, svícny cínový 4 nízký,
umivadlo s mísou mosazný, měděnice mosazný dvě, devět svícnuov mosaznJ'ch nízkejch, 1 a m pam o s a zná
v zpuosob svícnu, cívky mosazný 4 od svícnu polámaný,
plát měděný na marcipány, moždíř velkej s palicí a druhej ma!ičkej s paličkou, 2 rendlíky mosazný, 2 pekáče
měděný, 2 rošty železný, 2 lžíce plechový, kuchta jedna
železná.
Nahoře v komoře skrze světničku jdouc v truhle
velký za dveřmi: 2 madrace, z nich tafatová i edna zelené
a žluté barvy a druhá modrá, šaty chodící nebo Barbory,
manželky p. Václava, sukně mochejrová hedbávná černá
s živůtkem dupltykytovým, s prymem aksamítu planého,
sukně karmazínová brunatná bez zivůtku s prymem, sukně
ferštatová stará zelená s zivutkem a s puntem. Sukně
tupltykytová černá s prymem, s živůtkem dupltykytovým,
sukně karmazínová popelatá s prymy, s živutkem karmazínovým, sukně šamlatová bílá s damaškovým živůtkem
aksamítem premovaná, sukně rozÍnová tamínová bez ži~
Vlhku, sukně bílá tykytová s živutkem premovaná, mantlík tupltykytový černej strhanej nepodšitej, živůtek z tisknutého aksamítu a druhej prostého aksamítu, třetí karmazínový, vše s punty, kolárek mochejrovej podšitej, kožíšek boracovej hřebíčkovej z tamínu, živote k pod bříšky
podšitej, šorcpelc modrej tureckého mochejru s prátky
bílím; podšitej, druhej šorcpelc rozínovej polohedvábnýho
mochejru s sprátky bílími podšitej, futro lalokový jedno,
firhallky okolo postele ve třech kusích harasový zelený,
koberec hedbávnej rozličné barvy.
V jiné truhlici vedle luože šaty chodící nebo Václava
tyto: gallioty aksamítu tlačenýho, gallioty karmazínový,
gallioty černýho aksamítu, jiný bílý tupltykytový, jiný dvoje
šamlatový bez vody, jiný aksamítový tlacenýho aksamítu,
ksas aksamítovej popelatej s šnity vyvlacovaný tupltykytou, kabát karmazínovej černej řezanej, kabát popelatej
karmazínovej, kabát bílej plátna vlaskýho, kabát bílej tykytovej schodilej premovanej, kabáty dva bodený šamlatu
hez vody, kabát koženej aksamítem premovaný, kolar
kordobanskej černej, sedění kožený aksamítem premovaný,
punčochy černý hedbábný, turecká plstka hedbávná.
V truhle velké: kožich kunami podšitej černej, plášt
soukennej s předky aksamítovými tlačenJ'ho aksamítu,
druhý plášt králíkypodšitej, kožich dlouhej vlčí po uhersku dělaný suknem zeleným pošitej.
V truhlici železné: dva koflíky velký vysoký pozlacený, 2 menší, 2 vc zpuosob hrušky, 3 haufpechery s při
krivadly, koflík vysoký s přikrývadlem, na vrchu muzík
pozlacený od p. Jana z Pernštejna darovvaný. Druh~J, ko:
'!lík s přikrývadlem též od pána don Zvána neboztIkovl
darovaný, dvě konvičky pozlacený, dva koflíky s příkrý
vadly, 4 číšky pozlacený, 3 číšky stříbrný s pozlacenými
kraji.
V truhlíčce: 12 lžic stříbrnejch hladkejch s dlouhejmi držadly, 2 lžíce fládrový s držadly stříbrnými, dva
pásky na tkanicích s pozlacenými puklami a s nákončími
a třetí stříbrnej armpantovým dílem dělaný, dvoje nožnice, jedny z nich pozlacený a druhý postříbřený s řetíz
ky, dvoje střenky od nožuv stříbrný.
Ještě se našlo: vobojek krumplovaný na strunkovým
zlatě i s podnícemi(?), troje tkanice okolo rukou připf
nací, dvoje s brunatným se zlatem, druhý dvě s vyšíváním
bílou baurou a vypletaný s stříbrem, dvoje tkanice okolo
rukou s vobojkem i s přednicemi, to vše 'j,trunkovým zlatem a s červeným hedbábím uděláno jest. Ctyry pentlíky,
jeden z nich s 12 štefty šmelcovanými, druhý samý zlatý
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též s 12 štefty z šmeleu, třetí krumplovan;i zlatem, s perlami a granáty, \. němž jest šteftu šmelcovaných 29, a
čtvrtý na strunkovým zlatě krumplovaný samými perlami.
Vůz s šperlochem soukenným. Item našli se dvě jistoty: jedna od ur. p. Jana z Pernštejna na 1000 zl;,
druhá od ur. p. Stanislava Robockého na 500 k. gr. C.
13. 1586.
Rttlwp. č. 2205 f. 69 (Kšaft Jaroslava z Mutěnína zlatníka.) Ve jméno - . Já Jaroslav
z J'dutěnína, měštěnín Stal'. M. Pr .. známo činím - duom
v osadě sv. Jiljí nárožní proti domu Toulovic, v němž
bydlím - též vinici svou, Mydlářská řečenú, na Srpových
Horách ležící, s přikoupeném (1) kusem k též vinici, a lisem - odkazuji Kateřině, pozuostalé po Václavovi z Mutěnína, synu mém, dcerce: vnučce mé luilé - s tím pří
tom doložením: Poněvadž Kateřina v letech dětinských
osířala a co s ní milostivý P. B. naložiti ráčí, před každým člověkem skryto jest, ale v tejné. radě jeho b~žské
to zuostává, i byla-li by v tom svatá Jeho vuole, ze by
jí Kateřinu prostředkem smrti z tohoto bídného oudolí
před dojitím let rozumných bez pořízení povolati rácil,
na místo její domu i jiného všeho statku mého pravého
dědice Jana Prunara, někdy Kašpara Prunara, suken kroječe, syna, ustanovuji. Pakli by toIikýž Jan Prunar, ne dočekajíc takového nápadu, dluh smrti zaplatil, ten všelijaký
statek - na Lidmilu a Aunu, vlastní sestry Jana Prunara,
i dědice jejich plným právem připadne -:-. Potom též
z takového nápadního statku - pp. poručníci - Kateřině z Dražice, sestře mé, 50 k. gr., Anně" Dražice
mandlířce, dceři její, 50 k. gr., Albrechtovi Sreinarovi,
synu jejímu, 10 k. gr. vydají. - Item panně Martě Ruprechtový [kter,jž u mne z dětinství svého vaz posavad
trvá] na památku poroucím vinici svou za Zižkovem ležící po Lidmile Měchové, měštce Nov. M. Pr., kšaftcm
jejím na mne přišlú. S strany pak vinice Mydlářovské,
ta že bedlivého i nákladného opatrování potřebuje, takoVi\ vinici pp. poručníci mohou prodati. Jakož jsem prodal dum svuoj vedle Michala mečíře na rohu vystavený
Bernartovi Bernerovi, na němž peněz gruntovních nedoplacených 250 k. gr. č. mám, o těch takto řídím: Předně
pp. literatuom kuoru sv. Jiljí 50 k., k záduší, kostela tékož sv. Jiljí 50 k., dítkám nebožtíka Jana z Sonova, Symconovi a Anně, sestře jeho, které" v svém opatrování
mým vlastním nákladem mám, nic ovšem z statku a spravedlnosti jejich k sobě nepřijavše, z samé náldonné lásky
po 50 k. každému z nich poroučím i ostatních 50 k. Anně
a Lidmile, sestrám, Kašpara Prunara dcerám, přivlastnuji.
__ Jenž jest dán v Stal'. M. Pro v neděli den sv. mistra
Jana z Husince I. 1586 - .
Tomt! na svědomí - pečetí naší menší dali sme
tento kšaft upečetiti v outerý den sv. Lidmily 1. P. 1586.
14. 1597, 28. července. Ruhop. č. 2113 f. n. Syxt
Theodosius z Ottrsdorfu vzdal všecku svou dědickou spravedlnost, kteráž by jemu po dobré paměti p. Syxtovi
z Ottrsdorfu, měštěnínu Slar. M. Pro a radě nejv. purkrabství Pražského, jakožto vlastním otci jeho, náleZela,
Kateřině z Mutěnína, manželce své - kterémužto Syxtovi
Theodosyusovi, jakožto manželu svému, nadepsaná Kateřina z Mutěnína zase vzdala jest duom svuoj od starodávna II Jar\Jslavu řečenej na rohu proti kostelu sv. Klíme'nta leZící.
,
v
15. 1605, 21. ledna. Tamtéž f. 343. Martin Sol z Solnpachu a Kateřina k. d. u Jaroslavu řečený vedle domu
Jiříka Fišera krejčího ldící od Kateřiny Sixtový z Milev
šovky za 2750 k. gr. č.
* 1622, 21. července. Tamtéž. Pan Sebestian
Vodulyjovský z Prost\!břan, plnomocník listem zřízený paní
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Kateřiny Solové, po někdy p. Martinovi Šolovi z Soln·
pachu pozůstalé ,vdovy,) na místě důstojných a velebných
pp. Zykmunda Sola z S., kanovníka Olomouckého, p. Jeronyma Šola zŠ., p. opata kláštera Loučského, pod
zmocněním synův jejích p. Theodorikus Wahl z Algenova,
plnomocník p. Z~zany \Vahlový z Šo1npachu, manželky
své, a p. Václ~v Sol~ z S. přiznali se: Jakož jest někdy
- p. Martin Sol z S., p. manžel jí paní Kateřiny a otec
jich, dum nárožní proti klášteru sv. Klimenta v Nožířské
ul. koupil a na ně společně právem nápadním připadl, že
táž paní Kateřina a její dčti postoupili jsou díly své na
témž domě p. Karlovi Šolovi z Š., synu a bratru jich,
též paní Zuzanně m. j.

V ulici Liliové.
Číslo pop. 221.

(U bílé

točenice.)

*1. 1425.
RullOP. Č. 992 f. 58 a rukop. Č. 2099
f. 137. Elsska, amica d. Nieolai, oJim plebani in Pieska,
resignavit domurn suam inter domos Hanussii Vonhaus et
Michaelis aurifabri Johanni de Porziessin cl Barbare, conthorali sue.
~'2. 1434, 30. prosince. Rukop. č. 2099 f. 391.
Divin de Montibus Cuthnis exhonerat eum consensu et
voluntate dd. consulum se de tutoria substitucione per
Martinum Brázda faeta. Prefatus Divin totale ius suum
tutorium Katherine, reliete dicti l\lartini, eum omni suo
iure iuxta testamentum dicti Martini resignando (!) Act. fer.
V. post Nativ. Chl'.
"'3. 1435, 13. června. Tamtéž f. 405. Facta est
amicabilis composicio inter Katherinam, relictam Martini
Brázda, ex una et Johannem, Katberinam et E1isabeth,
fratrem et sorore, pretacti Martini, ex altera parte pretextu XXX s. et XX gr., quas Martinus ipsis testamentuliter delegavit; taJis videlicet, quod pretacta Katherina
vidu a tenetur ip,is prefatam sum mam dare_ - Act. fer.
II. post s. Trinit.
*4. 1436, 31. května. RullOp_ č. 87 f. 115_ My
purgmistr a konšelé Velikého Města Pr. tiemto zápisem
oznamujem všem lidem nynějším i budúcím, že vstúpivše
před nás do plné rady našie poctivá paní Kateřina vdova,
někdy Martina řečeného Brázda manželka, Vaněk z Bozkóvic od Alžběty, tety Brázdovy, a Jan, vlastní bratr téhoz Martina Brázdy, i ukázali jsú ná'l1 dvě kvitancí, jedna,
jenž svědčí na pět kop gr. a druhá na pět a na čtyři
dceti k. gr. Kteréžto slovo od slova takto stojí napsány:
My rychtář a konšelé z obú stranú v Bozkovicích
službu našie napřed s zádostí najlepšieho dobrého vzkazujem pánóm purgmistru a radě St. M. Pr. A jakož V.
M. nám píše o těch pěti k., kteréž nebožtík Martin Brázda
tetě své, jménem Alžbětě, odkázal, i dávámy Vašie Mti
věděti, že ta dobrá žena AlZběta, teta Brázdova, ty penieze, totiž pět k. gr., svému přieteli mocně poručila,
jménem Vaňkovi, listu tohoto ukazateli. I prosímy V. Mti
s pilností žádajíce, račte sě v tom ukázati, aby ty penězi
svrchupsaní byly vydány Vaňkovi svrchupsanému. A když
jemu dány budú, tehdá svrchupsaná AlZběta, teta nebožce
Brázdová, kvituje a prázdnú činí z těch penčz tiemto listem paní Kateřinu, někdy manželkn Brázdovu. Takže
paní Katerina svrchupsaná viece z těch pěti Je gr. nebude
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napomlnana. Tomu všemu na svědectvie pečeti městečka
našeho naší dobrú vuolí a vědomím j5me přidavili k tomut~ listu, jenz jest dán v Bozkovicích ten úterý pl-ed
sv. Simonem a Judú ap. léta - třidcátého pátého.
Druhý list:
My pnrgmistr a konšelé města Litomyšle vyznáváme
tiemto lístem obecně přede všemi, ktoz jej uzřie aneb
čtúce slyšeti hudú, že přistúpiv před nás opatrný muž Jan,
někdv vlastní bratr Martina řečeného Brázda. měštěnína
někdÝ St. M. Pr., vyznal jest před námi, ž~ jest přijal
i se svými sestrami, s Kateřinú a s Alžbětú, pět a čtyři
dceti Je gr. ode paní Kateřiny, někdy manželky svrchupsauého Martina Brázdy, jakož jest jim byl před svú smrtí
odkázal. A z těch pěti a čtyřidceti k. gr. již přijatých
ode paní Kateřiny svrchupsané Jan dřievepsaný i s svými
sestrami vlastniemi, s Kateřinú a s AIZbětú, mocně propúščí a kvituje sám od sebe i od svých sestl' již jmenovan)ich paní Kateřinu svrchupsanú i jejle budúcie z těch
pěti a čtyřidceti k. gr. a více nenapomínati. A tomu na
svědomie Jan častopsaný prosil jest purgmistra a kOllšeluov, abychom svú pečeť jemn k svědomie přitiskli k tomuto listu, jenž jest psán léta od nar. s. b. počítajíce tisiec čtp·stého třidcátého šestého v Litomyšli v ten úterý
den sv. Jakuba a Philipa ap.
Kterýchzto kvitancí my svrchupsaní páni potvrdili sme
ve všech kusiech a artykulech a mocí tohoto zápisu potvrzujem, takže napřed psaná Kateřina Brázdová i jejie
dědicové a budúeie nemají viec z ničehéhož od svrchupsaných přátel Brázdových ani od jiných kterýchkolivěk
lidí, buď to duchovniech nebo světských, napomínáni ani
kterak kolívěk naříkáni býti po vše casy budúcie, neb sě
všem přátelóm svrchu psaného Brázdy vedle rozkázánie
kšaftu jeho poslednieho dosti stalo. Actum feria qUÍnta
post festum Penthecost. a. XXXVI.
1. 1450, (l. května. Rulwp. č. 2099 f. 1067. Katherina, relícta Martini Brazde, fassa est, se teneri XVII
s. gr. veri de biti virgini Anne, moniali in monasterio s.
Anne commoranti, sorori sue. - Act. fer. lIII. post Phi1.
et Jacobi.
2. 1451, 6. května. Rulwp. č. 2119 f. D 3. Já Katehna Brázdová, měštka St. 11. Pr. vyznávám DC že
kolí DC tolo mé poslednie poručénstvie oe činím obyče
jem tal~ovýmto, takže duom muoj, v němž bydlím, kterýž
leM mezi domem někdy l'vhchalovým zlatníkovým z jedné
a domem mistra Borotína z strany druhé, i všecko právo
mé věnnie i to věno, jmenovité 1PhC k. gr., kteréž mi
jest Václav dobré paměti někdy Pabiánkuov syn, města
Nového Plzně měštěnín, zapsal, na domn svém a měštišči
jeho tu \e Plzni, kterýž leží na rohu podle domu Oldři
chova postříhačova, a k tornu na dvoru jeho v předmčstí
již pověděného města ležícím proti klášteru bratří Menších, i na dědinách téhož dvoru, na lukách, na nábytciech
i na všem, což k tomu přislušie, jakož list s jeho a jiných dobrých lidí pečetmi visutými na svědomie na to
učiněný a mně vydaný plněji svědcí, a podle toho i všecken jiný statek muoj - tohoto kš aftu mocí po mé smrti
- dědicky dávám Tobiášovi, synu mému milému, a jeho
dětem - . Datum fer. V. post Philipi et Jacobi a. LI.

ac-

3. 1494, 26. dubna. Rulwp. č. 2107 f. 61. Magdalena, olim Thobie, nunc vero Wenceslai de Bozkowicz
conthoralis, resignat domnm suam, quam inhabitat, sitam
prope s. Annam ad albam torquem - marito suo caro.
Act. sab bato post Marci.
4. 1502, 21- listopadu. Tamtéž f. 224. Johannes de
Lithomierzicz et Anna e. d. inter domos Clementis auti-
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fabri et olim Hochonis sitam utrinque a Weneeslao dieto
Dráb pro xun s. gr. pr. Act. die Present. M. Y.
5. 1503, 12. prosince. Tamtéž f. 242. Daniel a
ponte e. d. ad albam torquem inter domosJohannis fabri
et Clementi, aurifabri sitam utrinque a Tohanne, genero
suo, pro XL s. gr. Act. fer. III. ante Lucie.
6. 1506, 7. září. Tamté.i f. 288. Wenceslaus braseator et Anna e. d. ad albam torquem pro XLV S. gr.
pl'. Act. in vig. Nativ. M. V. (R. 1510 splácí Beneš braseator.)
7. 1509, 5. ~nora. Rukop. č. 2108 f. 31. Pan Fabián nožieř a p. Simon Sekyra konšelé jsúce posláni
z plné rady k Martě vdově, matce Aničky od bielé tocenice, kterái.to ldéci v nemoci před týmiž pány tuto
yuoli svú jest oznámila, že statek svuoj vešken -

\"zdala

jest - Aničce, dceři své, a Benešovi, manželu jejiemu
A tato vuole nadepsané Marty oznámena jest skrze
též pány v plné radě fer. II. ante Dorothee.
8. 1510, 27. února. Tamtéž f. 50. Johannes dictus
Zelník et Ludmila e. d. ad albam torquem inter domos
Clementis aurifabri ct Johannis Hoch dicti sitam utrinque
a Benessio braseatore et Anna, conthorali eius, pro L s.
gr. pr. Acl. fer. IlII. post J\Iathie.
9- 1514, 25. února_ Tamtéž 1- 135. Václav Arnošt
a Markéta Je. duom u bielé točenice od Jana Zelníka za
k. gr. pro Act v sobotu po sv. Matěji.
10. 1514, 4. března. Tamtéž f. 137. Matěj rourník
k. d. u bielé točenice od Václava Arnošta za LVI k. gr.
pl'. Dálo se v sobotu den Přenesenie sv. Václava.
ll. 1522, 4. září. Rukop. č. 2109 f. 252. Václav
Sušickej a Elška k. d. ležící jda Je mostn, kterýž slove
n bílé točenice, od Matěje, někdy rourníka, za LXXI k.
gr. PL Act. feL V_ post Egidii.
12. 1536, 21. března. Ru7wp. Č. 2111 f. 126. Uraz.
Albrecht Šlik hrabě z Pasounu a Ester k. d. od VácSušického za sto k. gr. č. Act. fer. III. post Longini.
13. 1549, 24. ledna_ Rulwp. č. 2117 f. 184. Jan
Kropác a Anna k. d. mezi domy někdy, Klimenta zlatníka a Wolfa cihláře od ur. p. Albrechta Slika z Holajče
CXCVI tolaruov. Act. [er. V. die Timothei.
14. 1552, 30- května. Tamtéž f. 264. Vít šmnkýř a
A1l1la k. d. od Jana Kropáče Berounského za CXXX k.
gr. Act. fer. II. post Ascens. d.
Spojeno na čas s domem č. p. 183 viz výše. str. 537-

V ulici Anenské.
Císlo pop. 220a. (Část první.)

'*1. 1406.
RlIhop. č. 2099 f. 11_ Hannus von
Haws protestatus est, prout ipse emit domum a testamentariis olim VVenceslai tyscher, que fuit Borziwoii, que domus impetitur per Nassau Judeum, ne sibi anDUs et dies
transiret.
*2. 141Q.
Rukop. č. 2102 f. 155. Magister
J ohannes de Bm-olin resignat omtle ius, quod síbi comin eensibus, quos sibi Byetka de Miliczin resignavit,
Jacobo, priori monasterii b. M. V. in pede pontis, et
toti conventui - .
1. 1458, 27. února. Rukop_ č. 2119 f. K 3_ Ve
jméno božie amen. Já mistr Jan Borotín, měštěnín Stal'.
1,1., vyznávám tiemto listem že ačkoli z dopuštěnie
bozieho nemocen jsem - najprvé a přede všemi věcmi
ciním a ustanovuji paní Katei'inu, manželku mú, najvyšší
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poručnicí' a podle nic, také i s ní činím a ustánovuji
opatrné lidi p. Sigmunda Pytle a Prokop" od Bruncvíka, měšťany Star. lvI. Pr., přátely mé milé, pravé a
mocné poručníky synuov mých a podle toho domu mého, y němž bydlím, i všeho jiného statku mého - . Potom pak ten plat v Kozmicích, kterýž mám, porúčiem
panie Kateřině, manželce mé, tak aby ona platu toho pozívajíc Janka, syna mého a jejieho, při sobě chovala, jej
Je dobrému a poctivému vedúc, jako věrná jeho mátie, až
do let jeho rozumu došlých. Dále též manželce mé poníčiem a rozkazuji, aby duom muoj, prve dotčený prodadúc XV k. gr., kterýchž Pavlovi, kmotru mému z Klokota, dlužen zuostávám, dala a za ostatek aby platu dě
tcm kúpila - kteréhožlo platu - chci, aby táž manželka
má - s dětmi požívala, dokudž by stavu svého neproměnila vdovského. Když by sě pak koli vdala, tehdy aby
na věnu svém, kteréi v Kozmicích dekami zemskými ote
mně solJě zapsáno má, měla Josti. A jestli že by synové
moji let rozumných nedojdúc zemřeli, tehdy vóle má jest
k tomu a tak tomu chci, aby jie něco platu po smrti
dětí mých zuostalého, což by sě poručníkóm zdálo, při
dáno bylo a postúpeno až do jejieho života a nic dále.
Nebo tomu chci, aby ten plat jie přidaný po smrti jejie
na studenty vedle rozšafnosti poručníkuov byl obrácen - .
Dat. fer. II. ante Trans!. S. Wenc.
2. 1462, 4. února. Rukop. č. 2105 j. 159. Martinus cultellator et Katherina e. d. sitam inter domos Thobie ad torquem ex una et Pauli pe1lificis parte ex altera
erga Katherinam, relictam magistr i Johannis Borotin, pro
L S. gr. Act. fer. V. post Purif.
S. 1462, 6. května. Rltkop. č. 2141 f. 392. Paulus
Hoštka Johannis de z Votic nomine publicavit XXXIIII
S. gr. veri de biti eidem per Johannem, natum magistri
Borotin, obnoxii. Act. die Joh. ante portam.
4. 1462, 23. října. Tamtéž f. 393. Jacobus sartor
de Nova Civ. Prag. pub]jcavit XXXIlII S. gr. debiti sibi
per 'vVcnccslaum, natum magistri Borotin, obligati. Act.
die Severini.
5. 1464, 16. září. Tamtéž f. 67. Martinus Hoch
cultellifaber fassus est, se teneri ·debitorie IX s. gr. pro
Georgio pincerna Nicolao Betlemsky, protonotario Mai.
Civ. Pr., quam pecunic summam - prescribit "-- supcr
domo propria prope claustrum S. Clementis inter domos
Pauli et Thobie Pabianek situata. Act. die Lidmile.
6. 1502, 3. září. Rttlwp. č. 2107 f. 220. Johannes
faber et Nieta e_ medietatem domus, euius altera medietas ad eandem Nietam pertinet, et tota domus sita cst
prope s_ Annam inter domos ad albam torquem cl Caspari
institoris utrinque erga Machconem cultellatorem pro XL
S. gr. pr.
Act. die Egidii. - Tamtéž. Nieta, Johannis
faSd conthoralis, resignat omne ius suum - marito suo.
Act. sabbato post Egidii.
,
7. 1520, 11. února. RllllOp. č. 2109 f. 93. Kliment
Cejka nozíř koupil sobě a Kateřině, tetě své, duom ležící mezi domy i'lIatěje rourníka a Kašparové obostranně
od Níty Hochové a Rehoře, pastorka jejího, za LX k. gr.
pro Act. sabbato post Scolastice. (R. 1521 kvituje Níta
J;Iochová Jiříka a Kateřin,!, přítelkyni nebo Klimenta
Cejky.)
8. 1530, 23. listopadu. Rulwp. č. 2110 f. 348. Jiřik Hoch majíc sobě poručení dané a moc od Kateřiny,
manzelky své, oznámil, že duom, v kteJ.-émž bydlejí, Kateřina m. j. vzdala jest Wolfovi cihláři a Evě m. j_ Act.
fer. HII. feriis Clementis.
9. 1562, 20. července. Rt/Ilop. č. 2142 f. EE 13. lvIy
purgmistr a rada Star. M. Pr. známo ciníme
kterak
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Wolf cihlář - učinil kšaft - v úterý den sv. Blažeje 1.
etc. LXII - takže - duom svuoj, v němž bydlí, odka·
zuje Janovi, kterýž při něm jest, příteli svému - . Stalo
se v pondělí po sv. Arnolfu 1. LXII.
10. 1564.
Rukop. Č. 991 J. 185. (Eva mlt
nářka s Janem Krufem cihlářem.) Jakož jest Eva, mlyná~
ka a manželka Jana Dolanského, obeslala J~na K~ufa CIhláře a vinila jej z toho, ze 1. LXIII -: pate}< p~~d sv.
Vítem v domu svém on Jan Kruf, kdyz manze~ ~\y n~
byl přítomen, než ve mlejně, ji potupně a I;ax:l!ve doteJ'
kal. kurvy i jinak ji nazývaje dával a kdyz Jest poton:
ma~žel její přišel domuov, :u jes.tj~~u, on Jan s tov~r~š:
svými vytrhl sekeru, kterou'; ho bilI 1 Jl Evu. a ,potom J~ste
i do vězení ji dali, kdež posavad na rukoJmlch ona y;st.
_ Proti tomu Jan Kruf obeslaný tornu všemu odplra. a
nebyl jest nikda takový aniž ona na něho toho dokáz~.
I když sobě strany na odporu byly, Eva dala svedomí čísti, že se to provozuje, kt~rak j~st ~an Kruf, ho~
spodář její, tloukl ji, k tornu pak 1 do vezem dal., A k~yz
jest předešle p. Pavel Kapr úřad purkmls~rovs~y dr;:al,
byla jest i s mužem svým u něho tak zbIta, ze ~. cl?věku podobna nebyla. Na to da~}~ruf p;:omluvltl, ze
jest Eva zamlčela toho, jaké m.u pncmy, davala, ale .o~
to provozuje, kterak jest ona Jeho hanela a, nep?koJne
se k němu chovala i také nějaké osoby neporádne, a tu
mnoho vedla kterých on nezná, jest přechovávala, ~ če
hož od něho' trestána byla. A poněvadž jest příčiny Jemu
dávala a muz její zamordovati chtel, věří, že v tom bude
od práva opatřen.
,.,
v
v
Tu p. purgmistr a rada, -:: .v~poVldaJl: ~onev~~z, se
nachází že Eva Dolanská recI 1 Jinak velmI nevazne a
nepokojně i nenáleZitě k Janovi Grufovi, ně.kdy hospo~
dáři svému se chovala, z té příčiny dává se jemu JanovI
za právo, ~akže jí tou žalobou povinnov~t v?~ní. ~ p.
purgmistr a páni ji Evu p;o tako,vé ,ne,?a.lezIte k, nen;~
chování i neuctivé mluvclll v svu kazen I trestám bl al!

ráčí. 11.

července.
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1572, 23.
RulIOP ..
2120 f. 130.
(Kšaft Kašpara od Cihlářův.) My purgmlslr a rada St. M.
Pr. známo činíme, že Kašpar, obyvate~,v d~m~Jana <?ruffa,
měštěnína našeho - takové jest ponzem UCIllll, ze domek svuoj na Vyšehradě odkazuje Janovi Gruffovi, hospo·
dáři svému. - Stalo se v sobotu před nedělí Cantate
LXXII. - Tomu na svědomí :JC v středu po sv. Man
Magd.!. 72.
12. 1579 1. října. Rukop. č. 2112J 62. Josef
Hozler a Anna' k. d. v osadě sv. Jiljí mezI domy Anny
Vítovy šmukýřky a fiašnýřovým od Jana Gruffa za 250 k.
gr. č. Act. fer. V. post \'1Tenc.
13. 1583 4. prosince. Tamtéž f. 164. Salomena
Trychtlová meiířka k. d. mezi domy Apny Víto~y a Wo;~a
fiašnýře od Josefa HOllera mydláře a Zofie m. j. za 487 /,
k. gr. č. Act. die Barbare.
,
14. 1685.
Tamtéž J. 217. Salome~a, n~~~y
Adama Trychtle mečíře a již Petra Marka, téz meclre,
manželka.
Tamtéž f. 402. Zmocněn Tomáš
15. 1593.
Keyslinger na místě Anny, m. j. domu Petra Marka m~
Cíře [tchána svého] a Salomeny m. j. pro 50 k. gr. c.
vedle zápisu.
16 1594 21. června. Rukop. č. 2113 f. 3. Tomá~
Keyslin~er mebíř a Anna k. d. v osadě sv. Jilské mezI
domy někdy Vítovic a flašnýřovic ~d Petra Marka me·
číře a Salomeny m. j. za 500 k. gr. c. Act. fer. III. post
Viti.

,!;
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17. 1605 7. lÍnora. Rukop. é. 2113 f. 334. Uroz.
pán Petr z Lybenthalu na Kratzu ~ ~OU~elíně, ds. ~rúk
sas, k. d. mezi domy VítOViC a ftasnyrovlC obostr:,nne, ~d
kolleje Soc. Jesu u sv. Khmenta za 900 k. gr. c. (Rad
nabyl domu v dluhu.)
"
18. 1605 13. června. Ta1lltez f. 363. Uroz. p. Petr
z Lybentalu přiznal se, ze dům svůj mezi dOI?Y Vítovic
a ftašnýřovic obostranně ležící dává po smrtI své ~aní
Kateřině Lybentalové rozené z 'VVeltmllle na Kracu a loužetíně paní manželce své milé.
1'9. 1606 12. dubna. Rukop. č.2148 f· 55. Uroz.
rytíř p. Petr z' Lybentolu - jakož jest vy~ádal so~ě pp.
úředníky šestipanské do domu svého n~ veJchoz, pn kterézto vejchozi v síni po pravé ruce" Jdouc,e do ,domu,
vykázal jest sklepy dva klenuté vnove a z ,tech dve ~rou:
b od zpodku až nahoru skrze svou vlastm z~ď prolamal!
a Yudělati dal za tou toliko příčinou, aby z mch puch pocházející od vlhkosti z týchž sklepů~ vycházeti až nahoru
hl K tomu jest od Jiljího DumaJera, souseda druhého,
;:voieno na ten způsob, aby takové díry do domu j'ellO
obrácené od dotčených trub za žádná pořádná vokna nyní
i na budoucí časy od pána ani od držitelův ~omu ~áně
ddány nebyly, nýbrž ty tak, jak nyní udelán~, JSo~!
v tomto zpusobu budoucne zůstá~ati mol~ly a mall. Pn
kteréžto zdi v domě Jiljího Dumajera stojan vody a k;>llina pro praní udělaný se nacház':F; nad
na. on~n c~~
ěl dy přístřeší bývalo. Do kterezto prave Zdl nekte.e
~o:ti skromné trámy pro udělání přístřeší vl?žen! jsou
byly a p. Jiljí aby to, což prve tu bývalo, ab! J.ešte bylo,
se ohlašoval a p. Petr Lybentol k tomu sve jest povo·
lení dal na ten a takový způsob toho přístřeší, jak pr~e
bývalo užiti chtel, toho jemu přeje, však tak, aby mc
vejšeji' nežli panská okna do jeho Ji.ljího domu obrácena
sou nestavěli ani světla nezastavoval!. Co se pak od starodáv~a mezi krovy obou dvou domuv ~labu, d,o n~hož voda S krovu odpadá, položeného dotejce, poneva.dz ten .n.~
vlastní zdi jeho Tiljího položen jest, kdyby kollv 0?)~1~1
v domě svém v~jšeji stavěti chtěl, aby, to mohl UCII1lt~:
Item jakož jest P. Petr Lybentol v dome svém kolnu pn
v lastní zdi p. Pe'tra Pešona v do~ě svém ,u vrat zad?íc~
udělati a trámy některé ano i námetky do Jeho v.las:I1l Z~I
vložiti dal toho J'iž p. Petr pánu, aby to tak, Jakz ude,
k .
• I
láno a postaveno nyníčko jest, stálo, na ta ov~. zp~so.),
ce
aby mimo tento jeden příční ,na šíř skrovné ~n,
do jmenované zdi vlozené a udelané, budoucne zadn!cl~
více kladeno do zdi p. Petra nebylo a p. Petr pod tym~
přístřeším to, aby z podlahy té kůlny k němu I:' Pe~~ovI
hledáno nebylo, to zadělati dáti má. Naposledy Jakoz jest
dole v síni po levé ruce pán sklep klenouh dal a prve
tu světnice bývala, v kteréžto světnici do dom~ p.a~í Anny
Fauknarové vokno veliké, široké a nad tou svetmcl v druhé břevnové světnici jiná tři okna, kteráž pán,,?a ~ento
čas prkny zapažiti, nimiž hejbáno nyní, a doleJsl zdl za:
dělati dal ty tam obrácené byly, těch pán do své vlastl1l
vůle tak ~adělaných v své moci zanechává
20. 1614,26. června. Rulwp. č. 2113J 363. Ur~ pá~
Petr z Lybentalu přiznal se, že zápis vrchní [c. ,18.], pon~vad:
P. B. paní Kateřinu, manželku jeho, prostredkem casne
smrti z tohoto světa pojíti ráčil, propouští.
21. 1614, 27. června. Rukop. č. 21~4 f. :48. Uroz.
paní Lidmila Vřesovcová z H~ušova koupila dum - o.d
p. Petra svobodného pána z Llbentalu za 1500 k. gr. c.
22. 1614, 29. srpna. Tall;též f. 156. . ~roz~ p~ní
Lidmila Vresovcová postoupila dum uroz. p. V:l!movl Vře·
sovcovi z Vřesovic a z Doubravské Hory, ne]v. mmcmlstru král. Českého, p. manželu jejímu.
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23. 1615, 12. října. Tamtéž f. 189. Uroz. paní
':'Iandalena Alena Hanybalová z Waldštejna koupila dům
od p. Vilíma Vřesovce z Vřesovic za 1312 1/ 2 k. gr. č.

Člslo pop. 220a. (Část druhá.)
(Viz předešlý dům.)

1. 1456, 11. října. Rukop. Č. 2105 f. 58. Wanczek
mango emit domum in sui, limitibus distinctam, contiguam et annexam domui Johannis fabri ex una et penes
ctomum magistri Johannis Borotín parte ex altera situatam
erga Johannem pretactum pro XI s. gr. pr. Act. fer. II.
ante Galli.
2. 1456, 11. října. Tamtéž f. 59. Wenceslaus tru·
hlář et Katherina e. d. erga Wanieczkonem mangonem
pro XI s. gr. Act. fer. II. ante Galii.
3. 1459, 4. ledna. Tamtéž f. 95. Paulus de Zluticz
pellifex et Katherina e. d. sitam inter domos J ohannis
fabri ex una et relicte magistr i J ohannis Borotin parte ex
aItera erga Wenceslaum truhlář pro XIIII s. minus V gr.
Act. fer. V. ante Epiph.
4. 1492, 12. prosince. Rukop. č. 210? f. 26. Caspar aurifabel' el Marta e. d. inler domos Martini Hochonis et Jacobi cultellatoris a Katherina, relicta Pauli
pellificis, pro XXIX s. gr. pl'. Act. fer. lIlI. ante Lucie.
5. 1499, 19. srpna. Tamtéž f. 174. De mandato
dominorum Johannes J enissek inductus est ad domum Caspari
aurifabri in debito L s. gr. pro Act. fer. II. post Assumpt.
M. V.
6. 1533, 20. března. Rukop. č. 2111 f. 43. Vít
Kašparovic vzdal jest statek svuoj Anně, manželce své,
a paní Martě, &vé matce, a dětem svým s první manželkú
Ludmilú splozeným, Tomášovi a Lucii. Act. fer. V. post
Getrudam.
7. 1536, 4. února. Tamtéž f. 122. Pavel Dobrušskaj 'kožišník a Kateřina k. d. ležící mezi domy Polednovým a Hochovým od Víta Kašparovic šmukýře za L k.
č. Act. fer. VI. post Purif.
8. 1543.
Rukop. č. 21l? f. 5. Jakub Vrabec
šlajféř a Anna k. d. od Pavla Dobrušského za LV k. gr.
Č. Act. fer. II. post Egidium. (Dům doplacen Jakubem
r.

1550.)
9. 1562, 30.

července.
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mášovi fiašnýři: Předkem sirotek jménem Lucie, item
duom ležící podle cihláře zaplacený. Item poznamenáno
dílo [řemesla flašnéřského]: Hrncuov malých hrachových
za 9 k. m., hrncuov prostředních hrachových za 4 k. m.,
hrncuov velkých za kopu míš., malých cedídek za 3 k.,
prostředních cedídek za 6 k., menších hrncuov hrachových
za 3 k., hrncuov prostředních hrachových za 3 k., velkých cedídek za 3 k., malých za 2 k., malých svícnuov
za 8 k., svícnuov velkých za 5 k., 4 velký lucerny za
3 k., lu.ceren za 20 k., umývadel a slánek za 7 k., lamp
a křesadl za 6 k., Raší velkých malých za 21 k., fiaše
veliké dvě vojenské za 8 k., koštířuov za 4 k., pekáčuov a
svícnuov do maštalí za 2 kopě, mís plechových a poklad·
nic za 21 k., trychtýřuov malých velkých za 5 k., kohoutuov a korouhvicek na krovy 5 k., cedídť'k kovaných
a hrncuov k vodě braní za 1 kopu, konviček dětínských
za kopu, hrneuov . k loži za kopu, kře8adel a kaháncuov
za 5 k., veliká ftaše vojenská za 3 k. Item. nedodělaných
všelijakých věcí v werštatě bylo za 14 k. 16 gr. míšo
Makovic nedodělaných za 51 / 2 k., makovic dodělaných za
6 k., ftaší nedodělaných za 6 k., lžic a krabiček plechových
za 5'/2 k., ftaší nedodělaných za 9 k., nožiček k svícnuom
nedodělaných za 51 gr. m.
Item toto se jest po témž J'0mášovi flašnýři v krámě v domě p. Jana Hoška v Zelezné ulici dílo hotové
našlo Ol též jest šacováno za 18 k. míš. Suma toho všeho
učiní 221 k. 27 gr. míšo
12. 1573.
Rukop. č. 2122f. 8. Wolf flašnýř,
poručník sirotka Lucie.
13. 1582, 30. října. Rukop. č. 2205 f. 5. (Kšaft
Lucie, Tomáše fiašnýře dcery.) My purkmistr ara·
da St. M. Pl'. známo činíme - : Ve jméno-o Já Lucie, někdy Tomáše ffašnýře dcera - statek muoj vše·
cken - odkazuji p. Wolfovi Behmovi fiašnýři a Anně m.
j. - Stalo se v Praze v neděli po Na nebe vzetí vp. M.
1. 82. - Tomu na svědomí v úterý po sv. Simo a
Judy L 82.
14. 1588, 22. ledua. Rt/kop. č. 21{2 f.2n. Karel
Vopálka nožíř a Lidmila k. d. mezi domy Sebestiana Fauknera a Cihlářovským obostranně ldící od Wolfa fiašnýře
za 115 k. gr. Č. Act. fer. VI. die Vincencii.
v
1652, 19. září. Rukop. č. 2115 J. 250. Jan Cervenka a Kateřina k. d. vedle domu Jiříka Lamperka a
Hanybalovic od Jana Felixa z Hyršovic, po nebo Janovi
z Hyršovic a Majdaleně, Havla Vopálky dceři, manželích,
zustalého syna, za 350 k. gr. míšo

*

Rukop. č. 2118 f. 29.

Tomáš Bucler Rašnýř a Dorota k. d. ležící mezi domy
Wolfa cihláře a Jana Rafie od Matěje Pěnivody za 100 k.
gr. č. Act. fer. V. die Abdonis. (Pěnivoda došel domu
zvodem pro rukojemství.)
10. 1569, 21. ledna. RullOp. Č. 991 f. 551. Jakož
Dorota ftašnýřka pozůstalá po někdy Tomášovi ftašnýři,
ROuseda St. M. Pr., kšaft udělala - pan purgmistr a páni
takto o tom vypovídají: Poněvadž se jest tomu vyrozumělo, že dítky sou od Tomáše a Doroty společně splozcny a ona Dbrota, neměvši sobě statku toho všeho po
Tomášovi ftašnýři pořádně vzdaného, o něm jest kšafto·
vati a poručníku v dítkám někdy manžela svého říditi,
též nápadu foho statku s nich na jiné dělati, nástroje
k řemeslu náldité odkazovati moci neměla podle práva,
prolož v tě,ch artykulích kšaft se zdvihá. - . Act. die
Agnetis.
ll. 1569, 7. února. Rukop. č. 1172 f. 39. V pondělí po sv. DOrotě stal se popis věcí pozůstalých po To,

Číslo pop. 220b.
.. <
1424.
Rukop. Č. 2099 f. 146. In causa
prelextu emcionis domus site in acie ex opposito aciei
domus domini Boczkonis el ex opposito claustri s. Anne
per Johannem tabernatorem Sypawy [actam ex una et
Martam, filiam Kaczeronis vendentem parte ex altera per
consules conclusum est et mandatum Johanni Marte pecuniam persolvere.
1. 1448, 24. září. Rukop. č. 90 f. 16? Johannes
faber, natus Galii [abri, et Katherina emerunt domum sitam in acie penes domum magistri Borotín immediate et
contra domum d. Boczkonis erga Annam, genitricem suam,
pro XII S. gr. Act. fer. II. post S. Mauricii.
2. 1475, 25. února. Rukop. č. 2105 f. 359. Samuel Klamperna cultellifaber et Dorothea e. d. acialem
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penes Paulum pe1lificem aput [Katherinam], relictam Johannis fabri, pro XX s. gr. Act. sabbato post Mathei.
3. 1485, 30. srpna. Rukop. č. 2106 f. 162. Jacobus cultellator dietu s Trubka et Dorothea e. d. acialem
penes domum Pauli pellificis a Samuele cultellatore pro
XXIlIl1/2 s. gr. pr. Act. in die ss. Felicis et Aucti.
4. 1513, ll. srpna. RullOP. Č. 2108 f. 127. Pavel
[Poledne] kloboučník a Kateřina k. d. na rohu proti sv.
Anně vedle domu Kašpara z jedné a vedle vrat zadních
domu Jana Hocha ležící od Jakuba Trubky nožieře za
LX k. gr. pro Dálo se ve čtvrtek na zajtřie sv. Vavřince.
(R. 1519 doplatil Pavel kloboučník.)
5. 1524, 25. dubna. Rukop. č. 2110 f. 34. Kateřina, někdy Pavla Poledne mladého a nyní Martina Idoboučníka manželka, podle smluv svatebních vzdává duom
svój, v němž bydlí, Martinovi, manželu svému. Act. fer.
II. post Georgii.
6. 1559, 16. srpna. Rukop. č. 2117 f. 431. Jan
Raflar [tesař] a Anna k. d. na rohu proti sv. Anně od
Martina Poledne za CXXV k. gr. č. Act. fer. lIU. post
Valerianum.
7. 1564, 13. října. RullOP. č. 2118 f. 85. Uroz. p.
Jiří z Waldštejna na Hostinném a Miletíně k. d. od Jana
Raflera tesaře za dvě stě k. gr. č. Však tejž pán jest při
pověděl sám za se i za dědice a budúcí své všec"y pořádky a povinnosti, jak k osadě a záduší, tak i k obci
činiti a vykonávati i berně z něho dávati.
Act. fer. VI.
post Dionysium.
8. 1569, 27. června, Tamtéž f. 222. Ur. pán Jan
z Waldštejna a na Heřmanicích k. d. od uroz. p. Jiřího
z Waldštejna za dvě stě a dvacet pět k. gr. Č. Act. postridie Joannis Pauli.
9. 1579, 27. února. Rukop. č. 2112 j. 47. Mikuláš
Kebhart a Zuzanna k. d. od UL p. Jiřího z Waldštejna na
Hostinném za dvě stě k. gr. č. Act. fer. VI. post Mathiae ap.
"
10. 1581, 3. května. Ta11ltéžf. 97. Sebestian Fauknar a Johanna k. d. od Mikuláše Gebharta za 212'/2 k.
gr. č. Act. fer. lITI. dle Inventae cruis. (R. 1589 splácí
Scbestian Faulmar z Fauknštejna.)
* 1621, 8. srpna. RullOp. č. 2114 f. 286. Mates
Reichenperger a Zuzanna k. d. vedle domu Havla Vopálky od Václava Faulmara z Faukenštejna za 46ó lL
gr. č.
1630, 27. května. Tamté'i f. 433. Jiřík Lampek,
dvorský sklenář, a Anna k. d. od Matesa Rajchnbergera
za 900 k. gr. m.

*,

Číslo pop. t84b.
1. 1472, 26. listopadu. RlIllOp. C. 2141 f. 119.
\Venceslaus, fihus Lazari de Petrowicz fassus est, se teneri XX s. gr. Niele virgini, quas promisit solvere - isto
adiuncto, quod memorata Nieta in domo supradicti vVen·
ceslai ex opposito claustri S. Anne mettercia manere debet usque suam mortem. Act. fer. V. post Katherine.
2. 1484. Rukop. č. 2119 f. X 11. My starší obecní
St. M. Pl'. vyznáváme oc kterak - vysvědčili před námi,
jakož ku prosbě panny Niety v zádušním domku blíž kláštera sv. Anny obývajície vysláni jsú byli na kšaft, že táž
panna Nietha, aCkoli nemocná jsúc - zřiedila jest - po:
ručenstvie o statečku svém takže všecken statek svól
_ a k tomu také těch XI k. gr. m., kteréžto jíe Václav Petrovský dlužen jest, tak jakž jest nebožčíku otci
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jeho pójčila byla XX k. hotových, dala - panně Svatě
a panně Dorotě, kteréžto s ní spolu v domku výš dotčeném zádušním jsú - . Jenž jest dán tu středu po slavném Křtěnie K. P.
3. 1544.
Desky zem. větší č. 5 f· G 23. Jindřich Prefat z Vlkanova a Jan Kropáč z Krymlova jsúce
vysláni, tak jakž prve před shořením d~sk oznámeno, tak
i nyní zase oznámili o kš aftu někdy Silvestra, spolusouseda svého, který" jest podle jiného nařízení duom svuoj
svobodný, kterýž jest koupil od pánuo Petrovských, ležící proti sv. Anně, týž duom Janovi, synu svému, odkázal.
Kolem r. 1520 spojeno s domem Silvestrovským viz
výše.

Číslo pop. 186b (vzadu.)

1. 1475, 11. března. Rukop. č. 2105 j. 351. Johannes Rak pellifel' et Elsska e. d. contra c1austrum S.
Anne inter domos animarum Lazari ex nna et aream.
Ssenohe parte ex a!tera situatam aput virginem Marusskam
dictam Sampsonka, commissariam domus eiusdem, pro
XXXIIII S. gr. cum isto notabili adiuncto: Quod loco
domus istius, que ab antiquo fuit libera a bernis, steuris,
exaccionibus et ceteris cÍvitatis oneribus eum consensu dd.
consulum domns olim Dorothee smigmatricis ad tres stellas dicta, sita prope S. Andream, de qua de VI S. solum
berna erat, libertatur ab omnibus bernis, ita ut omnis liberta. suprascripte domus in nunc tactam transferatur ct
domus suprasignata iuxla contractum antenotatum erit in
bernis. - Act. sabbato ante Jndica.
2. 1490, 17. srpna. Rukop. č. 2106 f. 283. Andreas cerdo et Anna e. d, inter domos Vi11czkonis cerdonis et animarum sitam erga Johannem pellificem Rak
dictum pro XXX S. gr. pr. Act. ler. III. post Assumpt.
M. V.
3. 1495, 12. lenna. Rukop. č. 2107 f. 84. Andreas candelalor el Katherina e. d. erga Annam, relictam
Andree cerdonis, pro XL s. gr. pro Act. fer. II. ante
Mareelli.
4. 1527, 3. října. Rukop. č. 2110 f. 228. Adam
Holý šenkéř a Anna k. d. podle domu Klimenta provazníka a Vlčka koželuha od pp. tíředníkuov z Madu šestipanského, kterýžto dnom .na obec jest piipadl po nebožce Kateřině lojovnici, za XVWj, k. gr. pr. Act. fer.
V. ante Francisci.
5. 1527, 13. listopadu. Tamtéž f. 236. Václav Hložek koželuh a Barbora k. d. proti sv. Anně z zadu domu
Vlčkové a Silvestrova od Adama šenkýře za XXIIIlij, k.
gr. č. Act. die Briccii.
6. 1573, 11. srpna. Ru/,op. č. 2118 f. 335. Barbora Hložková vdova dává duom svuoj mezi domy Silvestrovic a p. Ondřeje Nebřehovského -- Vincentovi
Bejčkovi koželuhu a Anně m. j. a jmenovaní manželé
svrchupsanú Barboru stravou, oděvem i jinak do smrti
její nálditě a slušně opatrovati mají i připověděli. AcL
fer. III. die Tiburcii.
7. 1594, 30. srpna. Rukop. č. 2113. f. 9. Anna
Vincencová, po Vincencovi koželuhu vdova, oznámila, že
domy své, jeden v osadě sv. Tana na břehu, v němz bydlí,
druhý podle domu Jana z Vlkanova ležící, po smrti své
mocně dává Václavovi Fialovi, měštěnínu St, M. Pro Act.
postridie Decol!. Joh. B.
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8. 1606, 11. prosince. Tamtéž f 424. Adolf Myslych a Judyt k. d. mezi domy Silvestrovic a svejm zaddnín: leiící od ,Václava Fialy a Lidmily m, j. za 315 Je.
gr. c.
Viz následující dům.

Číslo pop. 197a.
1. 1470, 25. září. Rukop. č. 2105 r. 295. Nicolaus pistor dietus Ssenoha et Anna e. aream domus desolatam, que sita est ex opposito monasterii S. Anne penes pIateollam et domum animarum Lazari de Petrovic
parte ex utraque, circa Petrum seratorem dictum Dausek
pro XVIIi/2 S. Isto adiundo, quod murus dividens predictam aream a domo memorati Petri per supratactum
Nicolaum immediate penes ortulum eiusdem Petri construi debet, in quo muro Nicolaus aut successores eius
nullum edificium construent, quoad nsque Petrus Dausek
domum suam eidem aree contiguam tenuerit. Quam si
vendiderit, tunc sepedictus Nicolaus in eodem muro edificia, que voIuerit, pro usu suo construere poterit. Act.
fcr. III. ante Wenceslai.
2. J 476, 16. ledna. Tamtéž j, 364. Mathias cerdo
de Sobieslaw et Katherina e, aream domus inter domos
Johannis Rak pellificis et ortum Kosstialky lrinc inde plateolla mediante aput Nicolaum Ssenoham pro XVII S. gr.
pr. Act. fer. IU. ante Antonii.
3. 1480, 23. února. Rukop. é. 2106 f. S3. Wolfart alias Wlczek cerdo et Margaretha e. d. inter domos
Johannis Rak pemficis et Bartho.sii saponiste aput IvIathiam cerdonem de Sobieslavia pro XXXIIII S. gr. Ac!,
fer. V. in vig. Mathie ap.
4. 1523, 9. února. Rulwp. č. 2109 f. 278. Bartoň
koželuh kúpil sobě duom ležící v osadě sv. Jana na břehu
vedle domu Ondráčkové lojovnice a poustky Jakuba Srámka od Uršily Vlčkové za XXXII'h k. gr. pr. Act. fer. II.
antc Scolaslice.
5. 1570.
Rukop. č. 1132 f. 165. Poněvadž
z zápisu trhu domu se nachází, ze Bartoň koželuh koupil
sobě dum od Uršily Vlckové vedle domu Ondráčkové
lojovnice a poustky Jakuba Šrámka z obou stran, kterýž
podle smluv svadebních, přijav Annu, manželku svou za
mocnou hospodyni do statku svého, jest jí zapsal a odevzdal na ten zpusob, aby týž dům jeho Bartoně po smrti
na túž Annu, manželkn jeho, a na děti na rovný podíl
připadl, kteréhož ona Anna, zase na ní po jiných dvou
manželích přišlého, do smrti své jest v drzcní byla. A
děti jeho Bartoně s ní Annou splození a živí pozustalí,
jakožto Mandalena, Lidmila a Markéta nožířka, sestry
vlastní a dcery její, aby toho domu jim s nebo Annou,
matkou jejich, podle vzdání statku společně náležejícího
kdy se odciziti a odevzdáti, jakožto dědictví svého měli,
od Pavla Cacerdy prokázáno není. Z těch příčin ten artykul v Haftu Anny, po Petrovi Roklinském pozůstalé a
matky dotčených sester, s strany domu toho Pavlovi Cacerdovi odkázaného položený se vzdvihá, tak že ony sestry při témž domu se zustavují.
6. 1570, 15. listopadu. Rttlwp. č. 2118 f. 266. Uroz.
pán Ondřej Nebřehovský z Nebřehovic a na Pyšelích k.
g. mezi domy Ondráčkové lojomice a poustky Jakuba
Srámka od Jl.landalény, Lidmily a Markéty, sester po ně
kdy Bartoňovi koželuhovi, za 300 k. gr. č. Však p. purkmistr a páni výšpsanémn p. Ondřejovi N. toholo zápisu
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dopouštějí, ze on p. O. za sebe, dědice i budúcí své při
pověděl jest všecky pořádky a povinnosti, jak k osadě,
tak k obci vykonávati, též berně z něho platiti a tu všecko, což jsú předešlí držitelé toho domu podnikali, za-

chovávati. Act. fer. UU. post Briccium.
7. 1585, 22. března. Rukop.J 211? j. 221. Šebestian Agry kola z Horšo"a a Jan Skréta Sotnovský z Závořic oznámili : Jakož sou let po minulých k žádosti uroz.
p. Ondřeje Nebřehovského z Nebřehovic v nedostatku
zdraví postaveného k němu vysláni, před nimiž nebožtík
přiznal se, že duom svuoj v osadě sv. Jana na břehu,
v němž bydlel, dal jest paní Anně z Baudesína, manželce
své. Act. fer. VI. post Benedicti.
8. 1585, 1. dubna. Tamtéž. Jan Lvovický z Lvovic jsouce listem pod pečetí paní Anny Minkvicový z Baudesína zmocněný oznámil, že duom jmenované paní Anny
- dal jest uroz. p. Enfridovi Minkvicovi z Drenic na Holešově, J. Mti cís. radě a též paní Anny manželu. - Act.
postridie Letare.
9. 1585, 1. dubna. Tamtéž. Uroz. p. Henrych
,mladší Doupovec z Doupova a na Vilímově k. duom od ur. p. Enfrida Minkvice z Drenic za 200 k. gr. č.
- Act. postridie Letare.
10. 1589,3. listopadu. Tamtéž f. 337. Uroz. Adam
Otta z Losu a na Starý Huti k. d. nárožní proti solnici
mezi domy někdy Petra Reblinského a Kateřiny ~ Tetova
od uroz. paní Rebeky Vřesovcové r. Reinsperkn a na
Lhotě za 225 k. gr. Č. ve všem právě, jakž sama paní
Rebeka maje sobě ten tejž duom od p. Frydrycha z Donpova smlouvou postoupený, jměla. Act. fer. VI. post
00. SS.
ll. 1589, 3. listopadu, Tamtéž. Melichar Stejnhart a Anežka z Ryfmbnrku m. j. k. d. od p. Adama
Otty z Losu za 225 k. gr. č. A p. purkmistr a páni toho trhu i zápisu na zpuosob tento dovolili, ze on p. Melichar s búdúcími svými tohoto domu k druhému domu
svému přistavovati a jej v jeden uvozovati nemá, ale při
šel-li by tejž duom k prodaji, tak jakž nyní zastízen jest,
toho v tom .puosobu odbýti a měštěnínem hodným osaditi jej povinen bude. Ad. fer. VI. post 00. SS.
12. 1597, 14. května. RullOp. č. 2113 f. 69. Adolf
Myslych a Judyt k. d. v osadě sv. Jana blíž břehu nárožní proti klášteru sv. Anny a solnici mezi domy někdy
Petra Reblinského a p. doktora Matiáše Kremera z Grunova od Melichara Steinharta z K. a Anežky z Ryfmberka
m. j. za 250 k. gr. č. Act. pridie Asc. d.
16M, 14. klna. Rukop. č. 2235 f. 327. Jakož
jest p. František Cortesi z Peregrynu, někdy manžel Voršily Kateřiny Cortesové z Drahobejle, koupil dům v osadě sv. Jana na břehu mezi domy někdy paní Doroty Lo·
seliusové a Silvestrovic proti kostelu sv. Klimenta od p.
Abrahama Anjela a paní Anny Kyrchmajerové, poručníku
někdy Albrechta a Matesa, nezletilých sirotkuv po někdy
Adolfovi i'dyslychovi z Willimštejna zustalých, od práva nařízených, léž p. Jana Hendrycha Myslycha, paní Anny
Kateřiny Bybnerové a Anny Marie Benigny Myslychové,
synuv a dcer téhož Adolfa Myslycha za 7000 k. m.

*

Číslo pop. 197b.
1. 1482, 30. dubna. Rukop. č. 2106 f. 107. Andreas cerdo de Sobieslaw et Anna e. d. in plebe S. Jo·
hannis in vado interdomos Wenceslai Peniežek et Wolf-
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gangi Vlček utrinque situatam erga Martham, relicta~
Bartossii saponiste, pro XVI s. gr. Act. fel'. III. ante Pllll.
et J acobi.
' .
2. 1488, 17. května. Tamtéž f. 233. Mathlas cerdo
dictus Plšek et Katherina e. d. in plateolla penes ~om~rr:
\Venceslai Peniežek et domum \Venceslai cerdoms dICtI
Vlček aput Andream cerdonem pro XlIII s. gr. Act. sabbato post Asc. d.
•
~
3. 1500, 2. listopadu. Rttkop. c. 2101 f. 196. Ja·
cobus cerdo et Martha e. d. in plate oll a parva pen.es domum Danielis a ponte a tergo et domum Vlczkoms cerdonis a Mathia cerdone dicto Plšek pro XXVII1/2 s. gr.
pr. Act. feL II. post 00. SS.
,'.
'
,
4. 1508 12. srpna. Tamtéz. JaKub kozeluh reII1
čený Čiplý oz'námi1, že jakož ještě ostává dlužen V h

Č. p. 18011..

k. za duom Kateřině koželužce a IIIl1h k. Jiříkovi, pacholku služebnému. dluhu i že v té sumě on Jakub toho
domu postupil jemu' Jiříkovi. Act. sabbato ante Y Ippoliti.
5. 1509, 17. prosince. Rukop. Č. 2108 f· 46. Jacobus cerdo e. d. penes hostium posterius domus Danielis a ponte et domum VVlczkonis a Georgio, genero Mates carpentarii, pro Xl/2 s. gr. pl'. Act. fer. II. ante
Thome.

219. M~těj tesař a
a D~meIe z zadu
ležící od Jakuba koželuha za XIIII1/2 k. gr. c. Act. fer.
V. post Scolastice.

6.

1518, ll. unora. Tamtéž

f.

Kateřina k. d. podlé Vlčka koželuha

Spojeno s č. p. 19711. viz výše.

XXVI.
tus Augustinus VIII gr. albos berne submisit se dare? sicnti
predictus Martinus dabat. Act. fer. V. ante Gregoru.
6. 1499, 5. srpna. Rukop. č. 94 11 j, 161. Augustinus brasseator fassus est, se tene.i Vll'/2 s. gr. Geor(V ulici lIožiisÍlé, velké ulici Jesuifslu!.)
O'io Voděradský z Hrušova, quas obligat in doma sua.
ČíslO pop. ISOa.
die Oswaldi.
~
7. 1513 28. listopadu. Rukop. c.1128 lIj. C 20.
V té při mezi'Jiříkem od touluov a~iří~em palcmajst,;em,
(U t oul u.)
kdež jeho Toul Jiříka vinil z }oho~ ze Jes~ )e~'!. na, Jeh,~
dobru pověst sáhl a jeho narkl, ze
presvedc.eny lhar
1. 1444, 14. května. Rulwp. Č. ?O f. 98. Marth~,
nata Johannis Hněvivý, resignavlt omma bona sua mohlbyl, prose za opatření. Proti tO,m~. Jmk pal~m~Js~r mlulia el immobilia ubicunque locorum slta, nunc h.ab.,ta s~u
vil, že jest tak, že jest T?ul ~vedcII ~espr~ve~hve a .nerávě že jest Kroupa mec mel, kdyz ta ruzmce a bitva
in futurum habenda, quocunque vocabulo speclah .taha
byla :nezi sladovníky II nožíři. A když otázán byl, kdo
possint designari, necnon et singula iura sua, que eldem
je Kroupu zsekl, pravil prvé, že Ada~lUov slad~vník a zde
competunt et competere quoquomodo .possent, ~d que·
cunque bona sine omni excepcione CublCom, manto su~,
v radě toho přel. A t~, c~ž l,:?tI nemu mluvlmJ, sV,Moad hebendum tenendum, exigendum, repetendum, POSSImím pokazuji a jeho presvedcuJl., P~otI to~u J;nk Toul
den dum ac c~m dictis bonis et iure faciendum secundum
pravil že to svědomí jemu k škode mc nem .a ze to P?:
dle p;áva býti nemuož, aby jeden svú pOC!lvost ~tratltl
quod congruencius sibi visu~ fuerit expedire - . Insuper
měl, že by mluvil, že meč m~l. a on by mel ša~h, ne?
prefatus Cubico viceversa reslgnat suam post mort~m ~m·
něco k tomu podobného, jakoz I šavle hlavy mecové mlnia bona sua - prefate Marthe, uxori sue, et p~e:,~ ems,
vají. Neb ten, kohož se dotýkalo, sám se .k tomu zná,
quos cum ea duxerit habendos ad equalem dlvlslOnem
že je tesák měl - . Tu p. purgmistr a pám - . vy~oví
tempore oportuno parciendum, sic tamen, . quod prefata
dají: Poněvadž tak těžkými slovy on Jiřík. pal~maJstr J,;h~
Martha cum dictis bonis posset agere et dlsponer~ 'post
Jiříka TouIu jest nařekl a na jeho po.ctlVosll, škodn!,ml
mortem eiu8 tamquam cum propriis s~cundum hbltum
slovy ho dotýkal a svědky veda toho Jest nan, na Jmka
sue voluntatis. Act. fer. V. ante s. Sopllle.
Toula nepokázal, aniž se jest v těch svě~cích. co podlé
2. 1450, 3. října. Tamtéž j. 19? Thobias. dict:,s
práva' shledati mohlo, což by k škodě a k uJmě, J;ho TouHromádka et Anna e. d. ad faretram dictam, sltam ID
lově dobré cti a pověsti bylo, a Kroupa svedce v tom
acie penes' domum Christofori immediate, ad pontem
se jest srovnal, že ~im.o kladi~a ..braň, posečilu ,~~l, o
eundo. erga Cubiconem, textorem peplorum, cum conkeréž zmínku Toul uciml, menuJe JI mec, pro kerez SlO~O
sensu 'Marthe, ipsius conthoralis, pro LXVIII s. gr. Act.
žádné
příčiny hodné není, aby tu pocti~osti sv~ uškod~l,
sabbato ante Francisci.
pro tož z té příčiny dává ~e jemu T~uloVI ,~a 'pravo:. takze
3. 1468.
Tobias ad faretram.
ten nářek jemu a jeho cti ke škode a k ujme nym I v bu4. 1474, ll. srpna. Rllkop. Č. 2119 f. R 12 .. Ve
ducím času není, a on Jiřík jemu Toulovi ten nářek aby
jméno - . Já Tobiáš od dietek v tuli - duom muo) ~
napravil. Act. fer. II. ante Andree.
dal sem _ Martinovi, synu mému - . Act. fer. V. !ll dle
8. 1516. Rukop. Č. 2108 f. 121. Jiřík od
Tiburcii.
.
touluov.
5. 1492, 8. března. Rukop. č. 2107 j. 8 .. AugustlTamtéž f. 227. Jiřík od toulů a
9. 1518.
nus braseator de Wodniana et Martha e. d. dlCtam ad
Marta m. j.
faretram erga Martinum Faretra dictum ~ro C. s. gr. pr.
10. 1520 5. ledna. Rukop. č. 2142 f A 16. (Kšaft
Quantum vel'O tangit curiam . eiderr: d,omUl conbguam cum
Jiříka od toula.) Ve jméno božie amen~ Já Jiřík od toul~,
braseatorio, ab omnibus onenbus C1vlllbus est .hbera, que
+llěštěnfv. města Prahy, vyznávám oc, ze ;aCkOII DC, takz\)
tabulis terrestribus proscripta est; de qua qUldem prefa-
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duom svuoj, v němž bydlím u toula, vinici ležící na Vidovle, chmelnici též ležící pod Košíři - po své smrti
poroučím Martě, manželce své milé, a Zygmundovi Pytlovi, zeti svému, na rovný mezi ně rozdiel - . Jenž jest
dán léta oc XX ve čtvrtek před ochtabem Božieho křtění.
ll. 1524.
Rulwp. č. 104? f. C 13. (Mezi
Kunšem mečířem z Malé Strany a Lukšem tovařišem me·
čířskajm.) Marta vdova Toulová vyznala: Byli u. mne na
víně tovařiši mečířští i uhlídali u jednoho ručnicL A on
jich prosil: Milí bratří, nechte mne. Když ten Janček naň
vždy podrajoval, však nic počínati nebudu; pak potom
pili tu v dobré vuolf, potom se rozešli; čtyři šli napřed
pryč a tři tn zuostali ještě, vypili V žejt1íkuov vína a za
peníz piva. - Marta, někdy tesařka, švadlí od pL Marty
Toulové: Byli se tovařiši mečířští prve něco potkli
v hospodě a potom tu přišli k nám na víno i něco se
o to hádali. A Valenta nebožtík jich prosil, aby ho nechali pro P. B., že já nic nebudu počínati. Potom janček
šel k Lukšovi a něco s ním promluvil; i šel zase a mluvil k nebo Yalentovi : Kdo chodí s ručnicí, jest zrádce.
A Martin Cernohorskaj mluvil k nim i já s paní vždy,
aby nic nepočínali. Pak potom byli a pili tu spolu v dobré
vuoli. Pak šli pryč čtyři, Lukeš, Janček, Valenta, malaj
pacholí~ a Václav Kavka a tu zuostali ten nebožtík Valenta, Cernohorskaj a Václav, to vaříš mečírskaj. A ti sú
ještě po nich pět žejtlíkuov vína a za peníz piva vypili
a potom také šli pryč.
Jiřík mečíř: Procitil sem a jsa okolo šesti hodin
i uslyším, ani moji dva tovaříši jdu domóv. I řekl Valenta
Němec druhému: Vezmi ty k1fč a odemkni.
A on šturcoval se v zámku, ale neodmekl. I stáli tu prvé před domem Vítovým, Lukeš s některými svými, i rekl z těch,
tu prve stáli, k mým tovařišuom: Kdež lehnete?
mój tovařiš Němec: Jaké lehnek A oni hned ti,
kleříž tu stáli, hodili na mé (ovařiše a na duom muoj
dvěma kameny.
A já se ozval a řekl sem: N~šlechetní
co děláte. A oni se pak tam hnali po Cernohormostu. A já se svých optal: Máte-li klíč? a oni
Nemáme. I vstal sem a šel sem s učedlníkem doabych jim otevřel s světlem. A Lukeš přiběhl již
duom a ruku mi ukázal přeťatou, a já mu řekl: Hle
by ty na jiné nestavil, toho by neměl. A Valenta,
robenec z Malé Strany, s ním, s Lnkšem, byl. A' Černo
horskaj také přiběhl i skočil k majm dvěma tovařišuom
li Valenta nebožtík dobyl ručnice a já uhledav ručnici,
vstúpil sem zase do domu. A on v tom střelil. A oni ho
v tom hned bili a zabili a druhému tovařiši mému prst
uťali.

Václav, tovařiš mečířskaj, od Jiříka mečíře: Přišel
sem pa víno s nebo Valenlú k Toulovuom i dali nám poctu Cernohorský s svými tovařiŠi. A potom přišel také po
nás Lukeš a sedl sám za jinaj stuol. A potom Janček
Hladkaj vzdy chodě podrajoval na nebo Valentu a on prosil: Milí bratří, nechte mne pro P. B., však já nepočnu
nic. A potom tu z toho nic nebylo, pili sme v dobré
vuoli, až pak Janček, Lukeš, Kavka a robenec z Malé
Strany šlivpryč ,a my tu po nich zuostali, já, Valenta nebožtík a Cernohorskaj. I šti sme pak také a jsa po puol
hodině po nich domóv, A když sme přišli Je domu ke
dveřuom, i chtěli sme sobě odmeknuti, i nemohli sme
v zámek hned do díry trefiti. A v tom Lukeš se svými
tovařiši, stoje u Víta mečíře domu, řekl k nám: Kde lehnete. A Valenta nebožtík řekl: Jaké lehnete I A oni v hned
na nás udeřili kamením a potom se hned hnali po Cerno'
horským k mostu. A my lu dva zuostali, já a nebo Valenta. A po malé chvilce přiběhne Lukeš s svými 'zase a
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již měl ruku přeťatou, i chtěl s kordem dobytým robenec z Malé Strany na nás a Valenta nebcžtík dobyl ;:Uč
nice a on robenec mrštil z duola ho v ručnici a ona
spustila nahoru, a on ho tu zabil kordem nebožtíka Valentu.
Jan Hladkaj, tovařiš mečířskaj od Petra mečíře: Když
sme byli na víně u Touluov v sobotu masopustní i uhlídali sme, že u sebe má ručnici nebo Valenta. I řekl sem
já k němu: Proč s tou ručnicí zrádnou chodíš v noci.
I tu z toho nic nebylo. A potom sme šli domóv, já, Lukeš, Kavka a robenec, i počali sme k mostu jíti. I šli
sme potom do Nožieřské ulice, chJěli sme k ručnikáři a
oni neseděli. Potom sme se sešli s Cernohorskajm a s nebo
Valentou tu ořed Vítem mečířem. I řekl k nim robenec,
muožem-li spolu ležeti, a Lukeš řekl svoji (I) a Černo
horskaj vyskočil s šavlí dobytou, řekl: svoji nebo nesvoji,
i ufal jest Lukše a potom prchl a já za ním běžal, uhonil sem ho u špitáln před flaškami (č. p. I90n.). Lukeš
a robenec za námi. I chtěl ho Lukeš bíti a mluvil k ně·
mu: Vidíš, cos mi udělal, zrádce německaj. A já mu řekl:
veď ho sobě ku právu, teď ho máš. I vzal ho levu ruku
a chtěl ho vésti k rychtáři. A když bylo v ulici Nožieřské
před mečířem Vítem, vyšel jest Tíra mečíř s světlem před
duom s učedlníkem svým, i stál jest tu také nebo Valenta
s ručnici a yaněk, tovaříš jeho. A když sme je měli mimíti, tehdy Cernohorskaj řekl německy k nebo Valentovi
a k Vaňkovi, tovaříši jeho, retujte mne. A v tom se vytrhl a prchl. I mluvil Lukeš k nebo Valentovi: .Teď ste
mi ruku uťali i dobíte mě. A nebo Valenta )lI1ed přiměříl
k němu z ručnice a řekl mu: Zvyjedený Cechu, a chtěl
k němu stisknuti. A Valenta robenec křikl naň: Nestřílej,
a on střelil na robence i chytil se ho. A robenec, když
vystřelil, uhodil jej šavlí v hlavu a on se zvrhl a on robenec chtěl naň podruhé udeřiti a Vaněk ho zavrhl. A on
Vaňkovi ufal prst Ila rukověti. A s tím robenec prchl a
my šli pryč.
Vavřinec rukavičník: To sem uslyšal ze sna, an kdos
na ulici řekl, spolu·li lehneme tovařiši, a potom sé ihned
kordy bili. A já schopiv se s luože i vyhlédl sem z vokna a řekl sem k nim: Nešlechetní zrádce, co děláte. A
oni se tam za jedním hned hnali k mostu a dva tovařiši
Jiříka mečíře tu zuostali u jeho domu a zvonili, chtíc domóv. A potom on TiHk mečíř rozHesav i sešel doluov a
otevřel jim s učedlníkem svým a Pavel rukavičník také
s světlem přišel k Jiříkovi z svého domu. A ti pak, když
se k mostu hnali, po malé chvíli zase se navrátili a jeden
v bílé sukni napřed před nimi phběhši řekl k Pavlovi
rukavičníkovi:
Nemám se jim brániti. A oni hned za
ním, kteří se tam k mostu hnali, přišli a jeden z nich,
kterýž byl raněn v ruku, přišel k nebo Valentovi Němci
i ukázal mu ruku raněnou a řekl k němu: Hle, vidíš, co
jsu mi udělali ti zvyjedení Němci. A Valenta nebožtík
řekl k němu: Nepřistnupaj ke mně, aE k tobě nestisknu.
A ten jeden tovařiš toho v ruku raněného loudil se s šavlí dobytou vedle krámu k Valentovi a v tom ručnice
třeskla a potom hned Valenta nebožtík padl.
A oni se
hned rozprchli a on tu ostal a Jiřík íej pak vzal do .do,
mu svého.
12. 1544, 23, února. Rukop. č. 2142 f. X 5. (Kšaft
Zykmunda Pytle.) Já Zygmund Pytel, měštěnín St. M. Pr.,
známo činím - že znamenav svého zdraví při těle veliký
nedostatek a vida že tudy muoj život každú chvíli k svému se skonání přibližuje - činím mocné - kšaftování
- že statek svuoj, jmenovitě duom, v němz bydlím, ře
čený u koníku ov proti kotcuom soukenným v rohu Konešovic ulice, druhý duom v NoZířské ulici řečený u tou-
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luov, vinici osm strychuov míry držící, za KoĎskú branú
ležící, a druhú na Srpových Horách, též 8 strychuov,
kterúž jsem od pp. starších řezníkuov koupil - odkazuji
_ Lidmile, dceři mé milé. [Legáty ustanoveny pro Bar·
boru, sestru matky testatora paní Johanny, a Kateřinu
Pikartovou, sestru jeho.] - Stalo. se v sobotu po sv.
Pavla na víru obrácení 1. XLlIII. (Prohlášen ve čtvrtek
po Vtělení Páně 27. března.)
13. 1545, 21. července. Rukop. č. 2117 f. 67.
Lidmila, dcera nebo Zygmunda Pylla, manželka Floryana
Strnada z Tryskovic, vzdala duom, vinici a jiný všicek
statek svuoj - manželu svému. Act. fer. III. post Arnolphum.
14. 1551, 18. června. Tamtéž f. 242. Alžběta tobolářka koupila sobě, Jiříkovi, synu svému, Anně, manželce jeho, duom řečený u touluov vedle domu Chalupy
mečíře od paní Marty Strnadové z Rovné a paní Anežky
z Kuřího, manželky Kašpara Strnada z Tryskovic, za
CCCCC k. gr. č. Act. fer. V. post Vitum.
15. 1556, 10. února. Tamtéž. Marta Strnadová
z Rovné na místě Kašpara, syna svého, odevzdala vše·
cku spravedlnost, kterúž má k domu u touluov - Janovi
Jandovi za CCLU k. gr. Č. Act. fer. II. post Dorotheam.

16. 1557, 5. dubna. Rukop. č. 990 f. 36. V té
při mezi Annou Pecárkovou puvodem a Janem Jandou
obeslaným tu, kdež táž Anna obeslavši jeho Jana Jandu
vinila z·toho, že on mimo vůli její statek a věci její,
kteréž jsú se jí po otci a starších jejich dostaly a kteréž
ona do domu manžela svého k Toulovům úvezla, z téhož
domu pobral a odnésti dal toho činiti nemaje, neb ona
jemu žádného zápisu nečinila a jemu nic dlužna není. Podavši spisu toho, co jejího statku a na čem jest od něho
pobráno, k přečtení žádala, aby pan purkmistr a páni
jeho Jana Jandu k tomu přidrželi, aby on jí z toho práv
byl a to jí zase navrátil. Proti tomu od Jana Jandy mluveno: Co jest ona Anna Pe čárková sepsaného tu podala
a z čeho jest jeho obvinila, tomu on odpírá tak pravě,
že jest jí on toho nic nepobral, což oná tu tak schvaluje
mluvěci, jak by toho stalku bez nedostatku bylo, než bral
stalek Pečárku chatcrný, ztrhaný, na němž mu on zápis
a ujištění ucinÍl, a podušky některé tak byly veliké, že
do formanské tobolky mohly se vůndati, a tak, kterýžkoli
tu statek vzal, ten jest její nebyl a nenÍ. Neb na onen
cas, když mu on Pečárek měl se z domu pohnúti a vystěhovati, tu on Janda na přímluvu pana purkmistra a rady
najal mu ten dům a oni manželé svrški'tv těch jemu po·
stoupili, k tomu klíč od jedné komory, kdož by je sobě
skliditi mohl, jemu dali a potom podruhé do sv. Havla
jim tcn dům pronajal, a v tom když nějaký pán k nim
na hospodu přijel, poslala k němu, aby jí těch šatův,
kteréž již měl v své moci a oni jich mu byli postoupili,
půjčil, i kdy by s šest loží šatův, jakž praví, svých vlast·
ních měla, však by sobě od něho jich nevypůjčovala.
A když jim zapečetiti dal, aby co tu jejího vlastního bylo,
k tomu se jest nehlásila, než klíče jemu jest dala, ježto
on jí za to nikdá neZádal, aby ona od statku svého měla
jemu klíče dávati. Než rozuměti tomu, že ona prve své
věci někam zašikovala a zastěhovala, neb i podrychtář
když do domu toho chodil, nahlíd jest do komory, kdež
oni manželé líhali, neviděl tam než lůže prázdný a slámu
na něm a jakýsi polštář koženný. A prolož žádá. aby o něm
při právě tak smejšleno nebylo, aby on jejího co tu bráti
met, než načež mu jest on Pečárek zápis a ujištění učinil
a ceho jSlÍ mu oni postúpili, to jest bral a byl by raději
peníze od nich přijal, než takové věci.
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Na to od Anny Pečárkové mluveno: Poněvadž tomu
odpírá, aby jaké jejich svršky a statek bráti měl, ona
podle vejpovědi práva chce to ukázati, co jest Ona statku
a svrškův svých, kteréž se jim po rodičích jejích dostaly
do toho domu k Toulovům uvezla. Davši na to císti svě:
domí listovní i lak.é registry zapsaná poručila mluviti, že
to týmiž svědky dostatecně provozuje, jak statek nemalý
se jí po otci jejím dostal a na podíl její že jí na os~
nácte set na svršcích a nábytcích přišlo, a to všecko na
půl páta dne do téhož domu vozili, a tak z toho znáti
jest, ze jest tu statek nenabytý byl. Kteréhožto ,statku jejího manžel její nemohl jest zavazovati a on Janda sám
o své ujmě jeho se dotýkati a ven se uvazovati neměl,
než práva vyčekati. A poněvadž pak ona jest to svědo
mím podle práva, jaký jest statek k němu Pečárkovi do
domu k Toulovům přinesla, ukázala a on Jan Janda to
jest pobral, ona prosí v tom proti němu za spravedlivé
opatření.

XXVI. V ulici Karlově. -

Č. p. 18Óa.

Zase od Jana Jandy mlnveno: Nesvědčí žádný svě·
dek, aby on co jejího měl bráti a jaký statek jí vlastně
náležitý sobě přivlastĎovati, než toliko to svědčí a seznávají, jak jest se ona Pečárková s přáteli svými na Novém
l\Iěstě o statek otce svého dělila a ten jak sou sem do
St. M. vozili. Ale kam JSOll ten statek, o němž se mnoho
mluví, poděli, on na to ptáti se nechce, neh mu potom
nic není; než U-těla jest ona Pečúrkoyá raději to ukazovati, že ten statek její sem z Nov. M. uvezený On jestí
bral, ale nic toho na mále ani na mnoze neprovozuje,
neb také nic toho jest neučinil, což by uciniti neměl, a
pro tož jí také ničímž povinnovat není. Dav při tom čísti
popis toho statku, co jest ho k sobě přijal, mluvil,že on
toliko v tom statku to našel, jakž týl, popis ukazuje, a
ničehehož se jesti více nedotýkal a rok po vejpovědi jest
jim manželům dluhu svého čekal, na přímluvu pana purkmistra a pánftv 1 jiných jim folky mnohé činil. Však v tom
ve všem čase záplaty své jest se dockati nemohl, a když
již ku postupování takových svrškův jemu přišlo, ona Pecárková sama mu od nich klíče dala, nic tomu neříkala
ani, aby tu co jejího býti melo, se k tomu nehlásila, a
pro tož vidí se jemu a zdá, že jí ničímž spravedlivě povinnovat není.
K těm ke všem .řečem od stran promluveným jest
od krále J. Mti pana rychtáře skrze pana Jiříka Labounského z Labouně mluveno: Slyšeli jsú obvinění a žalobu
na Jana Jandu od Anny PeCárkové učiněnú, že on Janda
maje jistý zápis na manžela jejího pro pul čtvrla sta uci·
něný bral jest podle takového zápisu i statek její jí po
rodičích jejích přišlý, toho činiti podle práva nemaje, a
nevyckav práva sám sobě jest týž statek odpečeťoval neopověděvši se právu. Co by pak toho jejího statku vlastního bylo, to jest svědomím dostatečně ukázala, a jak za
čtyři dni a vejšeji jej do domu k Toulovům vozili. Kterýžto statek její Otl Janda nedav jeho ani popsati a nemaje na něm žádného ujištění k sobě přijal i s těmi
svršky, kteréž koupeny byly od Strnada. Davši ujištění
Pecárkovo Janovi Jandovi učiněné přečísti mlmili po pře
čtení, že z téhož zápisu tohoto se nenachází, aby ona
Anna Pecárková jaké pojištění jemu Janovi Jandovi činiti
měla, než manžel její, a tak neměl jest a nemohl podle
práva jejího statku k sobě přijímati, než měl jest to,
chtěl.li jest těžkostí ujíti, popisem rozděliti, a což Pečár
kovi náleželo, k sobě přijíti a ne statek její; k tomu ani
právem v týž statek ani jeho zmocněn nenÍ. A potom'
když takový nepořád při tom těch svrškův odnešení od
práva spatřín a uznán byl, jemu zase, aby je do toho
domu' odnesl, z práva nalezeno bylo. Davše túž vejpověď
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císti mluvili: Dal se on Janda před právem v tom slyšeti.
to mohl dobre uciniti a ty svrchky z domu od·
; i kdY,by to tak, jakž mluYÍ, bylo, všai by od práva
takov~ho. rozkazu se nestalo, aby ty svrchky zase
Ale ze Jest to nenálditě ucinil, protož mu se ten
rozkaz, stal. ~ ad to zápis ten přečtený tu jen pokutu
v syobc obsahUJe, aby se mohl v dům uvázati, jej prodati.
smemtJ a tu sumy své postihati. Podle kterézto pokut;
Oll
.s~ nezachoval, nd dědicně ven se sám o své ujm~
a Jej drZí v té sumě, ježto za půl čtrnácta sta i
svrchky Jest koupený. A on Pečárek chtěl mu rád pOl
páta sta dáti" .čeh~~ o.d něho přijíti jest nechtěl, a t~
z t?110 se }natJ muze, Jak jest se y tom pořádně onJanda
zaCiloval, ze nemaje ze sta kop více nd šcst kop lichv·
bráti mno}~en~, vělší sum.u jest hral. A potom když m~
pnrocl, v takovém zápisu o svršcích žádné zmín.
než t~li!{Q o statku nemovitém; a tak podle toho
svrs~uv k sobě přijímati. A poněvadž pak ti
)SU sobě ,rozdílní, rádi by na místě J. Mti
slyseh, ktereho by on Janda užiti žádal prvnějšího·li Ci poslednějšího.
'
to od Jana Jandy mluveno: Mnoho se tuto na
odvpana Jiříka Labounskýho mluví,' jakoby
sc
v~eradu vd~pustlti mčl, lichvy bráti, zápisy
neporadne pnj!mal!, v statek cizí se uvazovati
k
k čemvl~.z ,on to praví: Nemá za zlé panu Jiříkod j že t~
tak stez.;'Je a ~luví, neb mluví, jakž jest zpraven, ale on
toho mcehehoz se nebojí a ničehehož se jest toho nedolichev zádných ani od Pecárka ani od žádného ne. ,s;atku cizylO ani jeho Pečárka nežádal, než toliko
toho zadal:. coz je}t mu spravedliv" povinnovat, lo aby
mu dal. \tsak ,ltd'yz. na l1~m toho v roce dosáhnúti jest
co mel clmtJ, nez podle práva k němu se zacho·
..
, se v to poddává, má·li čím a chce jeho spla·
Ul!. TI. ' . SVll ~umu chce od něho přijíti. A aby kdy mu
Oll J ecarek pet set kop dáti chtěl a k tomu se měl to·
jest, od něho jakživ neslyšeL Než v tom se pam;tuje
~~, 1~':, r~~m ll,?kt:rf chvíl~,. ~~~.čárek mluvil, že mu mají 'n~
~,l,hl.. Jtrane petl set PUJCltl, a tu sumu že rnu závdavku
dáli chce, ale nic t~ho před rukama nebylo, a na onen čas
toho domu cím platiti jej jest propadl, a on Janda
o snl sumu, kterúz tu fi1ěl, přijíti, musil peněz
,
Str~adce pět set a cty!-i kopy dáti a tak od
Pecárka mc nemá než ty samé svršky. A když on
nan ,Chtěje svému nastupoval, Pečárek nemaje žádnÝch
pcnez, pana purkmislr,~ pánův skrze supplikací žádal, ;by
oe Jr. vlemu J andoVl pnmluvllJ, aby mu nájmem bytu v tom
dome Jako ~vsvémv pyřál, ,což jest volně učinil a v té sup. k~eru~ k prectel:l. podal, se zavázal, Le jemu Jan.
11 lllcemz se prollvlll nechce, a svršky aby sobě on
Janda pObral; k tomu. po:olil. Kdež se pak na těch zcl·
on Jmk :as~avuJc, Jakoby jeden proti druhému byl,
. to:nu ,to p:-avl, ze Jeden v druhý jest pojat a tak sobě
~' Dlcremz neJsou na odpor 1 podávaje se s tím k uvážení.
,.
:ase k tomu od pana Jiříka Labounského mluveno:
"Iluv! se od Jana Jandy, že by ti zápisové v sobě rozdílní
a ze by jí 'toho ~om.u P,ostúpiti clltěl, kdyby jemu
,
sta dala, dokladaJe, ze jest se v dům neuvázal.
nez \' sušky, i :něl jest to rozděliti, pořadem práva sobě
to ,''Ykonatl; nez toho všeho pominuv ještě smí to před
pra~cm~ mluviti, že jest jeho ten dům již dědičný. A tak
sob"
sam na odpor !TI I
' a z zaplsu
, .
.
,
UVl
sve') 10 se vyvozuJe
nen o ně,ll1 dol,oženo není než »do dosažení své sumv«:
. on ch lel by ten všecken statek v půl ctyrtu stu ~b:
sah~úti. Dav při lom Usti zápis trhový domu Toulovského
kdez matka Pečárkova zapisuje sobě, jemu Jiříkovi Pe:
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čárkovi a Anně, manželce jeho, mluvil po přečtení, že do
toho zápISU trhového všickni tři jsou pojati a na vseckny
se vztahuje, totiž na Alžbětu, Jiříka Pečárka a Annn. man~;,lku jeho. Pak v ujiště~í Jandovu není nd Alžběta aJink . a lak ona Anna neclmla Jest jemu Jandovi žádného
zapsu, a on k sobě statku jejího, nemaje ho sobě za\'ázaného, přijímati neměl; že jest pak jemu klíče dala. tímf
jest ona tu své spravedlivosti nepotratila llcinila to' jako
t,:, .. ~teráž v ~ociy ,:,-uze s,v,ého, byla, a p;oč jest od ní je
pnjlmal, ponevadz 1emu zadneho zápiSU neucinila, ký jest
od Strnadky Je vzal. Ale ona ani zvodu ani zmocnění
žádného jest neměla a tak v to jest nepořádně vešel a
kdož jsú tak mimo pořad práva v jaké grunty vkračov~li.
ti všickni jsú jich právem odeřknuti bývali. On Jan Jand~
po té vejpovědi nemá žádného zmocnění a tak v to jest
nepořádně vkročil, a poněvadž pak on Jan Domažlický
k své spravcdlivosti jest přišel, takét ona Anna Pečárkova
té j.es~ naděje, že súci zápisnice a neučinivši jemu Jan·
dOVl iádné podle manžela svého jistoty práva svého užije
neb i to se připomíná, že Alžbeta, matka Pecárkova, jisti
sumu vnuk':, svému na vinici zapsavše toho bez povolení
jeho promemtJ jest nemohla a nemůže, tolikéž i tuto;
s strany pak odtrhání pečetí to praví, že jest on Janda
tolio neměl ci niti a takové pečeti odtrhávati neb jsou na
to těžké právy vymě,'ené pokuty, žádaje, ab~ na to právo
a, st,:tutun;. města tohoto čteno bylo. Ponč,~adž pak Janda
tel~o.z se jest proti řádu a právu dopustil, v pokutu jest
krah J. Mu skrze to jako odbojník upadl, a J. M. všeckny pokuty z n:ěšťan k sobě obrátiti jest ráčil. Neb kdyby ,byl toho necmll a sám o své ujmě té pečeti neodtrhaval a v t~n statek bez práva se neuvazoval, byla by
on~ Anna Pedrkova ,k .mateři manžela svého se pořadem
prava, do?,~uvlla, proc Jest na ublížení její spravedlivosti
tako;y Za!?IS s synem svým a manželem jejím dělala; ale
kdyz tak jest s tím pospíšil, nemohla toho sobě vykonati
a podle toho nepořádného v týž statek uvázání chtěl bv
v půl čtvrtu stu statku sobě za vosmnácte set osobiti ~
jej v t~ sumě proti vší spravedlivosti držeti, ježto jest
proti zrÍzení zemskému, kteréž dal Císti. R. 32. o sedlání.
Mluvě po přečtení, že proto to zřízení 'jest čteno že jest
týž Janda promluvil, že by z něho chtěli lichev~íka uči
niti, i není·li to větší než lichva, v půl čtvrtn stu statku.
za ,o~mná~te set ,k sobě přijíti. A poněvadž pak to jest
uk~zano, ze on Janda takového nepořadu se jest dopustil,
pecetl odtrh~l: .?CZ práva v statek její se uvázal, zápis
bez povolem jeJlho na statek Jí svědčící přijímal oni na
místě ~. M. královské žádají na něm Jandovi pokuty při
SOUZenI.

Nap~sl~dy od Jana Jandy promluveno: Jestliže jest
ceho sobe Strnadka právem nevykonala a jemu Pečárkovi
co vzala, .nechť k ní o to hledí, než aby on jakú lichvu
anveb co JlIléh.o proti spravedlivosti činiti a před se bráti
~:~l, na ;O,m J~stv mkda nebyl, a kudy jest ten dluh Ji.
~!I.~ ~ecarAa .\Zesel, o tom pro vyrozumění zprávu luto
Cllll, zev.kOU!?IV od neho Pečárka vinici jemu tu sumu dal
a on pn1av Jl p;,tom. jinému tlÍž vinici jest prodal, a tak
on Janda,. l1echtcl'~l Jest o svú sumu přijíti, musil Strnad·
ku ~platJtJ. A ponevadž pak nic toho_se jest nedopustil.
p~oc oyvs?ravedlivě pokutu králi J. Mti pánu svému nej:
mllosllvejš;mu upadnúti měl, prosí od práva v tom za
~pr~vedhve "patrcní. A s tím strany připustily se k uvázen~ spravedlivému.
v
Tu pan purkmistr a páni vypovídají: Poněvadž Anna
Pecárk?;~, obvinivši Jana Jandu z toho, že by statek a
véci JeJl Jl po otci jcjún pozustalé a do dOll1U k Toulo·
\'U111 uve zen é , ja
. k z t o I 10 ,~spisu svém ku právu podala,
v

v

V

72

XXVI. V ulici Karlově. -

570

XXVI. V ulici Karlově. -

Č. p. 180a.

on Jan Janda bráti a do svého domu odvézti měl, toho
jest ničímž podle práva nepokázala, nébrž to se jest našlo a vyhledalo, že on Jan Janda mimo ty svršky, kteréž
prve právem sobě přivlastněné a od něho Jiříka Pečárka
a Anny, manželky jeho, postoupené měl, a ty pro bezpeč.
nost sám sobě v tom domě u Touluv spečetiti dal, zádných jiných svrškuv a statku jí Anně Pečárkové náležitého
se jest nedotýkal ani neodvozoval, i z těch příčin on Jan
Janda jí Anně Pečárkové takovou žalobou podle práva
povinen není; což se pak ohlášení krále J. Mti pana rychtáře
v této při dotýče tak, jakoby on Jan Janda při odpeče
tění pokoje u Touluv, do něhož svršky své již sohě právem přivlastněné shromáždil a pro bezpečnost svou sám
sobě, nemaje o tom žádného s nižádným při právu již
odporu, spečetiti dal, a ty sobe, moha to dobře učiniti,
sám odpečetil, nějakého nepořádu se dopustiti aneb co
jiného při té pujčce, jakž od krále J. Mti pana rychtáře
mluveno, nenáležitého učiniti měl, toho nic naň u práva
vyhledáno ani provedeno není, protož aby on Jan Janda
krále J. Mti panu rychtáři na místě J. Mti královské pokutou povinen byl, toho podle práva se nenachází. Act.
f. V. pridie Sixti. (V odvolání bylo r. 1560 takto napraveno: Rukop. č. 1028 f. 35 My Ferdinand 8C. Poněvadž
se jest našlo, že J an Janda dožádav se toho, aby někteří
pokojové a v nich svršky v domu řečeném u Toulu někdy
Jiříka Pečárka a Anny, m. j. podrychtáhm StaL M. Pr.
zpečetěny byly, potomně sám bez toho podrychtářího takové pokoje odpečetil a z nich některé svrchky hral a
aby inventář - byl pořádně učiněn, toho od téhož Jandy
pokázáno není. Z těch příčin dotčený Janda, chce-li té
žaloby od Anny Pečárkový na se učiněné prázden býti,
povinen jest podle toho popisu přísahou svou, že jest
mimo ty zejména popsané svršky nic více nevzal spraviti.)
17. 1557, 7. zarl. Tamtéž f. 42. V té pH mezi
někdy Jiříkem Pečárkem a Alžbětú, matkú jeho, puvodem
z jedné a Janem Jandou obeslaným z strany druhé tu,
kdež týž Jiřík Pečárek s Alžbětou, matkou svou, obeslavše
jeho Jana Jandu vinili jeho z toho, že na onen čas, když
jemu Jandovi nález se stal s strany toho domu .u touluv" a svrchkuv v něm postoupení, tu on Janda nevyčkav
pořádku práva sám jest v týž statek bez vědomí práva
vkročil, jej bral a, jakž mu se líbilo, s ním činil, jemu
neloliko jeho statek pobral, ale paní matce jeho, kterýž
u něho měla, též listy panské, kteříž mu k schování dány
byly, a toho všeho tak za znamenitá sumu jest vzal, od·
trhav pečeti, do voken po žebříku jest lezl a tam v těch.
pokojích bez popisu a inventování jest bral toho nijakž
mimo řád a právo činiti nemaje. A poněvadž pak toho
se jest dopustil, oni prosí proti němu Janovi Jandovi za
spravedlivé v tom opatření.
Proti tomu od Jana Jandy mluveno: aby on se měl
v jakú rozepri s ním Jiříkem Pečárkem a matkou jeho
dáti, na tom není, neb má jistou vejpověď o to, oč by
oni sobě chtěli rozepři s ním učiniti. A na onen čas byl
by od něho pul čtvrta sta raději vzal, nežli by tak za to
přátelství, kteréž jemu ukázal, s ním se souditi měl, neb
jsa od něho nejednou přátelsky napomínán, aby jemu sumy jeho zase navrátil, tím jest na pul druhého léta prodléval, a když pak jinak na něm svého dosáhnouti nemohl, musel s ním o to soud trpěti. A na to jistú vejpověď má, kteréž on se strhnúti nemíní, než při té zachován býti žádá.
Na to od Jiříka Pečárka a matky jeho mluveno:
Ačkoli on Janda měl jest naň jistý přísudek, však proto
neměl jest sám o své ujmě po takovém prísudku v ten
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statek vkračovati, jej, jakž by mu se líbilo, bráti, než
měl jest s volí práva to činiti a ne pečeti odtrhovati. A
toho statku za vosmnácte set vzal, ježto ten statek byl
na díle manželky a matky jeho a cizí k schování jemu
daný, a neměl na tom než pii! deváta sta. A poněvadž
pak toho se jest dopustil, jest mu povinen z toho práv
býti i také na to jeho obvinění odpovídati.
Zase od Jana Jandy mluveno: Oznámil jiz, že má
na to jistý j'ozsudek; oč jse tuto naň nastupuje, zbytečně
právu zaneprázdnění jse čini, neb což jse koli tuto od
něho PečárFa mluví, toho on nijakž za pravé neučiní. A
kdyby jemu on dluh povinný zaplatil, byl by on také
dobře jemu pokoj dáti mohl; ale když jest jemu plátce
býti za pul druhého léta zanedbával, co jest měl činiti,
než svého právem dobývati. A vidí se jemu a zdá, že dobývaje svého pořádkem práva, že jest tu proti právu nic
neučinil.

Č. p. 180a.

K tomu od Jiříka Labounského na místě krále J. Mti
pana rychtáře promluveno, že zpráva J. Mti arciknížecí
jest dána, kterak by on Jan Janda v statek jeho Jiříka
Pečárka nenáležitě vkročil, a když od práva spečetěn byl,
pečeť odtrhši jej bráti jměl, a pro tož jemu o tom poručeno jest, aby on k němu o pokutu, v Herúž skrze to
jest upadl, pořadem práva se domlúval, a on Jan Janda
jemu z toho
práv byl.
Na to od
Jandy mluveno: Vidí jse jemTI~ že na
toto promluvení od Jiříka Labounského učiněné odpovídati podle práva povinen není, poněvadž k tomu podle
pořádku práva obeslán není, než bude-Ii chtíti jeho pořadem práva z čebo viniti, dá mu na to tu odpověď, kterouž se bude moci spraviti.
Zase od Jiříka Labounského mluveno: Nebylo jemu
na místě J. Mti arciknížecí potřebí jeho Jandy obsílati,
jako obyeej jest, sobě rovného, neb jakž při soudu zemském se zachovává, že pan prokurátor, když pozn6, ze
v které při pokuty krále J. Mti se dotýče, k té každé
o túž pokutu, aby se bez puhonu a obeslání domlúvati
mohl, se připouští, jakož pak jiné naděje není, ponévadž
se i v této rozepři pokuty J. Mti královské dotýkati chce
a bude, že také bez obsílek jeho pruvod a mluvení sly'
š6no bude.
I majíce strany k pruvodum čas od práva po smrti
již Jiříka Pečárka složený dali čísti pruvod a svědomí na
Il1ístě sirotka po Jiříkovi Pecárkovi pozustalého a po pře
čtení toho mluveno, že ten sirotek po otci svém a bábě
k těm ke všem svrškum po nich pozustalým právo a spravedlivost má. Kterýchžto svrškuv on Janda neměl jest sám
sobě odpečeťovati ani bez práva z domu odnášeti a bráti,
což jesti široce Anna Pečárková v první při ukázala, cor.
jest svrškuv a jiných nábytkuv do toho domu, z něhož
on je pobral, uvezla, načež ona Anna jemu žádného zápisu jest neučinila. A tak jest se při tom nenáleZitě zachoval, právu zprotivil, bez práva povolení bral a potom
maje na to jistý rozkaz, aby to všecko zase do téhož domu uvezl, tak se jest nezachoval. Ježto kdož se vcč mimo
řád a právo uvazuje, ten v těžkú pokutu a treslání upadá
a spravedlnosti své, má-li jakú, odsúzen bývá. Dade na
to zápis trhový Alžběty tobolárky, kdež ona Alžběta koupila sobě, synu svému a Anně, manželce jeho. též Janovi
Jandovi učiněné zjištění na pul čtvrta sta kop míšo (čísti)
mluvili, že ten zápis trhový samému Jiříkovi nesvědčil,
a tak on Janda od nčho nemohl jest a neměl takového
ujištění ani matka jeho bez vědomosti a přítomnosti jí
Anny přijímati. Neb kdož tak bez přítomnústi všech zá·
pisníkuv jaký zápis k sobě přijímá, ten v pokutu upadá,
o čemž již široce mluveno jest. Nad to ten druhý zápis

na s\'ršky, kteréž on Janda pobral, se nevztahuje, a tak
jich k sobě pfijímati neměl a \' pul čtvrtu stu pomu statku za osmnácte set, ježto on nebožtík Pečá
rek chtěl jemu Jandovi rád pět ·set kop gr. dáti. I není-liž to lichva veliká a sedlání proti i:ádu a právu, davše
na to eísti zřízení zemské R. 32. a 33. tím dokládaje
ponhadž jest to naň Jana Jandu prokázáno, že jest pe:
ceti odtrhal, statek bez práva k sobě i také zápisy nenáležité přijímal, vidí jse jemu Jiříkovi Labounskýmu, ze
jest tou pokutou J. lIIti královské i také sirotku těmi
jest povinnovat. Žádaje na místě J. Mti královské
téhož sirotka za opatření spravedlivé.
Na to od Jana Jandy mluveno: Těmito řečmi ob šírzbytečně se právo zaneprazdňuje, neb na onen čas
Pečárek obvinil jeho, ze by zase tčch svrškuv sobě od
něho nebožtíka postoupených do toho domu neuvezl, ale
z těch svědkuv proti němu vedených nic toho se nenachází a žádný toho nevysvědčuje, aby se neměl podle rozkazu práva zachovati. Teď pak dávají se v jinú rozepři,
ze by se v dum nenáleZitě uvázal, ježto tomu vždycky
odpíral a odpírá, neb toho domu paní :Harta Strnadová
jemu postoupila a on od ní, a ne od Pečárka, jej má, dav
na to postoupení a odevzdání téhož domu čísti mluvil po
přečtení, že tu nic nenáležitého, jakž mnoho o tom od
se mluví, neučinil, než pořádně od Marty Strnadky
její spravedlivost přijal a polom podle toho pro
syť[ sumu a dluh svuj jeho jest obsílal a za zmocnění
práva těch svršku v žádal a je také poznamenal. Po kterémžto zmocnění on Pečárek jeho Jandn ~a hospodáře
toho domu přijal, v supplikací svou vlastní rukou psané
k tomu se jest přiznal i jeho potom, aby jemu v tom
domu bytu přál, prosil, což on na zádo,t a přímluvu prá·
-,a učinil a za rok pořád sběhlý jemu v témž domě bytu
. A tak již jeho jest ten dum nebyl, než Jandův,
1 svršky. A pro tož vidí jse jemu Jandovi a zdá, že
mohl sobě sám dobře lakové svršky dáti zapečetiti
potom je sám zase odpečetiti, neb pro nic jiuého toho
jest neučinil a je zpečetil než proto, aby jemu rozneseny
a rozebrány nebyly, a tak statek SVUj, a ne cizí, jest pe·
cdil, col. jest mohl dobře ueiniti. A
skrze takové
odtržení není naděje, aby v
pokutu upadnúti
mohl, neb nic se tuho, což by nenáleželo, nedopustil a
k lomu se jesti volal a ještě volá, aby jemu jeho peníze
byly, že on chce toho všeho postúpiti a všecko napřipouŠt.ěje se k uvážení spravedlivému.
od Jiříka Lahounského mluveno: Mluví se od
Jana Jandy, ze má sobě právo na domě od Marty Strnadky
postoupený a potom ze na svršky nastoupil. Zápis dluhostal. se léta etc. Lva a zápis Marty Strnadovy LVIo,
)se vyro"uměti nemuže, jakým právem ona Strnadova toho jest dosáhla a jakým rozsudkem jí to jest při·
vlastněno, nic toho se neukazuje ani jak jest se toho dosoudil. A chtěl by tou supplikací Jiříka Pečárka toho dotnditi, jakoby jí jemu ten statek postoupen byl, ježto to
nijakž se jemu dobře trefiti ne muže a jí na škodu není,
neb tři sou zápisníci: Alžběta, Jiřík a Anna. Jesniže jest
se nebožtík več uvedl, to jí k ublížení spravedlnosti není,
a býti nemuze, neb on neměl jest té moci sobě ani od
matky ani od manželky sobě propujeené, aby měl jich
díly zavozovati a v hospodářství a dum jeho Jandu vpouštěli; ae pak praví, že k tomu povolení dal, čemuž se
místa dáti nemůže a nedává, neb kdož komu co dlužen
jest, v mnoho se poddává. Jedno aby s ním laskavě naloženo bylo, jako i on Pečárek tou supplikací tak učinil.
S strany pak toho postoupení od Marty Strnadky to praví,
ze jest jemu k větM stížnosti, neb měl jest on Janda

prve zápis a také mohl jest je přijíti od ní, když ona
rozsudku neměla. K tomu nesoudil se s Annou ani Alžbě·
tou, než s Jiříkem, a Strnadka neudělala jemu žádného
zápisu na svršky a tak jich jest on Jan Janda bráti a sobě
nijakz přivlastňovati nemohl. A poněvadž jest to ukázáno,
jakého jest se tu nepořadu on Janda dopustil, on žádá
na místě krále J. Mti pana rychtáře i také sirotka po něm
Pečárkovi pozŮstalého za spravedlivé opatření.
Na to od Jana Jandy mluveno: Nic toho pravda není,
co se mluví, neb nic Anniného nebral a Pečárek nall žalobu učinil, že jeho svršky zapečetil a bral, ježto nález
mu se na ně stal, a ona Anna sama jemu klíče od nich
dala, kteréž on sobě, aby jemu rozebrány nebyly, zapečetiti dal, a tak svůj jest statek bral a tu jejího nic nebylo; s strany pak Strnadky, jak jest ona toho domu dosáhla, o tom jemu mluviti potřebí není, neb když jemu
platiti nemohli, jí jsou jej propadli a on, nechtěje o svú
sumu přijíti, s ní se smluviti a sumu její dáti jest musil,
a tak jest tu nic neučinil, což by učiniti neměl. A aby
za své dobrodiní jim manželům ukázané to snášeti měl,
toho se jest nikdy nenadál a v první při toho jest dotekl, jak jest jeho dluh vzešel, a proto nechce více mluyiti, lld poroučí to všecko k spravedlivému práva uvážení.
Zase od Jiříka Labounského mluveno: V čem jest
luto nenáležitě od Jandy dotčen, prosí za opatření, neb
neměl s ním a nemá zádné rozepře, než z poručení J.
:lIti arciknížecí na místě sirotka stojí a na místě pana
prokuratora o pokutu se domlúvá, jakž na to list věřicí
ukazoval. Prosí v tom ve všem za spravedlivé opatření.
Naposledy od Jana Jandy promluveno: Nic jest pana
Jiříka nedotýkal, než to praví, že omylně jest pan Jiřík
o tom, co se tuto proti němu mluví, zpraven. A poněvadž
pak nic toho naň pokázáno není, on té naděje jest ku
právu, že v tom spravedlivě opatřen bude.
Tu pan purkmistr a páni slyšíce žalobu, odpor i jich
s obou stran pře vedení, v svědomí, nálezy, zápisy, odevzdání, kvitancí, popis, v supplikací někdy Jiříka Pečárka
ku právu podané, i také v zřízení zemské, na něž se strana pll\'odní na místě sirotka táhla, nahlédše a toho všeho,
což od stran mluveno a ukazováno bylo, s pilností, bedlivě povázivše takto o tom nalézají a svým ortelem mezi
stranami vypovídají: Poněvadž se jest to z zápisu trho·
vého kněh města tohoto našlo a vyhledalo, že Alžběta
túbolářka kupující dum »u touluv« řečený ten jest sobě,
Jiříkovi Peeárkovi, synu svému, a Anně, manželce, jeho zapsati dala a moci i místa v týmž zápisu sobě k změnění
jest pozustavila, podle kteréžto moci a místa sobě zanechaného vdluživši se s Jiříkem, synem svým, v pul čtvrta
sta kop gr. tl Jana Jandy jemu na témž domě i jiném
všem statku svém movitým i nemovitým, což jest podle
práva a moci sobě postoupené dobře učiniti mohla, jistý
zápis s Jiříkem, synem svým, učinila a té sumy jemu pojistila, podle kteréhožto zápisu když se jest nezachovala
a sumy povinné jemu Jandovi na čas v zápisu postavený
s Jiříkem, synem svým, nevyplnila, nález jistý a přísudek
od práva jemu Janovi Jandovi na tom všem statku movitým i nemovitým se jest stal. A nemohúci toho domu táž
Alžběta s Jiříkem Pečárkem, synem svým, podle rokuv
v zápisu položených platiti ten jest Martě Strnadové pro
neplnění peněz gruntovních podle práva a zápisu propadla a táž Marta, majíci sobě týž dum od desíti soudcuv
právem při vlastněný, té své spravedlnosti a práva svého
jemu Janovi Jandovi kněhami města tohoto pořádně jest
postoupila. Kterýzto dum i jiný všecek statek její Alžběty,
tolikéž i Pečárkuv on Jan Janda, maje sobě tak právem
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přivlastněný a od Marty Strnadové jako p;opadem již postoupený, jemu Jiříkovi Pečárkovi li Anně, manželce jeho,
na přímluvu práva z jeho JiHka Pečárka poníženého dozádání za dvě polouletí pořád sběhlá jest pronajal a v něm
bytu jim manželům přál a po vyjití toho času, když mu
zase svrškové jeho od nich manželův vráceni byli, to jest
do některých pokojův sobě skliditi a zapečetiti pro bezpečnost jich dal. A potom když se jemu dobře vidělo je
zase odpečetiti, podle vUle své sobě opatřil, čemuž jest
on Jiřík Pečárek, jakž se to z jeho supplikací vlastní rukou psané nachází, místo dal a tu jemu Janovi Jandovi
v takové jeho spravedluosti žádné další překážky činiti
a nijak jemu se v tom protiviti nebude, tou supplikací se
přiznal a zavázal. A aby čeho jiného mimo ty svršky jemu Janovi Jandovi přisouzené a od JiNka Pečárka a matky
jeho postoupené on Janda se dotýkati a jaké listy neb
peníze Jiříkovi Pečárkovi svěřené aneb matce jeho svršky
náležité k sobě přijímati a bráti měl, toho nic z téhož
průvodu na místě sirotka po něm Jiříkovi Pečárkovi pozůstalého vedeného se nadjíti ani vyhledati nemohlo.
I z těch příčin on Jan Janda sirotku po něm Jiříkovi Pečárkovi pozůstalému ani žádnému jinému takovou žalobou
podle práva povinnovat není. Actum pridie Nativitatis s.
Mariae 1557.
18. 1560, 24. ledna. Ruhop. č. 1028 f. 35. My
Ferdinand ;JC aznamujem tímto listem, že rady naše k apelacím na bradě PraZském našem zřízené na ty od práva
St. M. Pro odeslaná akta v té při mezi Annou Pečárko
vou a Janem Jandou, co se pobrání a odvezení některých
svrchkuov z domu u touluov dotýče, pováživše toho takto
ortel napravují: Poněvadž se jest našlo, že Jan Janda dožádav se toho, aby někteří pokojové a v nich svršky
v domu u toulů někdy Jiříka Pečárka a Anny m. j. zpečetěny byly, potomně sám takové pokoje odpečetil a z nich
některé svrehky bral, a aby inventář byl pořádně učiněn,
toho od Jandy pokázáno není, z těch příčin dotčený Jan
Tanda, chceli té žaloby od Anny Pečárkový prázden býti,
povinen jest přísahou, že jest mimo ty zej ména popsané
svršky z jmenovaného domu nic více žádnejch svrškuov
nevzal ani komu jinému vzíti nedal a o tom že nic neví,
zpraviti podle práva. - Dán na hradě Pražském ve čtvrtek
den sv. Tymothea L 1560.
19. 1561, 23. ledna. Rukop. é. 990 f. 383. Jakož
jest Sixt knihař obeslal ku právu Pada Gutsche, též knihaře, vinil jej z toho, že on Pavel pod závazkem, na kterém
od starších jejich knihařův jest byl, potkal' se s ním
Sixtem leta předešlého 8C LX pře d do m e m T o u lov i c,
dal mu štus, až vrávoral, do šíje; i tu ho Sixt napomínal,
aby pamaťoval na řád a na právo. Však na tom dosti jest
nebylo, n~ž za ním Sixtem běžel a volal až před duom
p. Pavla Zipanského, a tu ho dohonív i své braně on
Pavel dobyv na něho Sixta jest bil a sekal, až jej zrauil
i ochromil v ruku pravou. Žádá on Sixt proti němu Pavlovi za spravedlivé v tom od práva opatření.
Proti tomu od Pavla Gutsche obeslaného jest mluveno, že tu neděli po sv. Martinu L LX byl jest na veselí v Menš. M. Pr. i šel potom domuov některú hodinu
na noc a potkal samého druhého Sixta knihaře. Kdež on
Sixt maje louč a jí sobě svitě vstrčil ji v voči jemu Pavlovi a tak mu vopálil oděv, kožich. 1 zeptal se Pavel,
jak tomu rozuměti má; načež Sixt dal za odpověd a řekl:
Rozuměj, jak chceš.
A ~ tom hned dobyv své braně a
jej Pavla v hlavu ranil. Cehož skutek před rukama jest.
A když ho ranil, hned utekl, domnívajíce se, ze ho zabil.
A tak mu příčinu on Sixt dal. Než Pavel se nepamatuje,
ač jest své braně dobyl, aby jej Sixta raniti a ochromiti
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měl, jakž zpravuje i žaluje, ale musil jest sám on Sixto
tak kvapě, ruku sobě podřezati. Ponhadž pak pl'ícin~
jemu Pavlovi dal, poroučí se v tom k spravedlivému uvážení.
I majíce strany den jistý k pruovoduom sobě od
práva jmenovaný, předkem Sixt dal pruovody čísti a Dromluyiti, ze těmi svědky žalobu svú dostatečně provo;uje,
kterak Pavel pod řádem a právem nemaje sobě od něho
Sixta žádné příčiny dané nenáleZitě jej zsekal a zranil,
JSouc prve na závazku, aby řečí i skutkem jemu Sixtovi
pokoj dal. - Na to od Pavla mluveno, že ti svědkové
k lepšímu Pavlovi jsou, a předkem Zacharyáš, kterýž dokládá, že Sixt jemu Pavlovi louč mezi voci vstrčil. Co se
svčdka Jeremiáše apatekáře dotejče, ten postačiti nemá,
poněvadz jest pomocníkem Sixta byl, a k tomu i podezřelý. Vajše pak on Pavel promluviti poručil, že se nacháZÍ, kterak jemu Sixt kus hlavy jako tolar uťal - .
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž se
našlo, že Pavel Gutsch knihař potkav se s Sixtem na něj
puotku jest ucinil, řeč, Jej DapomÍnaje, aby se mu bránil,
a potom své braně dobyv za týmž Sixtem jest běžel a
jej zranil; od něho pak Pavla toho ukázáno není, aby
jemu Sixtovi za jakou slušnou a hodnou příčinou to uči
niti měl, i z té příčiny dává se jemu Sixtovi za právo.
Act. pridic Timothei.
20. 1563, 16. června. Rukop. č. 2118 f. 50. Mistr
Jiřík i\Iíkuláš z .,Brna a Anna k. d. ležící na rohu podle
domu Martina Sípa!'e, řečený u touluov, od Jana Jandy
za 600 k. gr. č. Acl. fer. HU. postridie Viti.
21. 1669,] 9. ledna. Rt/hop. č. 1172 r. 38. V sti'edu
po sv. Pryšce stal se popis věcí pozůstalých po Kundratovi vačkáři v domě Toulovic: Váčkuov mužských z koží
zámišových černých 96, mužských velkých 8, . ženských
měšcův bílejch 8, ženských váčkuov s zámky a s krum·
plováním 5, mčšcuov ženských s knoflíky stříbrnými 4,
bez lmoflíkuov 2, jeden karmazínový, váčkuov ženských
s kruhy 8, dětinských váčičkuov 7, měšce ženské aksamitm'é 4 a karrnazínové dva, měšcuov zenských zámišových
S6, koží černých k yáčkuom 23, bílejch 56, jirch 34,
váčkuov mužských 14, kruhuov k váckuom 19, měšcuov
k koření ó. Pazour rysový v pouzdře, pouzdro lžic javorových, fucality 5, košile muzská jedna, loutna s pouzdrem.
22. 1569, 14. února. Tamtéž f. 40. V pondělí den
sv. Valentina stalo se pošacování některých věcí pozůsta
lých po Kundratovi vačkáři v domě li [ouluv: Item kruImov k váčkuom ll, šacovány za 1'/2 k., kruhuov starých za 15 gr., koží telecích 43 za íO k. 45 gr. m., koží
slaných 30 za 3 1 /2 k., jirch černých 13 za 11/2 k., psích
koží 16 za 11/2 k. a 3 gr., kuží zámišových 15 za 1'/2
k.
gr., koží zámišových čern)'ch za 2'/0 k. II gr.
m. - Suma všeho 50 k. 42 gr. m.
23. 1572. - Ruhop. č. 1050 f. 240. (Svědomí
mezi Annou, mistra Jiříka Mikuláše u toulův manželkou,
a Markétou stuhařkou.). Eliška, Ezdráše kolovratníka
manželka, svědcila: Já sem stála před svejm krámem
a předkládala sem dýky kupci mému a paní Anua mluvila s taškářkou a já sem se nadála, že sice tak spolu
mluví, nedomnívala sem se, aby se spolu vadily. Potom sem
se obrátila i tu jsem zaslechla, že jest l\Iark)'ta paní Anně
nadala ničemných pytlů v a špalkův a též rekla, že si vymrskaná. A o pruovodu něco mluvila, ale toho nemohu
konečně věděti, co jest mínila. Anna, Jana šafáře
dcera: Já a paní mistrová stály sme ve všem dobrým
před domem s \7i'alpurgou taškárkou a mluvily jsme spolu
všecko dobré. I tu jest Marky ta stuhařka s dcerkou svou
mimo nás šla a něco mluvila a lála. Pak paní mistrová
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zaene a dí: Ženo, komu láješ anebo co láješ? I dí Marhta šafářka: Ej ty pytli. Já sem dále nic neslyšela, co
j~st mluvila. Na to odpo,-ědčla paní mistrová: Vy ženy
buďte mi toho vědomy. Potom jest dáleji šla, nevím, co
jest víceji lála. Neb paní mistrová bude míti zej tra jiné
Tolikéž také jednou v lítě dcera její přišla na
tehdáž paní mistrová prala, a s ní se nevolila. potom jest přišla před duom k matce své a mluvila
s ní stěžujíc sobě. I tu jest matka její začala láti: o ty
pro žluklá kurvo, musíš mi svědomí dáti. - Jan Lobar:
Začátku sem neslyšel, než při posledku to sem naslechl,
ie jest Marky ta paní Anně nadala ničemnejch pytlů v a
rekla, že to ukázati chce, že jsou ji metlami vymrskali.
_ Walburga taškářka u mostu: Seděla sem před mým
krámem v své stolici i přišla ke mně mistrová a stála
přede mnou a já sem s ní rozmlouvala.
Potom pak šla
ta jistá uzdařka mimo nás a lála. I dotazuje se jí mistrová: Ženo, komu láješ? A ona dí k mistrový: Ty bohem
zlořečený a beze ctí pytli, co jest tobě do toho. A lála
při tom skrze všecky rány. Vít Síp, rukavičník: Když
šla stllhařka mimo můj krám, pravila, že jest paní Toulavá vymrskaná.
24. 1573.
Rukop. č. 105'1 f. 201. (Svědomí
mezi Markétou Mimlerovou a Annou, mistra Mikuláše Jiříka u toulů manželkou.) Alžběta Hobrknopová, švadlí u
Vopršf1ů: ~řišl~ i eden. den kev ~lDě ~nn~ :oulová,. tlou~ia
mu] kram, rekla ml: Nauclm vas. Ja sla k ll! do Jedomu, ptala sem se, co ke mně má, co sem jí ublíOna počala láti mně i Markétě Mimlerový, nadala
jí kurev nejednou, nd bez poctu, a řekla tak, že nechce
přestávati mluviti, toho dokonati, že nebude v kotcích sedati a že chce všudy o ní mluviti, že jí musí obeslati ku
právu. Dále když sem byla u Anny Toulový v podruží,
začala zlou vuli pro Markétu věnečnÍci s svým manželem
Jiříkem, že ji nechtěl v domu míti. Ona řekla, že ji tobě
na '[v ]zdoru chovám. On řekl: Proč mi to děláš, co já
nechci míti. V tom chtěla jíti z světnice ven, on jí zastoupil dvéře a prosil jí, aby s ním byla v dobrý vuli.
Ona mu řekla: Nech mne zrádce, čtveráku.
Dorota kotlářka svědcila: Paní Anna Toulová pravila,
ze Markétu Mimlerovou v Brně měli vzíti do domku a
ona že se jim obránila. - Salomena, Balcara Cellera
manželka: Když sem přijela do l3rna na líkařstl'Í ku p.
Jihkovi, byl ten Jiřík u sv. Tůmy v klášteře služebníkem.
1°ak sem u něho ležela; i byla nějaká Barbora Slezanka
u nich, kupčívala v rouškách. I šla jeden čas na jarmark.
Tehdy ty lehký ženy z domku běžely za ní za bránu a
lu jsou se s ní trhaly, strhly jí čepičku popeličí s hlavy
a ona nevědúci jinác vydobyla dva nOže a bránila se jim.
Ony necltavše ji ušly pryč od ní; ona. zase se domů navrátila, toužila toho velmi, co se jí přihodilo od tak lehkých žen. My sme jí řekly s hospodyní, šla bych k rychtáři. Ona hned šla k rychtáři, takovú věc mu oznámila.
Pak přišedši rozprávěla nám, že jest p. rychtář pro takový vosoby poslal a tu jim přikazoval, aby jí pokoj daly
pod skutečným trestáním. Potom se ta Barbora vdala za
jednoho městskýho syna, za kramáře, kteráz jest až posavad živa.
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Marta ze Stodoluk, chůva u Tomáše Rabštejnskýho:
Když sem u Anny Toulový v Anjelský zahradě sloužila
i jednoho času p. mistr tak velmi se svádil s svou manzelkou, že phběhl ke mně k ohni a pěknou čepičku aksamítovou vrhl do ohně. Já ji vzala z ohně, dala sem ji
jemu do rukou. Tehdy on řekl: Má milá Anna, nedělej
mi toho více, já sem jil' vrhl čepici svou do ohně na
znamení, že tě více nechci hněvati. Potom se vyhn~;li na
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Ja sem neviděla, než přiběhla ke mně děve
která se mnou sloužila, a hokyně, řekly: Marta,
Marta, cot ten pán náš dělá? Klekl přede v paní, sPmav
ruce. Já řekla: Mlčte, at my pokoj máme. Castokrát bývalo jich zlořečení, vády a to shanění mnohokráte. Jednoho času řekl mi mistr: Medle kuchařko, byla-li si kdy
u takových lidí, jako sme my? Já řekla: Zachovej mne
milý buoh u takových lidí býti, kde se tak shanějí a zlořečí, radči bych se služby odpověděla. I řekl ke mně:
Jak sem se s ní sňal, vždycky já to od ní mám. Nebyl
sem s ní roku, jíti musel sem od ní pryč. A tak u jednoho pána učil sem děti jsúc bez ní. Matka na ní naříkala častokrát, že tvůj muž pro tvou zlost nemuž s tebou býti. Pro její nepokoj a zlost musel sem se do Prahy dostati, ježto bych byl Prahy nevhledal. Já se jeden
čas optala paní:
Co jste vy z Brna i pán? Ona řekla,
sme: I kohož tam máte tatíka? Ona prej: Jest zámečník.
Anna Altpeková: Byla sem na rathouze i tu Anna
mistrová u toulů ke mně řekla, že jsou Markétě Habrknapové, dokud ještě pannou byla, vrkoče uřezati a do
domku obecního vzíti chtěli. Potom když vdovou byla,
ženky obecní za ní se zase sháněly a běhaly chtíce ji
do domku pobrati, strhše s ní i čepici popelečí. Ale ze se
ona dvěma nozmi jim obránila a utekla. Potom v Vídni
vsadili ji v domě rychtářovém do nějakého sklepu. V tom
matka mistrový u toulů přišla k rychtáři, majíc u nčho
něco činiti. I tu že Markéta Haorknapová na ní křičela:
Pohleď, vsadili mne s jedním mládencem, ale nic z!ého
sem s ním neměla činiti. Ona pak k ní řekla; Aj, Satenaurová, co ty zde děláš? Dále s ní mluvila, .že Markéta
teprva zde v Praze s mužem svým se jest oddala.
Důra Fafandresová: Sestra Markétína přišla ku paní
naší Anně Toulové, my sme ch1íb válily. Ony spolu mluvily, ale nevím konečně, oč jest bylo. Než ptala sc Anna
jí, proč se hněvá. Ona řekla, že se na sestru svou h?ěvá,
nebo jí také na poctivosti nařkla, pravíc, kdo ví, kde jest
sebrána. A Anna řekla, že by Markéta mluviti měla, že
matka jí Anny po vojnách jest běhala.
25. 1573.
TMIlléž J. 204. (Svědomí mezi
Annou, mistra Jiříka Mikuláše u toulů manželkou, a Markétou Habrknopovou jinak Leflárkou, Martina Mimlera
manzelkou.). Alžběta Haberknopova švadlí: Anna Toulová
přišla ke mně k mýmu krámu, Při tom stála matka paní
Šturmový proti sv. Jiljí a mh,;vila se mnou, kde Markéta
~1imlerová prodává plátno. Rekla paní Anně:
Což vy,
paní mistrová, budete v kotcích zej tra sedati. Já řekla:
Ne, paní Anna Toulová, druhá podle železných dveří.
Ona: Odpusfte, řekla, omejlila sem se, měla sem, že vy.
Na to řekla Anna Toulová, kde sedí; jářku na Novým
Městě. Prodává-li ona plátno, my budem piva vařiti. Pů
jdu, stavím se u ní. Potom přišla zase po dvou neb třech
hodinách k mýmu krámu. Vadila sem se, řekla, s Markétou, vaší sestrou, pro ty dvě dobrý dívky, který u sebe
má. Dále jest přišel manžel její, mistr Jiřík od toulů,
řekl mi takto: Co se má žena s vaší sestrou svádila? Já
na to řekla, proč k ní chodila, když nechtěla v pokoji
k ní choditi. Jiřík mistr řekl: An se má žena od tří dní
na ni chystala, nebyla by se s ní svádila na Novým Mě
stě, ale jinde, kdež by ji koli potkala a pro ty dvě kurvy,
který přijala k sobě. Dále dotazuje se na mně, abych jí
svědčila, že švagr můj měl s mou sestrou nepořádně obcovati, toho já nic nevím, než že jsou vyjeli z Brna neoddávaní.
Alžběta Herbortová svěcl.čila: Tato Markéta Hobrknapová byla u vin op ale Jiříka Hubatého v podruzí nahoře pod krovem. Potom souseda má řekla: Jedné so-
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boty vyhlídla ven z vokna, keč toto, což nám tu P. B.
novýho dal. Já odpověděla jí tak: Něco tu nám P. B.
dal, že z cizí krajiny něco neznámýho přišlo. :'oJádherně
chodila a pod krov do komory se dostala a muž její vyhlídal s ní z vokna a oua stála za ním, vložila naň ruku.
Potom sem opět ráuo v)'hlídlaa on stál v komoře a če
sal se. Jsou-li oni oddávaní či nejsou, toho já neumím
vysvědčiti, než v tom domu aby měli veselí, toho já nevím.
26. 1574, 5. srpna. Rukop. č. 1134 f. 54. (Sybilla
Czeidlingerová s Markétou Mimlerovou.) L. P. 15'14 ve
čtvrtek před Proměněním Kr. P. v té při, kteráž jest
mezi Markétou Mimlerovou a Annou od toulu, co se obvinění z nářku poctivosti dotejče, kdež Anna mezi jinými
pruvody svými čísti dala svědomí Sybilly Czeidlingerové
listovní pod pečetí města Brna, tu Markéta přeslyševši
takové svědomí ohlásila se, že to svědomí světle naříká
jako falešné a nepravé. Kdež Anna od toulu Sybi11u před
právem postavila, ke kterémužto postavení Sybilla Markétu obeslavši když stála, od sebe promluviti dala, poněvadž skrze Annu od toulu zpravena jest, že svědomí
její jest nařkla, a stojéci ona po své poctivosti, ač velmi
stížně, jakožto žena letitá, dala se jest sem najíti, chtíc
takový nářek slyšeti. Proti tomu od Markéty mluveno:
Nadála se, že se Sybilla v tom spokojí, jakž psaní z Brna
'ku právu tomuto zní, v němž doloženo, že to P. B. po·
roučejí. Poněvadž se pak sama k tomu nutká, Markéta
stojí při tom, co předešle proti jejímu svědomí mluvila,
pravíc je býti falešné; ale k provedení takové falše také
svědkův z Brna potřebovati bude i žádá za odklad. Když odloženo jest a strany na termín stojíce Markéta
dala Cisti svědomí Sybilly, listy své zachovací, jeden
z Brna a druhý z Hustopeče, smlouvu mezi přátely a ní
Markétou, k tomu mluvíc : Jakož se v svědomí Sybil1y
jedno nachází, že by J\-Iarkéta od Jakuba Haringera, pře
dešlého manžela svého, nenáležitě odešla, a v Vídni, odněho souci, neřádně živa byla a lotrovsky se chovala.
I proti tomu artikuli jest teď ukázáno, že Markéta vždy.
cky ctně a chvalitebně se jest chovala. Též z města Hustopeče, jakž)ist zachovací v sobě patrně zní, táž slova
o ní svědčí. Ze pak od muže na čas odešla, neodešla pro
lotrovství, ale pro tyranský jeho s ní nakládání, nebo
i předešlý manželky jeho pro tú" příčinu od něho od
cházeti sou musely. Druhé, naříkají jí také v tom, kdež
se v svědomí jejím dokládá, že SybiIla souci v letech 42.,
lolo svědomí jest dala, an již více nežli 70 let; a tak jí
opět slušně nařknoutí mohla, že pravdy nesvědčila. Třetí,
laké proto narčena, kdež praví, že by Markéta v Vídni
neřádně živa byla, i to jest dostatečně odvedla. Dále
žádá i jiných svědld'!v v Brně zavedených za čtení. Kdež
Sybilla v svém svědomí doložila, že by jí Markétě čepICI
s hlavy strhnouti měly, domnívajíc se, že Anně tím svým
svčdomím něco pomůže, ale z průvodu se nachází, že
chtíc ona Anně posloužiti, sobě sama ublížila. Nebo co
o Markétě svědčí, to se jí samé jest přihodilo, že čepice
na její hlavě jest stržena, a ne Markétě. Svědčí dále, že
by se Markéta, když jí ženy do domku vzíti chtěly, jim
nozmi bránila; to byť i tak bylo, však by proto tím poctivosti své nic neublížila. Ale jest odvedeno, že se to ne
Markétě přihodilo, než nějaké Saloméně - .
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Ačkoli Sybilla
Cz. svědky některý'mí, na větším díle ženského pohlaví,
svědomí své proti Markétě JIL dané a od ní, že by v tom,
aby ona lVlarkéta od nějakých zlopověstných zen do domku vzata, a ušedši od muze neřádně živa bejti měla, kři
vé a falešné bejti mělo při právě narčené, ukazuje a pro-
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vozuje, však poněvadž jí Markéty pod pečetmí města
Brna a Hustopeče odvod mnohem dostatečnější, nežli jí
Sybilly pruvod se nachází, takový, ze ona :ilarkéta soucí
z pořádných rodiču zplozena, pokudž při obcech jejich
od 1. 5B. jest byla, poctivě a dobře se jest chovala, týmiž listy a jinimi svědky ji Markétu obojí město dotčené
poctivou bejti vyznávají, z těch příčin dává se jí Markétě
proti ní Sybii1e za právo. Act. fer. V. post Oculi.
27. 1581, 27. ledna. Missiva 1560-81 sv. 68.
v archivu místodrž. f. 489. Císaře J. Mti pána našeho
nejmilostivějšího rychtáři, příteli milý! Jakož ste podle
jistého vám od nás v outerý po památce Stětí sv. Jana
jminulého roku učiněného poručení věci někdy Joáchyma
Lindemanna, který?: měvše u touluv svou hospodu neb
obydlé prostředkem smrti bez pořízení z tohoto světa sešel, únventovati a spečetiti dali, a ty věci tak posavad
v vašem opatrování zustávají, i poněvadž se nějaký Hanuš Gellentin z města Stralsundu, poloviční bratr dotceného někdy J oáchyma Lindemanna, nachází a vedle pří
ležícího hodnověrného přípisu nám na komoře in originali ukázaného a specetěného listu zachovacího netoliko
to, ze jest krevní přítel neboZUka z jedné matky pošlý,
dostatečně dovozuje, ale purkmistr a konšelé jmenovaného města také při závirce téhož listu za to připovídají,
jestli by se kdo na ty věci potah oval, že o ni to zastoupiti chtějí, protož vidí se nám za slušné, jakž vám i jménem a na místě J. Mti C. poroučíme, abyste vezma k sobě ty dvě osoby radní, kteNž sou prve s vámi při popisování a pečetění těch věcí byly, svrchupsanému Hanušovi
Gellentinovi, však v přítomnosti vyslaného J. Mti C. ncjvyššího maršálka, pana hraběte z Švarcenburku, to všecko,
podle inventáře zouplna vydali a což mu tak postoupíte,
všecko pěknc pořádně pro budoucí paměť i s tímto poručením naším, listem zachovacím a přítomnými osobami
do kněh městských poznamenati dali. Co se mezi tím
šuldbrifuv a jiným mimo nebožtíka svědčících listuv a
spravedlností dotýče, ty on Hanuš Gellentin, komu co
spravedlivě svědCi a náleží, jednomu kaidému vydati a
navrátiti povinen bude. Na tom J. Mti C. jistú vu!i na·
plníle. Dán na hradě Pražském v pátek po památce Na
víru křesťanskú obrácení sv. Pavla léta 810.
28. 1583.
RullOp. č. 1053 f. 178. (Svědomí
ku potřebě Anně od touluv proti Jiříkovi Roháčovi, poddanému konventu sv. Tomáše na Malé StL) Jiljí Konrad
Najpek: To vím, ze to víno a jiné věci, které JiHk Roháč forman z Vídně sem do Prahy přivezl, všecko J akubovi Koberovi nebožtíkovi vlastně náleželo. Jakož sem
pak jeho psaní, kteréž svému bratru do Vídně učinil, sem
četl, ie jest mu psal, aby mu bratr jeho z Vídně víno a
jiné zanechané věci, v truhlách a sudích dobře opatřené,
sem odeslal, že on chce zde s formanem o záplatu dobře
se urovnati a jemu sám zaplatiti, jakž by mu nejdřívc
těch věcí dodal.
A toho také jsem dobře povědom, že
paní Anně Mikulášové u touluv, jako jeho Kobera švegruši, z toho vína a těch věcí nic zhola nenáleželo a že
ona toho sem vézti nedala a tak naň také platiti povinna
není, jakž pak téhož Kobera vlastní psanÍ, kteréž on na
pospěch jmenované své paní švagrové sem poslal, dostatečně to ukazuje, v němž jí žádá podle manzelky své,
aby se s formanem o mzdu za tu furu, co by slušného
bylo, smluvila a jemu zase znáti dala, že on takové peníze formanu, jestliže by nechtěl sám k němu ven z Prahy
přijeti, sem chce odveslati.
Anna, Prokše Cervenky dcera: Viděla jsem, že Jiřík forman přivezl dva sudy vína, bylo 16 věder, dvě
truhlice, sud s ložníma šaty Jakubovi Koberovi nejmladší-

XXV1. V ulici Karlpvě. -

Č. p. 180a.

XXV!. V ulici Karlově. _

575

vydobyv chtěl ji probodnouti. Řeknu k němu: Ej, muj
milej pane, co chcete ciniti; chcete paní zc,biti" Verne
ten tulich, hodí jej do žita. Kolikráte ji on sepral, když
zastavovati nechtěla a rozprodávati. A ponejpné kdy", paní
Anna s ním Koberem na Jilovej přijela, tu je všeho do·
sti bylo, pěkné lože a šaty. Ty je pro něho všecky mu·
sela rozastavovati a rozprodávat, ze naposledy nic ne-

mu. A když to přivez, paní matka Anna Toulová kázala
mu. aby to vezl na Jilovej a on nechtěl. I vzala od .nčho
listy a poslala je po Dřelovi na Jilovej. A potom ten for·
man přišel.kolikrát a upomínal paní Annu a ona mil ří
kala; Poseckej drobet; vím, žeť phšly peníze. Než ona
sama paní Anna nikdyž nepHslíbila platiti. Potom přijela
paní Anna Koberová a forman k ní přišel a upomínal
ji. chtěl míti po tolaru od vědra a ona mu dávala po šed~sátníku a prosila ho, aby jí posečkal; tehdáž peněz

měli.

neměla.

29. 1587.
Rukop. č. 1054 f. 234. (Svědomí
mezi Annou, vdovou po Jakubovi Kobrovi ml. z Jabloně
a doktorem Jindřichem z Písnice, p. Viléma z Rozmberka
kancléřem.. ) Anna, Jana Vodňanského dcera:
Toho sem
povčdoma, že nebo paní Anna Toulová po dceři Anně
poctivou vejpravu Koberovi dala. Neb. paní matka vázila
ji sobě více 'nežli za šest set. A nebožtík Kober, když
mu tato paní Anna nechtěla co dáti k zástavě anebo co
jiného kdyz nechtěla udělat, tehdy se za ní sháněl s nozem nebo kordem, co moh' jen popadnout, že bylo těžko
poslouchat, že sem u nich sloužit nemohla. Potom jednoho
času, že se mu nechtěla do ňákého listu podepsat, svázal
jí ruce, chtěl ji vísti do sklepu, vzal na ni metlu. Ví se
o (om dobře, že ten Kober statku neměl žádného, ani za
k ní nepřines. My sme se tomu nemohly vyže jest mu ji paní matka dala. Všecko všudy jí
lltratil, přišla k nám zase skoro nahá. - Anna Lebová
z Jilového: Byla sem v Jilovým s paní Annou v jednom
domě a Jakub Kober s ní, s paní Annou, velmi zle nakládal, když mu nechtěla zastavovati svejch šatuov. Tehdy
jí svázal ruce provazy, dobyl meče, chtěl ji prostrčiti.
A ona tak velmi hrubě ukrutně křičela; bylo v noci.
A já s svejm hospodářem vstala i šli sme tam do jeho
příbytku a můj hospodář řek mu; Co jest ti pak tobě
dala jakou příčinu, nebo co, Proto sem jí to udělal, proč
jest mi nechtěla peněz vyjednati a zastaviti šaty. A on
muj hospodář řekne mu tak, prosil ho: Muj milej p. Ko"
ber, nechte nyní toho tak až do rána. A ona ho také
prosila. A když bylo ráno] svázala dvě prostěradla a cíchu, šamlatovou sukni, poslala mne s tím do Prahy, abych
ji zjcdnala na to 4 kopy. A když sem to zastavila, při·
nesla sem jim ty 4 kopy; potom když to utratili, vopět
scm v Jilovým zastavila cejchu, cíšku, hrubon cejchu s peřiny. Když to opěty utratili, tak pomalu sem jí pujčila až
Plloldruhý kopy.
Anna, děvečka švadlí od paní z Waldštejna: Když
sem sloužila u paní Anny Toulový, dala po paní Anně,
dceři svi, poctivou vejpravu. A když sme s nebo p. Kobrem jeli do Vídně a on pravil, že má tam svý zboží, a
on neměl nikdež nic. Potom když jesti bylo v šestinedělích a paní matka zvěděla, že všecko všudy utrácejí a
on na ni běžel s kordem, co paní matka jemu píše, že
ona to paní Anna na něho všecko píše. Když všecko
všudy utratili, neměli nač živi bejti, vobrátili se do Prahy zas. Vzal paní Anně kožíšek mochejrovej a dal sobě
šaty z něho dělat, neměl sám v čem jeti. A když sem
přijeli, toliko,v šorci přijela, všecko všudy utratili.
Nic
s sebou zase pepřivezla, co tam vyvezla.
Kryštof Smid, z Jilovýho havíř: K lomu sem jednou
přišel, že neb. Kober nožem hodil za paní Annou.
Na
Jílovém se to bylo stalo v domě Holandovým, že jesti
nechtěla rozprodati a rozastaviti, co jest koliI' mčla. Také
sem k tomu několikráte přišel, že jesti ji bil. Potom sme
jednou také na procházku byli šli, tu mu také měla peníze zjednati a ona nic nemčla. Měl jedno pachole při
sohě a pachole mělo tuli ch za řbetem, tu on ten tulich
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Jetřich Mikuláš od toulilv: Sem toho povědom, že
švagra mýho Jakuba Ko,bera ~ domu našeho profous jest
vyvedl pro nákej dluh panu Sicndorfovi z Rakous. Sem
zase toho povědom, že jest v ty hodině Eidius Najenpek
hned za ním k profousovi šeL Jakž žádají také na mne,
abych oznámil a přítomen byl, že by n13. sestra, totiž
Anna, měla jeho Najpeka s pláčem jakejmižkoli slovy
prositi, o tom Zádnoll vědomost nemám.
30. 1587, 18. září. Rulwp. č. 1137 f. 124. (Nález
v rozepři Jindřicha z Písnice s Annou Koberovou): P.
purkmistr a rada - vypovídají: Poněvadž práva ukazují,
že manželka souci v moci manžela svého, kdyby k kterému zápisu proti právu od něho manžela svého přinu·
cena byla, potom takovým zápisem povinna není. A z pru·
voduv této pře to se jest našlo, ze někdy Jakub Kober
s Annou, manželkou svou, utra ti" jí statček její velmi
přísně a nemanželsky s ní jest nakládal, k podpisodní
v šuldpryfích a jiných zápisích, též k jiným nenáležitým
vecem bitím, vázáním provazy a mrskáním metlami i s ,braní
rozličnou přinutkával, hroze jí, neučiní-Ii toho, že ji zabíje, kudyž ona též Ir podepsání vV šuldpryfu, kterejž dotčený manžel její p. Joachymovi z Sicndorfu na dluh 525 zl.
svědčící podle něho manzela přivedena jest.
A aby ona
Anna po nčm Jakubovi' jakého statku v držení byla, toho
ukázáno nenÍ. Z těch příčin ona Anna jemu p. Jindři
chovi z Písnice tou žalobou povinna není. - Act. feL
6. Lamperti.
31. 1589, 14 března. Rukop. č. 2230 f. 277. Vě
domé a známé buď: Jakož se po smrti ctné, šlechetné
paní Anny, po někdy slovutném a mnoho učeném p. Ji.
říkovi Mikulášovi 11 toulů nebožtíkovi pozůstalé vdovy,
mezi třmi po nich pozuostalými dětmi, zejména těmito:
Jetřichem, Klimentem a Annou, kteříž již k letuom svým
dospělým sou přišli, a za příčinou jejich otcovského a
mateřského dědictví, co a jak mnoho nadepsaná Toulová,
paní matka jejich milá, po sobě pozuostavila, bratrské a
sestrské porovnání, smlouva a snešení - jest se stalo,
jakž poznamenáno stojí: Předně a nejprvé podle znění
dotčené paní Anny kšaftovního nařízení duom u toulu
řečený staršímu bratru J etřichovi v snesitedlném upřim- •
ném trhu, jmenovitě za 2500 tolaruov míš., každý za
BO gr. bílých nebo 70 krejcaruov počítaje, jsou propustili, postoupili a odevzdali. Kromě toho toliko, jestliže
by on J etřich a jeho dědicové téhož domu déle drželi
nechtěli, ale od něho upustiti umínili, nebo že by se
s týmž domem buďto v času krátkém nebo prodlouženém
jaká proměna státi mohla, ze oni Kliment a dotčená Anna,
bratr a sestra, spolu s dědici svými k němu přirozený,
nálditý, dědičný podle obyčeje země přístup všelijak
napřed míti a týž duom spolu s příslušenstvím jeho
v trpělivé cenč a záplatě zase ujíti, sobě osvoboditi právo
mají.
Druhé s strany hotovosti, co a jak mnoho se po
smrti dotčené paní matley jejich našlo, též co se jich tří
bratruov a sestry posavad nerozděleným hospodařováním
společně jest shromaždilo a přispořilo, item co ještě vin
ye sklepě a v handli pozuostává, to všecko tak v hromadu pojato a toho všeho v jedné sumě-se nachází za

576

XXVI. V ulici Karlově. -

Č. p. l80a.

A když tak hotovost taková k sumě nadepsané za dum položené se přičte, učiní ty obě dvě pošty
3593 tolary.
Třetí, kdež již po smrti předjmenované Toulové,
paní matky jejich milé, někteří dluhové se nacházejí, ještě se z nadepsaného statku zaplatiti musejí. Item vnučce
její Anně Mariji, kterouž nahoře jmenovaná dcera její
Anna s manželem svým někdejším Jakubem Koberem
mladším řádně jest zplodila, podle znění nadepsaného
kšaftu, když by ta k letuom svým rozumným a dospě
lým přišla, také dvě stě tolaru ev jest vymíněno, kteréž
z statku nerozděleného se vzíti musejí. A tak statku sečtěného pozuostává mezi dva bratry a sestru k rovnému
podělení tři tisíce jedno sto padesát tři tolary, což když
se na tři díly rozvrže, náleží jednomu každému na jeho
díl 1051 tolar.
Čtvrté, poněvadž již častopsaný Jetřich duom ten
spolu s hotovostí, dluhy, víny a co tak jistého a nejistého jest, všecko pospolu na sebe jest přejal, kterýž také
bratru a sestře své každému díl jeho vydati jest povinen,
protož dále smluveno jest, co se vypravení bratra jeho
Klimenta dotejče, tu on Jetřich se jest uvolil jemu po
vy konání a zavření této smlouvy na hotových penězích
sto tolaruov k jeho potřebě a každodennímu vychování
sloziti a dáti, nebo vyčísti a sám s ním o pozuostávající
sumu bratrsky se umluviti. Anně pak, sestře své, tolikéz
jest připověděl k těm 140 tolarum, kteréž prve jest vyzdvihla, dáti ostatní peníze. - Jenž se stalo v Praze
v outerej po Laetare 1589. - V juxtě: Anna Rohovládová, Jetřicha sestra, k vrchní smlouvě psaním svým, jehož dalum v Poděbradech v střed~ po Proměnění P. Kr.
89. se přiznala.
32. 1594, 22. srpna. Tamtéž. Kliment Mikuláš
od toulu přiznal se, že podíl po otci i matce jemu náležející od J etřicha Mikuláše, bratra svého, přijal.
33. 1598,23. září. Rukop. č. 2148 f.15. Ve středu po
sv. Matouši stalo se srovnání mezi ryt. p. Zikmundem
Sluzským z Chlumu a p. Jetřichem Mikulášem z Toulu
o zídku příč~í mezi jich domy, a studnici při ní takové
porovnání: Ze p. Zikmund s buducími svými tu zídku na
svuj vlastní groš dáti zbořiti a zase v nově zídku tenčí
tříčlvrtní udělati a tou zídkou ze dvora p. J etřicha pul
lokle k soběp. Sluzský ustoupiti má a potorn tu zídku
na vejš, jak se jemu p. Sluzskému k jeho potřebě stavěti
viděti bude, dáti stavěti, tak aby toliko zlab p. J etřicha
s jiných jeho střech spád, jak pryý, míti mohl. Co se pak
studnice dotýče, té společně aby užívali, že bude moci
p. Sluzský k ní z domu svého dvíře a v ní okovy i také
pumpu zdělati a takovou studnici, bylo-li by potřeba, buď
cizením neb okovu opravením i jiné potřeby k ní náležející, na společný náklad to učiniti povinni jsou. A co
se druhé příční zídky dotýče vedle kulny z druhé strany
studnice, ta p. Zikmunda vlastní jest - .
34. 1608.
Rttkop. Č. 1066 f. 401. (Zpr~vy
s strany šarvatky před Toulovic.) :Martin Herynk v Zelezný uL bytem: Poslal p. J etřich od toulu, že tam taková šarvatka, že se sekají. Potom my tam běželi, co
sme ,mohli nejrychleji. Když sme tam přišli před Toulový,
mnoho lidí tam stálo a dva na koních. Já sem řekl: Páni,
což to, což to? s pokoj. A potom nám zprávu dali o jednom, prej ten nejvinnější jest, počátek šarvatky. Kázali,
abychom ho dali do vězení. Vzali sme dobytej rapír od
něho a byl by mezi námi jednoho probod, než sme mu
rapír vzali. A když sme ho do vězení vzali, hrozil vždycky, že se pomstí. - Jan Létal: Příběh' sem naposledy
po svejch tovaryších před Toulovic. Tak sláli tu s doby-
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tejma kordy. A tak my díme: Pokoj, páni milí, co tu
činíte a co sobě provozujete. Páni dva stáli na koních.
Tak sou pověděÍi, ze by ten jistej, kterej jest do vězení
dán, nejvinnější byl té šarvátky - .
35. 1616.
Rukop. é. 4?6 f. 18? a 189. Mandalena Toulová oznámiti dala, že paní Sluzská jí nějakou
zíďku stavěti dá. což jí na ublížení jest, žádajíc obstavuňku díla a Doíl1lání jí ke dni čtvrtečnímu. Povoleno
k obstavuňku 'díla a má .puhon ke dni čtvrtecnímu k hodině 12. p. Sluzské odeslán býti.
Uroz. paní AlZbětě Sluzské ze Vchynic a z Tetova,
paní nám v dobré přízni laskavé, puhon o paní Mandalenu Toulovou. Službu svú i zdraví a jiného všeho prospěšného od P. B. V. Mti vinšujeme a žádáme. Slovutná
paní Mandalena, pozustalá vdova po dobré paměti p. Jetřichovi Mikulášovi z Tonlu, měštčnínu a radním St. M.
Pr., maje vstoupení před nás do úřadu šestipanského,
sobě stížila, kterak byste se v některých příčinách gruntu
jejího ujímati ajej k sobě přivlastňovati chtíti ráčili, k če
muž že by na skrácení spravedlnosti jí náležité povoliti
nemohla; zadajíc nás, abychom to \. Mti v známost uvedli.
Kdež my žádosti její slušné povážívše, ani také žádnému
práva zastříti nemohouce, V. Mti to podle práva a zřízení
zemského v známost uvozujíce, té naděje jsme, že dá P.
B. dne čtvrtečního po památce sv. Vavřince, ll. Augusti,
nejprve příštího v hodin 12. na celém orloji při úřadě
šestipanském na rathouze Stal'. M. Pr. se postaviti neb
na místě V. Mti plnomocníka s plnou mocí odeslati a což
sobě dále tálO paní Mandalena za stížnost do V. Mti povede, doslechnouti poručiti ráčíte. My na jiném nejsme,
než jednomu každému v jaké kolív příčině volnosti práva
uděliti. S tím V. M. v ochranu boží poroučíme. Datum
v outerý po památce Proměnění P. Kr. 9. Augusti 1. 1616.
(1'. Mandalena Toulová s ur. paní Alžběto", Sluzskou
ze Vchynic a z Tetova.) Od paní Mandaleny: Ze jest se
dožádala obeslaní, dala čísti smlouvu, jakož na onen čas
tato smlouva jest se mezi p. manželem této paní stala a
p. Sluzským, kteráž k utvrzení pi'išla, takže maje p. Sluzský lak i paní po něm vedle K 50 tak sc zachovati, stu"
dnu cíditi, zeď vyhnati, toho jsou - neučinili, a poně
vadž pro nedosti učinění té smlouvy to právo sou potratili, procež dala takové dílo obstaviti, aby paní Sluzská
žádných dveří nedělala, studnice neužívala.
36. 1617, 16. ledna. RllTwp. č. 2205 f. 380. My
purkmistr a rada Star. M. Pr. známo činíme - že paní
Lidmila, manželka p. mistra Jiřika Matheidisa, měštka naše
_ dala vy svědčiti - kšaft paní mateře její nejmilejší,
někdy paní Magdaleny, pozustalé vdovy po slovutném p.
Jetřichovi Mikulášovi z Toulu, měštěnínu a spoluradním
našem - ten a takový: Ye jméno - . Já Magdalena, po
dobré paměti p. Jetřichovi Mikulášovi z Toulu - osiřalá
vdova, jsouci v nedostatku zdraví svého - toto pořízení
činím: Dum můj, v němz bydlím, slove u toulu, se vším
_ jako tak~ krčmu v Přílepích, dvorcc d,va na Břevnově,
zahradu na Spitálsku,vinici s polem v Sark:ich, chmelnici v Košířích - Lidmile, dceři mé milé, p. mistra Jiřího Mathiadesa z Častolovic manzelce, Annč aJ etřichovi,
dětem jejím s týmž p. mistrem Jiřím, zetěm mým splozeným - po mé smrti - dávám - . Nadto vejš na památku mou 400 k. m. odkazuji na mém domě u touluv
řečeném k záduší M. B. nad louží, aby vždyckny na témz
domě, buď že by kdy k prodání přišel neb ncpřišel,
400 k. zapsány byly, z nichz však aby každého roku
místo ouroku 20 k. m. platu k dotčenému záduší se odvozovalo. Z takových pak dvadceli kop aby p. faráři za
rok 12 k., žákum 2 k., zvoníkovi kopu a ostatních pět

kop na světlo n a o I t á ř od ne b. p. Je tl' i cha n á k 1 adem spravenej, dávány byly [V juxtě:, O tento artykul jistá smlouva jest uciněna.] Václavovi Sichovi, řezníku
a bratru mému, 200 k. m., Václavovi Mikulášovi po nebo
p. Jdřichovi z Klimenta, pratra vlastního, pošlému synu,
200 k., po Vad-incovi Sichovi, bratru mým y městě
Chlumci 50 k. m. - Stalo se v středu nazejtří po sv.
Františku, 5. Octobris. 1616. - Aclum 16. Januarii 1617.
37. 1617, 27. ledna. Ru/wp. č. 2114 f. 215. Mistr
Jih j'l'1athyades vzdal jest všechen statek svůj Lidmile,
manželce své. Zase táž Lidmila vzdala jest ten týž všechen statek téhož p. mistra, k tomu dum svůj II toulův
ténluž manželu svému.
162ó, 4. září. RuTwp. č. 2206 f. 46. (Kšaft Ji1l"0 ?llathyadesa od touluv.) Ve jméno - . JáJiři Mathyades od louluv, měštěnÍn St. M. PL, znamenaje, kterak
P. B. všemohoucí tohoto casu v rnorovou ránu na lid
zhusta připouštěti a z tohoto světa nenadále časnou smrtí
vytrhovati rád, tehdy kdyby i mne P. B. všemohoucí také z tohoto světa povolati ráčil, aby po mé smrti o dum
a statek milj žádného nedorozumění ani právního zaneprázdnění potřebí nebylo, jsa rozumu zdravého a paměti
dobré požívaje, toto pořízení a kšaft činím: Předně duši
mou P. B. všemohoucímu v ruce jeho svaté odevzdávám
a poroučím, silnou víru maje v J. Kr. pánu a spasiteli
lllénl, že ji ráCí v svou milostivou ochranu yzíti a v po~
čet volených svejch svatejch do nebeského království při
jíti. Dům pak můj, od starodávna slove u toulu, jako i
domček v klášteře Slovanským v Nov. M. Pr., při tom
všechen - statek - Anně, manzelce mé milé, pro její
ke muě věrné a manželské chování, a Al:i.bětě, Kateřině
a Lidmile,. s ní splozenými dcerkami, jako také i tomu
děťátku, kterél pod srdcem svým nosí, kdyby jeho P. B.
nicil na světě zanechati a k zrostu dáti přijíti, též Anně
a :'vrandaleně, dcerám mým po předešlé manželce mé Lidmile zustalým, všem spolu společně k rovnému mezi ně
podělení odkazuji a dávám. Však na tento a takový zP,'lsob: aby Anna, manželka má milá, nad těmi dětmi všemi
maleřskou mocnou poručnicí až do zrostu jich, polmdž
vdovské stolici zustávala, byla. Pakli Ly slav svůj
proměnila, tehdy tu teprv ten a takový všecken
stalek na rovn)' díly má býti podělen a ona s svým dílem i:initi a vládnouti moci bude podle své líbezné vule.
Aby pak v tom zádn)' mejlen nebyl, ze ten a takový v-šeckcn statek od rodicúv předešlé manželky mé pochází, ze
jsem já po dobré paměti rodičích mých i s tím podílem,
který na mne po bratru mém minulých dnův z tohoto
světa sešlým připadl, do tohoto statku přes 2000 k. m.
vnesl, a Anna, nynější manzelka má, přes 1500 k. m.
tak žádné křivdy dítkám mým Anně a Mandaleně nečiním.
Nic méně aby vždy nějakou památku neh. paní
l\Iandaleny od toullll', paní báby jejich, měly, obzvláštně
jim nad jich podíl po 100 k. m. odkazuji. Z loho
pak všeho statku do kláštera sv. Anny v Sl. M. Pr., poněvadž tn tělo mé odpočívati má, 150 k. !ll. vydají. Stalo se 4. Septembris 1625. (Vysvědčeno :24. lisl. t. L)
1627, 5. června. Rulw p. č. 2114 I 360. Anna,
pne Mathyadegová a již nyní p. Tomáše Olivira manželka,
oznámila, že jest připustila k dílu svému, klerýž má na domu u toulů po dobré paměti p. Jiřím Matbyadesovi, pře
dešlým manželu svým, zllstalému, manžela svého milého.
~~
1637, 23. března. Talu/liž f. 528. Anna 11arie, prve
Olivirová již p. Mikuláše Sartelle z Hohenrotu manzelka, phpouští ku polovici dílu svého v domě u toulu téhož manžela
svého.
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Číslo pop. 179.
(Dum u Kryštoforu.)

* 1406, 20. února. RullOp. č. 2101 f. 90. Hannus
Sachs cultellator exsolvit I S. C. erga Dorotheam, relictam
Dle Coler, pro VrrI s. super domo sua. Act. sabbato ante
Mathei ap.
1. 1444.
Rukop. Č. 90 f. 92. Elsska, relicta
olim Nemluve, nunc vero conthoralis Cristofori.
2. 1468, 27. ledna. Rukop. č. 214l f. 167. Postquam Elsska, Cristophori braseatoris conthoralis, ab hu·
manis intestata decessisset, ex tunc prescriptus eius maritus patefecit, quomodo prefata uxor sua dl/m ante anno·
rum aliquot iam eíapsa volumina languendo corpore se
sperasset defuncturam, domum ipsius propriam inter Tobie ad faretram et Conradi Kroncher utriusque situatam
sihi delegasset - . Act.fer. llII. post Convers. s. Pauli.
3. 1469, 19. ledna. Tamtéž f. 205. Facta est pactacio racione matrimonii inter Cristoforum braseatorem
et Janam, viduam de Liban, huiusmodi, quod Jana dotat
XXX S. gr. marito suo, viceversa Cristoforus nomine redotacionis dedit coniugi sue domum inter domos Tobie
ad faretram et Conradi Kroncher, isto adinncto, si cop.tinget Cristoforum sine liberis, priusquam Janam, vita excedere, ex tunc substanci a eius in ipsam Janam devolvetur. Si vero liberos ex ea genítos reliquerit) ex tunc Jana
equam cum liberis porcionem habere debebit. Act. [er.
V. post Antonii.
4. 1488.
Rukop.é. 2106 f. 241. Anna, relicta Cristofori.
5. 1516, 12. února. Rukop. č. 2108 f. ľZi. Tan
švec a Marta k. d. vedle domu Jiříka Dřela a Jiříka od
touluov od p. Jiříka od veže za sto a za deset k. gr. pro
Act. fer. III. in carnisprivio.
6. 1ó19, 19. ledna. Tamtéž. Kdež jest byl koupil dnom Jan švec u Kryštoforno od p. Jiříka od věZe,
i nemoha ho plátce býti vzdal jej témuz p. Jiříkovi. Ac!.
feL lIlI. ante Fab. et Sebast.
í. l520, 12. cervence, Rukop. č. 2109 I 125. Václav Chalupa a Johanna k. d. mezi domy někdy Jiříka od
toulll a Jiříka Dřela obostranně, od Jiříka od věže za
CXV k. gr. pr. Act. fel'. V. ante l\largarethe. (Zaplaceno
r.

153í.)

8. 1554, 18. července. Rttlwp. Č. 21ľZ f. 30?
Ondřej Stanoš tobolář k. d. od Anny Chalupové, Jana
sL, Jindřicha, Jana ml. a Martina, synuov někdy Václava
Chalup)', za CC k. gr. č. Act. fer. lIII. post Divis. ap.
9. 1580, 18. dubna. Rukop. č. 2122 ;: 321. Stal
se jistý oučet mezi Tanem Vorlem, sirotkem a synem nč
kdy Ondřeje Vorla toboláře, léta majícím, z jedné a p.
Martinem " domu Vilímkovic jakožto poručníkem nad týmž
Janem a Annou, sestrou jeho, též statkem po předčece·
ném Ondřejovi tobolářovi otci a Lidmile, mateři jejich,
pozuostalým z strany drubé o spravedlnost dědickú. Dům, kterýž jest někdy Ondřej tobolář za 400 k. m.
koupil v sumě 400 k. gr. m. jemu Janovi se postupuje.
Ac!. fer. II. post dominicam 11isericordias.
JO. ló83.
Rttkop. é. 1060 J: 354. (Svědomí
mezi uroZ. p. Jakubem Menšíkem z Menštejna, hejtmanem nejv. purkrabství Pražského, na m;stě Tomáše Tře
bonického, služebníka uroZ. p. Viléma z Rožmberka, a Janem Vorlem, měšťanem St. M. Pr.) Václav, holomek od
ouřadu nejv. purkrabství Pr., svědčil: V outerej svatodušní
přišel sem s p. hejtmanem naším do domu Jana Vorla aJan
Vorel seděl před domem a p. hejtman ho zavolal a řek,

73

578

xxvi.

V ulici Karlově. -

XXVI. V ulici Karlově. -

Č. p. 179.

Pane hospodáři, podte sem maličko. A on jest hned s p.
hejtmanem šel. P. hejtman řek: Pane hospodáři můj milej, já z poručení pána mýho sešel sem do domu vašeho,
abych přezvěděl, co jest se včerejšího dne stalo s strany
Tomáše Třebonického, slUžebníku pána mýho, a Kateřině
šmukýřce Klaudiusové. On jest Jan Vorel odpověděl: Jest
tak, že sem to p. hejtmane učinil, litujíc já jeho Klaudiusa.
A vím, co jest se ona Kateřina dopustila cizoložstva s Tomášem Třebonickejm, a druhý, obávajíc se i za ní, nebo
jest těhodná, jakž praví, že by dlouho choditi neměla.
Třetí, nechtějíc v mým domě cizoložstva přehlídati, nebo
od svejch vrchností velký poručení o to mám, což to
mohu dobře dokázati jedním sousedem a jednou sousedou tobolářk"lU. A on jest p. hejtman se jeho optal: Vi·
děl.li si pak takový skutek nenáležitej anebo přivřeli sou
ty dvéře za sebou? A on jest pověděl Jan Vorel,. že jest
neviděl nic zlýho a ty dvéře že jsou zavřeny nebyly, než
já sem je přivřel a dřevem podepřel. P. hejtman hned
se k Vorlovi domlouval, proc jest takový posmíšek směl
učiniti Tomášovi a Kateřině šmukýřce a tak manželstvo
smíš rozvozovati? A on Jan řekl: Přivřel sem, ale n~mínil
sem tak a on jest hned zlý slova dával a u sebe rapír
měl a já sem odevl'íti nesměl, neb jest mi se prvé v mým
domě přihodilo, že mně zabíti měli. A tak jest tu prosil
p. hejtmana, aby mu to v dobrý obrátil, podávajíc mu
ruky, několikráte opakujíc, ze sem já Clověk mladej a taky chci naučení bráti. A p. hejtman jest mu velice domlouval, že je to učiniti směl, neviděvši nic zlýho, jakž
sám praví. A on jest předce prosil, aby mu to odpustil
a v dobrý obrátil, podávajíc p. hejtmanovi ruky. A p.
hejtman ruky taky mu podal a pověděl mu, vaby o tom
věděl, že mu to tak lechce váženo nebude. Sli sme odtud z domu.
Eliška Gešpergerová svědčila: Jrc nebyla doma, byla
sem u stoličkářů (č. p. 171-1.) před domem a pacholík
šmukýřuov přiběhL Já se ptala, co je mu, a on pověděl,
že paní zavřeli, a já řekla: V hrdlo lžeš, a já s tím pacholíkem šla dbmů a když sem přišla, stáli v komoře
Tomáš a hospodář. Než já sem nic neslyšela, co sou
mluvili, neb sem tehdáž domů přišla. A Tomáš šel potom domů a hospodář stál na schodích a já sem se jeho
optala, měli sou pak co spolu činili? A on hospodář řekl:
Bezpochyby, když sou se k tomu strojili. Já běžel pro
sousedy a hospodář potom pravil, co mi ona neudělala
lotrovský kus. Já se ptala, jakej vám udělala lotrovský
kus? A on pověděl: Vondyno mi nadala šelem. Já jemu
řekla: Medle, p. Jene, nepovídejte p. Klaudiovi, když při
jde u večer domů, neb on by ji asi zabil. A on řek, že
poví, nech s jinejmi mužmi nemívá činiti. Tá mu řekla,
aby šanoval, co ona pod svejm srdcem nese; a řekl, že
by se toho mělo víceji státi nežli dnes, že nemohl se
k tomu přitrefiti. A druhej den přišel hejtman z . ~mku
sám druhý i ohledávali, kde jest je hospodář zavřel - .
Potom šla sem do komory k ní a ptala sem se, měla· li
jest co činiti s Tomášem, a ona se přísahala k P. B., že
s ním neměJa nic činiti a že nevěděla, aby on tam byl.
Jakub Staif: Já byl sem u Klaudiusa šmukýře. Poslal
sem pro Martina vostružníka a od něho žádal, aby mu
věrnou pravdu pověděl, jak sou se ty věci dály. I řekl
Martin, že jest přede dvdmi stál a hospodář ho ujal za
rameno a jej do svého domu vedL I optal se ho Martin,
co by chtěl a co by měL I řekl, že jest dva ptáky lapil.
A nadto řekl, že jesti šmuk)iře ženu s písařem zavřel.
1 řekl na to: Co ste učinili? A v tom hospodář dřívím
je založil a nůž do prken vrazil k tomu dříví, aby se neBklouzlo.
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Jiřík Waybmansdorfer: Já a Jakub Štaif byli sme
u Klaudiusa v jeho pokoji a Klaudius poslal pro j'l'Iartina
a jakž přišel i optal se jehoJ jak jest to šlo s jdlO zenon, aby pravdu pověděl. Ze jest je hospodář zavřel a
hospodář že jest k němu přiběh, aby k němu hnedky
přišel, takže se Martin ulekl a zeptal se ho. co by to
bylo. A hospodář že jest oznámil: Já sem dva, ptáky lapil. A Martin se optal: Kdo sou. A on řek: Smukýřova
žena s písařem. A jak:/; Martin přišel, takže sou dvéře
šroubem zavřeny byly, a hospodář vzavši některý dřeva,
dvíře nima zapřel. A hospodář že jest poslal taškářovýho
pacholík a pro rychtáře. TaH Martin začal: Ej, vy nic neuděláte dobře. A Martin svého pacholíka spěšně poslal
za tím druhejm pacholíkem, aby pověděl, že rychtáře nemůže najíti. Takž sem já proti Martinovi, že hospodář
pravÍ, že jest nezavřel, než že sou sami dvíře zavřeli, a
když jste přišli, že jesti je teprva zavřel. A Martin zase
počal: Není tak, když sem já pfišel, a hospodrcř jest je
prvý šroubem zavřel a když sem přišel teprv a některý
dřeva podepřel.

dělí

Kateřina Marková, vačkářka: Když jest bylo v ponsvatodušní vo nešpořích, poslal p. Jan Vorel pro

manžela mýho pachole, prosíc pro boha, aby k němu
přišel a že jest toho velmi pilná potřeba. Ale nechtěl pověděti, CO se tam děje. A já sem mu jíti nedala, že jest
ten den krev pouštěl, seděl s dobrejmi přátely za slolem,
řekši mll:
Nechoď, můj milej Marku, nevíš. co se tam
děje, ty rukou vládnouti nemůžeš. Nech,· já půjdu tam
sama a zvím, co se tam děje. I šla sem tam sama i ptám
se: I p. Jene, jaká jest toho potřeba, že jste pro mého
muže poslali? A on jest mi za odpověď dal: Z té příčiny,
že žádného souseda sem najíti nemohl, co sem se nabě
hal. A jest jednostejná, poněvadž jste vy přišli. Oznamuji
vám, že jesti písař p. hejtmana zámku,
jest se zavřel
na záchodě s manželkou šmukýřovov, a já co sem ty
sousedy vobíhal, ještě odtad nevyšel ani ona. I přivedl
sem sebou p. Martina vostružníka. I poněvadž sou ven
nechtěli vyjíti, i přivřel sem je dřevem lípovejm. Nu, pohleďtež paní Kateřino, jestliž to věc spravedlivá, aby on
se tam s cizí ženou zavírali směl. A on jest n1U za od~
pověd dal v tom záchodě: Ty si kep a blázen. A on jest
pro právo posílal i nenašel je. A sem ho prosila: :Vlůj
milej p. Jene, prosím vás pro P. B., necinte jim ty hanby, neb jest on mládenec a ona jest manželka, pro manžela jejího propuste jc ven. A on jest nechtěl, že Tomáš Tře
bonský písař u sebe měl rapír. A co ste chtěli, abych já
Jeho propustíc, on mně škodu ucinil. A já sem mu řekla:
Pane Jene, dovolte, slibuji vám za všecko. A on jest pověděl: Poněvadž sem pro vás poslal i vám toho povoluji;
jedny, ať já škody nemám. A já sem na něj zavolala:
Mládenče, máš·li co u sebe? A on odpověděl: Mám rapír. Chceš·li mi jej dáti? A on pověděl: A já dám. A já
sem pO;éodevřila dveří maličko, jedny, co sem mohla ruku
strčiti. Rekla sem mu: Podej mi toho rapíru. A on jest
mně ho podal. Dala sem jej tobolářce schovati, pokojnici domácí. Ptám se jeho: Máš·li ještě tulicn? On pravil, že nemám. Ptám se jeho: Chceš·li ještě pokoj zachovati a já tobě vodevru. A on sliboval za všecko, ze chci
vám pokoj zacbovati. A já sem řekla mu: V jmíno boží,
já vám vodevru. I odvalím toho dřeva a p. Martin mi
pomáhal. I viděla sem, že Kateřina šmukýřka v záchodě
seděla, i počala plakati. A já sem jí řekla: Vslaii a jdi
do pokoje, však muž tvuj jde domů.
Klaudius šmukýř svědčil: Po svátcích svatodušních
chtěl sem jíti na procházku s manzelkou svou a má žena
sobě žalovala, že jíti nemůže. A potom sem jí rekl, aby
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doma zuostala, až bych se zase navrátil. Potom sem při
šel don:ův ~~se, takž ~.al::znu, m~u ženu ana pláče a ptám
se, co Jest Jl. Odpovedela, ze Jí bolí hlava. A já řekl:
Pod, já půjdů s tebou na procházku k mateři. I šel sem
ku ptáku, kde ptáka stříleli na procházku. A na druhej
den pak ráno, když sem ven z domu vyšel a po dvou
hodinách zas přišel s~m zase domův, naleznu hospodáře
na UhCI nedaleko od Jeho domu stojícího; zavolal mne:
1'. Klaudy, věru já nepreji vám toho, včera se jest stalo.
ze sem vaši ženu nalezl s Tomášem písařem z zámku n~
záchodě; zavřel sem je a dobrými lidmi sem to obvedl.
Martin vostružník byl při tom. A já sem řekl: Proč jste
je nedali do šatlavy vésti? A on řekl: Však sem pro
poslal, nemohli rychtáře najíti. Na to sem já
P. hospodáři, jak se pak to stalo? A on řek: Já
věru vám toho nepřeji. Potom sem já řek: P. hospodáři,
však sem já svou ženu poslal k mateři. O pane Klaudy,
nešla jest k mateři, oni se spolu potkali na mostě a šli
zase zpátkem. To jest mi hospodář všecko tak mluvil. Na
druhej pak den po témž třetím dni tu sem já poslal pro
Martina vostružníka i přišel jest ke mně a u mně byli
dva muži. A Martina sem žádal, aby mi pravdu pověděl.
jak jest se dálo. To jest mi oznámil: Tu sem já při tom
nebyl, když jest je hospodář zavřel, ale hospodář jest ke
mně přiběh a řekl: Podte, poďte, poďte; lapil jsem dva
páry ptáků. A vostružník: Kdo, kdo? Ale šmukýřku, šmukýl-ku! .A tak že jesti šel a spatřil, že jest dvíře nalezl,
že Jest Je hospodář byl zavřel s šroubem a dřívím že jest
je podepřel. Ven jich pustiti nechtěl, až Tomáš svůj' ra·
pír ven vydal.
ll. 1583.
Rukop. Č. 1136 f. 63. V outerý po
sv. Trojici p. Jakub Menšík z Menštejna na místě Tomáše
Třeboňského obeslav ku právu Jana Vorla vinil ho z toho,
že v outerý svatodušní 1. tohoto, když se Tomáš do domu jeho Jana Vorla zahodil a data necessitate operis naturae v místo tejné všel a Kateřina, Klaudiusa šmukýře
manželka, nevěda o něm v též místo za níru vešla, tu Jan
Vorel nenáležitě na něho sáhl, jako by skutku cizoložného
se dopustil, těžce jeho pustil zavázav ho prve pod ctí a
věrou, aby se zase II něho třetí den postavil, nemaje toho Jan Vorel učiniti. Proti tomu od Jana Vorla za odpo"čd dáno: Aby se toho čeho dočiniti a dopustiti jměl
proti Tomášovi, coz by se k nepoctivosti jeho vztahovalo
tomu zjevně odpírá a jeho Tomáše v ničemž nenaříká:
Než oznámí, co se ten den zběhlo. Nemaje on šenko\'ního domu a neviděv Tomáše jak živ, spatřil ho jíti na
záchod a po chvíli šla za ním Kateřina šmukýřka. A Jan
šetřil, co se to děje, neb tam byli chvíli, ježto tam není
BeZ jedna stolice. A vida, že se lam zavřeli, povolal
k sobě sousedův, aby v přítomnosti jejich se ptal, kdo
tam a co lam dělá, zvláště pro bezpečnost ohně.
přivedši k tomu sousedy tu je spolu nalezl.
Ale nepraví, aby Tomáš co zlýho aneb cizoložného puosobiti
měl, nýbrž vždy na tom stojí, že ho nenaříká v ničemž
zlém, než toliko se divil, co v domě dělá Tomáš. kdež
není šenku - .
.
Tu p. purkmistr a rada - vypovídají: Poněvadž se
jest to z pruovoduov vyhledalo, že Jan Vorel nemaje slušné
a hodné příčiny Tomáše Třeboiíského s Kateřinou
šmukýřkou v jistém místě a pokoji jest zavřel a jakoby
ně?o nenáležitého před sebe brali, na posměch a hanbu
JeJIch,k tomu osob některých jest povolal, ježto aby oni
co nerádného předce vzali aneb vzíti mínili, toho' vyhledati nic jest nemohlo, z těch příčin on Tomáš a Kateřina
ll~ P?ctivosti své se opatřují, takže proti ním Jana Vorla
pre cmění k žádne újmě dobré jich pověsti není a hýti
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nemá. A on Jan Vorel pro takové všetečné dočinění
své v trestání se béře a v něm se za dvě neděle držeti
má. Act. die Elisabethae.

_ 12. 1583, 13. září. Rttlwp. č. 1028 f. 186. My
Rudolf druhý - oznamujem tímto listem - že rady naše k apelacím na hradě našem Pražském zřízené na tv
od práva St. M. Pro odeslaná - akta v té při mezi slo;.
Jakubem Menšíkem z Menštejna na místě Tomáše
Třeboňského a Janem Vorlem co se svědomí ku při
vedených za příčinou titule pochybení, před právem čtění
zbraňování dotejce, pováživše toho - takto ten ortel na:
pravují: Poněvadž se to z takt patrně nachází, že nápis
aneb titul, pod kterýmžto Jan Vorel svědky své sobě zapsati dal) s žalobou ani s zaručením též i s pře vedením
se nesrovnává, z těch příčin taková svědomí od Jana Vorla
vedená a pod týmz titulem zapsaná při právě svého místa
jmíti nemohou a nemají podle práva - . Dán na hradě
našem Prazském y pátek po Nar. P. M. -. Carolus a
Waldsteyn baro. Rehoř Pátek.
13. 1584, 13. srpna. Tamtéž f. 193. Rudolf druhý
oznamujem tímto listem, že rady naše k apelacfm zří
zené - na ty - odeslaní akta v té při mezi slov.
Jakubem Menšíkem - a Janem Vorlem - zanechávají
toho ortele na témž právě - učiněného \' prvním arty kuli,
co se na poctivosti opatření - dot)iče, při své váze, poslední pak klauzuli s strany vězení témuž Janovi Vorlovi
nalezeného takto napravují a jemu pro takové jeho nenáldité a všetečné přečinění za čtyry neděle vězení se
nalézá - . Dán na hradě našem Pražském v pondělí po
sv. Vavřinci. Ferdinandus SchIik comes. Rehoř Pátek.
14. 1608.
Rllkop. č. 324 f. 443. Nájemník:
Wilhelm soustruzník, má právo městské.
.15. 1620, 1. července. Rukop. č. 2234 f. 106. Jakož Jest nebo Anna Foglová, měštka St. M. Pr., zapsala
všechen statek svůj p. Alexandrovi Rumpalovi z Kundratic, spoluradnímu St. M. Pr., proti kterémužto zápisu p.
Jan Vorel na odporu býti chtěl, pravíce se k tomu všemu
po paní Anně pozůstalému statku, jakožto vlastní bratr
její, lepší právo jmíti, i bylo mezi nimi rozhodnuti, že
p. Alexander Rumpal Janovi Vorlovi za tu všecku spravedlnost vedle odkázaných 50 k. m. ještě 50 k. m. přidá.
Item hodinky bící visuté, jeden šrejbtiš a tři kontrfckty
:olejnejJ~i barvami malovaný Samuelovi Vorlovi pak, synu
Jeho nejstaršímu, má dáti. Item Lidmile Natanaelový.
sestře jeho Samuele a dceři téhož Jana Vorla, tolikÚ

100 k. m.

Číslo pop. 118.
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Dř

el ů.)

1. i 444, 8. lÍnora. Rukop. č. 90 f. 92. Hanussius
mensalor cl Margaretha e. d. sitam inter domos Johannis
Klobasa et Elsskam, relictam olím Nemluve, nunc vero
conthoralis Cristofori erga Nicolaum Polonum pro XV s.
gr. Act. sabbato post Dorotheam.
2. 1465, 14. června, Rukop. č. 2119 f. O 6. Ve
jméno hožie amen. Já Hans řečený Kronychar, měštěnín
St. M. Pr., vyznávám liemto listem :JC že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocen jsem :JC takže duom muoj v němž
bydlím proti zahradě klášteru sv. Klimenta ležící' - mocí
tohoto kšaftu mého odkazuji Konradovi, synu mému
Acl. fer. VI. anle Viti.
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3. 1467.
Ru/wp. Č. 2141 f. 84. Elisabet, fi·
lia olim Johannis Kroncher et iam Henzel dicti Laknar
coniunx.
4. 1488, 12. srpna. Rukop. č. 2106 f. 241. Petrus
carnifex et Katherina e. d. inter domos Anne, relicte Cristofori, et J ohannis túlař erga Brigidam, Conradi conthoralem, pro XLllII s. gr. pro Act. fer. III. post Assumpt.
M. V. (Zaplaceno r. 1493.)
5. l53E>, 15. února. Rulwp. č. 2142 f. Q 6. (Kšaft
Kateřiny Dřelové.) My purgmistr a rada St. M. Pro známo ciníme oc kterak Kateřina vdova, něl,dy Jiříka Dřela
manželka, souseda naše, ucinila jest kšaft - v úterý po
Mláďátkách 1. oe XXXV - takze - duom svuoj, v němž
bydlí, - kromě zahrady - dává Anně, dceři své a Filipa postřihače, souseda Star. 11. Pro manželce - . Při
tom dále oznámila: zahradu, kterúž má za HradCany na
Pohořelci podle Kaprové zahrady ležící, tu odkázala
Kateřině, vnučce své a dceři téhož Filipa postřihace. Stalo se v pondělí po sv. Valentinu 1. XXXV.
6. 1539, 29. listopadu. Rukop. č. 2111 f. 273.
Bartoloměj soustružník koupil duom Dřelovský ležící mezi
domy Chalupy mečíře a Kočovské od Filipa jinak Tomáše postřihače a Anny m. j. za CXXV k. gr. č. Act. sabbato post Katherinam.
7. 1541, 12. září. Tamtéž
318. Martin Šípař a
Voršila k. d. Dřelovský od
soustružníka za CC
k. gr. č. Act. fer. II. post Nativitatem M. V.
8. 1563, 7. října. Rulwp. č. 2118 f. 59. Martin
Šípař z Dřelova domu· nemoha pro nedostatek zdraví svého osobně v radě státi, dožádal se jest, aby k němu ně
které osoby páni vyslati ráčili. - Kterýmžto - vuoli
sepsanou podal : Já Martin, měštěnín svobodný v St. M.
Pr. a obyvatel v domu, jenž slove u Dřeluo <lC V. M.
mnohovzáctné poctivosti p. purgmistře milý a V. 1\1. milí
páni! Předkem V. liHem od P. B. všemohúcího žádám
dobrého prodlúženého zdraví, i také šťastného panování.
Při tom V. Mtf p0níženě prosím, jako člověk prostý, že
mi v tom za zlé míti neráčíte, nemoha sám osobně pro
nedostatek veliký zdraví svého před V. Mti přijíti, podlé
zpuosobu a řádu dobrého na V. M. žádost svou vznáším,
ze mi toho dopříti ráčíte, ze tuto mou vuoli poslední a
společné snešenÍ s Voršilou, manželkou svou milou, ale
již v letech sešlou, v knihy města tohoto vepsati, vložiti
dopustiti ráčíte, a to takovou vuoli, že já jí Voršile, manželce své, všeho statečku svého - mocí tohoto zápisu
postupuji a dávám. Předkem domu, kterýž leží v Nozíř
ské ulici, jenž slove u Dřeluov, vedle nebo Vondřeje toboláře a z druhé strany vedle Marty Strakový, a též
chmelnici jdouc k Košířuom, lezící vedle p. Pavla Silvestra, a tak i jiný statček všecken - . Však z toho statku
Voršila povinna bude vydati předkem Kateřině, mé dceři,
jestli že by se vdala, X k. gr. č. a Regině, druhé dceři
mé vdané, též aby vydala X k. gr. č. - A P. B. za to
vším dobrým V. Mtem račiž býti hojná vod plata. Jenž
jest dán a psán ve čtvrtek po sv. Františku 1. LXIII.
9. 1564.
Rukop. č. 1048 f. 13~ (Mezi Matoušem cervenkou rukavicníkem a Tomášem Stětkou.) Donát kolovratník svědčil: Tomáš Štětka, který jest z Novýho Města vypovědín, kdyz ho vypověděli, přišel do našeho domu a Brusinka ho přechovávala v komoře na tajden nebo víc. Potom podnapivši se dobejval se k nám
a my duom zavřeli. I nemohli sme toho trpěti, šli sme
na zejtří ku p. Vilímkovi a pán přišel potom k nám do
domu a on jest tam byl; i vyslyšel pán zalobu z obú
síran a zapověděl mu duom a on přes to předce šel.
Stalo se to v neděli večer, seděl přeJ mým krámem a já
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sem o něm nevěděl, slyšel mně v světnici nahoře i bekal na mne. Já vyhlídše z vokna, kdo to beká, a Brusínka s ním v dole seděla, i neřekl sem mu nic, za"řel
sem vokno. J\Iatouš po ~alý chvílce přijde ke 'mně do
světnice a řekl: Donáte, ty pravíš, že sem já tobě konev
\lkradl? Já řekl: Kdož tobě to pravil. Prej, Brusinka.
Rekl sem:. Slyšel.lis od někoho více, pověziž jí tak, ze
ona klame. I řekl sem: Poseď vedli mne a napíme se spolu.
A on pověděl :Pujdu jedny na potřebu, přijdu já hned
zas. I šel k Štětkovi dolu. Tehdy jsou se spolu vadili, já
zkřikl: Matouši, poď nahoru, nevaď se s ním. A bylo to
již po čtrmezcitmý hodině. Než kdo je začal nejprv, toho
já nevím, ale že Matouš skočil přes strouhu na druhou
stranu s dobytým kordem, to sem viděl.
Barbora tobolářka: Já sem ležela na posteli, když
jsou oni se hadrovali, nevěděla sem o ničemž . a jeho
manželka křičela. Já se domnívala, že hoří; a když sem
přišla před duom, on již ležel na zemi. Kdyby nebylo
P. B. a paní Toulový, že přinesla svíčku, byl bl' se v svý
vlastní krvi utopil. Potom nebyl, kdo by šel pro barvíře,
až sem naprosila Jana truhlářova, šel se mnou, barvíře
sme přivedli a on vždycky omdlíval a IdeI za umrlého
skoro dva dni.
Mandalena Donátová: Když jsou Štětku z Města Novýho vypověděli, v tom jest přišel do domu p. VyHmka;
p'·echovávala ho Brusinka víc než .tejden. Kdy, bylo v tll
středu před Božím Tělem, tehdy on užravši se sedel pl·ed
domem a tobolářovic kuchařka zamkla k hodině na noc;
tehdy jest on lál hauebnejm jazykem. Já sem šla s mejm
manželem ležet, tehdy on mi nadával kure v a manželu
mýmu lotru; my mu dali odpověď, že my kHce nemáme
a odevříti nemuzem 1 než tobolářova knchai:ka; a on takovej vejboj učinil i pověděli sme mu: Všaks sobě zde
nenajal, dejž nám pokoj. Potom nazejtří den Bozího Tela
šli ku pánu žalovati a pán phšel, jemu jest duom zapopověděl. Pak přes to jest Stětka chodil a tu neděli po
Bozím těle sváda jest se stala; bylo již po ctrmezcitmý
hodině, když jest uslyšel manžela mýho, tehdy na něj
Štětka býka!. Polom manžel můj ryhlíd z vokna, kdo to
na něj býká; tehdy Brusinka stála proti voknu manžela
mýho i neřekla mu níc a on jí taky. Po dobrý chvíli při ..
běhl Matouš do pokoje mýho, tak pověděl: Donáte, pravíš, žeť sem konev ukradl. I řekl mu, kdo praví a on,
prej Brusinka praví; pověděl manzel můj: Slyšel-lis od
koho jiného? On prej, neslyšel; řekl mu, nu neprávěf
mluví. Potom po dobrý chvíli Matouš sběhl dolu, v tom
se jest ta zlá vůle stala, láli sobě, ale nevím, co, a manžel muj řekl: Matouši, poď nahoru, nevaď se s ním. Pak
já sem víc neviděla.
Melichar cvočkař: Kdyi' sou se prali, již sem ležel;
a kdvz sem !dik slyšel, vstal sem a pohleděl sem z okna
dolu,' i viděl sem, ze jest Štětka proti mému pokoji stál
a zbraň do pošvy strčil, ačkoliv již tma bylo, ale blesk
od zbraně sem viděl. A již bylo víc nežli hodinu na noc.
_ Vít barvíř: K tomu sem se trefil, když jsú seděli před
Dřelovic. Matouš jest mluvil Štětkovi, ze co s ní staneš,
a on pověděl, stanu jako přítel. I řekl mu: Nestuj, dámť
tolar; odpověděl mu, ale ne BuŠtěhradskej. I dal mu ruku
Matouš rukavicník a žehnali se, řka: Zdráv spal. A šel
domu. I když šel, my s ním také až před duom, kdež
bydlí. I uhlídá Annu a mluvil s ní Tomáš a i\Iatouš vyskočíl ze dveří přes strouhu, hned kordu dobyl na něho
a ťal. až mu kord vo dláždění zakřesal. A Tomáš hned
pověděl, což nežertuje~. I dobyl k<~rdu, ranil ho.
Anna Brusinka: Sel Tomáš Stětka s Vítem mimo
duom ten, v kterýmž jest rukavičník, i vyskočil na něj
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rukavičník s kordem až přes strouhu, ihned na něj fal a
Tomáš vodskočiv: Což, prej, nežertuješ Matouši? leprva
dobyl kordu, když on na něj tak velmi sekal, až do -dláždění ťal a zrádců, lotrů dával.
Kateřina, Dřelový dcera: lI!y sme seděli před domem.
já, tovaryš a Tomáš. Kázal sobě Štětka piva dáti, pili
srnc spolu, potom šel Matouš vopilej, řekl, dobrý vecer,
i poděkovali sme mu všickni, by zdrávi byli p. Matouši.
potom řekl: Což pocta zahynula? a Tomáš řekl, málo
jest, i kázal přinésti a dal mu píti. Potom řekl: Milý p.
!vlatouši, nesuďte se, radcibuďte v dobrý lásce. A on
řekl, nechci; i řekl mu: Jáf bych tobě přál, aby sobě
na mě císařskou stolici vysoudil. A já řekla: Matouši,
domů.
A on prý, nechci, nepůjdu, neroz},azuj mi.
když se ho zeptal, kde si byl, on, prej, na Smerhově.
A řekl: Tys tam také Tomáši byl. A on: Jan sem tebe
neviděl. Odpověděl: Ale já sem tebe viděl. Nález o tom
jest v ruk. C. 991 f. 23110. 1568, 25. října. Rukop. č. 2121 f. 250. Kateřina, pozu~stalá po Jakubovi Hadušovi vdova a někdy
Martina Šípaře od Drellh dcera, přiznala se, že jest dlužna Bartolomějovi ševci XL k. gr. m., kteréž ujišťuje na
domu svém, v němž bydlí, li Dřeluov řečeném. Act. die
Crispini.
ll. 1568, 25. října. Tamtéž. Jakož jest po ně
kdy Martinovi Dřelovi a Voršile m. j. statek zuostal a
dcery dvě, Regina a Katerina, i o lakový stalek smluveny jsou takto: Předkem na jeden a první díl z grunluov položen jest dllom proti apatece, jda k mostu, mezi
domy Strakovic a Chalupovic ležící, Dřelovský řečený.
KterýZto díl Kateřina sobě jest zvolila a ujala, však tak,
Regině, sestře své, z téhož domu vydala sto k. gr.
C.
druhý p~k díl položena jest chmelnice vedle chmelnice p. Pavla Zipanského z Dražice ležící, kterúžto Regina ujala - . Act. díe Crispini.
12. 1586.
Rukop. é. 2230 f. 124. Kateřina
Dřelová, Jana Fojta kozišníka manželka.
13. 1590, 3. dubna. Rukop. č. 2112 f. 336. Z rozkázání pp. desíti soudcuov zmocněn jest Jan Pavel hodinář domu Katei'iny Drelové pro 25 k. gr. č. jemu po·
Yinných. Act. fer. III. pridie Ambrosii.
14. 1596, 4. října. Rulwp. č. 2113 j. :J.?
Zmocněny jsou Regina, Martina Paldy manželka a Mandelína,
v;astní sestry nedilný, pozustalý po někdy Václavovi Po·
tencianovi dcery, dotllu u Dřelův řečeného pro díly své
dědické po témž otci jich. Act. fer. VI post Michaelis.
(Zrušeno r. 1597.)
15. 1597, 16. května. Tamtéž f. 10. Kateřina [cukrářka], Jakuba Mence manželka k. d. mezi domy Jana
Vorla a Antonína Taxa od Kateřiny Dřelový za 750 k.
gr. č. Act. postridie Asc. d.
16. 1597.
Rtf/w}'. č. 2148 f. 1. Jakož jest
rozepře byla meZi paní Kateřinou Mencovou a p. Antonínem Taxem o zeď dělící domy jejich a týž Antonín
takovou zeď za vlastní právem sobě přisouzenou měl, ale
Kateřina M. odvolání své před p. purgmistra a pány jest
vzala. I jsou ~mluveni, že jest on Antonín jí Kateřině dovolil do zdi své vlastní paty dvě vlomiti a [v] prostředku
pilířek udělati, na týchž patách klenutí založiti, tak aby
volnější širokost v domu Kateřiny býti mohla. Nadto
vejše i do jmenované zdi má rešty ctyry, kdož se
nejlípe viděti k pohodlí jejímu moci bude, vložiti, na
těch stavení své, podlahy, zdělati, jich požívati. Co se pak
zádosti Antonína Taxa o udělání malé 110 vokýnka nad jiným prvnějším vokýnkem na dvůr Kateřiny M. cihly šíří
"'!leb zdílí dotýče, kdyz ona Kateřina své st:,vení qostaví
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a to okýnko v tom místě, jestli že by jí na překážku
nebylo, spatří, tu kdež Antonín míti chce, proti tomu
býti nechce. Však na ten zpusob, aby do téhol. vokýnka
mříži a sklo udělati dal.
17. 1602, 30. srpna. Rukop. č. 2205.f. 231. (Kšaft
Kateřiny Dřelové, jinak Fojtové.) My purkmistr a rada
známo činíme, že jest před námi kšaft níže dotčený vysvčdčen kterýžto čten byl v sobotu po sv. Barboře
1. 1601. toto jest v sobě držel: Ve jméno - . Já Kateřina Dřelo"á, jinak Fojtová, měštka St. M. Pr., - o statečku mém takto řídím: Mandaleně, dceři mé, poroučím
s jedno Iuoze šatuv pernatých, vše s povlečením a k tomu knoflíkuov dvadceti stříbrných. Item též Mandaleně
odkazuji dvacet k. m. a Janovi, synu jejímu a vnuku mému, tolikéž XX k. m. Item Regíně, dceři mé, Martina
Baldy manzelce, lIlI 1<. m. i s jejími dětmi, a tím jí
z statečku mého pro její ke mně nedcerské a nezpusobné
chování odbejvám. Item Jakubovi, synu mému, 1'0 němž
se na tén čas, kde by byl, nic věděti nemD.že, 316'/2 k.
m. - Stalo se v středu den Obětování P. M. 1. 1601.
Kterýžto kšaft k zádosli Mikuláše Linského, poněvadž
v odpor smlouvy na místě postaveno jest, jsme stvrdili.
Stalo se v pátek na zejtří Stětí sv. J. Kř. L 1602.
18. 1606, 23. srpna .. Tamtéž f. 40Z. Mistr Jiřík
Valgrisius vzdal všelijaký statek svůj Kateřině, manželce
své. Zase Kateřina vzdala jest tentejž statek Jiříkuv,
k tomu dům i jiný všechen statek svůj manželu svému.
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* 1428, 27. srpna. Rttkop. č. 2099 f· 272. \Venceslaus Czerny sutor deposuit, quod affuit cum Fogl sutore et Johanne Hrách cultellatore ultirno testamenlo,
quod peregit in lecto egritudinis Roman, in quo testamento deputavit domum suam Johanni Nestera sutori - .
Aet. fer. VI. post Barthoiom.
1. 1475, 12. ledna. Rulwp. č. 2105 f. 350. Johannes faretrator et Martha e. d. inter domos Conradi Kroncher et Johannis Skořepa aput Annam Karthuskam ct
Petrum, filium eius, pro XXXV S. gr., eo iure, quo ipsi
per testamentum olim Johannis Klobasa tenentes possiderunt. Act. fer. V. post Epiph. d.
2. 1491.
Rukop. Č. 2106 f. 301. Marthe túlařky.

3. 1492, 3. dubna. Ruhop. č. 2107 f. 10. Martha,
relicta Johanni, tlilař, resignavit domum, quam inhabitat
_ Anne, [Kočovská, rukavičnice] filie sue, et Johanni,
marito ipsius. Acl. fer. ITl. ante Ambrosii.
4. 1515, 3. července. Ruhop. č. 1128 II f. D 21.
V té při mezi Tomášem z Prosti boře, písařem menších
desk zemských, na místě syna svého, a Martinem Strakú
krajčím, kdež vinil jest jeho z toho, že jest jemu syna
jeho týž Straka zbil a lotrovsky zrani:! po zadku pod řá
dem a právem, au na něho žádné péče neměl. A nemaje
na tom dosti kamenem jeho jest se hodil i rval a jak se
jemu vidělo, s ním nakládal. Proti tomu Martin Straka
mluviti skrze přítele svého dal, že jakáž jest kolivěk ruoznice a puotka mezi ním a synem páně Tomášovým při
šla, že jest přišla z příčiny syna jcho p. Tomášova, a co
jest učinil, že jest učiniti musiL Dále mlm'ě a odpíraje,
že by po zadu jeho nebil ani také aby kamenem jeho
bW měl. Zase proti tomu p. Tomáš pravil, že ti jeho

582

XXVI. V ulici Karlově. -

Č. p. 174.

XXVI. V ulici Karlově. ujeďte sobě mater a jezte hovna.

Č. p. 174.

Což pak druhé, že by
svědkové toho neseznávají, aby z syna jeho počátek byl,
mu i na poctivost jeho sáhl, dávaje mu zrádce, když jest
neb když jsú se rozešli a již ruozno byli, on s svými tonaň před pp. staršími v cechu žaloval, že jest času povaryši že se jest zase na něho navrátil a jeho rval, bil
hnutí minulého o hotovosti a heslu věděl podle jiných,
i zranil - .
jako Bartoloměj Kaše a jiných. Proti tomu od Václava
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Ačkolivěk
mluveno, aby toho, což praví, na rynku, když sobě naň
Martin Straka seznav se k tomu v plném soudu, že jest
s Janem Polednem ukazovali, k nim nemluvil, že tomu
syna páně Tomášova bil, rval i zbil, toho jest kladl výneodpírá, čině to proto, domnívaje se, ze mu se posmímluvu, že by to učinil proto, že jest k tomu syn páně
vají. Ale aby mu zhola tak, jakž jest prozaloval, zrádce
Tomášuov příčinu dal tudy dav jemu štus nepřátelský na
dávati měl v cechu, že tomu odpírá. Než k tomu že se
potkánie, maje u sebe braň. I poněvadž z svědkuov jeho
zná, když jest o něm Martin v cechu před staršími ře
Straky zřetedlně se shledává, -Ze ta puotka první mezi nimesla krajčovského mh,vil, té noci před pohnutím již mimi po tom štusu jesti minula a v nic přišla a potom
nuli m , že v zbroji choditi jest měl, tu odpíraje že jest
obojí že sú se rozešli a zase potom Straka se svými topověděl: Dokavadž toho Martine pravého podlé práva
varyši se jest na syna páně Tomášova navrátil a naň šel.
neučiníš a na mne toho neprovedeš, že tě nechci než
jeho rval, bil i zbil, i z té příčiny p. Tomášovi na místě
za zrádce jmíti, pravě, že je té noci před hnutím na sobě
syna jeho dává se v tom proti Martinovi Strakovi za
žádné zbroje nejměl, než mali nějaký tesáček, s kerým
právo a pro tu příčinu p. purgmistr a páni jeho Martina
obyčej vždycky choditi jmě1. A že sem mu to na jistý
Straku v svú moc a kázeň berú a jeho proto, jakž nálezpuosob tak, jakž ste slyšeti ráčili, mluvil, dokavad toho
žeti bude, trestati ráčí. Act. fer. III. ante Procopii.
naň nepokáže, ze ho chce za takového a takového jmíti - .
5. 1525. Rukop. č. 1047 f. H 17. (Mezi Mar·
Zase od póvoda povědieno, že jest Martin v žalobě své
tinem Strakú kraj čím a Václavem, kraj čím z domu prónepravil, aby on Václav ve zbroji chodil, než toho času
choditého.) Jan Poledne kloboučník svědčil: Stál sem na
pl'ed pohnutím že jest hotovost jměl a jiné nabádal k tézáhoně na rynku s Martinem Strakú i pošel tu Vác!av
muž. A svědkové jeho Václava že mu nic ke škodě nekraj čí Sviňavec a já se optal Straky, to-li jest ten Svi·
jsú a že mu svědčí ti, kteHž sú v domněnie pikhartství
ňavec, a Straka řekl, co se naň ptáš. A já řekl : Jest mój
jako i on a proto na tento čas i od cechu že svá odcikraj, a neznal sem ho. A on se Sviňavec ohledl na nás
zeni a o to ciniti před p. administratorem a konsistoří
a řekl, co na mne vokazuješ, ujebte sobě vsekyl matr
mají - .
i šel předse. A já mu řekl: Proč ,nám pak láješ? A on
Tu p. purgmistr ll. rada - vypovídají: Poněvadž tato
řekl: Jezte voba, třeba-li, hovna. Sel s tím pryč. - Jan
nesnáz a nevole mezi nimi stranami zrostla a vzašla jest
Slavík kraj čí : Když sme byli v cechu u Bernarta, tehdy
pro věci předešlé, které" sú byly vznešeny na větší pojest Straka předstúpil před pp. starší i žaloval jest na
čet, co se scházení těch nepořádnich, neotných dotýkalo,
Sviňavce, že mu zrádcí nada1. Tehdy jest Sviňavec proli
a také z toho, co sou ti, kdož sú mučeni na svém trátomu pověděl: Já se k tomu znám a· ještě pravím, jestli
pení vyznali, i poněvadž ty věci ještě žádného místa a
toho na mne nepokážeš, že tě nemám nežli za zrádci,
konce jsú nevzaly a nemají, i z těch příčin tato pře mezi
že pravÍš na mne, že bych chodil v noci ve zbroji.
stranami spravédlivě vyhledána a rozsouzena býti nemuže.
A Straka řekl: Já nepravím, by chodil ve zbroji, než
Než když se ty věci při jiných osobách, keréž sou v tapravím to, že si chodil v noci ven a věděls' o hesle.
kovém nářku a při těch zmučených, vykonají a která
A on řekl: A já se k tomu znám, že sem chodil, ale
strana"z těchto na právo puojde na onen čas, má se jim
neměl sem li sebe nežli tesáček. - Jan Knotek: Václav
konec, soud a nájez učiniti spravedlivý podlé práva. Act.
Sviňavec učinil žalobu v cechu našem před pány staršími
fer. VI. ante Gregorii.
na Martina Straku, že jest mu pikharty dával a že jest
7. 1541, 29. července. RIi/wp. Č. 2142 f· T 20,
byl u Kaše celú noc ve zbroji. A Václav mu před tý(Kšaft Anny Kočovské.) My purgmistr a rada Stal'. M.
miž pány staršími tak odpověděl: že toho není a dokudž
toho pravého neučiníš, nemám tě nežli za zrádci. A Mar- . Pr. známo činíme - kterak A nna Kočovská, někdy souseda naše, učinila Hafl v sobotu po sv. Matěji ap.
tin Straka řekl: Když toho chceš, i to ještě povím, že
1. XLI. - takže duom svuoj, v němž bydlí - odkazuje
si v černých knihách zapsán. Polom páni starší k nim
i\fartě, dceři své, Martina Straky, krajčího manželce. pověděli, poněvadž se tuto cti dotýče, nám ta věc nenaStalo se v pátek po sv. Jakubu 1. XLI.
leží, i podaJi jich před pana purgmistra a pány.
8. 1572, 23. dubna. Ru/wp. č. 2122 f. 5. Jakož
Matouš, starý kraj čí, učiniv přísahu, ut supra i vyznal: To
jest někdy Marta Straková krejčová kš aftem svým statek
mi jest dobře v paměti, že Václav Sviňavec žaloval na Strasvůj Janovi Strakovi synu a Julianě, dceři její, odkázala
ku v plném cechu, ze mu dával Martin Straka pikharty
_ domu v Nožířské ul. vedle domu Dřelovic ležícího on
a že by byl u Kaše celú noc ve zbroji tu noc před buořkú
Jan Straka a J uliana s manželem svým Jiříkem společně
a Václav jest jemu toho odepřel, že pikhart najsem ani
užívati budou. Act. fer. nn. die s. Georgii.
sem v zbroji chodil a pokudž toho na mne nepokáž$'š a
9. 1584, 8. března. Rukop. č. 2112 f. 171. Linhart
pravého neučiníš, že tě nemám nežli za zrádci. Rek!
Dorn a Marjána k. d. od Jiříka Kolpeka [jinak Straka]
Straka: Poněvadž toho chceš a ty si v černých knihách
rukavičníka a Juliany m. j. za 350 k. gr. č. Act. fer. V.
zapsán.
post Trans1. s. 'vVenc.
6. 1525, 10. března. Rukop. č. 1129 f- 308. (Mar10. 1586, 14. února. Tamtéž t: 226. Antonín Tax
tin Straka krajčí s Václavem Sv~ňavcem o slova.) V té
a Dorota k. d. v Nožířské ul. mezi domy téhož Antonína
při mezi Martinem Strakú krajčím a Václavem Sviňa\'cem,
Taxa a Dřelovic od Linharta Dorna trubláře za 400 k.
též krajčím, kdež jest Martin obeslav Václava ku' právu
gr. Č. Die Valentini.
obvinil ho z toho, že by k němu Václav na rynku nell. 1601.
Ru/wp. Č. 1174 f. 152. V -pátek
poctivá slova mluviti měl, když jest tu na rynku s Janem
po BOžím vstoupení stalo se poznamenání statku po AnPolednem stál, a on Jan Poledne se ptal, toto-li jest ten
tonínovi Taxovi pozuoslalého: Dorota vdova, Barbora,
Václav Sviňavec krajan muoj, a on Václav Svinavec uslydcera starší s prvnější manželkou splozená - Maria, Lidšav takovú řeč jich to jest jim promluvil: A já sem,
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mila, Matyáš, Anna a Marky ta, s touž paní Dorotou sirotci splození. Předně: dum proti apatycé mezi domy Katáiny cukrářky a Wolfa tkaničkáře, krám na paláci hradu
Pražského. V témz domě v krámě od zboží toto se našlo: Nydrlanskébo plátna rozliené barvy 72 lokty, poUtajíc loket po 15 kr., plátna bílého vlaského na kabáty 23 1 / . po 30 kr., plátna bavlněuého 44 1. po 20 kr..
plátna pruhovaného s stříbrem 19 1. po 20 kL, plátn~
bledého 103 / 4 po 15 kr., plátna červeného 112/4 po pul
kopě, hedbávný cejk pomorančovej po pul kopě, mozorovaného aksamitu 8 1/ 2 lokte po pul druhém zlatém, roušek černej ch 47 1. po 14 kr .. tykyty mozorovaný 11 1.
po 14 kr., osm štuček roušék po pul třetím zL, štuka
všeliký barvy. Tkanic všeliké barvy hedbávných hladkejch
barev 40 štuček po 56 kr., tkanicek hedbávných širších
12 po 56 kr., tkaniček osmnáde š\uček po 35 kr., 52
štucky rozličné barvy po 48 kr., 220 1. hedbávných širokých po 5 kr., 25'/2 bedbávných stuh grešle po
2 fl. a 40 kr., 34 grešlů polouhedbávnejch po 64 kr.
jeden groschel počítajíc, 155 1. z všelikého cendelínu po
9 kr., 7 tuznuv rukavic fialových po půl třetím zlatým,
5 tuznu dlouhejch rnkavic po 3 fl. rejn., 41 tuznů rozlicnejch rukavic po pUl druhejm zlatým, jedny druhým na
pomoc, 3 1/ 2 tuznu zimních rukavic po 2 zlatých, šest tuznuv starejch rukavic za tři zlatý všecky, 7 páruv rukavic
krumplovanejch, pár za 1J-i zlatý; čtyři tuzny vluěnejch rukavic po 6 zL, 9 páru" rukavic englických, všecky za
th zl., enklických rukavic 2'/2 tuznu po pěti zL, jedni
druhým na pomoc, 2 tuzny po 3 zL, 11 páruv červenejch
rukavic za 2 fl., perlovejch matek štycluv 5 velkejch po
2'/2 zL, 7 menších štycluv po 11/2 kopě, 14 menších
štyc1uv perlových po 80 kr., šest po 11/2 zL, osm štycluv
malovanejch po půl zL, 29 štyc!ův maličkejch po 15 kr.,
H tašek s zrcadly za 5 zL, 14 měšcuv za 2 zl., 120 1.
prostý tykyty po 15 kr., 2 štuky červené krasgrynu po
3 zl., štráfovaniho mohéru štuka za 5 1 / 2 zL, 10 loket a
12 lotuv špiclského hedbáví po 9 zl., dvě libry a pul
čtvrtce benátského hedbáví barevného, 5 lot. černého
hedbáví, libra po 9 zl. počítajíc; 1 libru 10 lot. černého
hedbáví neapolitánského po Hí kr. lot, 13/4 lib. nestIgarnu po 10 zl. libru, 27 pasuv s franclami s kejnky, po
80 kr. jeden každý počítajíc, 14 pasuv s khejky kordobanskejch po šedesátníčku, 14 kordobanských prostějších
po 50 kr., 30 aksamitových pasův s khenky po ph zL,
jedny druhým na pomoc, osm pasuv s kbejnky duplovaných na aksamitě po 4 zL, 17 pasuv na kordobaně krumplovaných po 3 zl. rejn" 20 pasuv rozličnejch starej ch,
jedni druhým na pomoc, po pul zlatým, 25 jinejch pasuov prostejch starej ch za 4 zl. všecky, 4 tuzny starejch
pasův za šedesátník, 3 pižmový kuože za 4 zL, 4 luzny
pasuov, a pět kordobanských štepovaných po 4 zl. tuzent,
17 pasl'v s frencly po 25 kro jeden, 18 pasuv aksamitovJich po pul zL, 14 pasuv aksamitovejch dětinskejch po ortu,
14 kordobanskejch též dětinskejch pasuv po 12 kr., 1'/2
tuznu koženejch pasuv za 2 fl. a 15 kr., 24 párův hedbávnejch
punčoch všelijakých barev po 5 zl. 35 kr., 'Pár prostejch
hedbávnejch za 2 zL, 16 tuznuv harasovejch duplfejn.
rozličných b,arev na skrze, jedny druhým na pomoc, po
18 zl. tuzent počítajíc; puol sedma tuznu englickejch
punčoch po 2 kopách pár počítajíc, 2 tuzny prostejch
punčoch po půl druhý kopě, 19 tuznuv harasovéjch pa·
řízskejch punčoch po 12 zl. tuzent počítajíc, 19 párllV
~louhejch punčoch po 11/2 zL, šest páruv dětinskejch pun~och za 5 zL, 12 tuzentuv prostich nydrlanských puncoch rozličné barvy, po 6'/2 tuzen počítajíc, 18 tuzentův prostejch též takovejch barevnejch žíněných po
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4 zl., jedny druhým na pomoc; 8 tuznův dětinskejch punčoch po 4 zL, 2 tuzny punčoch nydrlandských po 10 zL,
2 tuzny nydrlandských po 8 zl., 2 tUZDV punčoch též
nydrlandskejch prostejch žíněnejch po 6 zL, 20 páruv
strevíckuov harasovéjch tkanejch, po 20 kr. pár počítajíc,
26 páruv podvazkuv tykytovejch po 56 kr., 34 páry ružiček k střevíčkum po 4 kr., 2 páry podvazkův tykytovejch s růžemi za 2 toL, tykyty zbytky některé za šedesátník, 50 1. krajkův na podvazky po 8 kr., 10 lib. harasový příze, po 40 kro libra, 3 tuzny nužek za 4 zl. tuzent počítajíc, potom pUl tUZDU za P/2 zL, 2 tuzny nužek
menších prostějších po kopě tuzen, dvoje nuze krejčov
ský s klíčky, po zl. jedny, 2 tuzny nůžek maličkejch po
48 kr. tuzen, 4 tuzny nožuv s černými kostěnými střen
kami po 2 zl. tuzent počítajíc, jeden (uzent za tolar; 28
páruov nožuv pozlacovanejch za 8 zl, 64 páry nožuv na
díle pozlacenejch u kostmi na konci za 24 zL, 37 páruv
nožuv s bílejmi nákončími za 8 zL, 75 páruv nožuv skrovnejch za 8 zl., 26 párův starej ch nožuv s vidličkami za
2 zL, 32 páruv nožuv s perlovou matkou, pár za kopu
počítajíc; 15 páruv nožův pozlacenejch za 5 zL, nožuv
dětinskejch vesměs za jeden zl., 24 tuznuv karet vlaskejch
po 50 kr. tuzen 3 tuzny karet německejch po 24 kro
tuzent, 3 truhlicky strun na loutny za 9 zL, 30 patronův
tašek, po 10 kr. jeden, 8 toulcuv a kejcheruv eichovanejch pozlacenejch a postříbi'enejch za 12 zl., 16 toulcuv rejthařskejch, všecky za 4 zL, 9 kecheruv po 20 kr.,
16 prostějších kecheruv za kopu všecky, 15 toulcův rohovejch za 21 /. zL, 20 štenfluv železnejch za 2 zL, 10
štenfluv na díle pozlacenejch encovaných po 15 kr., 6
tuznuv tulichuv cernejch německejch po 4 zL, II tulichy
encovaný německý za zlatý, 9 postříbřených luliškuv za
tři kopy, a menší čtyři za kopu; 3 tulichy černi za jeden zlatý, pár pozlacenejch třmenuv a vostruh za 2 kopě,
4 páry pozlacenejch vostruh po 45 kro pár počítajíc, 2
ručničky karbinky s perlovou matkou vykládaný po 9 zL,
ručnice jedna dlouhá kostí vykládaná za 3 zL, tři rejtharky s holstr)' po 1'/2 zl., 15 kecheruv za kopu; tři
štenfle železný po 6 kr., 4 tuzny pasuv rejtharských starých za 2 zL, starých tOll1cllV 13 za kopu, toulec vykládanej za kopu, mutrkopf slove, tři tuzny klíček k rucnicím' po půl kopě, 10 tuznuv mejdla benátského v kul·
kách, po 30 kr. tuzent, 8 tuznu" mejdla prostředního po
20 kr., \) tuznu" nejmenších po 15 kr., 50 tabulek pozlacenejch za 7 zL, 19 prostějších tabulek za 2 zL, 4
plechový kalamářky za zL, ocularia nebo bryle s pouzdry
za 2 zL, skryptoráll<uv starejch za 30 kr., 2 pouzdra barvířskejch instrumentuv za 2 zL, hřebenuov slonovejch za
4 zl., 4 velká zrcadla s perlovou matkou vykládaný za
14 zL, 4 zrcadla v koži podvlečeny po dvou zL, 8 menších takových po jednom zL, 6 menších koží povleče
ných po 30 kr., tuzent zrcádek v způsob knížek za 3
kopy, 3 zrcadla po zlatim, tři menší po 1/2 zL, 11/2 tuznu zrcádek v menších knížkách svázaných, po 3 zl. tuzent, 11/2 tuznu zrcádek nejmenších po 2 zl. tuzent, 21
zkaženejch zrdélek a polámanejch za jeden zl., 3 zrcadla
velká za 3 zl., 9 futráluv prostejch na hřebeny po P/2 zL,
4 ~epší po P/2 kopě, 2 pěknější krumplovaný po 2 1h zL,
dve zlatem krumplovaný na karmazÍně velká po 5 zL,
4 podpíradla za zlatej pod vobojky, 35 k o m p a s u v velkejch a malejch za 19'/2 zl. a 30 kr., 4 fochříky po 3 zL,
6 prostějších po 1/2 kopě, 13 párův pozlacenejch pukel
za 8 zl. a 40 kr., 4 pozlacovaný toulichy po 50 kr., 20
párův mosaznejch pukel po 12 kr., 190 nožuov za dvě
kopě, 26 velkejch a malejch štětek za 5 zL, 6 kartáčuov za 11/2 zL, 8 luznuv mosaznejch a vocelovanejch
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řetízkuov drobnejch po 64 kr., 4 tuzuy černejch vocelovanejch řetízkův po 30 kr., 6 mosaznejch barevnejch ře
tízkův za jeden zL, futer bradýřskejch s hřebeny a jinými 12 instrument)' po 15 kr., jedny druhým na pomoc; hřebenuov slonovejch starej ch , a štět k)' malický
některý za puol kop)', 3 tuzn)' futerkuov prázdnejch, kteréz se odbýti a prodati nemohou, 3 tuzn)' šmukův s bílým šmelcem, po 40 kro tuzen počítajíc, 2 tuzny šmukuov hěmeckejch s želízky černými, po ]1/2 šedesátníku
tuzent počítajíc, 21/2 tuznu šmukuov německých počiš(o
vanejch po zL, 16 páskuov dětinskejch barevnejch na
klobouk)' za 1/2 kopy všecky, 3 tuzny starej ch šmukův
všelijakých, všecky za 1/2 kopy; 6 starejch vačičkův za
15 kr., 58 tuznův šmelcových ruží za l1/2 zl. všecky, 12
tuznuv knoflikuov šmejcovejch po českým groši, 34 tuznův knoflíkuv zeleznejch za šedesátník, sklenejch a kostěnejch, železnejch i jinejch všelijakých knoflíkův za 1/2
šedesátníku, 5 1/2 tuznu krystalovejch knoflíkuov za jeden
tolar, 19 tuznův haklíkuov počisťovanejch brunšvejckejch
po 10 kr., 17 tuznuv menších po 3 kr., 12 tuznův malejch haklíkův po 2 kr., 5 páruv ženskejch rukávuov
z nítí tkanejch po 12 kr., 4 páry rukávův starej ch též
ženskej ch po půl zlatým, 5 páruov rukaviček zenskejch
hedbávnejch po 20 kr., 3 čepce hedbávný s šmelcem po
15 kr., 5 mužskejch karkulek po 40 kr., 18 čepcův ženskejch vlasenejch, kterejch se neužívá, po 2 kr.; za vlně
ný a bavlněn)r punčošky) rukavice zl)! i dobrý sečteno
5 zl. a 3 kr., pět párův tykytových podvazkův po 56 kr.;
dva rouškový šmuky hedbábný po 1/2 zL, 19 sklených
peříček po krejcaru, 3 páry hedbávnejch podvazkův vázanejch za šedesátník; šňur, tkanic všelijakých barev hedbávnejch a polouhedbávných 3 lib. 4 loty, po 4 zl. libru
počítajíc; 26 lotuv tkanic polouhedbávnejch hladkých, po
4 bílejch lot počítajíc, 3 libry harasový příze, šňur a tkanic, po 35 kro libra; 4 tkanice tkaný s šmelcem na hrdlo,
za šedesátník všecky, roušek barevnejch v kusích rozličné
barvy za l1jz zL, 8 tuznuv čaprakuov prostejch zaprášanejch po 4 krejcařích, 3 loty tkaniček zlatejch za šedesátník, 13 liber trautconovejch tkanic po kopě, 30 štuček tkaniček povazovacích s bílejm traconem, 14 liber
6 lot. šmelcovejch tkanic po 30 kr., cibejk (?) za 7 zl.
pošacováno, 4 hřivny a 6 undiv leonského predeného
stříbra po 3 kopách, hřivna půjde za to Hll/z zl.; hřivna
taženého stříbra leontského za 56 kr., item hřivna tři
čtvrti pozlacovaného drátu, to vše za 2 kopě 56 kr.; prostého bitého zlata za 1/, zL, též bitého zlata prostého za
3 zl. 30 kr., 4 1/ 2 hřivny stříbra bitého po 11/2 zL, 3 libry
špaketuv (?) za kopu, puol třetího tuznu krejcovskejch náprstkův za deset kr., 3 libry granátkův nevrtanejch, a
něco šmelce při tom, to vše za 2 zl.; 4 granáty za 4 zL,
knoflíkův starej ch rozličnejch barev a páteře vonný, to
vše za 3 zL, šachy za 1/, zL, podvazkův harasovejch a
něco tkanic za 3 rejn. zL, pár punčoch a dva pásy starý
na rapíry, 11/2 tuznu párův toulcův k dlouhejm ručnicím
vobíjenejch po šedesátníku, 3 tutny a 4 páry toulcův
prostějších po šedesátníku, 32 kloboukův brunšveckejch
po 24 kr., 12 flaší s kostí vykládanejch po 15 kr., 8
šturmhaubuv po 24 kr., 4 raketle k míčem hraní po 15
kr., 20 fausthamerův po 15 kr., dvě panny z vosku dě
laný dětinský, dvě ručnice krátký a třetí maličká, vše za
dvě kopě; prstenuov rozličných větších menších s dobrými i nedobrými kameny, naušnice, 4 .srdéčka, jedna
medaje, 2 páry mosazných pozlacenich armpantův, to vše
pošacováno jest za 510 zl. rejn. Srdéčka z jaspisuov ře
zaná a z porcelánův, některé české kamení, 4 náprstky,
4 pišfalk)', šalka, číška, střenky jaspisový, vše za 5 zl.

!
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Od stříbra toto se našlo; 4 koflíky pozlacený větší
menší, kteříž váží 2 hřivn)' a 7'/2 lotu, šal a koflíček
s přikrývadlem vše pozlacený, Yiží íl hhvny 10 loU'tv a
jeden quentl. Koflíček a číška stříbrný a drobet pozlacený váží hřivnu 3 loty a 3 quentle. Lžic stříbrnejch 12,
vázÍ hřivnu 12 lotův jeden quentl. Lodička stříbrná vnitř
pozlacená, oznimeno, ze jest darována Anně a Marky tě,
dcerám a sirotkům pozuostalým, při křtu jejich, váží 9
lotuov a jeden qnentl.
Dluhuov co nebožtík dlužen pozuostal: Michalovi
Pešounovi za zbOŽÍ 204 fl. 15 kr., Andresovi Sexvatovi
z C\formbergka 254 fl., Štefanovi Maurycovi z Normberka
292 fl., Abrahamovi Pengkovi 126 fl., Jiljiusovi de Mayer
679 fl., Zykmundovi Travníkovi 14 fl., Normberskému
poslu 110 fl. 50 kr.
.
Cínového nádobí, konvic, mís. umý'adel, flaší, talířuov a jiných všelijakých věcí jest odvázeno 428 liber.
Mosazného nádobí 26 liber, měděného nádobí, kotlíkův
k rybám 7, kotel prací, rožnuv větších menších šest,
rošty prostřední dva, železnejch kotlíčků v s držádky dlouhými pět, flaška plechová, slánky plechový tři.
V světnici nahoře: Dva stoly s koberečky, židle dvě,
švejnšpisy, figury čtyri v rámcích.
V komoře vedle světnice: Luože a na něm šatuov
ložních peřiny dvě, podušky dvě, prostěradlo, kordův
starej ch 7 a šavle. Ručnic starejch 5, zarukáví pár starejch, futro sklenejch tlaM, halapartna jedna. V truhle
žlutý povlak, cejch, prostěradel větších kusuov sedmmecitma, cejšek na podušky menších kusů v 7, ubrusuov cv;linkovejch 5, rucníkuov 6, servetuov 16. Na 3 ložích,
kdež dcery nebožtíka tak i čeládka lehají, jesti peřin 6,
polštářův 6 s poduškami šesti, prostěradla 3. Sckret zlatý
nebožtíka. Item prstenkuov 10 rozlicnejch s rozličným
kamením; ohlásila se paní vdova, ty prsteny ze jsou její
vlastní při vodavcích a při smlúvách svadebních i jinak.
darovány.
V světnici druhý: stůl jeden a stolček.
Na mazhauze stolček, 3 židličky, 2 pásy řetízkový
stříbrný, který nebožtík dcerám svým mladším udělati
dal; vái:í 29 loluv.
12. 1608, 11. března. Rukop. č. 2113 f. 460. Wolf
Teybner tkanickář a Zuzana k. d. po někdy Antonínovi
Taxovi pozuostalý mezi dom)' svejm a Kateřiny cukrářky
od poručníkuv Marie, Lidmily, Mm'kýty a :\Iatesa, syna a
dcer po An tonínovi Taxovi pozůstalých za 18500 k. gr. č.
13. 1614.
Rulwp. č. 475 f. 142. (Wolf Taubner, Bernart Appl s Janem Kryštofem Stelem.) Wolf
Taubner obeslati dal Hanse Kr. Stele, že před třmi let)'
dům od něho 'Volfa koupil a nyní stav'ení k zastínění
světla nad komíny tři lokly vyzdvihnouti dal, netoliko
světlo zastínil ale i šest oken v nově udělal. Wolf Taubner vykázal v domě svém na dvoře k spatření altán nový
nad hranici pletenou Jan Kr. Stele, v kteréž komín vzdě
lán, o několik loket nad týž komín vyzdvizený, v něm
pět oken v způsob půl cirkle aneb jako švijbogen do domu 'Wolfa obrácený, s kteréhož voda s polovice střechy
do domu jeho padati by musela, a přednesl při tom, že
by těmi okny jak do dvora, tak i do světnice na stůl,
když za stolem sedí, co by mu na mísu dáno bylo, patřiti mohl, tak že by ani kus chleba do oust volně vcnésti nemohl. Poněvadž pak předešle týž altán nízký byl
nad dvěma krůvky, kdež ve prostřed žlab ležel a ním
voda do domu jeho scházela, zádal, aby týž altán vysoký
dolu shoditi dal. Bernarl Appl v domě svém tolikéž
s druhé polovice spád vod)' a čtyry okna na zpusob
cirkle do dvora domu uvedena býti ukázal. Na to od
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Stele: Že v tom místě předešle altán otevřený b)'l, takže
se všudy volně hleděti mohlo, a dosti vysoko na sloupcích, kteréž ukázati může, stál; ale on nyní toliko toho tak otevřeného míti nechce, ale vůkol jej bedniti dá a to tak
opatří, že jak do domu Wolfa tak Bernarta žádný tok vody
padati nebude. Od Wolfa: Když to tak opatří, jak předešle
bvvalo, dobře s ním spokojeni budou.
,
Od Apple: [Po vejchozi.] V paměti zůstává, kdož
snbě ztěžoval, že mu Jan Kryštof altán v)'soký, nebývalý,
vystavěti dal se šesti velikými okny na škodu jeho; druhé očitě spatříno, že týž Jan to stavení na ublížení sousedův svých potutedlně ztesati a hned in continenti nahoru vyvésti dal, též spatříno, kterak ten altán na střeše
položený k nemalému příkoří se spatřuje, takže z toho
nového altánu netoliko na dvůr, ale do světnice na stul
hleděti se může. ačkolivěk malý altánek, kdež (r) okolo
něho do něho dřevěné krance P/2 lokte z vejši postaveny byly, ale žádných oken z něho ani střechy nebylo,
nýbd. pod tím altánem nízkým střecha byla - . Od Jana:
Doslejchá zlíznosti, že by ňáké stavení nově v)'zdvihnouti
dal, než, jak předešle, na tom altáně; a tak aby co vejšeji postaviti dal, tomu odpírá, nez že sloupy dřevěný dal
v hromadu sroubiti, za žádné okna to nepokládá.
Dále,
že jest střecha na altánu byla a časem pi:ívalovým veliká
škoda na gruntě se dála, pro opatření gruntu svého to
učinil.
Chce také týl. altán buď hlínou obmazati, aby se
hleděti nemohlo, i stříšku malou nízkou obrátiti do gruntu
svého. Od Wolfa se dokládá, že osm sloupů bylo, které
prej v hromadu sroubiti dáti měl, že žádný sloupy, ale
žerdi, kteréž před rukama jsou. Dále i makovici s krovu srazil, kde!: znáti, že předešle tak vysoké stavení nebylo.
Nález: Dává se Wolfovi a Bernartovi Applovi za
právo, že jest on Jan Kryštof takový nový, k ohyzdě a
na zkázu se vztahující vyzdvižený altán bez škody sousedův i s okny v něm zdělanými dolů shoditi a tok vody
na způsob předešlý uvésti povinen. Což se pak shození
makovice s krovu vVolfa Taubnera a rozražení žlabu dotice, poněvadž toho dokázáno nebylo, pro tož také nic
toho na něm Janovi Kryštofovi přisonditi se nemůže. Ac!.
4. Junii 1614.
,* 16:26, 20. března. Jiřík Kno!' mečíř a Alžběta k.
d. mezi domy Jana Krenice a někdy Jiříka Walkrysyusa
od v"olfa Taubnera a Anny Marie m. j. za 1500 k. gr. č.

Číslo pop. 173.
1. 1440, 24. kvčtna. Rukop. č. 90. j. 52. Appropriata est domus Hanussii Hawensilt cultellatoris cum consensu Anne, relicte eiusdem Hanussii, \Venceslao, nato
vVenceslai K)'selo in debito, que' sita est inter domos
J ohannis Klobasa ct Stankonis lamellatoris. Act. fer. III.
Dost Trinit.
•
2. 1440, 29. srpna. Tamtéž f. 5Z. Anna, relicta
Hanussii Haussilt, emit pro se, Johanne Chrust, genero
suo, et Anna, conthora1i ipsius, domum silam in platea
cultellatorum inter domos J ohannis Klobása et Mraczkonis cultellatoris erga. \Venceslaum, natum olim J ohannis
Kiselo, pro V S. minus XX grossis. ·Act. ipso die Collat.
S. Joh. B.
•
3. 1442, 8. srpna. Tamtéž f. Z4. Petrus dictus Ciperka šípař et Barbara e. d. inter domos J ohannis Klobása et Stankonis cultellatoris erga Annam, relictam Ha-

Č. p. 173.

585

nussii Haussult, et Johannem Chrust, generum ipsius, pro
HlI S. gr. Act. fer. lIlI. ante Laurencii.
4. 1458, 21. ledna. RullOp. č. 2105;: /:Jl. Georgius
cultellator et Margaretha e. d. sitam inter domos Johannis Klobása et Naithardi lorificis erg a Petrum šípař pro
XXI s. gr. Act. die Agnetis.
5. 1469, 14. prosince. Tamtéž f. 287. Katherina
"idua emit pro se, Mathia Skořepa, filio suo, domum
inter domos Thome Zeidl et \Venceslai Karthús aput
Georgium cultellifabrum pro XXVII S. gr. Act. fer. V.
post Lucie.
6. 1482, 28. ledna. Rukop. č. 2106 J. 100. Johannes cirothecarius de Hradec Regine et Anna e. d. inter
domos Duchconis cirothecarii et Johannis faretratoris erga
Mathiam Skořepa pro XXV S. gr. pro Act. fer. II. post
Joh. Chrysostomi. (R. 1485 splácí vdova Anna.)
7. 1485, 7. června. Tamtéž f.158. Anna, olim Johannis cirothecarii nunc vero Duchconis cirothecarii coniunx, resignavit domum suam marito suo. Act. fer. III.
post Bonifacii.
8. 1489, 7. července. Tamtéž J. 258. Martinus sutor dictus Pečenka et Anna e. d. inter domos Duchconis
cirothecarii et Marthe, relicte túlařka, ap ut Duchconem
cirothecarium pro XXI S. gr. Act. fer. III. post Procopii.
9. 1489, 12. prosince. Tamtéž f. 269. Johannes
sutor dictus Medek et Katherina e. d. erga Jl,Iartinum sutorem dictum Pečenka pro XX S. gr. pr. Act. sabbato
an,te Lucie.
10. 1491, 13. června. Tamtéž f. 301. Blasius de
Nova Civ. el Margaretha e. d. inter domos Duchconis
cirothecarii et Marthe túlařka erg a Johannem sutorern
Medek dictum pro XXVI s. gr. pro Act. fer. II. ant~ Viti.
11. 1517, 30. září. Rukop. č. 2108 f. 210. Simon
z Prostějova a Dorota koupili pu<{l domu, kterúžto druhú
polovici Markéta, gebožka sestra Simonova odkázala kšaftem již dotčenému Simonovi, bratru svému, kterýžto duom
vešken leží podle Duchka rukavičníka a vdovy rukaviénice obostrannč, od porucníknov jmenované Markéty za XX k. gr. Act. die Jeronimi.
12. 1519, 9. srpna. Rukop. č. 2109 f. 34. Jan
hi-stník a Dorota k. d. v ulici Nožieřské mezi do,\,y Anny, vdovy rukavičnice a Pavla rukavičníka od Simona
[Rádpila] z Prostějova za XL k. gr. č. Act. fer. III. ante
Tiburcii.
13. 1520, 22. února. Tamtéž f. 94. Jiřík mečíř a
Kateřina k. d. od Jana posla za XLlI1h k. gr. Č. Act.
die Petri in cathedra.
14. 1523, 3. září. Ttlmtéž f. 321. Václav Arnošt
fiašnéř a Markéta k. d. jdúce k mostu lei:ící mezi domy
Pavla rukavicníka a Anny Kočovské od Jiříka mečí[e za
XLWh k. gr. Act. fer. V. post Egidii.
1 Ó. 1529, 24. června. Rulcop. č. 2155 f.l05. Stala
se smlúva mezi Annou Kočovskou a Václavem flašnéřem
zeď taková: Že na snažné přímluvy přátel Anna odpustila jest Václavovi na zdi své pod týmž žlabem poloiiti pozednici, co by jediné kraj zdi zasáhla pozednice té
zdi pod týmž žlabem, však na ten zpuosob a pod tou
výminkou: jaH nemá na tu zeď více se podávati, aby
stavěl, tak nemá ani trámuov klásti více přcs ty dva trámy. A kdyby byly ty dva trámy ke škodě a svubodě a
k jaké újmě, tehdy má to flašnéř opatřiti beze "ší nesnáze. A jakž nemá do té zdi více dělati ani na ni co
stavěti, tak do jinejch zdí, kteréž jdou vuokol domu Anny Kočovské a v tom domu. Při tom Václav toto připo
věděl před přátely: že nechce o žádnú věc s Annou Ko-
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clas Haznkopf messrer, iczunt des Heinreichs Pessersee·
míti ani se kam dále na ty jisté zdi
líche hausfra\Ve, von einem und dem \Valsen desselben
stavením svým se vydávati, než jakž bylo od starodávna
Niklas von dem andern teíle von des ha\Vs und ander
staveno. A ta zeď pod týmž žlabem má býti obrácena
varen der habe \Vegen, die derselb Niclas noch im gelas.
hřebenem k Anně Kočovské pro budoucí nesnáz, . a ta
sen hat dorumb ein sulche vorrichtung und ordnung gezeď, na !derúž dopustila vložiti pozedn~ci,
býtl.. bu:
macht haben also das dieselb \Viteb mit dem egenánten
doucně s jinými zdmi k domu Anny Kocovs~e. A pn}e
Heinreich irem r:,ane demselben waisen des Niclas, \Ven
svobodě má zuostati, jakl; i prve. A což se zlabu dotyce
er Czu seinen eeliche~ iaren kumpt, fur seinen teil ge·
nad tou zdí z toho voda má obrácena býtI k spádu na
ben sullen allein X s. gr. und do fur purgen sein wordvuor Václa~a flašnéře a vokna nad tou zdí Václav k doden und gehabt haben Lissco messrer und J es ch co Reimu Anny nemá dělati žádného. Act. die Joh. B.
chenstein mit gesampter hant, das derselb \Vaise sulc~es
16. 1548, 21. srpna. Rukop. č. 215~,f 104,' Jakož
gelt uf iren guten haben sal und der volg:n an alle lunnesnáz vznikla mezi l\Tartinem Strahi kra)Clm a Vaclavem
demusse. Doruber hat derselb HemrelCh mlt semer hausflašnýřem, sousedem jeÍlo. kdei jest Yáclu: op;avuje,~uov~
fra\Ven gelobt, das sie denselben Lissco und ]essken und
svuoi okna některá k němu k J'vIartmovl udelal, tez pnire erben sulcher purgschaft ledig und los. mochen \Vellen
streŠku proti jeho světnici povyšil, k tomu trámce z zad~
an alle ire scheden. A uch so haben \VIr gemacht, das
do jeho zdi položil. i takto sú se O to porovnal!: Coz
derselb Heinreich mit seiner hausfra\Ven denselben \Veih
jest již koli on Vá~lav na ten č~s uděla:, Ie to.:u á vtak
sen bey yn halden sullen in den kosten bis czu seinen
zuostati však na ten konec a s temlto vymmkaml. Pred·
iaren. Und also haben wir gemacht, das denne derselb
kem ty' vokna již, kteréž sú udělané, mají tak zuostatI,
Heinreich und sein hausfra\Ve furbas volle macht und gevšak aby jimi nic házíno, vylíváno ani vY,hlídáno ne?ylo
\Valt haben sullen mit dem haus und ander varen der habe,
a k tomu obzvláštně tři vokna prostředm skly opatreny
die derselb Niclas noch im gelassen hat, domit czu tun
mají býti a vždycky zavřeny: C.ož se yak p~ístřdku dvo.
und czu lassen, \Vas sic \VeHen an ane hindernusse,. als
týce. ten má též tak zuostatl, vsak dale a vIce Jeho pn:
mit ircn eigen guten. Doran die derselb \ValS des NlClas,
di:lá~ati neb povyšovati nemá. Též trámce tak zuostatl
\Ven er czu seinen iaren kumpt noch anders yemant .von
Stalo se
mají však jiných do té zdi klásti nemá
seinen \Vegen nicht hindern nocl! irren. sal ln ci1elner
v o~terý před sv. Bartolomějem.
\'teis. Das ist gescheen an der nechsten mltwochen n~cl:
17. Hi/5, ll. prosince. Rulwp. č: 2118 f. 448.
send Agnes tage der heiligen junchfrawen noch Cnstl
Antonín Taxes kupec a DoroLa k. d. meZl domy Strak~.
gepurt vierczehenhundert iar dor no ch in <,lem fumfcze·
dc a Kateřiny švadlí od Wolfa flašnýře za 200 k. gr. C.
henden iare.
Act. fer. III. nost Concept. M. V.
Darnber hat auch derselb Heinreich mit seiner haus18. 158~, 13. srpna. Rukop. č. 21Z9 II f. 15. Staly
frawen gelobt, das si die muter des egenanten .Niclas H~
se smlouvy svatební mezí pp. poručníky Jiříkem Me~ce:
zenkopf bei yn auch halden \Vellen !ll den kosten, dle
rem a Matiášem Gerlem. měšťany města Mostu, na mIste
\Veil sie lebL Das ist gescheen an dem nech sten donerspanny Doroty, pozuostaÍé dcerky po p. Matoušovi,.N!e!:
tage vor Unser frawen tage der lichtmesse.
.
cerO\'i, a p. Antonínem Taxem. ~Takže ji .Dorotu pn)lma
J. 1439, 19. května. Rukop. c. 90 f. 39. Nleta,
za mocnou hospodyni, aby r.ovna spolecmce s Barborou,
dcerkou s první manželkou zplozenou, byla. Acl. fer. II. 1 olim relicta Stankonis šlejféř, nunc vero conthorahs Ba~:
! thossii
cultellatoris. e. d. sitam inter domos Hanus,"
post Laurentium.
,
Haussih ex una cl Martini cultelíatoris parte ab a1tera
19. 1593, 29. června. Rukop. č. 2112 f. 399. \;V,olf
erga Kietllam, relictam Sedlaczkonis, pro YlliI s. gr.
Teybner tkaničkář a Zuzanna k. d. mezI domy Antomn,a
Act. fer. lil. ante Pentec.
Taxa a zádušním od tého Antonína Taxa za 500 k. gr. c.
2. 1455, 19. cervence. Rukop. č. 2105 f. 43. Gre·
Acl. postridíe Johannis B.
goríus Světlík cultellator et Margaretha .e .. d. sHam pe·
20. 1612, 5. dubna. Rtt/wp. Č. 2114 f. 65. Jan
nes domum Petri šípař et Lamprecht dltl11catons erga
Kryštof Stehelí;' a Markéta ~. ~. mezi domy UrbanaP~
Barthossium cultellatorem pro VIII s. gr. Act. sabbato
tra a 'Wolfa Taubnera od lehoz \Volfa za 800 k. gr. c.
post Allexii.
21. 1613. Rtlkop. č. 1068 f. 85. Petr OPl'
3. 1456, 25. října. Tamtéž f. 60. Osanna e. d.
cíus apatekář svědčil: Toho sem, pověd,om" že. Antonít~
erga Georgium cultellatorem pro XIII s. gr. Act. fer. II.
Tax byl vlastní olec Barbory Stork~vy a ze )1 p~ctJve
ante Simo et Jude.
zplodil s paní manželkou svou, s pam Dor..otou [Pesono4. 1457, 30. cervence. Tamtéž. Osanna de Covou], jíž jsem já neznal. NeZlí drnhoú manzelku sem znal,
lonia resignat domum suam J acobo sartori, genero suo.
že ji sobě od ll10drého jelena vzal, od p. Jakuba Melcara,
Act. die Abdonis.
a s ní ze jest zplodil Matiášc, Lldn1l1u [Hofnaglovou] a
5. 1457, 30. července. Tamtéž. Meinhardus 10Annu Markétu. kteráž jest jíž umřela.
rifex et Margaretha e. d. erga J acobum sartorem pro
22. 1617, 22. listopadu. Tamtéž f. 230. Jan Krync
XIII s. gr. Aet. die Abdonis.
."
~
.
a Mandalena k. d. v osadě M. B. nad louží mezI domy
6. 1463, ll. ledna. Tamtez j. 1/9. Thomas ClroKryštofa Meyera rukavicní~a a 'x.:0lfa Taubnera o~ Jana
Lhecarius et Jana e. d. ad tres ducillos erga Melnhardum
Kryštofa Stehelína a Markety m. ). za 800 k. gr. c.
lorificem pro XII s. gr. Act. fer. HI. )lOst Epiph.
T
ď ~ 1625.
Tamtéž. Jan Krync.
7. 1473, 6. cervence. Rukop. c. 2119 f. Q 13; : e
jméno božie amen. Já Thuoma řecený Zeydl, rUkaVl?nrk,
měštěnín St. M. Pr., vyznávám tiemto ~istem 2c !e ack?h
Číslo pop, 172,
_ nemocen jsem ;)C takže duom muo), v nemz bydllI;'
_ mocnč Václayovi, synu mému - otkazuji. Item Janovl~
(U třech píp.)
druhému Syntl mému, XX k. gr. Jiný pak všeckeren sta'" 1415, 23. ledna. Rttkop. č. 209.9 f. 43. Wir
tek muoj - Janě, manželce mé
Aet. fer. II. anle
burgermeisLer und der rate der Grossem Stat Zli Prage
Margarethe.
bekennen, das \Vir czwischen der vVite, bet\Ven des NI'

čovskou zlé vuole

n;á
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8. 1479, 6. září. Ru7wp. Č. 2106 f. 43. Jana, olim
Thome Zeidl et iam Duchconis cirothecarii uxor, resignat
omne ius suum marito suo - . AcL fer. II. ante Nativ. M. V.
9. 1485.
Tamté/i f. 158. Anna, Duchconis
cirothecarii coniunx.
10. 1491.
Tamtéž f. 301. Duchconis ciro·
thecarii.
11. 1516, 31. května. Rukop. č. 2108 f. 386. Eva
vzdala jest duom svuoj leZící mezi domy Bláhů a Janem
Formánkem Pavlovi, manželu svému. Act. sabbato post
Urbani.
Hl. 1517.
Tamtéž f. 210. Duchka rukavičníka.
13. 1519, 4. ledna. Rukop. č. 1129 f. 334. (Pavel
rukavičník s Janem Formánkem o Tistu, že by ji měl
Formánek zabíti; i byli mu řemeslo pozastaviii "c nález
mezi tli mi a oba zustali právi.) Jakož jest nesnáz a moznice vznikla mezi Pavlem rukavičníkem a Janem Formánkem, kdež jest prošla mezi nimi řeč o úraz fenky a praveno bylo, že by on Formánek tu fenu zabil, a proto
jemu i řemeslo pozastaveno bylo. Tu p. purgmistr a páni
- vypovídají: Poněvadž Pavel jsa před právem pravil,
že on od sebe nepraví nic na Formánka než to, čehož jest
zprawn od lidí, a z té příčiny on Pavel nápravy jest
prázden i pokuty. Ale poněvadž Formánek dostatečný
jest odvod učinil a to se vyhledalo, že tím účinkem
vinen není a toho účinku neučinil, který by jeho cti a
dobré poctivosti ke škodě byl a pro kterýžto jemu ře
meslo skládáno mělo býti, i z té příčiny p. purgmistr a
páni jeho Formánka při poctivosti a řemeslu zuostavují.
Act. fer. III. ante Epiph. d.
14. 1535, 7. června. Rukop. č. 2111 f. 105. Petr
kartnýř a Markéta k. d. mezi domy Václava fiašnéře a
Formánka od Jeronyma a ·Cypriana, synuDv Pavla ruka·
vičníka, za XXX k. gr. Č. Act. fer. II. post Bonifatium.
15. 1540, 20. května. Tamtéž f. 283. Jan Tlacil a
Kateřina k. d. mezi domy Václava fiašnýře a Matiáše písaře od Petra kartnýře za LIIl/2 S. gr. Act. fer. V. post
Spiritus sancti. (Zaplaceno r. 1545.)
16. 1544, 9. srpna. Ru7/Op. č. 2117 f 41. Kateřina
švadlí od moslu k. d. od Jana Tlacila za 53 k. gr. č.
Act. in vig. Laurentíi.
17. 1555, 1. Jíjna. Rukoj. č. 2142 f. ee 8. (Kšaft
Kateřiny švadlí.) My purgmistr a rada St. liJ:. Pro známo
činíme, kterak Kateřina švadlí, souseda naše, učinila kšaft
- v středu po sv. Vítu 1. 1555 - takže duom svuoj,
v němž bydlí - dává Dorotě, služebníci své věrné - .
Při tom oznámila, kdyžby kolí svrchupsané Doroty P. B.
od smrti neuchoval, aby ten duom od porucníkuo prodán byl a ty peníze všecky, zač prodán bude, aby dány
byly k záduší M. B. na louzi na opravu a stavení toho
kostela. - Stalo se v úterý den sv. Remigia.
18. 1599, 29. listopadu. Rukop. č. 2113 f. 156.
Urban Petr rukavičník a Dorota k. d. zádušní mezi do·
my Jana Fryče stoličkáře a Wolfa Teybnera tkaničkáře
od záduší kostela M. B. na louží za 300 k. gr. č.
1628, 7. dubna. Rukop. č. 2114 f. 376. Voldřich
Mušau malíř a Antonie k. d. vedle domu u třech anjelu
a nebo Bernarda Aple u stolickářu řečeného od Doroty,
po Kryštofovi Majerovi vdovy, za 170 k. gr. Č.

,*

Číslo pop. 171.

*

1417, 26. března. Rukop. č. 2099 f. 106. Nos
magister civium - recognoscimus, quod inter relictum
olím Pauli de Schonburg cultellatoris ex una, nec non
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Dorotheam, relictam olím Hanussii cultellatoris, filii dicti
Pauli, parte ex altera racione domus, que dicti Pauli fuit,
et eiden1 Dorothee per dictllm HauusslUill, rnariLum SilUru,
porcionem suam, que ipsum in eadem doma competebat,
legavit (sic) pronuncciaverunt: quod relicta dieti Pauli eidem
Dorothee pro porcione sua dare debet VI s. - Act. fer.
Vl. post Anuncciac. M. V.
1. 1455.
Rulwp. č. 2105 f. 43. Lamprecht
dimicator.
2. 1483, 17. října. Rukop. č. 2106 f. 131. Johannes pe1lifex dictus Rak et Dorothea e. d. aput Petrnm
Lamprecht lorificem et Barbaram, uxorem eíus, pro XlIII s.
gr. Act. fer. VI. post Galli.
3. 1486, 24. ledna. Tamtéž f. 171. Martinus pietor
el Margaretha e. d. inter domos Dorothee, relicte J ohannis Labutský el Duehconis cirothecarii aput Johannem pellificem dictum Rak pro XVII S. gr. Act. fer. III. ante
Convers. s. Pauli.
4. 1508, 8. dubna. Rukop. č. 2108 f. 17. Johannes
cultellator dictus Formánek et Ludmila é. d. inter domos
Mathei dicti Skopek et Duchconis cirothecarii sitam a
Margaretha, relicta Martini pictoris) pro XL S. gr. Ad.
sab bato post Amorosii.
5. 1514, 31. července. Rulwp. Č. 8 f. 7. Johannes
Formanek cultellifaber fecit testamentum fer. II post Abdon.
H. najprvé Lidmila, manželka má, aby byla mocnú hospodini y domu mém, a tu aby :\fatěje, syna s"éhoa její·
ho poctivě a řádně cllDvala, až by let došel. Pakli by
ona stav svuoj změnila, tehdy aby jí vydáno bylo z toho
statku XL k. m. a nádobí lavičné a k tomu šlejférnu aby
sobě prodala. lt. Matějovi, synu mému, poroučím duom.
6. 1515, 17. prosince. Ruhop. č. 1128 II f. E 3.
V té při mezi Janem Formánkem nožířem a Vítkem též
nožířem, kdež jest on Formánek naň ho prožaloval, kte·
rak on Vítek učinil naň ho putku u Duhuov a mokrým
naň šatem hodil a z toho jest jeho stolici tak ubil a špalkem naň házel a jeho urval, že jesti sotva živ vos taJ.
A že sou jeho k Duhovuom proto byli s sebú pojali,
aby tu svú vuli na něm vyplnili, nebo že on jest byl s jinými se šel dívat, když drábi táhli do Uher. A oni jeho
od nich odloudivše toto jemu učinili, ježto na svém zdraví
proto jest zkažen a škodu vzal na své živnosti, že za
dlúhý čas řemesla dělati nemohl. Proti tomu Vít odpíraje
pravil, ze Formánek byl jest s ním a s jinimi na víně
u Duhuov a že jest jeho i jiných 8 pokojem nechali nechtěl, ale jemu i jiným lál, napřed dotýkaje starších, že
sú jeho nespravedlivě soudili. A potom že jest střevícem
na Víta blátným hodil a Vít že llaň zase špalíkem; a po.
tom Víta rváti chtěl a on se jemu bránil a jeho že jest
žádnú stolicí uebil a ze La putka pro řeči jeho Formánkovy vznikla. A kdy by on byl pokojně se zachoval a
těch nesnází nechal, že by jemu Vít byl nic neřekl - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž Jan For.
máuek to jest po kázal, že Vítek jest od jeho tovaryšuov
Formánka pojal pod zpuosobem přátelství a jinde mluvil,
že špačky rozvázal, pravě, bojím se, že mu přestanú dnes,
a potom sedíc na víně počátek od Víta na Formánka jest
učiněn, i z těch příčin jemu Formánkovi dá\'á se za pr~vo
a pro tož p. purgmistr a páni Víta do své kázně ráčili
rozkázati vzítí. Act. fer. II. ante Thome.
7. 1527, 21. března. Ru7wp. č. 2153 f. 272. Jakol.
sobě obtěžují Jan Formánek nožíř s jinými sousedy jemu
pl'ísedícími, kdož majíce záchod společní a ten z nákladu
společného vycistivše, že se jim v tom překážka a škoda
děje skrze zeď od záchodu Anny Chocovské, kterýž pře.
plněn jsa táhne se do jejich vyčistěného. Anna Chočo\'74*
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kem z téljož statku mimo Annu a Markétu, dcery mé
prve vejpravou vybyté, proti takové vejpravě po 50 k.
m. vydala. Dále pokudžby dotčená Anna, manželka má,
na vdovské stolici seděla a stavu svého neproměnila, ten
všecken statek tuto sobě tale odkázaný aby smavovala a
ním jako svým vládla. Jestli by pak stav sv~oj vdovský
proměnila a sobě manžela pojala, tehdy Janovi, Václavovi,
synuom, a Anně a Marky tě, dcerám sv)'m, každému z nich
po 200 k. m. aby povinna byla vydati - . Jehož datum v Praze ve čtvrtek den památky Těla božího 1. 95.
netrpěli.
(Vysvědčeno v pondělí po neděli Prosebné 1611.)
Tu pp. úředníci - vypovídají: Poněvadž ti zácho14. 1610, 29. března. Rukop. č. 2113 f. 526. Jadové blízcí sebe jsúce toliko zdí jeden od druhého se
kož jest Anna Fryčová, vdova po Janovi Fryčovi stolič
dělí a on Formánek s sousedy svuoj vyprázdnivše, ona
káři, jsouci v sešlém věku postavena, vůli svou poslední
Kočovská svého plného nechala a tudy není nepodobné,
oznámila - že dům svaj, v němž bydlí, odevzdává Marže skrze blízkost plného táhne se do prázdného. Prolož
kétě, dceři své vlastní a Bernharta Apple manželce.
aby to přestalo, povinna jest Kočovská záchod svuoj opa15. 1614, 15. prosince. Rukop. č. 2233 f. 245.
třiti a jakž potřeba vyčistiti. Act. die Benedicti.
V pondělí po sv. Lucii stala se smlouva a to mezi JiH8. 1ó35, 26. listopadu. Rukop. č. 2134 f. 187.
kem Walkrysyusem i na místě Kateřioy m. j., a BernarStala se smlúva mezi Janem Formánkem a Matějem, sytem OpIem a to taková: Jakož jest někdy Jan Fryč kounem jeho, že on Jan Formánek jemu Matějovi dává na
pil duom v l:'Jožířské ul. za 325 k. gr. č., o kterémžto
ten čas ku pomoci dluhuov splacení na kovadlna veliká
domu učiniv kšafl, že jest pak Anna, po něm vdova,
a dvě prajtovačky a měchy a kleště a kladiva, co k tomu
s Marky tou, dcerou svou, jakožto dědičky téhož domu,
náleží. A Matěj jemu má dáti II k. gr. při sv. Duše
jakž na týž dům i obzvláštně osoby své některé závady
anebo pár vorkaffů a dříví a puol košiny uhlí. Ac\. fer.
a dluhy uvedly a o ně k témuž domu i Bernartovi OpVI. post Katherinam.
9. 1539.
Rukop. Č. 1130 f. 372. Jakož jesti . lovi, jakožto držiteli takového domu, i na místě Václava,
Zuzanny a Markyty, dítek s nadepsanou l\farkytou, dcerou
Matěj, syu Jana Formápka nožíře, se k domu, kterýž týž
Anny Fryčové, s týmž OpIem v pořádném manželství
otec jeho Matyášovi z Stepánova, písaři soudn komorního,
splozeným, od Jiříka \Valgrysyusa právem nastoupeno a
jest prodal, ohlásil, pravě se jakožto přítel nejbližší a dě
sumy 1152 k. gr. m. na témž domě témuž Jiříkovi jest
dic lepší právo jmíti k témuž domu nežli Matyaš, nebo
přisouzeno, kterýžto Jiřík pro takový dluh maje týž dům
duom ten otec bez přítomnosti jeho prodal, v kterýžto
v moci své, ten jest jmenovanému Oplovi za 1152 k. m.
trh on vstúpiti chce. Páni trh potvrdili. Act. die Mercurii
prodal
post Ludmilam.
10. 1540, 29. října. Rttkop. č. 211l j. 298. Matiáš,
písař při soudu komorním, a Salomena k. d. mezi domy
Bílka ševee a kartnýřovým od Jana Formánka nOžíře za
Číslo pop. 169.
100 k. gr. č. Act. fer. VI. post Simo et Jude. (R. 1548
doplatila vdova Salomena.)
(U tří labutL)
ll. 1571,21. června. Rulwp. Č. 2118 f. 283. Zmocněn jest Šalamún zámečník domu y Nožířské ul. někdy
"'1. 1413, 8. května. Rukop. č. 2099 f. 69. Nos
Salomcny Mathiášový vedle vejpovědi panské. Act. in
magister civium - reeognoscimus, quod nos inter Laurenoctava Viti.
cium Reiehlini ex una et rclictam ohm domini Purkardi
12. 1586, 30. dubna. RlIkop. č. 2230 f. 135. Jade Rupaw parte ex altera raciOile impeticionum, quas ipsa
kož jest Šalomún zámečník kšaftem od práva stvrzeným
Kateřině, dceři své, duom, v němž bydlel, odkázal na ' relicta erga Laurencium habuit racione domus ipsius Purkardi per dictum Laurencium vendita, inveneruut, pro ut
jistý zpuosob, Dorotě manželce sto k. gr.
dotčené
ipse Laurencius ad eandem domum pro debito ductus
dcery matce její, odtud vydali poručiv, kterýžto duom
fuit, cum qua quidem domo ipse omnia iura eivitatis pes dobrým sirotka až do let jeho nikoli zdržán a dochoregit, nullo penitus contradicente, ita ipse Laurencius ván býti, leč s velikou škodou, nemohl, neb takový duom
ab omni impetieione debet esse liber. Act. fer. II. post
velice spuštěnej nalezen jest, takže v brzkých časích, neReliq.
majíce nač ho opatrovati, k zboření a k zkažení na ško*2. 1416, 8. ledna. Tamtéž f. 102. Wir burgerdu sirotka přivegen. Pro kteréžto příčiny, anO i pro dlumeister und der rate der Grossern stat czu Prage behy, za zivobytí Salomúna, také po smrti jeho zašlé, ktekennen, das mit unsern briffen und wil1en czwischen
rýchž se přes 73 1<. gr. míšo vyhledalo, jest Janovi Fridem Procop, etwein des Hensil Crancz messers son, der
čovi stoličáři za 325 k. gr. č. prodán. Ac\. pridie Filipi
sein jar nicht hat, von einen teile, clem Cunczen Hertenet Jacobi.
fels messrer, deselben Procop swager von dem andern
13. 1595, 25. května. Rukop. č. 2205 f. 322.
teile von der hewser wegen, die derselb Hensil Crancz
(Kš aft Jana Fryče stoličkáře.) Ve jméno - . JáJan Fryč,
noch im gelassen hat, dorczu die vorgenanten Cuncz und
stolíčkář a měštěnÍn St. M. Pr., známo činím duom
Hannus von ihrer hawsfrawen wegen, die do sein gewemnoj, v kterémž bydlím, mezi domy, kdež slove u tří
sen, deselben Hensil tochter, die denselben iren manne
labutí, a zádušním ležícím, i jiný všelijaký statek - dáiren teile der guter, der sie angepuret hal no ch ires vavám Anně, manželce mé milé a to pro její ké mně věrné
ters tode, die sie denselben iren manne ausgeben und
každého času chování a mne, dlouho nemocného, i stagesphickt haben, ein sulche teilung ezwischen in von ertečku mého bedlivé opatrování. Jestliže by pak Jan a
baren leuten mit un.erm wil1en gemacht ist worden, alg
Vác!av k místu poctivému přijíti a se vozenili měli, tehdy
hernach geschriben stet:
aby z nich jednomu každému, jakožto synům, svým před-

ská k tomu pravie: Což sobě sousedé ti do ní obtěžují,
že by ona, v čemž by náleželo, sama od sebe napraviti
chtěla tak, jakž jsú i přátely z obú stran k tomu měli a
že by jí tu nic sjíti nemělo. Zase k lomu sousedé pravie,
že ta smlúva, jakž ona míti chce, sjíti se nemuož, aby
oni zeď, poněvadž jest její, opravovati měli aneb jinou
dělati, ježto to tak od starodávna jest zděláno. Než cOž
jim náleželo, že sú učinili, aby i ona, což jejího jest a
jí náleží, také učinila a opravila, aby více na tom škody
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Von ersten, so haben sie gemacht, das der Prokop,
des egenanten HensJ! Cranclen son, haben sal czu seinem teil das erst ha,,"s, do die tur von der gassen ein·
get

mit

cZ\veien cramen;

der erst bei der tur

ander

rechten hant, als man in das haws get. Und de; ander
der nechst dobei stet; und dorczu sal er haben die ca~
mern unden in dem haws und die czwein keller. die in
dem ersten haws seio. Item so sal haben Czu sei~en teil
der Cuncz Hertenfels das ander haws, das etwenn des
Paul von Turgaw gewesen ist, mit den czweien cramen
dorinne, item das gemechil auf dem sleifhaws und die
czeil mit den gemechen auf der rechten hant, als man
get ln den hoff und gen bis an das hinderhaws. Item so
sal haben Czu seinen teil des Hannus Gerengras das hinderhaws, do etwen das melczhaws gewesen ist, und den
keller under demselben haws mit der smitten, die an
dem ha\Vs stet. Item das schleifhaws l!nder dem gemechlein. Item den cram in dem fordern haws bei der tur
an der lencken hant, als man get von der gassen in das
haws. _ Und der Hannus sal haben recht czu schencken,
und dle andern zwei teil nich\. Item die yier s. czins.
die do sein auf deo hewsern, denselben czins sal ir iezli:
cher sein dritten teil ausrichten an des andern teil schaden. A~ch sal ir iczlicher von seinem teil, was sich gepurt, dle losung selber ausrichten. Item das privet sollen
sie miteinander haben und wcnn man das privet sal auffuren oder reinigen oder das man das pessern sal, so
sal yderman ein dritleil richten nnd beczalen. Auch sullen sie den prunnen miteinander pessern. Dorezu sal ir
iczlicher ein dritten teil geben. Item den hoff sullen sie
míleinander rein halden, iczlicher mit seinem dritten teil.
Auch ist gemacht und beredt worden, das furb'lsmer und
ewic1ichen ein teil das aoder von derselben hewsern wenoeh umb cheinerlei andern guter, die derselb HenCrancz no ch im gelassen hat, ansprechen oder beclagen sal, noch dorumb bereden mit worten noch mit werck~n, heimleich weder offenbar, in cheinerweis, geislich
oder werntlich. Ancb sal die tur, als man vorn von
der gasse get in das baws, ir iczlichen tcil frei sein.
Diesclben tur ,uUen sie miteinauder bey lag und bey
nocht czuflissen und bewaren, als sie iren schaden \Vellen
vonneiden. Und disen teilung und voríchtuog mil unseru
w;ssen und \Villen hahen gcmacht Michel Czweijar, J org
\\ attfogel, Cuncz Flchtenstem und der Jessco Reichenstein, unser mitburgen. Die Tcilung sal ewiclichen czwisehen in gehalden werden. Das ist gescheen in der nechsten Mittwochen no ch obristen tage noch Christi gepurt
yierczc henhundert jare, darnach in dem sechzehenden
jme.
j

"3. 1418.
Ru7wp. č. 992f.11. Hannus Gemgros cultellator obligat suám totam terciam partem domus in plathea cultellatorum.

"'4. 1431.
Tamtéž f. 129. In causa inter testamentarios Margarethe, relicte Lyskonis cultellatricis et
Johannem Labutsky, Petrum et Hedwicam coniuges, ~ec
non Nicolaum, generum diete Hedwigis, et Martam, natam
ClUS, pretext~ platheole inter habitacula posteriora domorum ac pistrinam prefatorum coniugum situate in qua
Labutsky stabulum serofarum elaborarunt - .
'
*5. 1434, 20. prosince. Rukop. č. 2099 f. 390.
Proeopius, natus Heoslini Kranez, et J ohannes Lablltský
~?mposicionem pro domo palris prefati Procopii, quam
dlctoS Johannes a communitate emit, inter se fecerunt, quod
Procopius renuneciat totali iuri suo ad dictam domum.
Act. in vig. s. Thome ap.
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1. 1462, 2. května. Rukop. č. 2119 f. lvI 3. Ve
jméno bozie amen. Já Jan nožieř řečený Labulský, mě
štěnín St. M. Pr., vyznávám tiemto listem ::le ze ačkoli
z dopuštění božieho nemocen jsem a neduživ na těle :)c
takte duom muoj v Nozieřské ulici, v němž bydlím mocí tohoto kšaftu - otdávám Kunce, manželce mé, a
Janovi, synu mému a jejiemu, na rovný diel. Ac\. dominico ante Stanislai.

2. 1468, 8. října. Rt/kop. č. 2105 f. 272. Kunka.
o1im Johannis cultellifabri dieti Labutský coniunx, resignavit domum suam ad cignum in platea cultellifabrorum
inter domos Elssky vidue et Lamprecht cultellifabri situatam J ohanni, filio suO. Isto tamen adiuncto, quod supradieta Kunlea pro usu suo debet habere eameram el insbtam, quam nunc tenet, in domo eadem. Act. sabbato ante
Dionisii.
3. 1486, ll. února. Rukop. č. 2106 f. 172. Andreas cultellator dictus Kozie Noha et Katherina e. d.
si tam inter domos Elsscze, reliete linicide, et Martini pictoris erga Dorotheam, relictam Johannis Labutský pro
LV s. gr. pl'. Act. sabbato ante lnvocavit. (Splaceno
r. 1491.)
4. 1508, 6. dubna. Rulwp. č. 2108 f. 16. Matheus
cultellator dictus Skopele e. d. inter domos Martini linici de et olim Martini pictoris sitarn utrinque ab Andrea
dieto Kozíe Noha pro LXXV s. gr. Act. fer. V. post
Anlbrosii.

5. 1511.
Tamtéž f. 75. Blasius švec Rambúzele et Dorothea e. d. a Matbeo dicto Skopek pro XL s.
gr. Ac\. fer. lIlI. ante Ambrosii.
6. 1518, 1. března. Rllkop. Č. 1128 II f. G 7. Jakož jest Martin Zlupek z Jíčina předstoupil před p. pude·
mistra a radu, ládaje toho podlé zápisu svého, kdež Bla
žele Rambouzck s Dorotú, manzelkú svú, jemu se zapsali
v dluhu X k. gr. pr. a ten jemu dávno zaplatiti měli a
tomu dosti neucinili, aby na ten grunt a do tobo domu
uveden byl právem, k tomu se svoliv a poddav, že což
jest koli toho domu Rambouzek nedoplatil, že on s penězi na hotově jest a gruntovní peníze zaplatiti chce, aby
toho svého d:uhu nepotratil. Tu p. purgmistr a rada rozkazují: Najprve on Martin do gruntu Rambouzkova a
zeny jeho, jakž zápis ukazuje, aby uveden byl právem a
hned jeho aby zmocněn byl na ten zpuosob, aby Škopkovi jej doplatil a den a rok aby jej držal a jeho užíva!.
A v tom dni a roce Blažek s Dorotú, ženú svú, aby se
starali a ty peníze jemu Martinovi aby zjednali anebo
kupce zpuosobi1i, aby jemu Martinovi jeho dluh i ty peníze, co za grunt dá, zaplaceny byly. Paleli by toho neučinili, tehdá po dni a po roce ten duom s volí pansktí
má pošacován býti a zac bude moci spravedlivě prodán
býti, Oll Martin aby jej prodal a svú sumu tu prvé přede
všemi včřitely aby vyzdvihl a ostatek té sumy, což by
přeběhlo, tomu aby se obrátila, ktož k ní spravedlivost
míti bude. Act. fer. II. posl Reminiscere.
7. 1519, I;>'. května. Rttkop. č. 2109 f. 42. Matouš
truhlá.ř a Anna k. d. v ulici Nožieřské, kterýž slove u
šavle ležící podlé domu nekdy Jiříka Kulíška od Martina
Zlupka z ]íčina s povolením panským, kdež on Zlupek
tajž duom obdržal podlé práva na Blažkovi Rarnbúzkovi
a Dorotě m. L za L k. gr pr. Act. fer. V. ante Zophie.
(Zaplaceno r. 1527.)
8. 1528, 1. zan. Tamtéž f 320. Jiří mečíř
a Magdalena k. d. v ulici NoZieŤské mezi domy Formánka nožieře a Kateřiny plátenice od Matúše truhláře
za devadesát k. gr. pr. Act. die Egidii.
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9. 1530, 26. dubna. Rukop. č. 2110 f. 328. Matouš
Bílek a Alžběta k. d. mezi domy Formánka nožieře a
Kateřiny plátenice od Jiříka mincíře z Varty za CXLVlII
k. gr. č. Act. fer. III. post Marci.
10. 1581. 27. dubna. Rukop. č. 2120 f. 302.
(Kšaft Adama Bílka malíře.) My purkmistr a rada St. M.
Pr. známo cíníme - že jest před námi v radě vysvědčen
kšaft Adama Bílka malíře, kterýž takto obsahuje: Ve jméno
_ Adam Bílek, malíř, měštěnín St. M. Pr., jsa v nedostatku zdraví svého postaven - vuoU svou poslední oznámil takto: Předně, že duom svuoj. v němž bydlí, ležící
v Nožířské ul. - dává Anně, manželce své, a Kateřině,
dceři své, společně a na rovný mezi ně podíl. Stalo
se v neděli po sv. Štastným 1. 1579. - Tomu na svě·
domí --:- ve čtvrtek po sv. Marku ev. 1581.
11. 1584, 26. ledna. Rulwp. č. 2112 f. 165. Albrecht Kuldnar z Skalice vzdal jest dnom v osadě sv.
Haštala i jiný všelijaký statek svuj - Anně, manželce
své. Zase ona Anna vzdala jest duom svuoj v Nožířské
ulici, v němž bydlí - manželu svému. Act. postridie
Convers. s. Pauli.
12. 1585, 14. srpna. Tamtéž f. 214. Zmocněn cís.
rychtář a úředníci šestipanští domu v Nožířské ul. ležícího někdy Albrechta Guldnara z Skalice pro nepořízení.
Act. in vig. Assumpt. jl,L V.
13. 1586.
Tamtéž f. 227. Jan, jinak Hanuš,
Que a Anna m. j. koupili jsou Janovi Hanušovýma s Kateřinou, předešlou manželkou zplozenému, duom Bílkovský řečený v Nozířské ulici mezi domy Salomouna zámečníka a Slovákovým, od cís. rychtáře a úředníkuov
šesti panských za 425 k. gr. č. Act. fer. V. post Mathiam
ap. (R. 1590 splácí vdova Anna.)
14. 1594, 23. listopadu. Rukop. č. 2179 II f. 39.
V stře,du po Obětování P. M. stala se smlouva svadební
mezi Sebestianem Kwe a Annou, pozuostalou dcerkou po
Janovi Kotthovi, měštění~u St. M. Pro a to taková, že
Alžběta Kotthová, jinak Savlíčková, matka již jmenované
Anny, věnuje z podílu jejího 200 k. m. a vejpravu poctivou. Proti tomu Šebestian Kwe věnuje 300 k. m.
Hi. 1598.
Rnkop, č. 2148 J. 14. Stalo se narovnání mezi p. Zikmundem Sluzským z Chlumu a Petrem
A,llršperkerem od tří labutí a to takové: Jakož týž Petr
v štítu domu svého nějakou díru neb okno do domu pána
udělané a obrácené měl, to zadělati a jeho odhrazovati
na tento cas ani v budoucích casích, ani požívati nemá,
a naproti tomu kdybykoliv on Petr s budoucími svými
kdy vejšeji stavěti pokoje v tom místě chtěl, tehdy tři
vokna podle příležitosti týž p. Zikmund jim udělati dovoluje - .
16. lf\Ol, 15. března. Rukop. č. 2231 f. 481. vStala
se smlouva mezi poručníky Tomáše Que a přátely Sebestiana, vlastních brath a synův pozustalých po někdy Hanušovi Que - z strany jedné a Petrem A1tršpergerem
i na místě Přemysla, syna jeho let nemajícího, strany
druhé a to taková: Jakož jest po témž Hanušovi - statek - vedle inventáře
výš psaným bratrum a Anně,
mateři jich, na rovný díly pozustal, kteréhožto statku nadepsaná Anna, jakoZto vdova, po smrti ma?žela svého
vešedši v drl'9lí i na místě castopsaných Sebestiana a
sirotkuv, synuov svých let nemajících, jeho jak do proměnění stavu svého předešlého tak i potom, pojavši sobě
podruhé za manžela Petra Altršpergera a jej do statku
sirotčího nedílného vedle sebe uvedši, v něm po ten všechen čas zustávala živnost svou s manželem svým vedouce, odkavadž i dům na hradě Pražském řečený Millerovský od uroz. paní Anyžky Koberové z Rottnfeldu jsou
v
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koupili, jej od společnosti nedílné a synův svých Šebestiana a Tomáše s předešlým Hanušem Que zplozených
oddělivši samému Petrovi Altršpergerovi smlouvou jest
přivlastněn. Po jejichto smrti když z počátku psaných
poručníkův Tomáše a přátel Sebestiana na téhož Petra A.
otčíma, jakožto držitele statku nastupováno bylo, proti
čemuž p. Petr tomu, aby jim dědictví jejích náležitého
odstoupiti neměl, na odporu jest nebyl s tím doložením,
když jemu a synu jeho ti'etí díl a Anně, manzelce jeho
v statku Hanuše Que nálditJ' postoupen bude. Než což
se domu Millerovského dotýče, obzvláštně sobě a Anně
manželce koupeného, poněvadž jest jej za své vlastní peníze koupil, nadto yejš statek sirotčí nemálo zlepšil a
dluhu" do několika set jest splatil, protož aby týž dum
k statku jich přikládati a s nimi se o něj děliti měl, toho
mu učiniti nikoliv možné není. Kterýmžto jeho
obranám nadepsaní poručníci a p"átelé, aby týž duom
i jiné zboží od něho do statku nedílného vnešené od
dědici'tv a statku Hanuše Que odcizováno a samému Petrovi A. napřed puštěno býti mělo, na krátce přistoupiti
nechtěli. Ale na mnohá jednání jsou smluveni takto:
Co se domu Millerovského dotýče, ten Petrovi A. i se
šenkem se ,ustavuje na ten zpusob, aby proti tomu týž
Petr 2300 k. m. za něj vyplněnJ'ch do společnosti statku
pJilozil a je na 4 rovné díly mezi strany rozdělil a z nich
Sebestianovi a Tomášovi bratrum dva díly, totiž 1150 k.
m. vydati, a druhé dva díly sobě a Přemyslovi: synu své ..
mu, poraziti povinen byl. Dále jakož také na palácu hradu Pražského po témž Hauušovi Que dva krámy pozustaly a třetí po smrti jeho od Mikuláše Purgera s handlem a zbožím přikoupen jest, z těch přední krám, ležící prostřed palácu, se vším handlem a zbožím kupeckým dotšenému Petrovi se přivlastnuje. Druhej krám,
kteréhož Sebestian v držení jest, ten jemu a bratru jeho
zustati má; třetí pak krám, jehož Petr také v užívání jest,
na čtyry rovné díly, kdyby k prodaji přišel, rozvržen býtí
má. Dále pak co by ja~ého koliv statku se nacházelo,
ten na čtyry díly rovné, Sebestianovi, Tomášovi dva díly,
Petrovi a Přemyslovi, synu jeho, druhé dva díly k rozdělení přijíti. Na domích, kdei se první u tří lab'!'tí
ve 3000 zl. a druhý menší vedle Slámů ldící v 1000 zl.
pokládá, Šebestian s Tomášem ujali.
17. 1602, 12 ..března. Rulwp. č. 2232 I 21. Dne
12. ;';-!artii stala se smlouva mezi Janem Tonnerem z,Trupachu a na Dolantch, J. ~1. C. radou nad apelacími a Sebestiánem Kve-m o pokoje, v kterýždotčený Tonner již několik
let u tří labutí slove, v domu Šebestiána Kwen bydlel, na
ten způsob, že Tonncr témuž Šebestiánovi pujčuje 400 k.
m. za 4 leta bele všeho ouroku Proti tomu' Sebestyán
pustil Tonnerovi pokoje, v kterýchž až posavad bydlel:
světnici, komory, kuchyni, sklepy suchý i pod zemi a
komoru obzvláštní pro dříví - do čtyr let. (Zrušeno
4. pros. 1609.)
18. 1605, 26. srpna. Rukop. č. 2113 f. 367. Šebestian Que vzdal duom SVliOj řečený u tří labutí Anně,
manželce své.
} 9. 1608.
Rulwp. č. 1174 f. 297. (Pozůstalost Sebestiána Que.) Ve ,středu po sv. Matěji stalo se
poznamenání věcí po nebo Seb. Que, měštěnínu St. M. Pro :
Předně duom, jenž slove u tří labutí. V krámě téhož domu
v síni našlo se: 10 klobouku brunšvejckých, 5 plstek
černých, 6 zupic červen)'ch, 13 páru punčošek vázanejch
bílejch prostejch, 8 košilí dětinských vlněných bílých,
dva páry vlněných mnišských punčoch, 2 páry badněných
dětinských rukávku, 2 páry vlněných mnišských punčoch
bez přikopytí, 3 1/ 2 páru střevíček vlněných, 17 párů ru-

ze
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kavi,ček vlněných k podšívání, 2 páry červených ženských
puncoch vlněných, 3 páry star;'ch střevíčku vlněných.
9 tuznu karet vlaskejch a pět, 2 pásy a 2 khenkr kordo~
banský štepovaný s francly, item 7 pasu kordovanskejch
s francly, 10 aksamitovejch černejch khenků, 3 pásy
cerný aksamitov;', 6 páru cerných rukavic podšitých futrem
2erným, k~šíle bílá vlněná, pár bílých englickJ'ch puncoch, pár cervenJ'ch englických punčoch, 6 páru černých
haras~vých p~nčoch prostých a votřelých, 2 páry mantu·
anskeJch puncoch brunátnejch, 2 páry týchž punčoch nydrlantských dětinských, 2 tuzny a 7 páru rukavic fialových lněných, 4 tuzny a 1 pár rukavic římských, 1 tuzent .~ tři ]láry psích rukaviček velandských, 2 tuzny
~uka':1;ek, té: veland;kých, 2 1/2 tu:nu fiolových rukaviček,
i paru tyebz fiolovych rukaVIC cerných fraucimorskvch
s pentlen;i, 10 páru prostejch černejch rukavic s pentl:mi,
1 tuzent cerneJch dlouhejch rukavic trochu vyšívaných.
6 páru rukaviček fraucimerských nydrlantských s stříbre~
nedobrým vytkávaných, II páru rukaviček francimerských
rneylandských se zlatem vyšívaných, tuzent meylandských bílých rukaviček s pentlemi, 6 páru rukaviček mejlandskejch
bez pentlí, 9 páru rukavic mejlandských podšitých, JO páru
meilandskejch rukavic dlouhých štepovaných nepodšitých
11 páru rukavic bodenejch s hedvábím štepovaných a vy:
šívaných, item 6 páru rukavic podšitých, 5 tuznů a tři
rukavic všelijakejch, svazek starých a velice zležerukavic, 2 páry bílých střevíček římskÝch. 14 koštištěk aneb štětiček k česámí hlavv 2 koŠtišika aneb
šSětičky větší, 16 měšcu bíl;'ch b~~átských, 33 tuzny
vsehJ&ké barvy stuh hedvábných, 23 /2 tuznu polouhed'
bávných stuh, 6 kusu tkanic k střevícum
všelijaké barvy
širo~ých, 9 kusu tkaniček uzších k střevícum, item II
kusu"opět ui.Mch tkanicek všelijaké barvy, 6 kusu úzkých
tkamcek, s falešnim stříbrem, 36 přadýnek bonry sprostý
na v~ko~e zelený, 4 pouzdra na zrcadla a hřebínky dlouhý,
II pradynek boury španielský, tkanice z falešnvho zlata
7 přadýnck nestelkorn, 2 kusy tkanic aksamito~vých ce/
ných na pasy, 3 kusy tkanic z šmelce černýho, 3 páry
pukel pozlacený-ch k uzdám, 2 kopě cizorálku bílých ve
dvou krabicích, 35 kotoucka maličkých zlata a stříbra
leondskýho, 9 kusu malovaného ovoce (?) v krabici, v 17
nožmcích cizorálečku bílých, v každý po čtyrech cizorálcích dobrých i zlých; ve třinácti nožnicÍch po dvou cizo·
rálcích, item 18 cizorálku takových, 3 tuzoy cizorálkuv s nožnicemi s llužkami a cirkly, 21 tabulek prostředních, 22
tabulek k psaní, 15 hřebínku slonovejch, 13 hřebínku
starJ'ch, 2 hřebeny černý kostěný a třetí stari zlý 9 hře
bínků dřevěných, nuž velký v nožnicích, 2 nože' v noznicích s vidličkami černý, 2 vidličky v nožnicích nejednostejné, pár nožil. s bílou kostí trochu pozlacený s nožnicel:~i, n}ž s vidlickami v noznicích trochu pozlacený, pár
nozu pekných s vyrejvanou kostí na konci, nuž pěkný
v noznicích místy vyrejvaný a pozlacený, ,2 páry nožíčku
malých v noznicích, pár vidliček nejednostejných v noznicích, nůž v nožnicích s bílou kostí, 3 nožnice železný
a ,v jedněch jeden nůž starý, 3 pouzdra auris scalpii ko~tenych, 4 zrcadla ,pěkn}; hranato okrouhlá s přikrývadly,
3 zrcadla pěkný ctverhranatý, zrcadlo starý, 3 zrcadla
pě!mý menší vohnivý, zrcadlo cerný pěkný,. 2 pouzdra na
?rzadla malovaná prázdná, švadlířská trublicka s poduštickou tykytovou, item truhlička malovaná prázdná, 44
pouzdra kožený na ocularia, 7 pouzder mosazných na
ocularia, pater nostel' černý, měšec starý, 40 ocularií pro~těJších, 7 ocularií lepších, na 10 kusích papíru zápony
cistcov)' neb haklíky, knoflíků kostěných starých černich
též křiHalových něco větších, menších v papíru dvo.iíl~
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modrým vobalených, 4 páry ru,kavic bílých podšitých,
krabice se zvonci mos"znými, pár punčoch červených zlezelých, pár punčoch zelených zleželých. pár pun~och bílých zleželých, stolček černý s přítruhlím a v něm ně
které haraburdí, 8 makoviček neb pukel mosazných na stolice, železná truhlicka malická, 10 hub větších menšícb.
4 pouzdra na ladu!!ky, 3 khenky starý německý. 2 váči~
~ky černý dětinský, khenk starý aksamitovi černý, khenk
cerný kožený starý, item na šňůře přesek železných k pásmu prostých, koberec s zlatem prostý vytkávaný 7 šmuku šmelco.~ých ,černých, čapraky starý a zleželý n~ papíře,
pár rukavlcek cerných, 7 pukel s zelenyim sklem. 2 koštiška k česání šatuv, štětka, tab ul e k ř i dli c o v á k ps aní, 2 fochry, 6 pasů dětinských aksamitových s čistce zleželých starých, trochu tkanic z falešného zlata, 8 šmuku
točených zleželých.
V světnici jdouc přes dvur na horu: stolček malovaný, 2 koltry okolo stěny, 3 řfmsičky zelený, židlička
zelená.
V komoře z té? světnice jdouc: postel zelená pod
nebesy, 2 vobroučky železný, řetěz k vozu železný, truhlič~a maličká s jakýms neplatným haraburdím, truhla zelena, na nohách okovaná prázdná, trnhla vyrejvaná prázdná, truhla žlutá prázdná, čekan, item truhlice bez noh
prázdná.
V druhý světnici: pěkný dvě římsy fiádrový, koberec dlouhej na stěně, přední a z"dní plech jako zbroj,
kus košile pancířový, 4 páry rukavic železných, 1 almara
prázdná zelená, 1 kontrkkt v rámci, 1 almara prázdná
v koutě, 1 stůl bílý, 4 pouzdra k rejtharkám.
20. 1608, 5. března. Rukop. Č. 2113 f. 457. Jal~ub Ber a Kateřina m. j .. zmocněni jsou domu někdy
SebestJana Que a Anny m. J. v Nožířské ulici pro 400 k. m.
1621, 24. září. Rt/kop. č. 2114 f. 290. Doktor
Baltazar Tylesius, knížete Brunšvického rada, a Estera
k. d. u tří labutí řečený mezi domy Jana Slováka a Bernarta Ople od Přemysla Alteršpergera za 1500 k. gr. č.
..' 1630, 20. září. Tamtéž
442. Josef Třemecký
a Dorota k. d. li třech labutí
poručníkův Anny Markéty, sirotka po Baltazarovi Tylesiusovi zllstalého, za
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Číslo pop. 166.

1. 1461, 23. prosincc. Rukop. č. 2119.f. L 7. Ve
jméno božie amen. Já Elsska plátennice, vdova a měštka
St. M. Pr., ~yznávám liem:o listem - že - toto mé posledme porucenstvle oc naJprvé a přede všemi věcmi duom
muoj v Nožieřské ulici, v němz bydlím, který" někdy
duom Lyskové slul - otkazuji Pavlovi z Strážnice. chovanci a písaři i elužebníku mému - . Act. fer. lIU: ante
Nativ. Cl,risti.
2. 1486.
Rukop. č. 2106 f. 172. Elsscze, re·
licte linicide.
3. 1500.
Tamtéž f. 191. Martini Poloni.
.
4 .. I??3, ~4. dubna: Rukop. č. 2107 f. 231. MartlnUS llnlClda lolonus dlctus Sobek resignavit domum
suam, quam inhabitat in plate a cultellatorum inter domos
ad argenteam frameam et Andree dicti Kosie Noha Katherine, conthoralí sue. Act. fer. II. ante Marci.
5. 1508.
Rukop. č. 2108 f. 16. Martini linicide.
6. 1509.
Tamtéž f. 32. Martin'i linicide.
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f.

19.

Kateřiny

plá-

teníce.
8. 1534, 4. května. Tamtéž f. 70. Kateřina, vdova
po Martinovi, plátna kráječi, s knězem Ondřejem Sob·
kem, synem svým, oznámili, ze díly své, kteréž jim náležejí na domě ležícím mezi domy šípaře a Bílka ševce
obostranně, k tomu sklep v kOlcích plátěnn}'ch a krám,
kdež jest živnost provozovala v obchodu kroje platenného,
třetí jdúc od školy po levé straně, vzdávají p. Jakubovi
Fikarovi z Vratu a Magdaleně, manželce jeho. Act. [er.
II. post Invent. crucis.
9. 1534, 8. října. Tamtéž f. 86. Adam Holý a
Anna k. d. mezi domem šípařovým a Bílka ševce za
100 k. gr. č. od Jakuba Fikara z Vratu a paní Majdaleny
m. j. Act. fer. V. post Franciscum.
10. 1537, 20. března. Tamtéž f. 267. Vavřinec rukavičník a Marta k. d. mezi domy Bílka ševce a Stefana
soustružníka od Adama Holého šenk éře za ne k. gr. Č.
Act. fer. III. post Gedrudis.
11. 1539, 15. února. Rukop. č. 2142 f. S 17.
(Kš aft Vavřince rukavičníka.) My purgmistr a rada Star.
M. Pr. známo činíme - kterak Vavřinec rukavičník, ně·
kdy soused náš, učinil kšaft v středu den sv. Diviše
1. XXXIII - takže on vuoli svú poslední oznámil
jest takovúto: Najprvé že duom svůj, v němž bydlí, ten
není zaplacený, než dánů na něj toliko osmdesát k. m.
a duom druhý, který prodal, na tom že má ještě ~ede
sát k. m., item krám pod kotci, ten že jest zaplaceni,
i to všecko mocně po své smrti dává Martě, manželce
své milé - . Což se pak Anny, dcery jeho vdané a manželky p. mistra Mikuláše Šuda z Semanína dotýče, tak
oznámil, že jest při smlúvách svatebních po ní jmenoval
deset k. gr. č. Jenž jest dán 1. XXXIX v sobotu po sv.
Valentinu.
v
Ně k t e r é z p r á v y o m i str u J\f i k u I á š o v i S u'
d o v i z e Sem a ní n a. (List erbovní z r. 1525 jest v Kolářově Heraldice I str. 98.)
12. v 1522, 14. října. Rulwp. č. 1129 f~293. (Mistr
Mikuláš Sud odpíral kšaftu otce svého Jana Suda; i ten
odpor nemohl státi,y dal projíti šesti neděluom.) Kdež
jest mistr Mikuláš Sud žádal, aby jemu čteno bylo poří
zení a kšaft nebožtíka Jana Šuda, otce jeho, a je slyše,
jemu jest odpíral a pravil, že jest takového pořízení či
niti nemohl, jedno pro tu příčinu, ze nebožtík vzal po
bábě mistra Mikulášově statek znamenitý, kterýmž jest
toho všeho dobyJ, což po něm zůstalo. A ten statek tak
dobře mistru Mikulášovi náležel a sestře jeho, jako jemu
nebožtíkovi a o tom jest žádné duminky neučinil, ježto jemu,
mistru Mikulášovi, se vidí, že proti kšaftu jeho báby on
jest jeho tak odbýti nemohl, což jemu jest oddal. Druhé,
kdy, se za tuto manželku druhú ženil, že je o jeho prvních dětech duominka byla, a on mistra Mikuláše a sestru jeho tu jest vyhradil a zvláště mistra Mikuláše, že
jeho nechtěl odděliti. Třetí příčina, když ho uvozoval do
kolleje, že jest řekl jemu L k. gr. platu ročního kúpiti,
aby měl nač tam býti, ač jest koli platu víc koupil, však
z čího koli pak návodu nebo rady to jest tímto kšaftem
změniti chtěl. Ježto proti zápisu desk toho jest učiniti
nemohl, nebo tento kšaft z paměti od něho dělán není,
nebo sám sobě jest na odpor. A to v tom, že jednu věc
dvakrát odkazuje, ježto taková věc za řádnú býti nemůže.
A že jest proti němu nikda toho neprovinil, aby měl
jeho tak na poctivosti jeho dotýkati, nebo hleděl se jemu
všemi obyčeji zachovati. A pro to jeho zachování a povolnost byl ho otcovským poručníkem učinil. Než jak
jest to koli k změnění přišlo, že jest to učiněno z ne-
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dostatku zdraví, v keréž přišel od toho zbití. Neb tak,
jak jest dotčeno, jeden dluh dvakrát odkazoval a k tomu
neduvodně jemu to přičítá, že by sestru svú přivedl k r 0tě Y a 1 den s k é, o kteréž rotě on nevěděl, co sú za lidi,
nd že jest se uptal, jací sú. nešlechetní byli, takže všecky věci, peníze i manželky vuobec měli. A jestliže jest
se sestra jeho dala a v jakém zpletku stojí, že jest jí on
k tomu rady nedával ani toho schvaloval, než že on stojí
bohdá při pravé dobré ki'esfanské víře, jako dobrému náleží. A kdo by ho chtěl dm při tom nařiekati, že [chce]
počet z své víry učiniti a jej vydati a před každým takového nářku odpierati. I otci by svému toho odpíral,
by živ byl, a po své by poctivosti stál a stojí a za to
prosí, aby taková věc k svému konci a místu postavena
nebyla. Nebo upHmo to pořízení pokládá býti za neřádné
a neduvodné.
Proti tomu poručníci odpírajíc pravili: Jakož mistr
Mikuláš příciny klade, proč by ten kšaft státi nemohl, a
jemu zcela odpírá, jedno protože by báby jeho k sobě
přijal statek a ten že by jemu tak dobře nálezel, jako
jeho otci. My z~ to držíme, jestli že jest co k sobě při
jal nebo p. Jan Sud od báby mistra iVlikulášovy, že jest
t"ho jinak nepřijal, než což mu kšaftem dala a mocí jí
nic nevzal. A tak, co jemu dáno bylo, mohl to dobře
také obrátiti, kam chtěl. Nebo taková věc bez duovodu
a pokazování se mluví. Kdež pak toho rčení, že jesti jemu řekl padesáte kop plalu kúpiti a toho že jest jeho
do koIleje umluvil, dotýče, byl·li jemu jakým rčením vinen a povinnovat, mohl jest dobře jeho za jeho živnosti
upomfnati z toho. Ale poněvadž jest jeho z toho neupomínal a on v tom umřel, že takové rčení podle práva
města tohoto umírá a ničímž jest; nebo sobě nápomocné
tyto nebo jiné pH ciny mohl jest dobře prali tomuto
kšaftu bráti, kdyby byl mistr Mikuláš se v tom podlé
práva zachoval a tak, jak jest kšaftu odepřel, po právu
aby šel. Než nechal toho, až čas přešel, a v tom co je
učinil proti právu a svobodě města tohoto i pri,ilejím,
kterýchto od dávných let stolice tato i předkové naši,
města tohoto obyvatelé, sú užívali, že on to zrušiti chce
a proti tomu stojí, pocav o to zde soud. Y tom jest se
v lidi uvázal, keřfž nám sou poručeni a tam pl'išel zbrojně
s ručnicemi, a k tomu je připravil pohružkami a jim sliboval pod duší zatracení, že těm lidem nemá z toho nic
zlého přijiti. A tak k tomu je přivedl, že sú jemu č10večenství slibovali. Pak z toho ze všeho může se rozoměti, jak jest povolný byl olci svému, poněvadž odpírá
vuli otce svého, a co jest jemu odkázal, na tom přestati
nechce. Mluvíc i proti tomu, co jest v tom kšaftu dále
otec jeho učinil, že sou jemu k tomu neradili, a čím ho
dotýkal, že je to sám z sebe učinil, nebo to jest rukú
svú sepsal. Pak že jim v tom mnoho nenáleží, připou
štějíc to k spravedlivému opatření panskému kromě té
vajminky, keráž jest napřed položena a keráž jemu jeho
poctivosti ku překázce není. Nebo jest polozi!: Obrátil-li
by se k s e k t ě Y a I den s k é, aby nápadu zbaven byl.
Nebo žádný neví, co mistr Mikuláš po roce nebo po de·
síti letech učiní a jemu co se líbiti bude. A protož v tom
by vule jeho nebozlíka měla rušena býti, za to žádali,
aby toho nebylo. A kdež se na tom urází a tím nedů·
vodný praví ten býti kšaft, že by o jednom dluhu dvakrát položil, že o tom poručníci dobře vědí a to že jest
mistru Yáclavovi, porucníku, pověděl a že je to změnil
a svú ruku sepsRv, jinam obrátil, to dobře p. purgmistr
a páni vedle práva vědí več obrátiti. A tak poněvadž on
mistr Mikuláš odpor kšaflu vlozil a tomu podlé práva
časně neodpíral, než času projíti dal, za to prosí poruč.
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ní;:i, aby ten kšaft k svému místu přišel a stvrzen aby
by tl llIohl, aby om také podle té moci mohli to tak spravovat; ,a ty oSll'otky I tu vdovu opatřiti, pokudž jest jeho
neboztJka vnle byla.
Zase k tomu od mistra Mikuláše jest mluveno: Kdež
jeho tím honí, ze by času projíti dal a toho odporu
k konCI a k místu' nevedl, že je toho neučinil, než ne;naJe vědomosti práva. Než nadál se tomu, když on od
easu t2ho odporu nedá šesti neděluom projíti, že tomu
dOSll, ca.su bude. A pro zanepráznění veliké ze jest nadál
se, ze Jemu to ke škod" není. A tak tou nevědomostí
to )es~ jemu přišlo. A dále proti tomu pravě, kdd porucnícl hO,.dotýCí, ž~ proti právu města tohoto stojí a je
Jako zlech CI II chce, ze Jest on toho Ila mysli neměl a ne·
má, v než" u\~ázání, l,teréž jest učinil, že. jest učiniti mohl,
p,onevadz J,emu tak dobh~ dsky svědU, jako jeho otci.
~ebo podle toho, nedav Jemu dílu od toho, jeho jest odCIZItI nemohl a o to také zde soudu není nebo ta věc
jinam se ztahuje. Za to prosí, aby takový kšafl k moci
a k stvrzení dopuštěn nebyl.
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž on
:n. Mikuláš časně k vodporu svému jest se nepostavil a
casu ?odl;, práva dal projíti a on nebo Jan Šud, otec jeho
m. Mlkulasuov, podle svobod a vajsad města tůhoto statek svuoj všelijaký. jako svobodný měštěnín, mohl jest
dátI a odkázali, komuž Ly se jemu vidělo a zdálo. a dč·
lem svým též mohl jest dáti a odkázati jednomu' více a
druhému méne, a to jest ueinil všecko a kšaftoval podlé
práva města, i z těch přícin p. purgmistr a rada témuž
kšaftu jeho moc dávají a jej tvrditi rozkáží tak však. aby
bez lehkosti léhoz mistra Mikuláše býli mohlo. Nei což
se jl~k, statku bábillého dotýce, bude· li on m. J\Iikuhlš je
porucmky z toho svébo dílu chtíti viniti ancbo oni z če·
ho jeho zase, že se jin1 právo na obě straně nez3."Í'·;.1.
Stalo se fer. III. anle GaIli.
13. 1544.
Rtthop. č. 100 f. 72. Vedle toho
jakož jsou před p. purgmistrem a pány v radě poctiví p.
rektor a páni mistři ucení Pra?ského vznešení učinili a
k tomu mistra Mikuláše Šuda obeslali ztěžujíce sobě do
něho to, ze jest vydal minllcí a pranostyku k budoucímu
roku a k letu etc. XLV. proti pořádku učení Pražského
a bez )lch dopuštční nenáležitě. A při pranostice, kterou
Jest predmluvu udělal vuobcc lidem, že je v znamenité
zvo~ldivení a ~o ~cení Praiské dává, duotklivč je haněje,
Jakz to v obšlrnyc!1 artykulích promluveno jest; žiídajíce,
aby v JIm to prostredkem P'v purgmistra a pannov, ponč·
"'I? z by on mistr J\Iikuhiš Sud byl soused a obyvatel
mesta tohoto, k nápravě přivedeno bylo a ty minucí a
pranostyky do dalšího rozeznání právem aby zastaveny
b?ly~ ~eb, se to stalo i proti dané konfirmací privilegií
lehoz ucem od J. Kr. Mti.
Proti tomu od m. Mikuláše promluveno jest, že jest
on mc neucinil proti témuž učení a starobylému pořádku,
neb ,-I.est toho všeho předešle při p. rektorovi a páních
mlstn?h pokojně a přátelsky hledal, ale oni, čemuž se
jest ucIl, ahy tobo užívati měl, jsou mu zbránili. Však
maje majestát na to od krále J. Mti. aby minucí, pranosllhy dělal, tIskl, to jest ucinil, že to dobře učiniti mohl.
A předmluvy na jich lehkost a ublížení pfi své pranostice ze jest nelldč.lal, neb jich zejména nejmenoval ani
zádného nejmenuje, llež že jest psal proti utrhačuom což
se uceným lidem všem vuobec propujčuje. A oni ~istru
JanovI Zahrádkovi roku minulého že jsú toho dopustili,
zejména v pranostice jeho jmenovati, čehož on zase odměnně moha učiniti, pominul jest, žádaje obšírně,' jakž
pp. purgmistruom a pp. obojí rad;; Star. a Nov.i\I. Pr.
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minucí a pranostyku, nestydě se za to, oddal, aby
majestátu J. Mti Ké zuostaven byl.
Tu p. purgmistr a páni - vypoYídg:;; Pon~Yadz mistr
Mikuláš Šud to jest sám od sebe dob;ovolně promluvil,
že jest proti poctivým p. rektorovi a mistruom učení
Pražského v předmluvě pranostiky své nic nepsal ani jich
nedotýkal, co? by na újmu a ublížení jich býti mělo, jakž
sobě ztízili, než že mínil tou předmluvou na utrhače své
coz se lidem uceným propujčuje, protož jakž on mist;
~Jikuláš sám řeč talwvlÍ učinil k poctivosti p. rektora
mistruov' a téhož učení Pra7.ského a jakž v též předmluvě
zádný zejména z pp. mistruov toho ucení jmenován není,
ta předmluva všecka nebo i v arty kulích obzvláště p.
rektorovi a mistruom i učení všemu Pražskému společně
nebo pl'i osoLách na újn1u jlnéIla dobrého a jich poctiyosti i také budoucícl, jich nebyla jest a není a býli
nemá nyní j na časy budúcí a věčné. A pončvadž všelijakého svobodného um ční a při lidech učených pořádek
držeti se n1<Í a p. rektor, mistři a učení Pražské své vajsady a porádky mají a umění hvězdářské též se pojímá
v ucení svobodné, on mistr Mikuláš s vědomím, přehléd·
nutím a povolením rektora a raJy jeho podle starobylého
pořádku, pokudž by v tom umění l"'ězdářském pracovati
mohl, minucí i pranostyky vydávati má; však to aby býlo
bez újmy obnjí strany jich spni\'edlnosli a privilejí.
A k prehlídnutí takové pranostyky a vydání čas se poldádá při času sv. Havla. Tu aby mistr Mikuláš exemplá.ře psaného podal a zase ve dvú nedělích po S\". Havle
p. rektor ,,"" jemu mistru Mikulášovi exempl:1ř "ydati.
A prve on ':listr Mikuláš mimo vyměřený zpuosob minucí ani pranoslyky vydávati nemá.
A již jakž tato pranoslyka mistra Mikuláše před vzne·
šenÍln CaSn)7m \'uobec vydána
při ton1 on ll1istr l\íi~
kuLíš zuostaven b}Tti má)
na ublížení učení Praž~
skébo podle předešlého opatření v ní na Zádného zejména lIic se na zlÍžnost nenašlo a nenachází. A již tato všecka
nesnáz se mezi p. rektorem a mistry učení PraZského
a mistrem Mikul<lšem mocí lélo ubnnanské vajpovědi
zdvihá.
Do

toto se: n1<l položiti v

mJ-

stra Jana
klerúž nyní k letu JC
má,
od pp. rektora a pp. mistru ov:
"
Ac snad vuohee někdo z předmluvy mislra 1\Iikuláše
Suda chtěl by jeho sepsání proti protivníkuom, nepřále·
luom uciněné na učení Pražské zlélhovati, poněyadž on
jsa o to pred slovutné poctivosti p. pnrgmistra a radu do
St. M. Pr. obeslán, světle jest oznámil, ).e tím spisem
předmluvy své nemínil jest a nemíní na mistry učení
Prazského svobodného, jakz toho další opatření a jistota
jest v knihách Sl. M. Pr., také toho ph tom zuostavu·
lem. Act. fer. VI. ante Thomam.
14. 1554.
Ruko}'. č. 2117 j. 320. Marta. neboztíka Vavřince rukavičníka dcerka pozuostalá, ozná~1Íla:
Jestli by jí 1'. B. smrti neuchoval, že Janovi, Va1řincovi,
Yáclavovi, Eliášovi a Voršile, dětem p. mistra 1\Iikuláše
Suda z S., vnuknoll1 sl'im,dává po XX k. č. Act. fer.
IlII. post Sixtum.
} Ó.
1555, 14. listop,adu. Rulwp.
2129 .f. 458.
]akoz jest mIstr Mikuláš Sud z Semanína učiniv odpor
od sehe i na místě dělí svich trhu domu, kterýž jest
kyoupil BlaZek meCír od Marly, někdy matky manželky do·
tceného m. tEkuláše, a k takovému odporu jest téhož
Blažka mccífe obeslal, pravč se k témuž' domu sám i na
místě dětí svých lepší právo neZli OD Blažek aneb kdo
jiný míti, a to z přítin těchto, ze lIlarta, bába dílek jeho,
týmz dílbm jeho a vnuckuom svým týž duom ve sto k.

c.
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tilých k svému a týchž dětí svých, vnukuov jí Marty
vlastnímu držení lepší právo nežli on Blažek má.
'
17. 1560, 30. srpna. RullOP· Č. 101 f 245. Jakož
jest rozepře vznikla mezi Martou VavřiJlcovou na místě
sirotk:rov po někdy mistru Mikulášovi S. z S. pozuostalých Sebestianem Oxem o užitek minucí a pranostyk, kteréž jsú vydány po smrti téhož mistra M., jsou smluveni
že Šebestian Ox jí Martě za tu jich spravedlnost dáti má
XXXIII k. m. Act. poslridie Joan. decollati.
18. 1572, 9. května. Rukop. č. 2118 f· 307. Burjan
Litomyšlský a Anna k. d. v Nožířské ul. mezi domy Adama Bílka a Krejzlíka ševce obostranně ležící od kněze
Eliáše i na ~ístě Václava, též Vavřince, bratří po mistru
Mikulášovi Sudovi z Semanína pozuostalých, a Voršily,
sestry jich, za 200 k. gr. č. Act. postridie Slanislai.
19. 1575, 28. dubna. Tamtež f. 398. Ondřej Slovák švec a Alžběta k. d. od Anny, vdovy po Burjanovi
Litomyšlském za 250 k. gr. č. Act. die Vitalis.
20. 1582, 25. října. Rukop. é. 2205 f 5. (Kšaft
Ondřeje Slováka.) My purgmistr a rada Stal'. M. Pr. známo činíme, že jest před námi vysvědčen Haft někdy Ondřeje Slováka, kterýž takto v sobě slovo od slova zavírá:
Ve jméno - . Já Ondřej Slovák švec a měštěnín Star. M.
Pr. - takto O statku svým - kšaftuji: - Dále pak
duom svuoj, v němž bydlím, .mezi domem Bí1kovským a
Opršálovic obostranně ležící - poroučím Alžbětě, manželce mé milé, spolu s dítkami mými pozuostalými na
rovný podíl. Při tom jest oznámil, jestliže by manželka
jeho řemesla nedělala, tehdy kopyta se všemi nábytky
k témuž řemeslu náležejícími Janovi, bratru mýmu, aby vydati povinna byla. - Dalum v neděli po sv. Vavřinci,
to jest 12. dne měsíce Augusti, a. LXXXII. - Tomu na
svědomí ve čtvrtek den sv. Kryšpína 1. osmdesátého
druhého.
21. 1614, 25. srpna. Rukop. č_ 475 f. 208. (J~n
Slovák švec s Dorotou Bártovou.) Od Jana Slováka: Ze
jest za tou příčinou dožádal se obeslání na Dorotu Bártovou, jakož při vejchozi po vyjití ohně od ní Doroty Bartové spatříno, kterak komín při témž ohništi, kde týž komín vyšel na dvur jeho velice nebezpečný od dříví hlínou obmazaný jest, kterými se do domn jeho kouří. Pročež žádá, aby jí bylo poručeno, ~akový komín o 3 neb
4 lokte povejšiti. - Od Doroty: Ze tén komín od mnoha
let stojí dosti' podál od stavení jeho Slováka a nikdy se
o to nedomlouval, ničím mu povinna není, nebo i to již,
co tu v lepenici prodoutnalo, zadělati a dobře opatřiti
dala. Od Jana: Bylo jí při vejchozi poručeno, aby to na
cihlu zazdila, ona pak malými kusy kamínkův za\fpala,
takže jest se ohně budoucně i skrz komín hlínou obmazaný obávati.
Nález: Poněvadž Dorota B. podle poručení, aby místo to v lepenici domu svého k straně a na dvůr Jana Sl.,
kteréž skrze nešetrnost ohněm vypáleno, opatřiti a cihlami vyplniti dala, tak jse zachovala a je kamením místo
cihel na vápno skrze zedníky zadělala. a dostatečně opatřila, pročež Janovi Sl. tou příčinou žádného nebezpečen
ství obávati se potřebí není. Co se pak komínu při ohni16. 1556. RlIkop. č. 1028 f. 11~ My Ferdišti Doroty B. hlínou oblepeného a dosti podál od stavení
nand "C. - akta v té při mezi Mikulášem Sudem z SeJana Sl. dávno postaveného, aby od ní Doroty pro či
manína a Blažkem mečířem co se prodaje domu a v trh
nění příkoří dýmem povyšován býti měl, dotýče, poněvadž
podle příbuzenství vkročení dotýče, pováživše, takto ten
týž komín od mnohých let postaven jest a od Jana Sl.
ortel _ napravují: Poněvadž se to z akt našlo, že přítel
neb předešlých domu jeho držitelův stavení jeho hájeno
krevní prodávajícího v trh k svému vlastnímu držení vstúani nic říkáno nebylo, a byf pak i vejše vyzdvižen byl, tehdy
piti muože a od Blažeje mečíře toho, aby on mistr Š.
vždy předce ý čas větrů" děrami pod kloboukem jeho se
o takovém trhu domu od Marty rukavičnice před zákouřiti a dejm dolilv padati bude, z těch příčin Dorota
pisem trhoyým věděti měl, pokázáno není, i z těch pří
B. takového svého komínu bez povejšování na ten čas
cin mistr S. k takovému trhu na místě dětí svých nezle-

gr. č. zapsala a takových sto kop gr. jim zjistila, aby oni
přijdúce k letuom na témž domě té sumy dotčené postihati mohli. Přes kterýžto zápis nemohla a neměla takového domu prodávati a on Blažek kupovati. K tomu on
mistr Mikuláš pojímaje dceru této Marty za manželku do
téhož domu jisté věno prinesl, kteréž ona Marta s dcerou svou phjavši věno, kteréž po dceři své dáti měla, na
tom domě ukázala. A protož z těch příčin on od sebe
i na místě dětí svých, jakožto nejbližších přátel, v ten trh
chce vkročiti, aby tu těch sto k. gr., tolikéž i věna svého
dosáhnúti mohl. A na to ukázal zápis věnní od práva Nov.
M. Pr. a arty kul z kšanu Vavřince rnkavičníka. - Proti
tomu od Blúka mluveno: Jest mu s nemalým podivením,
že on m. Mikuláš jemu v tomto trhu pořádném překážku
činí, nemaje k tomu žádného práva, a předešle maje
o takového domu tržení dobrú vědomost, o to nic neří
kal, než když již sobě vy tržil jej a svuoj prodal, teprva
jemu v tom překážku činí. Však aby j emu to postačiti
mohlo u práva, což jest ukázal, té naděje on není, poněvadž syn její, té Marty, kteráž jemu Blažkovi ten duom
prodala, také chtěl tomu trhu překážku činiti a v něj, jako
syn a nejbližší přítel, vkročiti, ale to jemu postačiti nemohlo, neb takový odpor výpovědí jest vyzdvížen. A aby
jaké zjíštění věna svého na tom domě on m. Mikuláš
měl, toho se neukazuje. A také manželka jeho Šudov.\' a
dcera Martina již jest dávno umřela, po níž by on Sud
věna užiti chtěl, iežto smrtí její, tolikéž i snlozením dětí
již z toho jest dávno sešlo. Ze jest pak srnuom jeho a
vnukuom svým jistú sumu na témž domě zapsala, tímf on
překážky takovémn trhu pořádnému činiti nemuože, neb
v témž zápisu jistú sobě vejminku pozůstavila, aby mohla
týž zápis v potřebě své změniti a ten duom pródati.
Zase od m. Mikuláše mluveno: Nenachází toho u sebe, aby tato řeč strany odporné jeho spravedlivosti jakou překážku nésti mohla a to proto, že on věno na
tom domu má, neb ona J\Jarta po dceři své jemu věno
dáli připověděvši tomu dosti neučinila, ale na duom mu
ukázala; a děti jeho a vnúčata její sto k. gr. č. na témž
domě mají. A protož pro dosažení věna a těch slo k. gr.
v ten trh vkročiti žádá_ Ač pak vejminkou v zápisu postavenou strana se brání, že by mohla dáti, prodati DC,
však jemu se vidí, že to postačiti nebude moci, protože
jest v té vejmince doloženo, kdy by na ni Martu jaká potřeba a nouze přišla, aby mohla té sumy vnúčatuom svým
zmenšiti a ten duom prodati. I neukazuje, aby jaká potřeba a nouze ji k tomu prodaji nutila - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídati ráčí: Poněvadž
Marta rukavičníce majíci duoru svuoj v své moci ten jest
Blažejovi prodala, což dobře jako měštka svobodná uči
niti mohla, i aby m. Mikuláš co toho, ježto by v takový
trh spravedlivě vkročiti mohl, ukázal, toho při právu nic
nalezeno není, z té příčiny takovému trhu, jakožto pořádnému, se místo dává. Což se pak zápisu toho dotýče,
kterýž ona Marta dětem mistra Mikuláše učinila, ten se
při své moci zanechává. Act. postridie Briccium.
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užiti
Však na ten zpusob.• že k tomu bedll' vy• pozor
V'l v·má.
•
• •
pn oZlt~ ]estvpovmna, aby vždy časně od sazí vyčišťován
a vŠ~~I]ak pred nebezpečenstvím ohně byl opatrován.
~, 1644, 7. prosince. Rukop. č. 2115 (.145. Michal
Chordon ,kupec a Judyt k. d. vedle třech labutí od Alžběty
S~zll~rove za 1421 k.. gr. m., jakž jest týž dum OIla
A;zbeta po ~eb. JanovI Slovákovi bratranci svým vedle
nalezu panskeho z .f. 1644 sama měla.
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orgii u střiebrné šavle ct Martini linicide a Martino mo!endi~atore pro XXXVI'/. S. gr. pro c'cct. fpr II. post Invocavlt.

*9. v 1521.
Tamtéž. Mistr Jan z 'hatu oznámil
v radě, ze to má v paměti, že jest Mach nožieř dal za
duom k záduší špitálu sv. Pavla II'/. k. gr. č.
10. , 1?20, ,12. března. Rukop. č. 2109 f. 99. Bohuslav šlpa::. a Anna k. d. v ulici Nožieřské rdící mezi
domy v Kat;r~ny vdovy plátennice a u šavle obostranně
od ouredm~ov špitále sv. Pavla za XXV k. gr. č. Act.
dle Gregoru pape.
ll. 1524.
Rukop. Č. 2110 f. 33. Boušek

šípař.

. 12. 1~32,v 1,4. března. Rukop. č. 2111 f. 18. Václav !(aras zam;cmk k. d. od Pavla Severina z Kápí Hory
za XXI k. gr. c. [Pavel Severin nabyl nejspíše zástavou.].
Act. fer. V. post Gregorii.
. 13: 1532, 8. dubna. Tamtéž f. 19. Štefl soustruž11lk a Lldmlla k. d. mezi domy Kateřiny plátennice a Vopršala od VácIava Karasa za XXI k. č. Act. fer. II. post
Cond. pasche.
. 14. 1542,13. března. Rukop. č. 2142 [. U 6. (Kš aft
LIdmIly sonstružnice.) - Já Lidmila soustružnice, měštka
St. ..M. Pr. o statku mém pořízení činím a vuoli svú oznamUJI d~brovolně takovúto: Najprve oznamuji, že mám dva
domy,)ede~, v kterémž bydlím, a druhý naproti vedlé
V~pršala, z':, ty dva domy. své i se všemi a všelijakými
S\ rvchky. a nabyt~y 1 s.e VŠlm a všelijakým hospodářstvím,
coz koll v ~ldl Jest, I klenoty, též také i dříví Je řeme
slu soustruzUlck~mu přináležité, kteréž jest v domu p.
opata. Zbr~slavskeho, "~o všecko již jmenované a podlé
t,c:ho 1 Jmy s:aLek ~VUJ vše~hen movitý i nemovitý - dá. 1,. 1440, 5. prosince. Rukop. Č. 90 f. 61. Vitus
lam av.po. sve s.;nrtl poroucím a odkazuji Anně, Tomášovi
dlCtus Staro~ta sutor resignavit iuxta amieabilem concora, MateJ,ovl, dce:, a synóm mým, na rovný mezi ně podunn S;mom, nato suo, domum sitam in platea cultelladl~ s nap~?e;n ,JednOho z nich před léty skrze smrt setorum Int~r don:os. Henrici forpincis et Georgii Liskonis
šIcho na Jme Zlva zuostalé a tak až do posledního. A pakli
pro heredltana IpSlUS porcione. Act. [er. II. ante Nicolai.
by také P. B. všech tré do let rozomných od smrti ne2. 1444, 27. února. T~mtéž f 93. Henricius forpi- uchoval, tehda ten všicek statek svrchu jmenovaný aby
ncator et Anna e: d. penes aham domum eiusdem Henrici
na Barboru, sestru mú, kteráž jest v Jicíně, připadl plným
ex una ~t. GeorgIÍ Lyskonis parte ex allera erga Simonem,
právem. A poručníky činím dítek svých i toho všeho
natun:
Starosta, pro xnn s. gr. Act. fer. V. in castatku p. Petra Vehkého, p. Jiříka z domu Hrdinova a
plte lelUllll.
svrchupsa~ú vBarboru, sestru sní, věřéci jim, že těch dí, 3. 1449, 8. července. Tamtéžf.179. Jacobus Brunt,;k a zv!ašte pák Barbora, sestra má a teta vlastní těch
CVI~. cultellator et Dorothea e. d. sitam inter domos Ge?Itek, u:opustí. Také oznamuji, že nebožtík Štefan manorgu Lyskonis et Anne, relicte Henrych, erga eandém
ze,l m~~], bZl půjčil Janovi papírníku u sv. Pavla da braAnnam pro XIII s. gr. Act. fer. III. post Procopii.
nu Ponckú bestmezdcílma tolaruov a při tom peníze vp ,_
4. 1477, 5; března. Rukop. č. 2105 f 382. Johantl'k
l on)
I U zapece ťene' d
. a n:u schovati, Jeterýchž
Jan až pones PrU8 et Amcka e. d. mter domos Nicolai cultellifadnes a?l,neoplatIl am nenavrátil, to aby od něho bylo
bn et Elssky linicide situatam aput Dorotheam relictam
vYll~~.mlIlano. Slalo se v pondělí před sv. Franliškem
Bruncvík, pro XXXV s. gr. Act. fer. lIlI. p;st Trans!.
[3. n2~a] 1. MODOXLIO. Stvrzen 1542 v pondělí po sv.
s. VVenc.
Rehon.
5. 1486, 29· v červenee. Rulwp. č. 2106 f.183. Pe. . 1~. 15.44,.6. května. Rttlwp Č. 2112' f. 29. Linhart
trus sutor dletus Stětina et Zuzanna e. d. inter domos
p,lmk~r .a LIdmIla k. d. mezi domy Vopršalovým a Anny
Nlcolai cultellifabri et Elšky linicide aput Johannem Prus
r~kavlcnlce od poručníkuov statku nebo Štefana soustružcultellatorem pro XVII'/2 S. gr. pro Act. die s. Marthe.
lllka. Act. fer. III. post Florianum.
. 6. 1500, 25. srpna. Rukop. č. 2107 [.191. Duchco
_ .1? v 1570, 10. ~řezna. Rukop. 2118 f. 245. Matouš
pe1hfex ~lctus Kapalín et Dorothea e. d. si tam penes
JSlejshk svec a Katenna k. d. mezi domy Vopršalovic a
domum elUsdem Dnchconis ex una et domum Martini PoSudo~lC od Lmharta pilnikáře za 1121/2 k. gr. C. Act.
l?li! T parte ex altera a Petro sutore dicto Stětina pro
fer. \ I. post Letare.
XXv S. gr. pr. Act. fer. III. post Bartholomei.
17, 15!4, 13. září. Tamtéž f. 381. Kateřina, někdy
7. 1505, 15. listopadu. Tamtéž f. 274. Martinus
Mat~.use KreJs1íka ševce a již Jiříka Slováka též sevce
antiquus molendmator e. d. penes domum u střiebrné
m,anz~;ka, ~známíla,. ~e všelikú spravedlnost po dotče:
š3,!e et domum Martini Poloni a Duchcone Kapalín pro
nem MatousoVI KreJslrkovl, manželu jejím, na domn s dítXXVII s_ gr. Act. sabbato post Briccii.
k~;nl s. ním splozenými náležející vzdává jmenovanému
8. 1509, 26. února. RullOP. Č. 2108 f 32. Mathias
JmkoVl Slovákovi, manželu svému. Act. pridie Exalt. s.
cultellator dictus Mach et Zdena e. d. inter domos GecrUCIS,

.*1. 1406, 19. květná. Rukop. Č. 2099 f. 5. Nos
magIster ClVlUm - rocognoscimus, quod - inter Nicola~m cultell~tor~nl cum media sagitta, Claram, relictam
~l:m JohannlS dlcl! Johan cultellaloris, nunc ipsius Nico_al conthoralem, ex una, nec non Leonardum et Nicolaum, orphanos seu pue.ros dicti Johannis parte ex altera
rac.iOne dom~s ~t om.nium rerum per dictum Johannem
rehctorum tahs mter 'psos ordinacio facta est quod' d
N' 1
'
lem
1 ICO aus una cn?" uxore sua predicta se de domo introi1ultere deben.t, Ita. quod dicto Leonardo el Nicolao, fratri
suo, pro porClOne lpsorum hereditaria dare debent XLV
s. gr:
Act. fer. lIlI in vigilia Ascensionis dominL
"2. 1434, 31. srpna. Tamtéž f. 383. Vitus Starosta
sutor, Dorot.hea, conthorali~ ir:sius, et Simon, nlius ipsorUm -;:- fassl vsun~, se d~bl~one obligari in VI s. gr. debm NI~olao Serhnk carmncl - proscribentes domum ipsorum In platea cultellatorum situata. Act fer III
t
Eg-idii.
.
.
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Rulwp. Č. 2106 f. 182. Nicolai cul6. 1486.
tellifabri.
7. 1493, 25. dubna. RlIlwp. Č. 210l f. 39. Barthossius Dlím filius Nicolai Hassapizda cultellatoris admisit Joha~nam, conthoralem suam, ad domum in platea cultellatorum dictam ad argenteam frameam. Act. die s. Marcii.
8. 1496, 8. března. Tamtéž I 99. Duchco pellifex dictus Kapalin et Dorotbea e. d. dictam u střiebrné
Ša.-le inter do·mos Mathie cultellatoris dicti Pícal et Petri
sutoris erga Barthossium dictum Míšenský pro CLVII1/ 2
s. gr. pr. Act. fer. III. ante Gregorii.
9. 1504, 15. ledna. Tamtéž I 243. Georgius sutor dictus Kulíšek et Katherina e. d. dictam u střiebrné
šavle inter domos l\Iartini linicide et Píčalonis sitam utrinqne a Duchcone dicto Kapalín pro l'/zC 11'/2 k. gr. pl'.
Act. fer. II. ante Anthonii.
10. 1513, 12. října. Rukop. č. 2108 f. 129. Blažek
řečený l\!1ynář a Magdalena k. d. u sti-iebrné šavle Í:nezi
Machem nožieř~m a Opršalem ležící od Jiříka Kulíška za
CCXXV s. gr. pr. Dálo se v úterý po sv. Dionisii. (R.
1515 splácí vdova Magdalena, která r. 1516 oznacuJe se
jako manželka Václava Kocourka)
_
ll. 1523. Rukop. c. 104/ I A 14 II B 6.
(l\Iezi Petrem šlejféřem a Václavem puškařem z jedné a
Krvštofem truhlářem a Kuklú kozišníkem z strany druhé)
Ja~ Jápal, .tovařiš nožieřskaj, vyznal: Kdy"
šel spatna
l(větnú neděli D1inulú i uslyšal sem, ani se
na ~hCl,
ale neviděl sem, kdo s kým, než jeden z nich. rekl:
nechte toho milí sousedé, sme-li vám co vini, máte právo.
A oni necl:těli přestati, ihned se bili, ale nevím kdo
s k)'m, neb sem žádného neznal, ač l;led,?l, sem z huory
z .-okna ncb jest bylo tma. -~ MaleJ Sramek, tovařiš
téhož ře'mesla: Kdvž sem byl ten vecír, jako se bili, na
pivě s tovařišcm })urkrabí u ,Voborn,í~a,. i když sme šl!.
lezat,' uslyšeli sme, an se vadL I bezeh sme tam a nez
sme tam došli, k nim rekl Petr šlejfíř: Nechte toho zvyjednaní lotři. A když sme tam pfišli, kv tomu t;,ístu, kde
slÍ se vadili potkali sme Václava pnskare, an Jde zseka·
Číslo pop. 163.
naj; i \"Zal' sem já sukni Václavov~ pod lm~mem. ~l!mo
vic. Polom se Václav ptal: Kdo ma sulem mu? Ap reld :
(U stHbrné šavle, Vopršalovský, Bártovský,
Já. Rekl sem k Václavovi: Paď doml" dovedem tě k ženě.
li Č e rve n é II o r a k a.)
I přišel v lom Smil, syn Kryštofuo, i ptal se také na
sukni svou; i potom hodil kame~em na n~s ~ ~?tO[::. p~'chl
1415.
Ruhop. Č. 2099 f. 49. Nos magister
a potom padL A Václav puškar a Petr s:eJfer :,ezeh za
civium _ recognoscimus, quod - arbitri - inter Urim:
nim i lam jej sekali a by nebylo Purkráhe tovare meho,
lam relictam olim Bernardi cultellatoris, nunc NIColm
snad by jej byli hned zabili.
'v
v,
o
v
•
Sok~l cultellatoris conthorali8, nec Ilon Thomam, orphaHanzl nečíř: Byl sem na vme u Jecmlllku neklera]
nunl ipsius Bernardi) racione domus fecerunt division~m,
eas minulaj a byli také tu Václav puškař a len lazebnívk
prout domu s emta existit pro XLVIII s., quam pecl1mam
z Paprlové lázně" I přišli také tu na víno před duomJec:
dieta Ursula eum eoJem Thuoma in ipsa domo habere demínkuo Smil nebožtík a Kukla kožišník, 1 kázalt sobc
bent sub equali porcione. Aet. fer. VI. post Procopii.
žejtlík vína dáti, Tehda ten lazebník z lázně Paprlo;y dal
jim Smilovi a Kuklovi PO?tu; a poto;l1v te~ .laze~mk po1. 1439 2. dubna. RullOp. Č. 90 f. 35. Henricus
čal se vaditi s Kuklú o remeslo kOZlSlllC,{e a rekl tak
forpifex ct, A~na e. d. sitam inter domos Viti Starosta
sutoris ct Ceské Janové erga AmbroslUm cultellatorem de" k Kuklovi, ze tebe pacholata řemeslu učl. Thedy tak skrze
ty řeči že jest Kukla naň, na lazebník~, vytrhl kord. I byl
Bie1ina pro Vln s. gr. Act. fer. V. ante Resurrect. d.
jest Václav puškař podle toho lazebmka 1 vytrhl také te2. 1451, 12. října. Tamtéž f. 207. Johannes. hosák, než prvé se jest přimlúval k d?brému. T,ehdy se,;,
kynář et Anna e. d. sitam in platea cultellatorum mter
já vskočil mezi ně a rozundal sem Je. A take on .Smll
domos Kokyslonis et Brullcvikonis erga Anna, rellctam
podle Kukly vytrhl šavli. I smířil sem je ~as.~. I ~,lt tu
Henrichonis. pro X s. Act. fer. III. ante Galll.
k sobě a Kukla vzdy na toho lazebníl,a reCl podstlva!.
3. 1462, 6. února. Rulwp. Č. 2105 f. 160. Petrus
I přišel potom vPetr šl:jféř va t.~r: laze~ník dal je,mu vPo s"erator et Katherinae. d. erga Johannem dictum Hoctu a on podekovav 1 chte! Jlh prye a laze?,lllk. ~e~l
kynka pro XXV s. gr. Ac!. die Dorothee.
k němu: Počekaj málo, pujdem spolu. Tehda sem Ja povede!
4. 1468, 7. ledna. Tamtéž f. 262. Nicolaus cultel·
Petrovi. co se jest tu mezi nimi dálo a prosil sem ho,
lifaber et Katherina e. d. aput Petrum dlctum Dausek pro
když ste súsedé, provoďte se domuov. Te.l;dy t~n ~ukla
XX s. ur. Act. fer. V. post Epiph.
vždy řečí podrýval na toho lazebníka.a Ja k mm reld:
5. '" 1477 .• Tamtéž f. 382. Nicolai culte1lifabri.

1575, 8. června. Tamtéž f. 402. Jiřík §lovák
švec a Kateřina k. d. mezi domy VopršálovÍc a Sudov~k)'m od poručníkuov sirotkuov Matouše Krejslíka za 105
k. gr. č. Act. die Medardi.
,
Hl. 1583, 14. ledna. Rulwp. Č. 2122 f. 429. Jako,:
jest po Jjl-íkovi Slovákovi ševci pozl:ostal ~uom a Sl::O~tcl
dva l\Iichal a J alcub k tomu dluhove v ks aftu neboztlka
pol~žení, kterýZto duom z uvážení pánuv v 105 k. Fil~
povi Petříkovi ševci, pi'edjmenovaných slrotkuO\~vlastill
mu strejci, jest puštěn na ten zpusob, aby on I~ ll1P. od·
tud dluhy Jii'íka Slováka, bratra svého, zaplatlll pO:lll~n
byl, nad to sirotky v své ochraně a .opatr:::vánív n;aJíc ]e
k pobožnosti a ke všemu dobrému vestl pnpovedeL Act.
die Felicis.
20. 1606 J4. února. Ruhop. č. 2113 f. 387. Zmocněn dědičně Jalmb Slovák domu nčkdy Jiříka Slováka,
otce jeho, jakoZto dědictví sl·ého vlastmho 'meZl domy
Jana Slováka a Doroty Bártový. AcL dle Valcntllll.
21. 1614, 21. ledna. Rulwp. Č. 2114 j. 141. Havel
Vopálka a Lidmila k. d. ~ Nožířské ulic,i m:,zi. domy Doroty Bártový a Jana Slovaka obostn~nne lez,c,' od Anny,
. .
po Jakubovi Slovákovi vdovy, za 30D k. gr. c.
ť' 1621, 24. března~ Tamtéž f. 281. Ondřej Clmrman š\~ec a Marie k. d. od Havla Vopálky za 350 k.
gr. C.
Tamtéž. Daniel Burgcr pHjal dum
Cimrmona za 500 k. gr.
" 1635, 24. října. Pavel Herštejnský a ~nna Marie k. d. vedle domu u červeného raka a Jana Skréty od
Havla Opálky za 380 k. m.
1636. 12. února. Tamtéž jiJI. 501. Abraham Vodička ~ a Anna k. d .. vedle cerveného raka v Nožířské uL od Pavla Herštejnskýho a Anny Marie m. j. za
400 k. m.
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Když ste se smířili, nechtež i těch řečí a mějte dobrú
\'uoli. I zaplatili víno všicl,ni i šli spolu všickni pryc.
1 ,'ekl sem Petrovi nal)osledy: Milý, vidíš, že jest Václav
puškař vožralaj, budú-li co chtíli počínali nedaj jim. A on
rekl, že chci rád. Potom po malé chvíli přišla šenkéřka
do světnice i pověděla, že tam dva leží zabití, a běžel
tam i najdu Smila, an tak sedí u domú u zlatého kříže
zsekanaj. I řekl sem k němu: Hle vidíš a dobře víš. že
sem vás smířil a pili ste Je sobě. A on mi odpově'děl,
jest tak. I jdu ,málo dále a najdu, an Václav puškař také
sedí zsekanaj. Reld sem k Petrovi šlejféři; Poveďme ho
k bradíři. I vedli sme ho.
Markéta, lllallEelka Tomáše, šenkéře od p. ofrychtýře
měst královstvie Ceského:
Když jest k nám přišel na
víno, k Ječmínkovuom, Kulda kolišník s neboztíkem Smilem, potom přišli také lazebník z lázně Paprlovy s Vaň
kem puškařem. I podal jim Kukla poctu. Tehdy jest ten
lazebník cos počal mluviti k Kuldovi o jeho řemeslo, ze
by X kop dal, aby řemeslo ne,.kazoval a ze ho i'emeslu
pacholata učí a on za ta pacholata, když jdú na pití, za
to platí, a že on lazebník své i'emeslo lépe umí, nežli
on své. A tak z tčch řečí že jest on lazcbník dobyl šal'le
i měl ji pod sukni a oni Smil i jiní také dobyli braně.
A potom se smířili a potom šli všickni v dobré vuli
spo:u pryč z domu a prvé, když měli pryč jíti, připíjeli
k sobě o tu dobrú vuoli, A neboztík Smil řekl když měli
z domu ven jíti; 11ámeliž s sebLÍ dobrú vuoli čili nic.
abychom věděli, a pakli ncmáme, abychom se měli n~
paměti. A oni všickni k tomu řekli. že máme dobrou vuli,
jako kdy prve spolu, í šli s tím. .
Majdalena, slllžebnice paní Marty Ječmínkové: Když
sú byli u nás na víně, lazebník z lázně někdy Paprlovy,
Václav puškař, Kukla kožišník a Smil nebožtík, i mluvil
ten lazebník k Kuklovi, že by remesla neuměl, než
ho pacholata učí. A dal si X k., aby ho neukazoval
a ze já své řemeslo lépe umím, ndli ty. A on Kulda mu
odpověděl: Milí tovařiši, nech mne, není mi toho potřebí,
abych ukazoval; pak třebalis byeh je zajtra ukázal, mám
s tebú dobrou vuli. A tcn lazebník jest Kuldovi k nosu
šnupal a vstav lazebník i vytrhl kord i jiní potom také
kordy vytrhali i chtěli se bíti. A potom je rozundal, že
z toho nic nebylo. A potom připijeli k sobě s dobrú
,,"li a když měli pryč z domu jíli, nebo Smil ptal se mezi
nimi: Mame-li s sebú všickni dobrú vuoli a oni všickni
rekli, ze máme, a Smil hkl ještě: Pak ze nemáme, abychom se bili. A oni opět ,'ekli, že máme, i opět připi
íeli k sobě.
.
Žofka, kuchařka od Matěje: mečířc: Byla sem tehdáž
kuchařkú u nebo Smila, když jest ho zsekaného Kukla
kozišník překládal s postele na zemi. I řekl jest Sllil
k Kuklovi: Hle, milý Kuklo, teď vidíš, ze sem já k tomu
urazu skrze tebe pi'išel. - Zuzana Huolková: To sem
slyšala od nebo Smila, když sem ho hojila, že jest mluvil
k Knklovi, že to Kuldo vše pro tě mám, ty chodieš a já
leZím a bolesl mám. Odpovědel mu Knkla: Nemáš toho
pro mne, však víš II znáš, s bjm si se vadi!. A když ho
otec jeho zdvíhal a on křikl a zalál a otec mu řekl:
(~ert tebú," kdyby doma pobýval a po noci se netúlal,
toho by neměl.
Dorota, manzelka Vopršala nožieře: Když sem uslyšala, ani velmi lají na ulici jeden večír, i vyšla sem na
mazhonz do vokna a uslyšala sem, že jest některaj z nich
mluvil: Pro P. B. a pro M. B. nechte nás, však máte
A proti tomu některaj jináč řekl: Zvyjedený zrádce,
prvé utíkal, ještě budeš utiekati přede mnú. I kři
čeli na ně súsedi z voken, aby se právem hleděli a toho
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nechali, a oni někteří předse láli. A opět kdos z nich
prosil, pro P. B. aby nechali, a také některý z nich řekl:
Má duše podle j ebo duše.
Jan Bubeník: To sem slyšel, ze jest mluvil nebo
Smi!: Milí tovahši, prosím vás pro P. B. a pro M. B,
nechte nás, však máte právo. A potom jest nebožtíkovi
ňěkdo z nich vyrazil tesák z ruky a on prchl. I vrátil se
zase Smil s K uklú kozišníkcm i mluvil Kukla k nim;
11ilí tovaříši, kdo má sukni Smilovu, vraite mu zase.
A oni Petr šlejfíř a puškař hned na ně se obořili a Smil
jim prchl k domu,. k zlatým křížuom, a oni ho tu hned
sekali a on Smil, když ho bili, mluvil: Dávám se, dávám
se. A oni předse \'Žd)' prali.
Václav tobolečník: Leže na posteli s manžellnÍ sVlí
uslyším hlahol a čím dál vždy víc~ se hádali, ale nevím,
kdo s kim. A v tom vstanu i vyhlídnu ven z vokna i poznám po ;'eCi Smila nebožtíka, an mluví: Prosím vás,
muož-li býti, nechte mne; milý Vaňku, prosím vás, nechle
mne. I řekl sem k své manželce: Puojdu, zavolám Smila
do domu, aby se to rozešlo; a než sem se připravil a
dolu ov sešel před duom, ano jich tu na tom místě, kde);
se hádali, žádného není; i pojdu na druhú stranu k domu
Kořínkovu a oni Petr šlejféř s jinými zase jdú. I šel sem
zase domu a jda do dveří uslyším, an z nich jeden, jako
zase šli, kdos rekl: Zvytiepcní urazili dobrého pacholka.
A když sem již nahoře v domě byl, uslyším al1 mlnví
nebo Smil; Dajtc mi sukni. A kdos z nich pověděl: Co
sukni? a Smil řekl: Ano, sukni. I hodil z nich někdo,
nebo Smil anebo Kukla, na Petra a jeho lovařiše kame·
nem, když se k nim posunnli. A v tom jest Smil prchl
a Pell' s svými za ním a nežli ho doběhli i padl Smil.
Duchek, učedlník řemesla nožierskébo od Opršala
nožieře:
Když sem chtěl lehmíti, uslyším křik na ulici.
I vzav šavli šel sem ven z domll a kdy); sem přišel mezi
nč, kteříz se vadili, ubledal sem, ani všickni mají šavle
dobyté a Smil nebožtík mluvil: Prosím vás, milí tovařiši,
muoz·li býti, nechte nás a sme-li vám co vinni, však máte
právo. I bili se hned tu u domu Kořínkova a když Smil
braně z rukú pozbyl i prchli s KuHlÍ kožišníkem tam
k té sludnici k Sv. Jiljí a oni za nimi. I potom Petr
s svými toyaříši vrátili se zase li.: tomli místu, kde sú se
najprvé bili, a on Smil laké obloh 1 okolo, přišel k nim a
,'ekl k nim: Dajte mi sukni, a oni řekli, čí sukni a on
odpověděl, Smilovu. A oni řekli k němu: Cos tu takový
zrádce, a i sunuli se naň a on horlil na ně kamenetn
i s tím prchl a oni po něm a pak jej tam bili. A potom
přijdu a Smil tak sedí na zemi již zsekanaj.
Dorota, manželka Jana Živnustky pernikáře: To jest
ke mně mluvil Vódav puškař potom po té bitvě: že bych byl
Smila protekl, by nebylo Petra, neb sem neviděl, ježto
mi krev oči zalévala, až Petr řekl, sedě na něm, co dě
láš Vaňku, však sem já Pelr.
Pe.tr Purkrábě, tovařiš n9zieřsbj: Když sem šel jeden vedr od Voborníka s Srámkem, i uslyšel sem, an
Petr šlejféř mluví, nebíte se, milí tovařiši. buďte právem
živi (?), a já řekl Šrámkovi: Poďme tam. i, Šrámek řekl:
Ba poďme raději domóv. I šli sme tam, kde se bili; když
sme přišli, Vaněk již byl zsekanej; a v tom nch. Smil ptal
se na svú sukni. A potom Smil i Kukla mrštili na Vaňka
a na Petra kamením a s tím prchli a oni )lo nich. Pak
:u tehdáž některaj z nich jest Smilovi nohu prdal, ale
Já nevím kdo. A polom sme je rozuondali.
Johanka, kuchařka od Syrolce ndíře: Toho času,
když sem byla kuchařkú II tobolečnice i uslyšala sem
v noci křik i vyhledla sem ven z vokna, uhle dám jakés
dva, ani proti nebo Smilovi s dobytimi kordy běží a on
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také proti nim s doby tú šavlí. A když oni tak velmi naň
třeli a on Smil řekl: Milý Vaňku, muožli býti, nechte
mně. Prosil jich pro P. B. A já k nim řekla.: Neštast!ú
bídnici. an vás pěkně prosí, abyšte ho s pokojem nechalI,
by kd~ dobrý po právo šel. A některaj z. nich hkl:
Brániž se, již jest čas. A potom sú mu ša;::~ vyr~".Il~. a
on jim prchl i běžel okolo domu zl.atého ,knze ~,pnbel~l
zase a ptal se, kde má sukni, a om mu reklI, Cl sukne.
On řekl Smilovu a oni opět řekli: Ty-li si tu, zrádce,
a hned ~aň udeřili a porazili ho tu u prostředních dveří
u zlatého kříže a tu jeho bili a sekali.
.
12. ló24. Rukop. č. 1047 f. C 20. (MezI
LuHem, tovat-išem řemesla mečířského, z jedné a Janákem a Vítem, mistry téhož řemesla, z strany druhé.) Duchek, od Vopršála nožieře učedl~íi~ téhož řemesla, vt
znal: K tomu sem se přitrefil, I(dyz Jest Petr, b. atr Lukse
tovařiše mečířského, přivedl před rychtáře toho pacholka,
kterajž jest jmenovaného Lukše byl vrazil. Pak mluvil
k němu Petr před rychtářem: Pročs ty to mému bratru
učinil. A ten pacholek odpověděl, že sem já toho neuči
nil a že se to jináč najde. A jak sem ,Iiv, neměl vs.em
s ním nic činiti než jako s dobrým tovanšem, ale uClml
jest to tovařiš jeden z Malé Strany. Pavel, tovařiš
no7.ieřský od Formánka: Šel sem z domu něk~erú nedě~~
minulou ráno, i uhlídám an Petr, bratr Luksuov, stOJI
s tovařišem mečířským u domu Dřelova, a já se ho optal,
co tu děláš. A on mi k tomu nic neodpověl. I ptal sem
se pak Trnavského, tovařiše, r::,ečí~ského, co )est toho, ž~
tamto Petr stojí a on povede" ze bratru Jeho LukšovI
ruku uťali i čeká a chce na toho Němce, kteraj mu to
,
v
I ten N'emec
učinil, právo
dáti. A potom hned brzo vyse
od Jiříka mečíře a on Trnavskaj ?O jemu uk~;al. Av Oll
Petr přeskočiv na druhú stra~u 1 dobyl meclku avr~kl
k tomu Němci: Stój a dostuoJ práva. A on odpovedel:
Proč bych stál, najsem vinen. A Petr řekl: Nejsili vi~en,
tobě lép. I hnal jej předse k rychtáři a já šel za mmI.
A když jej přivedl k rychtáři, žádal, aby byl podle prá.va
zachovan. I ptal se ho před rycl:tářem,v udělal-Ii j.est '!:mu kdy co zlého Lukeš, A. on rekl, ze ml Jest Jak ZIV
nic zlého neučinil, nd míval sem s ním dobrú vuoli, jako
s dobrým tovaryšem. A Petr řekl: Proč's mu pak tu ruku
ufal? A on odpověděl, že sem já ji jemu neuťal. Však s~
to jinak nejde. Petr řekl: Kterak jinak" však tvú šavlI
máme i znamení na ní, jaké mll udělal. Rekl k tomu p.
rychtář, aby mu tu šavli přinesli, aby se věděl čím spra·
viti. A on Petr tu šavli mu· přinesl. Potom sem se Já zastavil u toho Němce v šatlavě za mřeží a řekl sem mu:
Vyjednanaj blázne, co's to udělal. A on řekl: Již tav musí
býti, řekni Lukšovi, ať na mne nepraví; nechť na nekoho
jiného praví.
13. ló24, 25. dubna. Rukop. č. 2110 f. 33. Jan
Opršal nožieř a Dorota k. d. u slřiebrné šavle mezi do·
my Bouška šípaře a Jana rukavícníka od Václava Kocourka
ševce za CCXXV k. gr. č. Act. fer. II. post Georgii.
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dobří, nehaněje jeho v ničemž. A on řekl: Než bych
nesl křtít k některajm kněžím. A Pudík řekl: Kteříz jSlÍ

A on řekl: K Jakoubkovi a Honsovi. A Pudík
řekl:
Coz na ně zlého víš, však my je máme v tomto
městě za dobré kněží. A on pověděl: Než b):ch k nim
nesl dětí khít, raději bych nesl k Vopršalovi. Rekl k ně
mu Pudík: Zvyjédený lotře zvyjedúcí, třebaliž jest těch
řečí u mne zde. A já mu řekl: Nedělaj ty nám z Vopršala kněze, však my za nožíře máme.
.
Jan Pudík nožid: Když isú u mne dělalI a potom
jedli sedě za stolem a já se k tomu při trefil. Pak já nevím, oč jsú oni. zašli, než řekl Petr HI~sný, kdy by to
bylo že bych radše dal dítě své křtíti Vopršalovi, než
někt~rým kněžím. A já mu řekl, jeboni (?), nemohu těch
tvých řečí takových slyšeti, A potom sem se ho optal:
. Milý Petře, ale kteří jsú to kněží? A on řekl, Honsa a
1měz Jakub. A já mu rekl:
Milý Petře, on byl u nás
Honsa několik let a nic my naň takového nevíme.
Duchek šlejféř: Když bylo po kázání u sv. Martina,
tehdaž jako byli zapověděli procesí, řekl Hlásný, abychom
šli na rynk, puojdú-li s procesí. A když šli od sv .. Valentina tehdy sme všickni poklekli. A potom sme šlI domóv. ~ Vojtěch šlejféř: Když sme chodili s procesí od
sv. Valentina, když ta nesnáz byla, tehdy Petr přišed ke
mně do šlejfírny na Šilkový mlajny, dal se se mnú ~ hádání. mluvě, tak již-li ste se s svým bohem nanOSIlI po
ulicí~h, jeZto byste toho měli nechati, . aby stál na sv~m
místě. A jest množství zabitcuov po uhcech a ~y se s mm
po těch místech nosíte. A máte .dva bohy, Jednoho na
nebi a druhého v monstranci. A nanosíce se s ním do
vóle i postaví vám stuol před šat!aví a vy v t~, s ~ím ~d
počíváte a odpocimíce tu vám opet ne~uoz Jlli vl muslt:
opět nésti ho do kostela. A mu k tomu rekl: Neslechetna
ta tvá ústa rouhavá. A to shledáš, bude·li tě P. B. milo·
vati, že tě bude trestati.
Jan Smolík nožieř: Když sme seděli za stolem u Vítka
nožieře, počal se se mnlÍ hádati. Tehdá sem se Já vho
otázal: VěříŠ·li, že jest pod zpuosobem chleba prave telo
boží a pod zpuosob~m vín} pravá kre':, boží I vt:von po·
věděl: Nevěřím. A Já mu rekl: Kterakz pak vens? A On
povčděl, že jest svátost; a já ;'ekl,my věříme, že j:st
v
pravé tělo boží a pravá krev bozÍ. A on. povedel:
Však když jest vstoupil na nebe s tělem svjm 1 ta~: Je,st,
zde ho není. A já řekl, že jest, a on tak rekl: JlZ vam
kněz má stvořiti stvořitele.
ló. 1526.
Tamtéž f. O 8. (Mezi Petrem Hlásným a Janem Menšíkem.) Jiřík Vajsada no,ief .svědčil:
Když jest byla zmínka,o ňáký puost 1 mluvIl Spk k ~'c
trovi Hlásnýmu že u Sprinelíka jedí v pátek sýra vaJce
a Opršal že t~ké jídá v pátek sajr a vajce a ze by i
Petr také jedl s Vopršalem. Odpověděl, mu k tomu .Petr,
že jest, nercili aby jísti měl, ale ani II Sprinclíka am Vopršala nikda jest toho neviděl, ,:by jí.ti to měli .. Pak tu
jest Martin Špik mluvil, že by Sprinclík křtil děli všem
mistróm nožieřskajm novoměstskajm, a Zelenaj také mlu14. 1ó26.
Rttkop. Č. 1047 f. O 22. (~1ezi
vil že Vopršal křtí Staroměstským mislróm. A přidali
Janem Menšíkem a Petrem Hlásným noZíři.) Martin Spik
k tomu, ze by byl jáhnem Pustil, tovařiš nozierskaj. Odnožieř svědci I : Když sme cejnovali u Pudíka vocel, že
pověděl jim k tomu Petr Hlásný, ze já o t9m nevím,
byla řeč škaredá od Hlásného; lak pověděl, než bych
aby měl Opršal děti křtíti. Pověděl Mar':in Splk k Pesvé děti nesl křtíti kněžím, že bych raději je nesl Opršatrov~: Pročež by ty se dobrýmu poj'ádku protivil, aby ty
lovi nebo ledakterému. z souseduov. A Pudík jemu pak
také jemu svých dětí nedal křtíti. Rekl Petr: Kdyby to
proto lál a řekl k němu: I~teří, sú pak to kněží, že k .nim
bylo tak ten pořádek, dal bych je jemu tak brzo křtíti,
nechceš néstí křtít? A on Jmenoval Honsu a Jalmba, Jako
jako některému lotru knězi. A když do výhně přišel Pubyl u sv. Jiljí. - Vaněk Zelenaj z kuchyní: Když sme
dík, i optal se Petra, kteTí by to byli lotři knčží, a P~tr
dělali u Pudíka nozieŤe a když sme se spolu sešli k jídlu,
pověděl, že mi se trefilo na Mostku, že jest někd~ preudělal iest Hlásný řeč takovú va Martinkovi, že jest dobrý
kazil Honsovi a on lál nectným jazykem, a druhé ze sem
člověk,- ctný. A já mu k tomu řekl: Však jsú také jiní
to

kněží?
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viděl u Helmuov, že jest kněz. v kostky hrál, syn konvářuov; i to-liž na kněze sluší? A co tuto mluvím směl

bych jim to mluviti v plné radě před pány J. Mt/. A to
se vše dálo před tím hnutím zde v městě.
16. ló2'1.
Tamtéž R 18. (Mezi Adamem, to.
\-ařišem řemesJa nožieřského, a Janem Vopršalem nožieMartin Spik svědčil: Když sem seděl v Kuchyních
cibulářem s Vopršalem, pověděl tak Vopršal: Kdo
zamyslil mši. A já mu řekl: Kdož, než milý Buoh.
on řekl: Doveď mi toho. A pověděl: Jdi k kněžím,
dovedouf. A on rekl: Mše, mše, já také mši v světnici,
prodajte mi také toho mše. - Kateřina. manželka Pavla
šenkéře Večasa: Když bylo některaj svátek velikaj, toh~
v paměti nemám, kteraj, šli jsú z Tajna slavně s procesí.
A my ten den načali u Kulíška víno. Tehdy volali ňácí
mládenci na poctu Vopršala. A on jim řekl: Což již píle
a jíte? Však ještě s Bohem doma nejsá, však teprv Tajn.
šlí jdá s. Bohem na procházku do Celetné ulice. A teď
šenkéřka na mne škaredě hledí, že ji muž neodpustil na
procházku. I počal hned zpievati: Veřmcž v boha jedno.
ho, toť, křesťanská víra, hus jed ovú (I) máte. A já mu
řekla: Certa liš ty to honíš. A on řekl: Tak ten šedivaj
zpívá, jda za procesí až skuoro Rvině knězi mezi nohy
vběhla a byla by vám skuoro s bohem utekla. Marta,
Vavřince rukavičníka m.: Co sem já měJa a oč činiti
., Janem Vopršalem, o to jsme porovnáni o všecko a
smluveni p. farářem naším. A neslyšela sem já od Vopršala nikda, aby kdy jakou zmienku učinil va Adamovi,
[Ovařiši nozieŤském. Když sem přišla k Vopršalce pro
ň:lkú potřebu, pak sme spolu učinili ňáklÍ zmínku o Evě
rukavičnici, že by mluvila rukavičnice Eva, že sú zteklé
mše II sv. Klimenta v klášteře a byla sem čertu ofěru
dlužna, i položila sem ji na oltář. A toi se zchnali a šermovali; báli se, aby jich čert z toho kostela nevzaL To
vše ta Eva mluvila. A v tom dí Vopršal: Což jest to
škodného mluvila, však není na apoštolském mistě, aby
apoštolsky mluvila. Co pak k tomu říkáš, paní Marta, že
badou zase zde všiclmi ti pikarti, ktel'íž jsú vypovědíni
odsud, že co jSlÍ na ně pravili takoví zvyjedení zrádce,
že
na ně nic neuvedli) ani na mnč co jSlÍ pravili, ale
nejmenoval. A já k němu řekla: Milý p. Jene,
ty ke mně taková slova mluvíš, já tebe za to neA bych byla věděla, že ty se pro ta slova hně
vas, byla bych já toho nikoli před vámi nemluvila a
buohdá já dokudž sem živa, do tvého domu nepůjdu, poněvadž ty tak proti mně mluvíš. A ta sem slova všecka
k Ch1ívcové a k jejímu muzi mluvila, jinak nic. A o to
o všecko já sem s Vopršalem smlúvu vzala před p. farácem od M. B. na láži, že sme sobě toho nikda zdvihati
neměli, což jest koli mezi námi bylo.
17. ló49.
Rukgp. C. 2129 f. 182. Vedle toho
odporu, kterýž jsou učinili Sebestian z celnice na místě
Magdaleny, manželky své, Johanna, Marta, dcery Jana
Vopršala, a Lidmila, macecha jich, kšaftu někdy téhož
Jana V., otce svéh? a manžela Lidmiliného, dali od sebe
mluviti a nejprvé Sebestian, že jest on na ublfženÍ jeho
takového kšaftu nejměl a nemohl ciniti, neb předešle
když jest Magdalenu, dceru svú, za manželku jemu dával,
připověděl jeho s manželkou z statku svého živností opatři ti; jakoz pak, když se tomu připovědění od nebožtíka
dosti nedálo, byl iest o to mezi nimi soud a vejpověď
se stala, že jeho Šebestiana živností slušnou opatřiti má.
I~o kteréžto vejpovědi když se byl tak nezachoval a od
Sebestiana jsúc k dosti učinění napomínán, dal mu to za
odpověd před dobrými lidmi, poněvadž ho nemá na ten
cas "ím opatřiti, ze chce po své smrti svuoj statek mezi
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ně na rovný podíl odkázati. Proti kterémuž připovídání
nejměl jest toho statku odkazovati. Též od Johanny, dcery

jeho nebožtíka, n11uveno, že jí ténlěř nic neUhl. Pc~on1. na U1Í·
stě Marty promluveno, že teď nedávno, když ji vdával,
po ní věna na smlúvách svatebních XV k. gr. č. jmenoval, při kterýchž i to jest od nebožtíka mluveno, že ji
Martu tím nevybývá; nic ovšem jí podle takového poddání neoclkázavši toho tak zanechal. Nejposléze od manželky jeho nebožtíka mluveno, že jest takového kšaftu
mimo smlouvy svadební, kteréž se mezi nimi staly, činiti
nemohl, neb jest těmi smlúvami ji do všeho statku svého
za mocnou hospodyni přijal, toliko L k. gr. č. sobě vymínil, a tak týmiž smluvami statek svuoj zavadil.
Proti tomu od Viktorina Vopršala, syna nebožtíka,
mluveno: Aby jaký nepořad neb co proti právu pE tomto
kš aftu nebo otce jeho sběhnouti se jmělo, ještě nic od
puovoduov toho ukázáno není, než mluví se, aby jim nebožtík nčco přiříkati jměl. J dto kdož na přiřcení pře
stává a toho k sobě k místu za živnosti, kdož při říkal ,
nevede, ten o to přichází, neb přirčení takové s každým
umírá. Poněvadž pak byl jest neboztík měšlěnín svobodný,
mohl jest to dobře učiniti a O svém statku řéditi a tomu,
kdož jest ho poslouchal, a jemu živnosti pomáhal, dáti.
Jakož pak včdomá věc jest, že on Viktorin při otci svém
za několik lel jest i s manželkou svou byl a jemu se živiti spravedlivě pomáhal a na něm toho zasluhoval. A protož, poněvadž jest takové pořízení podle práva učinil "
jemu viktorinovi, jakožto synu a dědici svému, statek svuoj
pořádně poručil, on žádá, že takové pořízení od práva
stvrzeno bude.
Na to od puovoduov mluveno: Není to pořízení po·
řádné, neb z vuole jeho nebožtíka kšaftujícího nešlo, ale
z nabádání jeho Viktorina. S strany pak pomáhání živnosti a posluhování, však isou ouy též jemu živiti se pomáhaly a jeho poslouchaly. A kdyby o lo pře byla, vě
děly by k tomu, co promluviti. Však kdo z milosti slouží,
na milosti přestaň. A poněvadž se jest v to uvolil, že na
rovný podíl jim dcerám statek svuoj odkázati chce, žá·
dají, že v tom opatřeny budou - .
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Ačkoli od
Lidmily, manželky někdy Jana Vopršala, ukázáno jest nč
jaké sepsání a to že by smlúvami, jakž táz Lidmila zpravovala, býti jmělo, mezi ní a jím Janem k stavu manželskému učiněno, ale že toho podle práva, aby takové smlúvy vysvědčeny aneb knihami městskými zapsány býti jměly,
ukázáno, ani v týchž smllÍvách času a osob, jdto by takových smluv pavědo my byly, poznamenáno není, a také
podle práva svědky prokázány nejsou, protoz takový spis
těch smluv, jakožto nepořádný, proti kšaftu Jana V., v kterýmž jí Lidmile jistou sumu odbyl, od ní Lidmily uká·
zaný, k odporu jejímu podle práva postačiti nemuože.
Však což jest ona Lidmila svého k nebo V., manželu své·
mu, přinesla, i jinak což by v témž statku svého vlast·
ního jměla, toho spravedlivě užiti má.
Což se p,ak Šebestiana z celnice ohlášení dotýče,
pončvadž jest Sebestianovi předešlou vejpovědí bylo vyměřeno, že 1. 37. od sv. Ondřeje až do Hromic nejprv
příštích jměl jest od Jana V. opatřen býti, pak byl-li jest
ci nebyl, nic toho dále od něho na právo v tom času až
do smrti jeho vznáŘÍno není, a protož týž odpor kšaftu
překážky podle práva éiniti nemuože. Johanny pak a Marty
odporové, kteříž témuž kš aftu otce jich učinění jsou, ta·
koví podle práva tomu kšaftu na překážku býti nemohou,
neb z strany Marty vejmince v smlúvách učiněné dosti
činí, za ní Martou pasu stříbrného kšaftem zanechávaje,
kterýz aby prve její byl, od ní podle práva ničímž uká-
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záno není. A protoz týmuž kšafu Jana V. místo se dává
a ten páni stvrdili rozkázati ráčí.
,
~
18. 1556, 28. srpna. Ruhop. c. 211lf; 36q. Blazek mečíř a Maljána k. d. mezi domy Hmhc.ky sevce a
pilnikářovým od Viktorina Vopršala za CCC XIIl!2 k. gr.
Č. Act. fer. 1'1. post Bartolom.
_
;> ~
Barto
19. 1570,7. června. R1l1wp, c. 2118f.;:;1. ,vloměj, jinak Bárta, švec a Dorota k. d. :opr:alov~~y reci
čený mezi domy Hanuše Que a Matouse J,neJslll;a o
Anny Doroty i na místě Johanny, sestry JIch let nemající, dcer po někdy Blažejovi mečíři, za 485 k. gr. č.
Act. fer. lIlI. post Bonifacii.
-?
'6
20. 1619, 19. prosince. Rulwp. c. ~.,,:34 f. 6 .
Stala se smlouva o dum po někdy Bartol~meJovl ,Bár:ovi
a Dorotě m. j. zustalý mezi Lidmilou, nel~dy ,Bartovou,
potom Drahonickou a již Sontokovou,. z ledne, Jan~~,
Václavem, bratřími Pechancl, Annou, nekd) Pechanco~ o ,
již nyní Václava Langhonza manželkou, a IV~artou Pec lana 'estrami
" 1. m
COVOU, b fa t1
} . . . . , vnuky a vnuckaIl1I Doroly
C t~
Bártový, z druhé a Danielem Purgkerem ,z stranr. re vl:
Jakož jest jmenovaná Lidmila Sontoková UCl1lIJ~ pnpoveď
na dum a statek po Bartolomějovi BárlovI zustaly a t~
pro spravedlnost nápadní v témž domu a statku Jud~te
Alžbětě dcerce nekdy její s Martinem Bárlou, prvn;~
v I '
...
Ll' u.lmilv
a vlastním synem
BartolomcJe
manze
em ]eJlll1
J
" t "t
Bárty,. zplo~ené, jakožto vnučce téh,Ož B~ ~arty, k.c!az o
cak otcc tak i děda syého zivobybm prec.kala~ a JIZ p~
~om po smrti též Judyty Alžběty jí LidmIle :::,ont~~ovy,
mateři. nápadem náležející, zase proh tOll1U Jan, \ ~clav,
bratří 'Pechancové, Anna, Václava Langhonza manzel~a,
a Marta Pechancová, bratří a sestry, na odpor se staveh,
pravě že ona Lidmila v tom statku žádn~ho 'p~áva neměla' jsou smluveni způsobem tímto: Ponevadz JIm. hra:
tHm 'a sestrám čtyrem v tom statku jeden díl, DamelovI
pak Purgkerovi po Anně, manželce Syť, z ně!dy Jana
uBárty pošlé dcery a Doroty Bártový vnuck;" .zd;dIl,
hý díl náležel II třetí že Lidmila Sonto~wv: J!ll.',tl chtela,
tehdy z toho domu a všeho statku dot~enel~~ Jl Ll~mlle
za všeclcu spravedlnost, kterou na sobe Jmitl pokllldoa~a,
dáno býti má ] 50 k. ID. Dálev p~k t':'I~ d~om O~ stalO:
d'ivna někdy Vopršalovský řeceny a JIz Bartovsky, mezI
d~Il1Y Havla Vopálky a J~?a J~ny jev,t Damel Purg~erz~~
1900 k, m. ujal na takovy zpusob, ze všecky dluhy a
"
vady zaplalili má - .
1626, 13. května. Tallltez j. 25~ .. Bernart ,d~
Baltazar měštěnín a radní Nov. M. Pr., UCHlll porovnam
s paní 1fagdalenou Purgerovou, měŠl~ou S,l. M. Pr., taklo,
paní Magdalena tisic k. tll.'vneb. alll~,ovl Purgerovi,
F t 'emuz I,'
) Bernartovi
manzelu jejímu, od něho pu]ceny,
.
.
platiti má -- ujišťujíc tu sumu na domě svem, v nemz
hydlí v Nožířské ul. mezi domy Jana Rudka a Jana
Skrety obostranně.

c:r

*

ze

v

Císlo pop. 161.

* J. 1423, 14. července. Rl/hop .. č'. 2099 j. 116.
Hedwigis, Ielicta Johannis cultellatons dlcl! Czesky, emlt
domum olim Blazconis cultellatons <;rga \Venceslaull1
Krbicze et Jaxonem, cerdonem dc sub Zderaz, testamenlarios dicti Blazconis, pro C s. gr., que sIla est In platea
cullellatorum inter domos olim l'urkardl sutons e~ una
el olím Bernardi cullellatoris a parte antenon .ae Margarete reJicte olim Lysconis a parte posterron, Ista c~nd,~. ' a dh'b'ta
Clone
1 I , quod illa edificia, vulganter dva vyhne,
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sita penes murum diete Lisconis debet eo modo permanere, quo nunc stant. Ac!. in crastmo s. Margarethe.

*2. 1423, 3. srpna. Tamtéž j. ,124, ~éla od n~roze
nie boziebo tisíc čtyřistého dvadc~teho tret~eho meslec~
srpna, t en d en po světě Marklete slal se Jest trh meZI
vzácnými lidmi z jedné strany s porucn~ky, naJprv pana
Vúelava od lN anjeluov a pana J aXle ko:el~h~ z ,P~dzd:
razie, a z druhé strany mezI p~ní Janovu, re..cenu Ceska,
. , m Hed"lkú
nožiea jmene
. . , ze
" kúpila Jest duom Blazkuov
h
řuov mezi domy sedící Purkartovy a .~ernart o'!y nOZlere
ód sochy a z jedné slrany dotýkajlc sě Zdl Lyskové
vdovy. A tak smluveno ve SIlI kopách.
"'3. 1424, 3. března .. Tamtéž f. 140. Fer. VI ante
Translacionem s. \'Vences!ai HedwIgls, rehcta ohm J ess.conis Czesky cultellifabri, per eundem !ll testame:otanam
,
. o'ucto Petro
hUlusmodI
consUtuta
super m
, marito suo, propter'
.
eonstitucionem testamenli consules -- non o bstantrbus.gucle.
l
m
arlis
cultellatorie
et
commumtalls
emsdem
·
1I~ magb roru
.
. .
artificii circa artificii eiusdem exec~cl0nenl ac usu~n sIgnl
· t
Jesskonem dimissi relmguerunt, oml1lmodam
per d Je um
"'
..
.
d' t' d
artrficlO hurusmo I u,, o·
I I tem e idem conferentes
pocsa
....
~
orp],ani in tuicione lpSIUS eXIstentes annos a mge;i:~, pacifice et quiete. Prefatu:n Petrum lib~rtantcs ~odem
artificlo informatorie ad nutncloneUl SUl lpSlUS ll1ercamlne
v

/

•

, ?10? f 33~ M
"'4. 1431 30. ledna. Ra/wp. c. ~ ~.'
/.
art
Czeske Jano\ye dicte, rcslgnavlt omne
I
t la, na a
.
A l f . III
ius suuffi Nicolao, marito SUD, et Vlceversa.
C. Cl.
.ante Purif.
' ; >
*5. 1431, 1. srpna, Rukop. c'. 2099 f. 30~. Fac:
tum est edictum inter Hedvigam, oha: rellctam Jobanms
Cz esky cllltellatoris, et Martam, nalam elUs, ex una, et testamentarios \Venceslai Krbicze part~ ex altera occaslOne
domus olim Blazkonis cultellatons 111 platea c~ltellatorllm,
uam ante curiculum temporis pretacta Hedvika cum ma;ito suo Johanne Czesky a \Venceslao KrbICe, lestame~
tario iam dicti Blazkonis, et ab aliis contestamentams SUlS
nerat certam summam ci, snbarrando, tahter, quatenus
~edvil;a et Marta addent ad subarracionem XXHn s.
persolvendo - dietis lestamentariis. Acl. fer. HlL post
Jacohi.
*'6. 1435, 7. března. Tamtéž f, 39:1. Arbitri i~te~
P trum maritum olim Hedvice Cz eska Janova, el NICO
la:m ~enenlm eius, occasione domus in plathe~ cultell~
tornr~ sita inlcr domos Viti Starosta et TansonlS sutons:
cdixernnt, guod ambe due partes dicta domo debenl utl
et o-audere. Act. fer. lIl. dOmlnICe InvocavlL
b 1.
1439, Hi. dubna. Ruko}', č. 90 f. 37. Joha~mes
dietus Kok)'sl et UrsuJa e. d. in p1atea cultellato.rum 111ter
domos orphani Jansonis sutoris et HenncI forplficlsv,erg~
Petrum dictum Kuml et Nicolaum, generum ohm Ceske
Janové, pro XL VIII s. gr. Act. fer. lIlI. ante Ostens.
reliq.
. .
;2.
1451 16. září. Rulwp. Č. 2119j.E4·v V:J,mé~o
božie amen. 'Já Jan nožieř řecenýKokysl, meštemn v S.l.
M Pr. vyznávám tiemto listem DC ze a"koli z dopuštem:~
.
. v ,nernz
v ' v.b y dl'
kteryz
bozicho
8C najprxé dnom mU?J\
vlm~
.
~
leží mezi domy i'dartinovým, rece!leho Hnebe,.. a, Jmdnchon'm noi.iáovým, a podle toho všecken pny ;,l,atek
muol - mocí tohoto kšaftu - odd~vám pa.m~ DrBu,:,
manželce mé, a SigmundOVI, synu memu a JeJlemu , ..
Potom pak porÚCierI! a rozkazuji, aby J ankov." dr,uhemu
a
synu me'mu ~ kd)'z k letóm svým rozumn)'tn dprlJde
~
osadě se remeslo dělati bude, XX k,
bylo vy. ano - ,
Item na opravenie školy u ]\,1. B. na
otkaZUjl ph k.,

uti posse.

V'
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na archu k M. B. v Týně 1 k. - Jenž jest dán fer. V.
die b. Lidmile.
3. 1452, 18. dubna. Rukop. č. 2099 f. 1094, Drmla, relicta olim Johannis Kokysl cultellifabri ct iam Galli
tonsori. conthoralis, cum eodem marito suo susceperunt
ad se Sigismulldum, orphanum post predicturn Kokysl
derelictum _. Act. fer. III. post Conduct. Pasche;
4, 1454, 3. září. Ruhop. Č. 2105 f. 26. Xicolaus
cultellifaber et Lidmile e. d. olim Kokyslonis si tam in
platea cultellatorum penes domum Martini Hrziebie ex
una et Johannis penestici parte ex altera erga Gallum tonsorem et Ursulam, ipsius conthoralem, pro LXIX s. gr.
Acl. fer. III. post Egidii.
5, 1463.
Ta1lltéž f. 180. Nicolai cultellifabri.
6. 1469, 28. listopadu. Tamtéž f. 286. Mathias
culteliifaber pt Katherina e. d. inter domos Nicolai cullellifabri et J ohannis Mrázek aput cllndem Johannem Mrázek pro XLlllI s. gr. Act. fer. III. ante Andree.
7, 1482.
Rukop. Č, 2106 f. 105. Mathias

Píča!.

8.
dieli

1489.

Píča!.

Tamtéž f. 265. MatlJie cultellatoris

9. 1506, 10. ledna, Rt/kop. č. 2107 f. 277. Matěj
nOZler recený Píčal vzdal jest duom svuoj, v kterémz
ldící mezi domy Jiříka u střiehrné šavle a Řehoře
obostranně i jiný statek svuoj Matějovi Chocholovi
a Janovi Vobrázkovi nožieřóm ke jmění, držení a k dě
dicnému vládnutí, tak aby oni po smrti téhož Matěje
udělovali z toho statku na světlo k M. B. na Iúži, což
by se jim zdálo a vidělo. Ac!. sabbato infra oclavam
Epíph.
10. 1506, 21. února. Tamtéž f .280. Petrus cul tellator dietus Dunácek et Zuzanna e. d. inter domos Gregorii suloris dicti Slama et domum Georgii ad argentea
framea a :\1athia Píča! pro XXIIII. s, g, Act. sabbato
ante calhedram Petri.
] 1. 1512, 5. července. Ru7wp. Č. 2108 f. 100.
\Yenceslaus cultellalor l'ich Cl Barbara e. d, a Pelro
Dunácek pro XL s. gr. pr. Act. fer. II. post l'rocopii.
12. 1513, 4. dubna, Tamtéž J: 116. Jan nozierrečený Opršal a Dorota k. d. mezi domy Řehoře Slámy a
Jiříka Kulíška obostranně u Václava [Pícha] nožieře za
XU/ 2 k. gr, Dálo se den sv. Ambrože.
13. 1524, 25. duhna. Rulwp, č. 2110 f, 33, Jan
rukavičník a Markéta k, d. mezi domem Slámovým
a Jana Opršala od téhoz Jana Opršala za LX k. gr. č.
Act. fer. II. post Georgií.
14. 1531, 18. října. RlIllOp. Č, 2111 f. 6. Václav
[Kohout] rukavičník a Alžběta k d. mezi domy Vopršalovým a Slámovým od Jana loboláře za LXVIi;' k. gr.
AcL fer. lIlI. Luce ev.
Hi. 1538, 7. března. Tamtéž f. 209. Václav Hnilička švec a Salomena k, d. od Václava rukavičníka za
LXXV k. gr, Ac!. fer. V. ante Invocavit.
*16. 11\49,4. Jinora. Rt/kop, č.2142). Y 17. (Kšaft
Jana Vopršala nožíře.) My purgmistr a rada SL M, Pro
známo činíme - kterak J all Vopršal noZíř, někdy soused'
náš, učinil jest kšaft - v neděli po sv . .Maurici 1. 1548
- takže on Jan - oznámil jest - ze z statku svého
po své smrti poroučí a odkazuje najprvé Lidmile,
manželce své, III 1<. gr. Č. a tím jí z statku svého vybejvá a odděluje, a Johanně, dceři své, X k, m, a Lidmile a Kateřině, dcerám jejím a vnučkám svým, po X Je
1l1.
Item Martě, druhé dceři své, XXX Je m., kteréz jí
na smlúvách svatebních jmenoval; a toho pasu stříbrného,
kterajz za sebou tál. Marta má, že při ní nechává. Item
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l\1andaleně, třetí dceři své, XX k. m, a Šebestianovi,
manželu jejímu a zeti svému, XXlIII k. m. Item Václavovi,
Janovi, Zigmundovi a Cypryanovi, dětem jejich a vn u'kuom svim, po X k. m. Dále oznámil, ze duom svuoj,
v němz bydlí - k tomu šlajfernu - a podle toho i jiný
všicek statek svuoj odkazuje - Viktorinovi, synu svému _.
Jenz jest dán 1. 1549 v pondělí po sv. Blažeji.
*17. 1549, ll. března. Rulwp. Č. 2129 f. 189. Vedle
toho kdež jest Šebestian z celnice obeslavši Viktorina
Vopršala :,inil ho z toho, ze týž Viktorin vypůjčil sobě
od něho Sebestiana dvou koní do Brandejsa a on foroval
jimi, kde?: se jemu vidělo a zdálo, takže velikým tahem
ty koně jsou zhubeni a zcepeněli, žádaje, poněvadž za takové koně peníze dáti musil, aby mu z toho práy byl.
Proti tomu od Viktorina mluveno, ze jest mu Sv podivením, že jeho z těch koní viní, ježto prve jemu Sebestianoví o týž koně, že jsou zdrávi nebyli, svědomí proti
Zigmundovi dávati mi\Sel. Však aby se v tom nemejlil,
že jest on od něho Sebestiana nikda koní nepotřcboval
ani mu jich nepůjčoval; on dobře ví, kde jest je posílal.
Tak se mu vidí, že mu ničÍrnž p'ovjnnovat není. I čtena
jsou od puovoda svědomí a mluveno, kterak to proti jeho
odporu dostatečně odvozuje, že jmaje jeti do Brandejsa,
jezdil jima i do Budišína a kdež se mu líbilo, a tak tím
ty koně zhanobil. Na to od Viktorina svědomí vedena
j~ou, že to ukazuje, kterak Sebcstian prve do Nymbu.rka
jezdě s těmi koňmi nakládal. A dmz jim sám ublížil,
chtěl by nyní to na Viktorina sčísti, a to proto, ze nyní
jmá k němu nevolí pro soud, který jest o statek !leb.
jeho otce s ním jměl. Ježto kdyby tou cestou tak zhun.
to váni byli koňi, však by na nich až do Příbramě jeti
nemohL Neb jakž z cesty přijela manzelka jeho s nimi,
hned na zejtH ou Šebestian jest na nich jel a na zdravejcI!.
v
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž ocl
Sebesliana z celnice to jesl ukázáno, že Viktorinovi V. jsou
od něho koně dva puojčeni, s kterýmiz manzelka Viktorinova na cestu vyjela a zas se navracujíc jednoho koně
z těch za vozem uvázanýho nezdravýho přivedla a aby
týz kuoň za vozem přivázaný, kdyz vypuojčován byl, nezdravý aneb nemocný hýli jmě1, toho od Viktorina,. ukázáno ncuí, prolož povinen jest on Viktorin s ním Sebestianem o týž kuoň se smluviti. Act. priclie Gregorii,
18. 1557, 1. září. Rukop. č. 2111 f. 58? Stal se
frajmark o domy mezi Brykcím z Krucmburku a Václavem Hniličkou takovi, ze on Brykcí p.ostúpil jest domu
svého ldícího mezi domy Martina Brázdy a Michala mečí!'e Václavovi Hniličkovi; zase jmenovaný Václav Hnilič
ka poslúpil jest domu svého leZícího mezi domy Slámovým a Blažeje mecíře Brykcímu z Krucburku. AcL die
Aegidii.
19. 1557, 1. září. Tamtéž. Mikuláš Czajglar zlatník a Salomena Je d. od Brykcího z Krucburku za CXL k.
~r. Č. Act. die Aegidii.
20, 1561, 17. ledna, Tamtéž f. 467, Kateřina Doží
k. d. mezi domy Sh1movým a Vopršalovým od Mikuláše
Czajgle zlatníka za 225 k, gr. Č. Act. die Antonii. (Kateřina Doží splácí do 1'. 1564, pak Hanuš Que.)
21. 1565, 2. června. RlIkop, Č. 2120 f. 11. (Kšaft
Kateřiny Thus)'.) My purgmistr a rada Sl. M, Pr. známo
činíme - kterak Kateřina Thuse, souseda naše, učinila
kšaft - v sobotu po Božím vstoupení 1. 1565: Ve jméno - . Já Kateřina Tlruse, souseda Star. M.Pr., jsúci od
P. B. všemohúciho těžkou nemocí navštívena _ o statečku mém vuo!i svou poslední činím takovúto: Předkem
odkazuji dUOln muoj, v kterémž nyní bydlím, též krámský
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zboží, klenoty, peníze - Janovi Que, manželu mému milému; však z téhož ze všeho statku on manžel můj povinen jest vydati - Františkovi, staršímu synu mému,
kteréhož mně P. B. s předešlým manželem mým dobré
paměti Jakubem Thusem dal, 100 k. m. a týž syn milj
při mistru JiříkoYÍ Mikulášovi u toulii zuostali a on manzel milí, Jan Que, jemu mistru od učení téhož syna mé·
ho a ode slrany 30 zl. zpraviti má. Item druhému synu
mému, kteréhož sem též s předešlým manželem mým zplodila, 100 k. m. - Marjaně, dceři mé, 100 k. m. A jakoz mám v své vlasti v Sofoj po přátelích mých některé
peníze V) zdvihovali, ly dávám dČlem mým Františkovi,
Antonínovi a Marjáně. Item odkazuji mladším dvoum synuom mým Janovi a Jakubovi, kterýž mllě P. B. s tímto
manželem dal, po 50 k. m. - .
22. 1590.
Rulwp. Č. 1173 f. 189. (Pozůstalost
Hanuše Que.) V pátek po neděli ,Laetare stal se popis
,talku po někdy Hanušovi, Que a to takový: l'ředně paní
Anna, pozůstalá vdova, a Sebeslián též Tomáš děti, "vinice
za zámkem, duom jeden mezi domy Hannybala a Bartoloměje Bárty ševce obostranně ležící, pronajatý, a druhej
slove u tří labutí, v němž toto jest se našlo:
V světnici velké: měděnic mosazných 8, z nicH 4
prostrední a 4 menší, a obzvláštně jedna maličká. Svícen
mosezný visutý, moždíř též mosazný s palicí, stoly 3, a
cínového nádobí centnýře 4. V komL,ře z této světnice
do ní jdouc: se 4 lože šatuv, na každé po dvojím povlečení, 8 ubrusův, a 8 ručníkův. Truhla zelená velká,
v ní dotčené povlaky. Truhla druhá též velká, a v ní
cejch., a prostěradlo, na něž 2 kopy m. půjčeny. Třelí
truhla tolikéž velká a v ní koberec turecký, a dva harasový starý prostý" Madrace, gallyoty šamlatový bez vorly.
Kolar kozlový s knoflíký křišťálovými, kabáty dva plátěný vetchý, sukně stará voděvad soukenná hřebíčková,
harekap šamlatový bez vody, v-etchý. Truhlice prostřední,
a v ní šaty ženské paní Anny vdovy. Druhá truhlice
prostá bílá, a v ní prosté některé šátky dětin~ké, v třetí truhlici obdýlné černé též některé staré hadry. Ctvrtá truhlice
vokrouhlá, a v ní lZic stříbrných 12, koflík stříbrný vysoký s ha.ji pozlacenými. Druhý koflík té,- vysoký stří
brný pozlacený s přikr;ivadlem, dva lwflíky s'Ťíhrný vnitr
i zevnitř pozlacený, jeden do druhého vcházející. Dva
koflíky též stříbrný pozlacený menší, jeden do druhého
vcházející
Dva koflíčky hladký stfíbrný, vnitř i zevnitř
pozlacen;i. Kofllček jeden v způsob kalichu udělaný,
s kroužky a s kraji poLlacenými. Konvička stříbrná s trejbovaným dílem, též okraji pozlacenimi. Sekryt zlatý nebožtíka s modrým kamínkem_ Seklyt druhej té;, zlatý, na
němž dvě ryby vyryty jsou. Prsten jeden v spůsob sekrytu s :dutým kamínkem. Kroužky zlatý tři. Háček stří
brný pozlacený se dvěma kroužky k zapínání pláště.
Zoubek vlčí v stříbře fasovaný. Suknička popasní z hedbávnýho mochejru. Poctivice bílé soukenný, tykytou vyvlačovaný. Gallyoty z šerýho sukna míšenského. GaUyoty
soukenný z sukna černého a kaftan soukenný černý.
Item v krámě dole při zemi tylO věci krámské nalezeny: 96 párův punčoch harasových nydrlanských krátl,ých, 23 párův punčoch harasových nydrlanských dlouhých, 84 páry punčoch harasových vlaských krátkých, 10
párův puncoch harasových vlask)'ch dlouhých, 5 párův
punčoch ha rasových vlaských dětillSkých, 1fl párův punčoch harasových nydrlanských dětinskich, 5 páruv pun·
čoch hedbávných krátkých, 10 puntův cervcných šarlatových, 4 košile červené šarlatový vlněný, 2 košilky čer
veué šarlatové dětinské, 3 košile bílé vlněné, 7 párův
punčoch bílých bavlněných mužských, 20 páruv punčoch
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bílých žensk;ich bavlněn;ich, 6 košilí mužských bavlněných,
44 páry punčoch bílých dětinských bavlněných, (3 páru v
punčoch bílých též dětinských bavlněnich drobet vě:ších,
fl páry punčoch bílých nitěných zenských. 4 košilky té"
bílý dětinské maličký bavlněný, 6 košilí velkých bílých
bavlněných dětinských, 2 košile dětinské velk;i bavlněný
červené, 2 košilky maličký červený nydrJanský, 2 páry
punčoch malých červených vlaských nydrlanských, 6 páruv punčoch bílých vlněných míchovských ženských, 3 páry
punčoch bílých vlněných michovských mužských, pár punčoch bílých dlouhých bavlněných vlaských, II tuznův
a 4 karet vlaských, 1 tuzen rukavic kožených kožichem
podšitých, tuzen rukavic kožených od polu podšitých za
4 fl., tuzen rukavic dlouhých dvojitých za 5 fl., 3 tuzny
rukavic kožených po 3'/2 fl., 5 tuznův rukavic telecích
po 2 kopách m., 2 tuzny rukavic jednoduchých benátských po 3 fl., 2 tuzny rukavic dvojitých benáských
po 4 fl., 8 párův rukavic francouzských, tuzen po
3 fl., II párův dvojitých benátských rukavic, tuzen I;>0
4 fl, 6 tuznův rukavic prostých po 2 fl., 29 párův rÍlka,ic dobrých pižmových nebo vonných, pár po 1 fl 10 kr.,
11 p,lrův rukavic prostých pižmových po 25 kr., 2 pály
rul,avic panensk;ich, zlatem po prstech krumplovaných,
pár po 2'/2 fl., 2 páry rukavic panenských se zlatem po
1 fl., 2 tuzny rukavic panenských hedbávím pošívan;ich
po 6 fl., tuzen rukavic romanských za 5 fl., 2 tuzuy rukavic englických po 3 fl., 15 párův rukavic bodených, tuzen po 2 fl., 2 tuzny psí rukavic po 1 fl. 10 kr., 17 páruov rukavic vesměs za 2 fl. 20 kr., 5 párův punčoch
harasových benátských dětinských po I fl. 10 kr., ló páruv rukavic vázaných rozličných za 2 fl., 3 páry rukávův
vázaných za 1'/, fl., 4 páry rukavic hedbávných po 1/2fl.,
2 páry rukavic bodených se zlatem místem pušívaných,
pár po 20 kr., 7 páruv rukavic rozličných za 1 ll. 10 kL,
26 měšcilv kožených bílých a červených po 10 kr., 9
měšců v hedbávných rozličné barvy, za něž za všecky 8 fl.,
10 měšcuv kožených tvrdých vokrouhlých po 10 kr.,
4 tuzny nového vonného benátského mejdla po 12 kr.,
zrcadlo křištálové za 1 fl., 2S grešlův stuh polouhedbávnich, grešl 12 luznuv držící, ka"dý grešl za 1 fl, 20 kL,
6 grešlův stuh hedbávných dobrých po 3 fl., 17 šmukův
šmelcových po 35 kr., 2 šll1uky šmelcový za 2 fl., i tuzen velkýho vonnýho benátskýho mejdla za 24 kL, 18
khenkův aksamitových hladkých, a osm pasův též aksamitových hladkých k tomu, khenky po 40 kr., a pásy 20 kr.,
2 khenky aksamitový se dvěma pasy aksamitovými, vše
hedbávím štepovanými, všecky za 4 fl., 2 khenky se dvě
ma pasy chlupatými, za nč 2 fl., 10 khcnkův kožených
štepovaných po 40 kr., 4 pásy kožený štepovaný po
20 kr., 7 khenkův a 7 pásmové, směs aksamitových a kožených po 35 kr., 3 lehenky a 3 pásy vše pozlacený po
1 fl. 10 kr., 10 khenkuv s tolik pasy vše kordubanských
po 2fí kr., 14 pasův kordubanských za 1 fl. 45 kr., 6 štuček šmelců na klobouky po 48 kr., štucka šme!cu obzvláštní na špalíčku za 1 fl., 6 pouzder skládacích kožených červených na hřebeny s jich příslušenstvím po 1 fl.
35 kr., 5 pouzder kožených prostředních na hřebeny slonový po 35 kL, pouzdro kožené s hřebeny slonovými za
24 hr., 1 pouzdro dřevěn;i s hfebeny dřevěnými za
24 kr., tuzen zrcadel prostředních s futrem za 3 fl., 7
zrcadel menších s futrem po 15 kr., fl zrcadla jiná též
malá za 1 fl., 3 měšci kožený s hlavami panenskými po
10 kr., 17 nožniček k skryptorálkem za 1 fl., škatulka
neplná skryptorálkův za 40' kr., 8 chvoštištěk za 1 fl.
10 kr., 6 "'mukův rouškových za 42 kr., 5 páruv nožův
normberských s nožnicemi po 20 kr., 5 páruv nozův též
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normberských
,
b 's noznIcemi po 12 kr ., 12 paruv nožuv
téz
'o nozuv
'1 norm
'h erskych s nožnicemi za 2 fl ., 9 paruv
ze eznyc nydrlanských s nožuicemi za 1 fl. 10 k
'o
, d '
r., .)~
'o no,'uv prostre nIch bez nožnic za 15 kr., 8 párův
nozu; rej nspurs~ý.ch s ~ožnicemi po 20 kr., 13 nožu v
velky
ch bez
nOzmc
l' h
O
, se trmi vidlicemi za 1 fl • 25 I,r, 10
tu lC ~v narm~.erskych po 15 kr., tuzen tulichův též normberskych
od
'o
1 fl JIného mistra dělan)'ch za 5 fl ., C) pouz d ra
nozuv po
. 10 kr., 8 vajdmesrův řezenských po 1 fl
3 toulce kostěný za 35 kr., strun mosazných za 2 fl"
zrocadlo v~l~é za,.l fl. 1u kr., 3 štětky po 10 kr., 16 tu;:
nuv kno~lkuv kr;šEálo~ých za 8 fl., 2 váčky aksamitovpan:nsky s lmofIrky stnbrnými po 3 fl., 5 váčkuv aksamř.
tovych panenských s ,pasaman~ zl,atými po obou stranách,
1 fl. 50 l,r., 3, vacky m~hcley panenský aksamitov;i za
fl. 10 k~; 4 vac,ky ,aks~mltov;i s černým šmelcem za
5 ,~·,o 4 v~ck~ kozeny s cerným šmelcem po 35 kL, 6
;ackuv, kozenycl; opanenských prostých za 2 fl., 6 hákuv
zeleznych
k raplrum
nebo k khenkum za 1 fl ., 4 vac
"k y
. k'
.
!ll llZS Y za 1 fl. lOkL, 25 štětek k vyčesání šatů v za
1 fl.b 30 kr.,
4 váčičky
dětinsky' za t
!JO.kr
' kPuv
o
v
<>
J . , 7 zam
ane ,kruhuv k váckum po ]0 kr., knoflíčkův kostěných
sl~lenych a cCJnových starých neodbytých za 2 fl., hak!í:
kuv plechových pozlacených za 1 fl., 8 trub mysliveckých
po 30 kr., puol šňury hub za 11/2 fl. 1 toulec dřevěný
~ost~i vykládaný za 1/2 fl., J 8 tuznu'v hedbávných prac~lkuv Jl,o .~O kL, 39 tuznuv karet německých, sedm tuznuv pocltaJlc za 1 fl., truhlička švadlecká s polštářem za
21/2 fl., truhlička anebo škatulka s strunami na loutnu z
2 fl, 5 kalamářuv mosazných za P/2 fl., 6 truhliček O č ~
s k jen, y ~ h, za 3 fl., 40 tabulí kamených za 2 fl.,
6 tabulr vet~lCh kamenn;ich pozlacených za 2 fl., 17 tabulí
parg~menovych auspurgských pozlacených za 4 fl., 3 s,azky
tabuh farga~;~ový"h prost;ich za 2 fl., 7 tabulí pargamen~vych vetslch meuších za 1 fl. 20 kr., 4 papírv odvazk~v, haras~vý~h za 3 fl., 4 štučky podvazkllv za {1/; fl.,
II nu~ek štyrsk~ch za 1 fl., 12 pasův panenských aksamltovych, z~ !1/ 2 vfl., 4 pásy kožen;i mužský za 40 kr.,
3 tuzny :etlzkuv zelezných kalených za 3 fl., 5 hřiven
auspurs~eho ,:lata po 2 fl., 3 hřivny stříbra bitého po
3, fl., 2 /2 hnvny zlata bitého po 4 fl., knoflíkuv hedbá.vnych za 35 kr., 2 tuzny kompasuv malých dřevě
nych malovaných po 20 kr., 2 tuzny kompasův
větších dřevěných malovanýchza 1 fl.lOkr.,
2 tuzny
o p ,a s, ů v m a I Ý ch k o stě n Ýc h za 1 fl.,
kovmpasu drevenych malých za 3 kr., 14 tuznův růži
cek smelcových po 30 kr., krabička s šmelcem za 11/ . fl.
19 kukhc krahulčích nebo jestřabích za 4 fl. šk 2t 1 '
n b
ť ! l,v
k
'
a U e
e o v ru 1 ~c k a ostek za 15 kr., nožnička švadlenská
potreb~ml stříbrnými švadlenskými za 1 fl., nuzek a ště
tek mahckých za 44 kr., 85 páruv zvonečkův krahulčích
z:; 2 fl., 12ry vážky na zlato za 44- fl., 2 pouzdra k klínatum o za 30 kL, 4 váčičky aksamitový za 2 fl. 600 kor~lkuv za 2 fl., nožničky s skryptorálky postl:íbřený za
30 k~., II lare.v benátských po 15 kr., trouba myslivecká
prosta .~ez stroje za 10 kL, pouzdro na hrebeny za 20 kr.,
-: krablc,ky pušfadel koňských za 12 kr, ružiček sklených
smelcovycl; za 1 fl; 10 kr., 16 lži o bušpanových za 16 kr.,
6 kloboukvuv mo~rycl~, tykylou po střežkách pošitých za
6 fl., luozko plzmove za 44 kr. 3 klobouky s 'muk
šm 1
"
vk
y
. e covyml, ne ter~ . aks~mitem a někteří tykytou pošití
z:.~ fl",.5 pIstek detwskych prostých po 15 kr., husárek
p Jl podstl:J 1 s pmtou za 1 fl., 5 kusův pargamenových tabulek k psa!ll za .40 kr., 3 Šlučky poučníkuv černých za 5 fl ..
3 .lokte aksamItu dobrého po 2 fl, 45 kr., 6 loket aksa~
mltu prostého po 2 fl., 8 1/ 2 lokte tkanic širok;ich aksa,Q

?
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mito~ých na pasy za 4 fl., 31 loket tkanic aksamitových
ouzk~ch za 7 fl" 1 hb. 25 ' / 2 lotu hedb6.,-[ ko;;fovýho (i)
za ,16 fl., 2. tuzny pro~tých šr1urek na klobouky za
z fl ..

P/

4 ,.oboJky Jedno druhemu na pomoc na košile za 1 fl'
1 hb. 5 lotu, hedbáví španielského váhy vídeňsk' .,
13 H., 45 kr., 17 lotův hedbáví karmazínového za ~ ~a
1 hb. 3 loty hedbáví benátského barevllýho za 7 fl 4; 1 -,
9 lotu boury uherské za 2 fl., 5 lotů tkanic hedbávn;~l;
za 1 fl. 10 kr., II páru v podvaz1dlv hedbávných vázanýc! O
20 kr., 1 li~. 6 lotu tkanic traconových za 4 fl. 30
1 hb. 13 lotu polouhedbávných širokých tkanic za 7 ~'
30 ~r.,}4 l~kte roušek pro hlídacích za 3 fl., 107 lOke;
tkamc slrokych hedbávných barev rozličuých 2- I I
1 fl
"t"
v.,
'
O o ,et
po ~, . ~O:' aJl~, UClm 4 fl. 1 orL, 108 loket tkanic
prostredne slroky?h hedbávných lepších, barev rozličn 'ch
loket po 4 kr., uciní 7 fl. 12 kro 13 štuček tl an° I) /
'
'1
"
1C leob avnyc 1 ouzkých - všelijakých barev za 15 fl. lOk
b
k o tk .
'1"
r., z ytamc
vse
IJakých
barev
za
1
'/2
fl
1'-'
lotu
o
uv
1~ 1
v
.,
~
nI't'1 b'l~
}C 1 za 40 kL, 8 cerných fedrpušuv za 4 fl. 40 kl'. 400
capecích peří bílých za 3 fl. 12 kro 2 tuzny ruka' ov k
k ft"
l' ,
'
Vlce
u, rovam v nenych za 48 kr., 11/2 lib. hřebenuv slonovycl: za. 3 ~., 2 oklobouky zelený tykytou pošitý za
2 fl., ;., hb. hrebenuv slonových za 1'/2 fl., 5 plstek medyolanskych po 40 kr., 15 plstek prostých černich po
16 kr., v škatuli jedny 20 štětek maly'ch za 20 k
2
"t"tk
a
s e y pros t're d m' za 12 kr_, 11 klubíček špagátu r.,bílého
r:~ l;sty za 26 kr., 1 šrejbtyš dřevěný s vykládáním rozhcnym za 7 fl.
Hye,:, k~á!ll ~ruhej na zámku na paláce, a v něm
tyto v veCl hamske nalezeny: 6 tuznuv, a 2 páry vlaských
p~nc~ch, par po 1 fl. 4;') kr., 7 párův punčoch dětin.;kých
v,,:-sk>:ch po 1 fl. 10 kr., 26 páruv punčoch bryslských
kr~tkych ,P~ 1 fl. 17 kr., 2'/2 luznu punčoch nydrlan.
s~ych kratkych, ,tuzen po 9 fl.; 14 párilv punčoch dlouo
hych
po 1 fl.10
' !1
I l ' nydrlanskych
Id'
.kr
, 10 pa'ru V puncoc
v as 'yc 1 ,louhych po 21/2 fl., 22 párů v punčoch dětinských
nydrl~nskyc~, ~o 2;') kr., 7 párllv punčoch hedbávuých
vlasky~h kratky~h po 6 fl., 3 páry' punčoch hedbávných
~:Oll~~C~ :'lask>:ch po 2 fl., 2 páry punčoch nilěných
o~ ~c
~ellskych po 1 fl. 10 kr., 2 páry punčoch bavl~enzch z~nských po 40 kr., 5 páruv punčoch bavlně
nyc"h ~ensk~c.h po 25 kr., Ó párův punčoch dlouhých bavl;,enych d~tlllských po 20 kr., 19 páruv punčoch krMkych ,b~vluených dětinskýeh po 7 kr., 2 košile pěkný
bavlneny po P/2 fl., 4 košile prosté mužské bavlněné
všecky ~~ fl ~" 3 páry punčoch ilětinských s košilkami
a no~avlckaml pár po 41 kr., 3 košile dětinské bavlněné
po ~o kr, 2 košIle vlněné dětinské po 35 kr., 4 ár
puncoch dlouhých mužských vlněny'ch po 50 kr 2 p Y
, h
"k ' !
v
'
.,
pary
P uncoc 1 pe nyc I vlnených dlouh)'ch michovsky'cll
,/, .fl, 3pary
' puncoch
v
po
krátkých vlněných michovských

't

po 10 kr, košile muzská vlaská vlněná za 1 fl 10 I
tl košilí ~armazínových červených mužských ~o 2 (~:
~O k:., kos~le vl~ěná benátská červená za P/. fl.,' 2 koslle tcervene
,- puncoc
' !1
'h v vlnené vlasky' maly' po 1 fl ., par
Š ar 1a.ovyc
'
' h cervených
"
,
v • zensky' ch -za 1 fl ., 2
pary
puncoc
rnalych
nydrlansky' ch po ')0
kr .~ 2 pa' ry I.II k'ao b.detlllských
'
~
~uv
r~natných karmazínových žensky' ch po 1/, fl.
t
' 1 t .'
" , "
,pun
t'cerven
k' ~ sar a o,y za 35 kL, par puncoch cervených dě~ns yc za 20 kr., 44 páry rukavic vlněll;ich všelijakých
are,v po
kr., 2, páry střevíčkův vlněných po 6 kr ..
2 pary puncošek detmských prostých po fl kr
4 "
ru.kavi~ hedbávných po 45 kr., II pasův mužsl~Ých !~:;:
mlto?ch, pasamany hedbávnými štepovaných i s khenky
tolIkyml
po 22 fl ., ~I pasuv
o muzskych
v,
.
"
' ,tuzen
.
aksamItových
s stnbrnyml a zlatými pasamany, všech jeden druhému

19

76*
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na pomoc za 26 fL, 6 pasův kordubanských dvojitých,
hedbávím štepovaných po 1 fl., 5 pas!'.v aksamitových
koží vošívaných i s khenký po 1 fl., 3 pasy zamišový
žlutý s pozlacenými přeskami po 1'/2 fl., 19 visutí k pasum' kordubanským po 17 kr., 1'3 brunšvejtských aksamitových šmukuv s postříbřenými přeskami za 12 fl., 8 šmukův též brunšvejc<ých s pozlacenými přeskami po 20 kr.,
!O šmukův též brunšvejckých takových s postříbřenými
přeskami
železné barvy po 12 kr., poduška panenská karmazínová zlatem krumplovaná k šití za 3 fl., 12
páruv rukavic mužských podšitých vesměs všecky za 21/2 fl.,
1 tuzen rukavic koží podšitých mužských za 3 fl., 10 páruv rukavic podšitých po 25 kr., 4 páry rukavic podšitých po 10 kL, 40 páruv rukavic valanských nepodšitých
po !O kr., 12 párův rukavic bílých kozlových za 2 fl., 1
tuzen rukavic nyqrlanských štepovaných za 1'/2 fl., 2 luzny a 3 páry rukavic benátských dvojitých po 20 kr.,
23 páry rukavic benátských jednoduchých po 15 kr., 3
tuzny psí rukavic žlutých po 1 fl. 10 kr., 1 tuzen rukavic dlouhých vlaských za 5 fl .. 3 páry rukavic paríZ.ských
dlouhých dvojitých se zlatými hedbávnými franclemi po
1 fl., tuzen rukavic dlouhých medyolanských dvojitých za
4 fl., 6 tuznův rukavic všelijakýeh mustruv vesměs všech
za 8 fl., 3 tUZlly rukavic romanských po 5 fl., 8 páruv
rukavic genuenských po 25 kr., ~ 6 páruv rukavic dobrých vonných po 60 kr., P/, tuznu rukavic englických
po 2 fl. 20 kL, 1 tuzen rukavic praných za 2 fL, 2 h
'
tuznu rukavic hedbávím štepovallých po 5 fl., 1 tuzen rukavic naskrze hedbávím štepovaných za 12 tolaruv, 1 tuzen rukavic prostých po 40 kr., 6 páruv rukavic medyolanských mužských za 2 fl., 30 měšcuv benátských mužskich po !O kr., 4 měšci hedbávní se zlatem po 1 fl.
10 kr., 3 měšci strakatý hedbávný za 2 fl., 4 měšci brně
ný postříbření po 1 fl., 3 váčky mužsk)' kordubanský
s zámky stříbrnými po '/2 fl., 3 váčky menší muzský
kordu banský za 1 fl., 1 váček s chlupatým kordubanem
a s dvojitým 'zámkem za 40 kr., 2 váčičky vetchý malý
mužský za 20 kr., váček kožený ženski s zámkem mosaznim a s knoflíčky též mosaznými za 50 kr., 12 futer
nebo pouzder hřebenových kozených po i fl. 10 kr., 4
futra hřebenový nydrlanský kozený malý za 2 fl. 40 kr.,
1 futro nydrlanský hřebenový velký za 1 fl., 3 tabulky
pargamenový dvojnásobní nlenský za _1 fl. 10 kr., 8 tabulek malých jednoduchých pargamenových ulenských za
1 fl., 2 tabule pargamenové velký s listy 24 po 40 kr.,
2 kalamáře mosazný yyryvaný s kompasem po 48 kr.,
10 tabulek ulenských pargamenových pozlacených za 2 fl.
20 k1'., 3 tabule velké kamenný pozlacený po 1 fl. !O kr.,
1 tabule prostřední dvojnásobná kamenná pozlacená za
48 kr., 2 tabulky kamenný maličký pozlacený za 24 kr.,
10' nožniček skryptorálkuv po 4 skrypturálcích za 1ó k1'.,
6 vážek velkých na zlato za 24 kr., 6 vázek malých na
zlato za ló kr., 2 tabule dřevěné velký za 1 fl. 20 kr.,
11 zrcadel křišťálových prosti'edních, jedno po 20 kr.,
5 zrcadel křišťálových malých po 15 kr., 2 pouzdra švadlenská malá za 3 fl., 6 zámeekův vokrouhlých nydrlanských po 3 kr., 4 tuzny řetízkUv železných po 40 kr.,
2 štětky k šatum vyčesaný po 20 kr., 4 k o m p a s y velký s rr;ěšíčky koženými za 8 fl., špendlíkuv za 1 fl. 45 kr.,
3 kompasy prostřední též s měšíčky kozenými za 1 fl.
45 kr., 2 kompasy pozlacený vokrouhlý mosazný za 1 fl.
10 kr., 15 komp asův prostých malých, na i:eský
hodiny udělaných za 2 fl., 22 kompasu v nejmenších,
a jeden prostřední kompas v pouzdře koženým, všecky
za 1 fl., 7 kompasuv prostředních dřevěných malovaných
za 35 kr., 1 tu~en kompasův dřevěných malých malo-
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vaných za 20 kr., 9 nůžek pozlacenich za 1 fl. 45 kr.,
3 nužky a pět štětek za ,/, fl., 28 vod sklených
s k o ž í k vo b v á z á n í za 1 fl. 10 kr., 22 poutek jestřa
bích za 2 fl., 2500 špendlíkův za 25 kL, 1 pásek mužský chlupatý aksamitový za 1 fl. 10 kr, 2 pásy popas ní
aksamitový za 2 fl., 5 pasuv popasnícb abamitových po
17'/2 kr., 2 kůže voslový za 30 kL, 2 khenky štepovaný
kordu bansky za 1 fl. 20 kr., pásek dětinský aksamitový
zlatem štepovaný za 24 kL, 5 pasuv kordubanskich prostých s jedním khenkem za 50 kr., 6 štětek s aksamitovými držadly k česání hlavy po 10 kr., 4 šmuky s šmelcem na klobouky po 20 kr., II šmukuv heclbávnich široce pletených za 2 fl. 45 kr., 29 luket plátna bílého
uherského po 17 kr., 4 pouzdra nožův 110rmberských po
1 fl., 3 tuzoy a 9 tulichův svozených všelijakých, tuzen
po 2 fl. 20 kr., lil tulichuv obijených s aksamitovými
pošvami všecky za 4 fl., 7 tulicbuv ouzkých hranatých
za 4 fl.,' 6 tulichuv pěkných s aksamitovými pošvami za
4 fl. 6 tulichuv s pozlacenými hlavněmi a s aksamitovými ~ošvami za 7 fl., 2 vajdmesry zahradnický za 3 fl.,
13 vajdmesrl'v po ] fl., pošva s pěti nožmi kucharskými
za 1 fl., 2 vajdmesry s nožmi postříbřenými, slonovými
kostmi obložený, za 2 fl., 45 párův nozuv normberských,
pět páruv za 1 fl. počítajíe; 12 nožnic, y některých po
dvou a v některých po třech nožích, čtyry nožnice za 1 fl. ;
3 páry no);ů" s držadly při konci pozlacených a kostmi
síonovými obložených za 2 fL l 8 nOžnic s nozmi 1 kostlni
slonovými oblozenými za 2 fl., 19 páruv nožuv zelezných
za 2 fl. 6 páruv nozův ženskýcb s železnými postríbře
nými ,;ožnicemi za 48 kr., 32 páry nožuv . všelijakých
prostvch vesměs za 2 fl., tuzen nožuv bez noznic na způ
sob fezenských udělaných za 1 fl., tuzen nozuv řezen
ských stolních za 1 fl. 10 kr., 32 nože bez noznic všelijakých vesměs za 2 fl., 3 tuzoy nozuv a vidlic vespolek
řezenských, všecky jeden druhému na pomoc za 3 fl.,
I nožnice panenský s nožmi a nužkami pozlacenými za
11h fl., 18 nožniček skryptorálních, v někter)'ch po 4,
za ně 1 fl., truhlička jedna a v ní 60 skryptorálkuv bez
nožniček, za ně 1 fl.; !O nožniček s skryptorálky i bez
skryptoráikuv za 1 fl., více některých obzvláštních skryp ..
torálkl,v s nožničkami za 1 fl., více jiných skryptorálkuv
též s nožničkami za 35 kL, 1 pár panenských nozu';'
s nožnicemi postříbř;mými za 'h fl., 56 tUZllUV neapolitanských stuh po 50 kr., 10 grešluv polouhedbávných
stuh, grešl jeden za 1 fl. 20 kr., 10 velkých papírných
nužek za 1 fl. 10 kr., 10 menších paí'írných nuzek za
1 fl., 7 nužek barvířských pulerovaných za ! fl. 45 kr.,
1 nuže krejčovský za 40 kr., 10 nozul' řezenských stolních bez nožnic za 1 fl. 10 kr., 3 váčky panenský aksamitov'Ý s zámky pozlacenými a s knoflíky stHbrnými po
3'/2 fl., váček aksamitový panenský s zámkem postříbř~
ným a s knoflíky z ob Oll stran stříbrnými za 5 fl., 5 váckul' aksamitových s pasamany zlatými z oh ou stran po
1 fl. 45 kr., 4 váčky aksamitový téZ panenský, po jedné
straně s pasamany zlatými, a pátý starý s stdbrnými lmoflíky po 1 lL poUtaje, učiní za ně Ó fl., 3 váčky panenský s šmelcem aksamitový po 1 fl. 15 kL, váček velký
panenský aksamitový s šmelcem za I fl. 15 kr, váček ženský
aksamitový s knoflíky stříbrnými za 1 fl ! O kr., 1 vái:ek
mužský aksamitový s zámkem za 1 fl. 10 kr, 2 váčky
rejtharský aksamitový malý za 1 fl., 3 váčicky rejtharský
aksamitový za 1 fl., 3 váčky velký muzský kordu banský
s zámky dvojnásobními za 2 fl., 3 váčky mužský sou kený s zámky železnými za 1 fl., 2 vácky mužský kordu·
banský s dvojnásobními zámky za 48 kr., 6 váčkův panenských vetchých za 1 fl., 6 váčii:ku v malých panen-
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ských aksamitových za 2 fl., 4 váčičky dětinský za 36 kr.,
12 měšců v vokrouhlých za 1 fl., váček mužský aksamitový, hedbávím štepovaný, za 1h fl., 12 panenských aksamitových páskuv s postříbřenými preskami za 3 11., 8 páskův menších též panenských aksamitových s postříbře
nými přeskami za 2 fl., pás s články postříbřenými a s zámecky pozlacenými za I fl., 4 zrcadla velká křištálová
\' černém pouzdře dřevěném po 2 fl., 2 zrcadla velká
v knížkách polámaná za 1 fl. 10 kr., 2 zrcadla též velká
v pouzdře dřevěném malovaným za 3 fl., zrcadlo křištá
lové prostřední v knížkách za 35 kr., zrcadlo křištálové
v kuii fasované prostřední za 35 kr., II pouzder br y llov Ý c II m o s a zn Ý c h po 4 kr., 9 truhlicek s v o čim a
s kle n Ý m i, truhličku počítajíc za 30 kro učiní 4 fl. 30 kr.,
1 tuzen v očí s kle n Ý c h z a vaz o v a cí c h za 28 kr.,
3 tuzny pouzder bryl10vých za 10 kr., 16 lžic bušpanovýeh za 30 kr., 19 tuznuv velkých a prostředních knoflíkuv křištálových po 30 kr., 5 velkých kompasuv slonovýcl,
s mosaznými měsíčníky po 1 fl., kompas velký tucherový
k uŽÍvání ve všech zemích za 1 fl. 35 kr., 3 kompasky
pozlaceni vokrouhlý za 1 tl 30 kr., 4 kompasky malički
slonový za 45 kr., ] 1 kompáskuv dřevěných za 12 kr.,
2 kompasy sluneční postříbření v pouzdrách za 1 fl., 3
luzoy karet francouských za 1 fl. 45 kr., 3 tuzoy velzarskich karet za 24 kr., grešl knoflíkuv želein)ich s ružičkami postříbřenými za '/2 fl., 11/2 grešle knoflíkuv cejnových šmelcových za 54 kL, II luzouv hak1íkuv postříbřených za 1 fl., 35 špic železných za 20 kr., 4 koilíčky bušpanovi po 10 kr, šrejbtyš prostřední dřevěni
vykládaný za 3 fl., knoflíkuv všelijakých starJ'ch vesměs
za 35 kr., 3 páry puke! pozlaceuich k uzdám za 2 fl.,
4 koule skleni za 40 kr., 4 tuzoy řetízkuv černých železných po 1 fl., 6 liber pasamanuv šmelcových, libra po
2 fl., zvoncuv normberských krahulčích za 6 fl.; kompas
okrouhlý tucherový pěkni pozlacený za 1 fl., 2 kompasy
slonovi tucherový po. 48 kr., 1 hřivna drátu pozlaceného
za 2 fl., '/2 šňůry hub za 1 fl. 45 kr.. 14 tabulek kamených k psaní za 35 kL, 100 cívek' mosazných strun
za 2 fl., 13 štětek k česání hlavy s rukovětmi aksamitovými za 2 fl. !O kr., 20 štětek Jr vyčesání šatu v a k če
sá~í hlavy vesměs za 1 fl. 30 kr., 5 štětek benátských
k cesání hlavy za 1 fl., 3 chvoštiště k vyčesání šatu" za
20 kr., chvoštiště k vyi:esání šatuv s rukovětí koženou
malovanou za 20 kL, štětka velká k vyčesání šatu v za
20 kr., 15 štětek malých hřebenových za 24 kr., 13 puklic kožených jestřabích pozlacených za 5 fl., 9 puklic též
kožených prostých jestřabích za 1 fl., 60 páruv zvoncllV
jestřabích medyolanskich za 3 fl., 15 kulek mejdla vonného ;3 30 kr., truhlička železná malovaná za 1 fl., ll1z
lIb. hrebenuv slonových za 3 fl., 1'/2 lib hřebenuv slonovich benátskich za 2 fl. 37 kr., 8 hřebenuv mal;fch
slonových po 5 kr., truhlička s poduškou švadlenskou za
'iz fl., 14 klubíček špagátu za 28 h., 7 lžic kostěných
z~. 20 kr., šrejbtyšek maličký malovani za 1;' fl., tuzen
121c bušpanových za 18 kr., P/4 lib. plejvejsu za 2 fl.
15 kL, 5 pouzder hřebenových dobrých i zlejch s potře
bami svimi za 1/2 fl., 6 krouzkuv drátu mečířského za
'h fl., ó trubic loveckých nefasovaných za 50 kr., 8 trub
loveckých fasovaných s smečkami za 4 fl., pár vostruh pozlacených za 40 kr., 6 pouzder větších i menších prstenovýeh za 35 kr., 10 párův puklic prostJ'ch k uzdám za
30 kr., 1 kecher s pasem červený kožený široký s zelen}'mi franclem; za 35 kr.. 32 kamene dřevěné tištěné do
v:~heabtlv za 20 kr., 10 páteřuv vonných za 11/2 fl., 6
nuzek pozlacen;,ch a šest štětek do futer hřebenových za
1 fl" 18 šmukův rouškových na klobouky za 4 fl. 30 kr.,
0
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10 šňur aksamitových šmelcovich za 6 fl. 15 kr., škatule plnýeh kostek mosazných a kostěných ca '/" fl., 3
hrušky a v nich tři páry rukavic panenských za

Ph

fl.,

9 hřebenuv dt-evěných i:erných po 12 kr., 11 hřebenuv
kostěných k česání brady po 6 kr., pás chlupatý [rancouský za 1 fl., 1 khenk s pasem aksamitový vetchý a
aksamitovými pasamany za 1 fl., khenk též s pasem kožený stříbrem štepovaný za 30 kr., 1 khenk s pasem
kordubanský, zeleným hedbávím štepovaný za 1 fl., 4
khenky kordubanský prostý i s pasy za 1 fl. 40 kr., 8
pasuv aksamitovich S pasamany hedbávnými po 20 kr.,
'je tuznu fasování Ir rapírtlm železných za 1 fl., 13 pasuv kordubanských prostich za 2 fl., truhlička s strunami
loutenimi, a ctyr)" svazky soukenických za 1 fl., 2 tuzny
pasův kordubanskich s aksamite'n za 2 fl. 20 kr., 3 tuzny míčuv vlaských za 20 kr., pár rukavic francouzských
dvojnásobných dlouhých s franclemi hedbávn)imi a stříbr
nými za 45 kr., pár rukavic medyolanských prostých za
20 kr., 2 páry střevícuv neapolitánských bílých po 10 kl'.,
12 štuček prostich podvazkuv za 2 fl. 24 kr., 3 kytky
cerných peří za 1 fl., II larev benátských po 15 kr.,
6 štuček černých podvazkuv, šlučku po 45 kr., 6 klo·
boukl,v zelených nepodšitých za 4 fl., 2 klobouhy zelený
ty kytou podšitý za 2 fl., 2 klobouky černý s střežkami
aksamitovými široký za 2 fl., 7 plstek nepodšitých za 1 fl.
30 kr., 6 kloboukuv s šrnuky s postřežkami aksamitovými a s šmelcem po 1 fl., 5 kloboukuv modrých s postřežkami aksamitovými po 50 kr., 15 plstek dětinských
podšitých i nepodšitých po 15 kr., 1 pár punčoch zelených dlouhich za 35 kr., 2 páry punčoch dětinských za
20 kr., 4 šmuky šmelcovi i nešmelcový, z nichž jeden
s preskami pozlacenými, vše za 1 fl. 20 kr., 4 páry rukavic yšpurských bílých po 8 kr., 2 husársky podšiti za
I fl., košila vlněná červená mužská za 1'/2 fl., košila
červená vlněná dětinská za 1 fl., punt šarlatový červený
za 30 kr, toulee řezenský kostmi vykládaný velký vokrouhlý za 1 fl., 4 toulce vokrouhlý mal/ též kostmi vyložený za 48 kr., 6 toulcuv dlouhých kostěných za l'j, fl.,
3 vorechy indianský za 45 kr., klička železná za 15 kr.,
polštár tkaný ouzký za 30 kr., '/2 tuznu rukavic vázaných bílých za 12 kr., 2 čepičky k noci za ll! kL, pár
rukavic váza u/ch michovských bílých za 8 kr., 30 lotů
hedbáví hyspanského za 21 fl., 22 lotu hedb,"ví uherského
za 3/' / 2 fl., 23 lotu hedbáví karmazínového za 7 fl. 40 kr.,
1 libra hedbáví barevniho benátského za 7 fl., 8 páruv
hedbávnich podvazkuv tkaných za 4 fl. 40 kr., 13 lotu
hedbávných podvazkuv tkaných za 1 fl. 40 kr., 30 loket
širokých tkanic hedbávných po 12 kr., 32 lokte 01lZkiCh
tkanic hedbávn;fch po 9 kr., 67 loket tkanic prostředních
hedbávných po 5 kr., 147 loket tkanic jednoduchých
hedbávných, osmllácte loket pocítajíc za 1 fl., 14 štuk
tkanic hedbávných prostředních po 1 fl. 20 k1'., 4 štuky
tkanic hedbávných jednoduchich po 35 kr., 41/2 štuky
tkaIllc prostých po 20 h., 14 lotu tkanic aksamitových
za 1 fl. 45 h., 2 štuky uherských hedbávnýeh tkanie za
45 kr., 5 šmukův hedbávných za 2 fl. 20 kr., 52 lokte
černých šmukuv rouškových, patnáct loket po 1 fl.; 5 loket Širokých cerných šmuku" rouškových po 15 kr., 3
čepce panenský jeden druhému na pomoc za Ph fl.,
103 / . loket plátna nydrlanského po 1 fl., :2G loket plátna
merbovaného na firhallky po 12 k1'., :2 lokte plátna nydr-'
lanského po 40 kr., 3 3 / 4 lokte plátna na kabát po 32 kr.,
10 loket plátna štrejchovaného na kabát po 14 kr., 3'/.
lo~te tkanic širokich na pasy po 3J kr., 3 1 /. lokte pr~
stredllích tkanic na pasy po 20 kr., 16 loket ouzkých
tkanic na pásy za 4'/Z fl.; 20 lottlv knoflíkuv stříbrných
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po 45 kr., 5 lotů koráluv po 45 kr., 7 šňur korálův,
šňůra po 20 kr., kámen křištálový všelijakých barev za
] 6 kr., 45 tumův knoflíkuv hedbávných, de,et tuznuv za
1 fl.; 7 cepcuv panenských hedbávných prostých po 10 kr.,
1 čepec cerný panenský za 1 fl., hl medaií visutých ma·
ličkých kostěných pozlacených za I fl., 3 voháňky panen·
ský letní za 2 fl., 14 stříbrných náprstkův za 5 / 2 fl., 2
'
lihry 8 lotu hedbáví bílého kopřivového za 18 fl.
23. 1605, 17. března. Rukop. č. 2113 f 352. Filip
Petřík švec a Markéta k. d. v Nožířské ulici mezi domy
u zlaté slámy a někdy Bartoloměje Bárty od Petra Altrspergera za 550 k. gr. č.
,
24, 1615, 12. února. Rulwp. c. 2114 f 169. Jan
Juno StHbrský vzdal statek svuj Anně, manželce své. Zase
táž Anna vzdala dům, v něml. bydlí, v osadě ~. B. pře~
Tejnem naproti domu Bohuslava Gerle, druhy v osade
M. ll. na louži vedle domu u zlaté slámy řečeného - manželu svému.

25.

1619, 12.

července.

Rulwp. č. 2148 f

126.

Stalo se porovnání mezi paní Evou Handlovou a Janem
Junonem tak jakož mezi nadepsanými stranami původem
Evy H. 'o okno z domu Jana Junona do domu k ní Evě
a téhol. okna přístřeším dvěma šary šindeliív v domě Evy
prve nebývalým o zastínění jisté nedorozumění vzniklo a
jim stranam, aby tak Jan J. to okno rozšířené, do něho
v nové mříži železnou udělati dal, zbořiti a je v prvnější
zpusob vyzdvihnouti, jako také Eva H. to přístřeší, klerýmž tak Junovi nad týmž oknem jeho vyzdvihnouti dala
a tak světlo odjala, dala zbořiti, vypovědí pp. ouřední
kuv šestipanských a. 1618 vyměřeno bylo; že pak Juno
nezbořivši téhož okna, toliko je mříže té železné v něm
zanechavši, zazdíti a v předešlý způsob, jakol. prve bývalo, uvésti dáti chtěl, čemuž Eva povoliti a tomu místa
dáti nechtěla, nýbrž aby též okno zbořeno, z něho mříže
vyuata a v prvnější způsob malý vyzdviženo bylo, na to
nastupovala. I takto jsou smluveni, aby Juno to okno tak,
jakž jesl započal, zanechaje, v něm té zelezné mříže předce
zazdíti a toliko okna malého, ne jak v předešlým zpusobu bejvalo, ale jednu ho lokte zšíří a pul pátý čtvrti zdílí,
nechati, ze dvoru Plk Evy
vápnem obvrci a obíliti
dáti povinen byl. K cemuz Eva H povolIla, však na ten
způsob, že on Juno, dědicové i budoucí držitelové téhož
domu jeho toho okna rozšířovati, jeho predělávati, jako
také Eva H. a dědicové i budoucí držitelové domu jeho
jak přístřeším tak ani jinak žádným vymyšleným způso
bem zastínovati a světla odjímati nemá.
1623, 21. srpna. Tamtéž f. 324. Jan Rudek švec
a Katerina k. d. v osadě M B. na louži v Nozířské ul.
mezi domy u zlaté slámy a Daniele Purgera od Jana Juno
Stříbrského za f 25 k. gr. č.

!f.

*,

Číslo pop. 156.
(U zlaté slámy.)
*1. 1430.
Ru7wp. č. 2099 f. 296. Magister
civium et domini consules considerantes inter ceteras domus profugas domum, que olim Purkardi sutoris fuit, iam
\'ero Janse ejusdem mechanie artis, sitam in plathea cultellifabrorum in edificiis et in aliis attinenciis dei ex permissione et vagorum hominum, per voraginem ignis fore
desolatam et ad maximum destructam,. ita quod murus
eiusdem domus ceteris vidnis domibus ibidem per ruinam
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suam tamquam quotidianam minatur, si medio in tempore
eidem non providebitur, in maximum dampnum et iac(uram. Idcirco - predicto Janse - in summa huiusmodi,
pro qua ab officialibus ci,-itatis predicte dicta domus est
comparata, defa1cate sunt XVII s., ut eo melius eandem
. domum valeat emendare.
*2. 1436 17. listopadu. Tamtéž f 434. Postquam
Jansa sutor eť Dorothea, conlho~alis ips.ius legittima, clíes
suos ultimos clauserunt In humams Petrzleonem orphanum,
natum ipsorum, post se relinquentes, tandem amici eiusdem orphani aecedentes dd. magistrum eivium et iuratos consules Mai. Civ. Pr. ipsis expasuerunt postulantes,
quod velint providere de bono illius orphani, si foret
eonsensus et assensus ipsorum. Quorum quidem postulaciunibus prefati domini existentes inelinati suum plen um
eQllsensum dederunt Martino, braseatori de "'Jinori Civ.
Pr., amico eiusdem orphani, quod possit. ac valeat se de
doma prefati J anse sutoris, que slta est In aele ex oppasito domus Bohunkonis braseatoris et penes domum dietam ad claves intromittere, eandem regere, tenere, gubernare, possidere et utifrui el orphanum prefatum circa
se fovere honeste et decenter, sibi de vietu et amictu
congruis providendo, quousque ad annos discrecionis el
legittimos non pervenerit - . Act. sabbato post s. Othmari.
1. 14ó2, 18. dubna: Rulwp. č. 90 f. 219. Marlinus
Hrziebie et Barbara e. d. sitam in aci e inter domos
Psseniczkonis ct Kokyslonis erga Petrum, natnffi Jansonis
sutoris pro XXV s. gr. Act. fer. III. post Cond. pasche.
2.' 1463, 5. března. Rukop. č. 2105 (180. Johannes sutor dietus Jl,Iraz et Veronica e. d. iu platea culte 1latorÍIm sitam in aeie penes domum dictam ad e1aves ex
una el Nicolai eultellifabri parte ex a!tera erga Martinum
Hrzebeez pro LIX s. gr. Act. fer. V. post IIlvocavit.
3. 1481, 13. ledna. Ru7wp. Č. 94 I. f. 28. Jaroš
sutol' dictus Puškář cum Veronica uxore sua fass~ sunt,
quia tenentur iusto debila IX flo.r ung. Paulo dieto .Stáhl~
vee eultellatori, quos prosenbunt lJ1 domo sua In aClc
penes domum Bartossii ad e1aves sita. Aet. sabbato ID
oetava Epiph,
4. 1482, 27. března. Rukol" č. 2106 f. 105. Michael Zampach et Anna e. d. aeialem penes e1aves el
Matbiam Píčal erga Jarossium Puškář pro XXXllII1!2 s.
gr. pro Aet. fer. IIII. post Annunc .. ~. V.
.
5
1489, 10. listopadu. Tamtez f 265. Gregonus
sutor dictus Sláma e. d. erga Michaelem cultellatorem
dietum Žampach pro LX s. gr. Ac!. fer. III. ante Martini.
6. 1506, 25. května. Rttlwp. č. 1128 II f. A 10.
V té při mezi Johankú, někdy Ambrože postříhače a nyní
Matúše Saumara manželkú, měštkú Menš. M. Pr., a Magdalemí dcerú Slámovú, kdežto ona Johanka vinila jest ji
J\!agdalenu, že jí vzala řetěz zlatý s hrdla bezděky v l.ázr:Í
na Malé Straně, kterýžto sobě šacuje XL k. a pravlecr,
že jest vážil šest lotuov. A na to ze jest jí jej. s hrdla
sňala a že se jest k tomu Magdalena znala, ze JcslI byl
zlatý. Proti tomu 0x:a Magdalena ot~írají?i pr~vila, ž:):s~
jí toho řetězu bezdeky nebrala, nez tolIko, ze Jest Jr Jej
ona Johanka dala, aby jej vyprala, a v t?m že s~ jest
mezi nimi společně ztratil - . Tu p. purgmrstr a pamvypovídají: Poněvadž ona Magdalena nic nepokazuje, než
toliko holá slova mluví a svědky naříká a ona Johanka
dostatečně to podlé práva provozuje, ze je~t jí ona Magdalena řetěz zlatý bezděky s hrdla vzala, a že jest sama
Magdalena znala se, že jest zlatý s měděným kroužkem,
i z té příčiny 'jí Johance dávají za právo a ona Magdalena aby jí ten řetěz zlatý s měděným kroužkem dala
aneb se s ní oň smluvila. Act. díe s. Urbani.

7.

1519, 21. července.
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Rukop. č. 1129 f. 426.

(V ondřej Sláma s Kateřinú, manže1kú bratra svého nebqžtíka ft s přátely i s jinými oc Jana rdolendu vinili z mordu:
ze jest jeho Vondřejova bratra zamordoval a Kateřininého
muže. Na to nález eum effectu.) V té při mezi Ondře·
jem, bratrem nebo Tana Slámy, Kateřinú, téhož nebožUka
manže1kú, příbuznými přátely jeho nebožtíka a cechmistry
i vším cechem poctivého řemesla ševcovského z jedné a
Janem Moleudú, Petra mlynáře synem z Šerlinku, z strany druhé, kdež oni póvodové jeho sou vinili z mordu
takového, že jest jeho Tana Slámu, přítele jich, zamordoval a vrazdu učinil. Proti tomu přítel od Jana Molendy
odpíraje pravil: Kdež naň ho na tohoto mládence z mordu
zalují, on k tornu tak praví, netoliko aby jeho zamordovali měl, ale že je neměl co s ním činiti a najmen,ší zlé
vule proti němu neměl, než ze je on Jan Sláma Je tomu
dal příčinu a putku narl ho učinil a on v té putce voštípem ho uhodíl, nebo on Sláma prvé naň ho sekeru
vyhodil. A to přišlo z takové příhody, že jeho bratr Ja·
nuov Slámuov půtku měl v podžidí s nějakým kantorem
a Molenda v to se vkládal a v tu svádu jim ujíti nedal.
A oni bratří Slámové je sou bíti chtěli. A potom jda
světle on jest Sláma proti němu vyšel a on jemu jíti nedal a zastúpil jemu cestu a v tom řekl jemu svojí (?) a
kantor to uslyšev za nimi přiběhl a jemu voštípu dodal.
/" když jest naň Sláma sekerku vyhodil, tu tepruov svému násilí se bráně jemu oštípem dal a kantor ho sudlicí
zabil, aZ se v něm zlámala.
Zase k tomu od p6voduov mluveno: Jakož praví, že
je neměl co činiti s ním, to jest tak, neb učinil jemu
nešlechetně a zrádně - . Tu p. purgmistr a páni vy~
povídají: Poněvadž Jan Molenda tomu neodpírá, aby při
cD.mordování Jana Slámy nebyl, nébri k tomu se zná, že
jej voštípem ranil, než Kantor že jest jej také sudranil, a ze nevÍ, by od jeho rány umřel; a poněvadž
toho podlé práva týl. Molenda neprovedl, aby on. nebo
Jan ta doby jakou přícinu k svému zabití jemu dal, z těeh
v té při dává se za právo jim póvod6m, takže on
Molenda s svým pomocníkem tím mordem jest viA protož p. purgmistr a pání jej v svú kázeň berú
a k němu se spravedlivě podlé jeho viny zachovati ráčí.
Aet. fer. V. ante Magdalene.
8. 1523.
Rukop. č. 104? f. B 12. (Mezi Petrem Tetou a Ondřejem Slámú.). Václav, písař rychtáře
hořejšího města: Když sem byl poslán k zapecetění komory v domě Stře!covským u Petra Tety po smrti manželky jeho, tu sú byli prítomni Ondřej Sláma a Kateřina,
nevěsta Slámova, a viděli, že těch šatuov ložních více
nebylo, než peřina svrchní a spodní, polštář a dvě podušky. Ale všecko to velmi chatrné bylo, že mi se zdá,
za III k. míšo draho býti.
9, 1523, 4. června. RullOp. Č. 1129 f. 349. (Petr
Teta vetešník žádal, aby ženy jeho Haft stvrzen byl, tomu odpírali Vondřej Sláma, sestry a přátelé, z keré pří
činy tuto na to ortel JC.) Kdež jest Petr Teta vetešník
před p. purgmistra a pány předstúpil a žádal, aby Hafl
nebožky Anny, Slámovy dcery a jeho manželky, byl čten,
a ten slyše za Jo prosil, poněvadž ta manželka jeho týmž
Haftem jemu všecko odkazuje, aby stvrzen byl. Proti tomu Vondřej Sláma na místě svém a sester jiných a jiní
pHtelé po sestře jeho, na místě dětí zustalých a nevěsta
po bratru jeho též zustalá, tomu Haftu odpírajícc pravili
a zádali, aby stvrzen nebyl, nebo ten statek, na kerýž
ona kšaft dělala, byl báby jejich a ona Anna sedieci
v něm věčí ho díl utratila a víc, nežli by se jí ho doslati mělo. Nebo předkem IlhC VIlr k. za ní zustalo.
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o keréž se soudila na horním městě, a pravila, že sú jí
je pokradli, pás za XVI k., koruna perlová, zápona stří
brná pozlacená, relízek stříbrný a X prstenuov a křížek,
dva knoflíky pozlatitá II'/O lotu, item s\'rchkuo\-, II postelí šatuov, cínové nádobí a co k řemeslu střelcovskému
náleží, item VII stoluov a truhly, duom a zahrada. A poněvadž z toho jiného nezustalo, než duom, kerýž on zpustil a zkazil a svrehky, ač ještě keré byly, ty vybral. Prosée v tom za opatření, kdyby s nimi měl díl v tomto
míti, ze by mnoho víc jim se s ženú dostalo, nežli jim.
Proti tomu Petr Teta mluvil, že bába ženy jeho udělala
zápis a tím zápisem jest napřed XXV k. gr. č. jí Anně
vymínila, a toho něcu že jest bylo pro potřebu její umenšeno. Však proto by on toho neměl užiti, col. jest jemu
ona Anna odkázala svého, v tom za opatření prosí.
Tu p. purgmistr a páni vypovídají: Poněvadž on
Petr Teta znal se k některým věcem, že sú z toho statku
umenšeny, co ho po bábě jeho manželky zustalo, a něco
že jest i zastaveno, i cožkolivěk jest toho statku ujato a
vědomé jest, co ho bylo, to napřed aby pošacováno bylo.
K tomu duom též aby šacován byl, a eožkoli toho šacuuku se najde, z toho ze všeho aby předkem XXV k.
gr. c. vyraženo bylo na díl Annin, a o vostatek aby se
podíl stal. A čehož by se víc nenalezlo na podílu, co je
ona měla za sebou toho bat)iného statku, to aby poraženo
bylo jemu Petrovi z jejího dílu. A zbude-li co mimo to,
což by utraceno bylo dílu Annina, v tom Petr Teta prá·
vo bude míti. Než což se peněz 11/oC a Vln k. gr. dotýče, o keréž se Anna soudila, ty peníze v to pojaly býti
nemají, poněvadž otec a mátě jejich, poručníci souc, jí
Anny za živnosti její nenapomínali a z toho nevinili.
A také by jaké peníze po bábě zustaly, toho podlé práva
ničímž neprovedli. Act. fer. V. ante Philippi.
10. ló23, 10. září. Rukop. č. 99 f. 161. Když jest
nesnáz byla m zi přátely příbuzný~i o statek zuostalý
někdy Máři Střelcové a o statek Rehoře Slámy, takže
děti Slámoví, majíce k tomu obojímu statku právo o to
jsou v ruoznici byli, poněvadž po Slámovi, otci jich, žádné
pořízení nepoostalo. Druhé, že za nebožkú AnDú, dcerú
SlámoVlí, bábin statek poostaJ a ona jej v moci měla a
berúci se z tohoto světa pořízení ucinila a Petrovi Tetovi
svú spravedlivost poručila. Johanna Hronková, též dcera
nebo Slámy, k takovéž se spravedlivosti ztahovala a dílu
žádala. Václav pak Komnda, najmladší Lidmily sestry
manžel, takovú svú spravedlivost předložil. Naposledy pak
Ondřej Sláma, týchž sester bratr, také jest podle nich
O svú spravedlivost stál i o díl bratra svého Jana, kterýž
zabit jest, z kteréhož Kateřině, nevěstě jeho, díl třetí pří
sudkem připovědín jest - Petruvi Tetovi domu bábiného
s zahrádkami postoupili, Ondřejovi svrchkové s domem
otce jeho puštěni jsú - . Act. fer. V. post Nativ. M. V.
ll. 1523, 3. prosince. Ru/wl'. č. 2153 f. 121. V té
při mezi Jindřichem z domu od k1íčuov v Nožířské ulici
a ševcem Slámou a Janem Vopršalem, sousedy jeho, jakož on Jindřich vinuje jmenované sousedy své, kdež mají
záchod společní a zvláště Jan Vopršal, že z té společnosti
jemu se od nich škoda děje, kdož častým přeplňováním
necistota do domu jemu vchází. A poněvadž duom Jana
Vopršala jest oddělen a odprodán od domu Slámova, že
by on věděti chtěl, kteraké právo k tomu záchodu má.
Proti tomu Jan Vopršal pravie, že Oll podle toho, jakž
jsú předkové jeho užívali a držali, také právo má, poně
vadž tak a s tiem koupil a že před mnoho lety od starodávna vždycky jsú v něm společnost měli a sobě v tom
nepřekázeli, než podle zápisu a smlouvy stvrzené, což ko·
mu dáti náleželo, tak se zachovávali. Na odpor tomu Jin-
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dři ch mluví, že ta smlouva toliko na dva sousedy se vztahuje, neb duom Jana Vopršala s domem Slámovým byl
jest jeden duom a nyní poněvadž jest odprodán, že již
k tomu práva nemá. Zase Jan Vopršal praví, poněvadž
podle smlouvy té nic neschází a tolikéž se vyplňuje jako
tehdaž, když jest duom jeden byl, ježto sú v tom pokoji
též lidé nájemní bývali a v většiem poctu a toho záchodu užívali, ze on také s čímz jest koupil, rád by toho
liZiti chtěl.
Tu pp. úředníci - vypovídají: Poněvadž před lety
dávními držitelé těch domuov stvrdivše to mezi sebou zápisem vždycky jsú spoleeně toho záchodu uzívali, překázky
sobě v tom neciníce, kdež i ten pokoj a nyní již duom
Jana Vopršala takovouz svobodu k tomu měj, a po odprodánie když jest v duom obrácen, předkové Jana Vopršala až posavaď toho jsú užívali týmž právem, jakž od
starodávna, a jedni druhým s tiem prodávali, jeZto jest
v tom předek Tindřichuov jim překážky neeiuil a pruti
zápisu činiti nemohl, i z té pHčiny jeho Jana Vopršala
při též svobodě zuostavují. Act. fer. V. ante Nirolai.
12. 1525, 21. března. Rukop. č. 2110 f. 82. Kdež
jest Matěj Chochol nOlieř k. d. Slámovský ldící na rohu
ulice Nožierské i páni uznavše, ze je pro lepší sirotčí
dětí nebo Ondřeje Slámy. dopustili jsú v tajž trh vstúpiti
Kateřině, tetě těch sirotkuov, a Matúšovi [krejCímu], manželu jejímu, takZe oni jmenovaní manlelé ten duom jSlí
v té sumě za 11/2 C minus X k. gr. č. ujali. Act. fer. III.
post Gertrudis.
v
13. 1525, 29. června. R1l7wp. Č. 1129 f. 363. (Rehoř Sláma učinil kšaft na statek báby dětí svých a na
statek svuoj, i tomu děti jeho odpírali. Také táhla se nevěsta, keráž ovdověla po jeho synu.
Co je tu obdržala,
jest nález potřebný.), Kdež jest nesnáz a ruoznice znikla
po smrti nebožtíka Rehoře Slámy mezi Ondřejem, synem
jeho, z jedné a sestrami, Kateřinú, nerěstú jeho, z strany
druhé, kdež on Ondřej žádal, aby podlé pořízení otce
svého z!'!staven byl, proti tomu sestry jeho odpírajíc pravily, že otec jich toho kš aftu ciniti nemohl proti zřízení
tomu, které" jest l\Iářa, bába jich učinila, neb on o tom
jest kšaftoval, coz jest ona zřídila a jim vnukuom statek
svuoj odkázala. A kclyby to odkázání svého pr6chodu ncmělo, žc by jim se tím jich otce pořízení újma stala a
o to žc sú již souzeni prcd střelci, neb ten jich báby
statek ku právu jich příleží. A na to zápis báby své i také
střelcovský ortel pokáza!.
Také Katel-ina, nevěsta jich,
kerál: nebožtíka bratra Vondřejova měla, žádala, ponevadž
ona do toho statku přijata byla a že z toho statku ještě
jí nic učiněno není, žádajíc, poněvadž po něm jest osířela, aby také opatřena byla.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž řeze
hoř Sláma spletek jest pořízením svým ucinil a ten statek báby dětí svých řídil, ježto toho jest podlé práva
učiniti nemohl a od ní té moci nemě!. A poněvadz jest
prvé jlHřa, bába jich, svým zřízením to opatřila, jak její
statek deIen býti má, a protož aby jej tak dělili. Také
aby díl na Jana, zabitého bratra jich, položen byl, jako
na koho z nich, a poněvadz Rehor Sláma svuoj i jich
statek jest smísil, že to poHzeni jeho k moci podlé práva
přijíti nemůže a stvrzeno býti nemá. A pro tož též o ten
statek otce svého aby se podělili a na Jana zabitého též
díl aby položili. A keréž koli dcery Slámovy dílu užiti
chtí, mají své díly napřed položiti nebo je vyra"iti, co
je po keré dáno; a když to tím pořadem vyplní. tehda
Ondřej Jana, bratra svého, díl má k sobě přijíti a z toho dílu třetinu Kateřině, jeho nebožtfka manželce, vydala,
ostatek při něm zuostati má po nápadu toho dítěte, ke-
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réž jest bylo na svět přišlo po bratru jeho, že on k tomu bližší jest podlé práva, jakozto strýc. Act. fer. V.
ante Petri.
14. 1525, 24. července. Rukop. č. 2153 f. 197.
Jako!: jest pre a nesnáz mezi Matúšem Slámou a Jindři
chem zámečníkem o výhe1'\, kdož týž Sláma jeho viní, že
by tu výheií udělal a vlomil komín do zdi jeho k jeho
škodě a nebezpečenství, ježto té výhně tu prve nebylo,
neb zeď jeho skrze kování a otřásání cím dále vždy se
více trhá a doluov tře. Kdož i od soukupa svého a pokudž zápis má, jak by měl užívati, že se tak nezachovává
jako předek jeho; maje výheň dole, aby tam dělal, jako
predek jeho dělával, že on té výhně nové pro škodu svú
tu trpěti nemuože. Proti tomu Jindřich zámečník praví,
ze jest on tu výheň udělal v gruntu svém sobě k užitku,
a jakž mluví, že by do jeho zdi komín měl býti vlomen,
toho že není - .
Tu pp. úředníci - vypovídají: Ačkoli v domě to
se shledává, že ta zeď domu Matouše Slámy prve jest
roztržena, nežli jest tato výheň od Jindřicha zámecníka
udělána, a to z příčiny otřásánie vozuov na silnici, neb
jest duom nárožní, však proto i po udělání této nové
výhně, kdy,- se díl" pode tři neb čtyř (?) kladiva veliké
a těžké dělá, není nepodobné, že tiem otřásáním další a
větší se škoda na téi zdi děje obojim k nebezpečenství.
Protož on Jindřich, poněvadž výheň dole má a v té před
kové jeho dělali, což jest díla těžkého, to aby dole dě
lal, a což lehcejšího bez otřásání, toho se jemu nahoře
dělati nehají.
A Matouš duom svúoj tak opatřiti má a
podclělat, jakž potřeba ukazuje. Fer. 2. post Magdalene.
15. 1526, 8. srpna. Tamtéž f. 246. Jakož sobě obtěžuje Jan rukavičník při domu Matouše Slámy, souseda
svého, že jest komín udělán, kterýž náležel někdy výhni
nožírské, a tu když bývalo děláno, že jest toliko uhlím
čistým bylo páleno, ježto jest to bylo bez obtížení sousedského. Ale nyní že již v tom místě k světnici a k topení kamna udělána a skrze dajm, když se tu pálé, že
jemu překážka i škoda nemalá se děje, že čeleď v komorách toho snésti nemuože, též i šaty že čadnou. Matouš Sláma pravi, že ten komín za předkuov. jeho jest
udělán a že držitelé domu toho ULívali jsú bez překážky,
nébrž i když jest O to nesnáz byla, že by nalezeno bylo,
aby O tom pokoj z obú stran měli. Páni úředníci - vypovídají: Poněvadi zřetedlně se ukazuje, ze ten komín
při počátku vystavení, jakž i krámské vokno ještě jest,
ne z jiné potřeby, neZli k výhni nozířské, byl jest při
praven a tu když bývalo páleno, že toliko samým uhlím
to se dálo, nemohlo jest ku překážce souseduom býti tak,
jakl. se děje, když se dřívím pálé. Protož on Matouš
Sláma ač by v témž komíně čistým uhlím potřebu svú
díti a páliti chtěl, to bude moci dobře ueiniti. Pakliby
dřívím pále dýmni! proti právu k škodě sousedské, že
jemu to trpíno nebude pod pokutou starodávní, leč by
týz komín nahoru vyhna! a dajm s souseduov svedl; toho
se jemu nehájí. Ac!. fer 4. ante Laurencii.
16. 1527.
Ta 11 tféž J. 295. Kdd jest potřeba
nastala Matoušovi Slámovi při domu jeho, ze z znamenité
a pilné příciny musí poddělati uhel domu svého pro zeď,
kteráž se roztrhla a že jemu v tom Jindřich zámecník
překážku činí i dělníky jemu odehnal, žádaje za opatření.
Jindřich k tomu praví, že on jemu dělati nehájí, však což
by hylo bez škody domu jeho, aby sobě opravoval, což
jest potřebí.
Pp. úředníci - vypovídají: Poněvadž jest očitě viděti, že to místo, kdež Matouš Sláma poddélali chce, jest
jako noha domu, neb jest uhel a roh domovní, a za staro-
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dávna v tom uhlu byly dvéře domu Matoušova a podle
těcb hned druhé dvéře do domu Jindřichova, takže týž
uhel mezi týmiž dveřmi obojimi stál jest vázan isa štukovím k formě v dříví (?), však proto jest vlastně ten
uhel náležející k domu Matouše, protož z té pŤíciny i podlé výpovědi předešlé i podle toho, jakž vlastně ten uhel
jemu Matoušovi přiieží, přikazuje se, aby Jindřich jemu
při díle překážky nečinil a jenom jakž najlépe rozumí,
při domu svém zdělal a opravil, tcr aby týž uhel poddělán
jsa budoucně stálý býti mohl.
Rukop. č. 1047 f. R 26. (Mezi l'.Ta17. 1527.
tějem Lnmendú a Janem rukavičníkem.) Kateřina, man'
zelka Matúše krajčího: Dělala sem na mazhúze v domě
svým a křik veliký na ulici zešel a já v tom ven z vokna
sem vyhlédla. I nslyším, že Lumenda prosil několikráte,
ba i pro P. B., rukavičníka, aby ho nechal, a zapřisáhl
se, jestlize mne nenecháš, budu! se brániti. A rukavičník
mu řekl, kynuv mu mezi voči rukama: Pane, sem všudy
tak dobrý soused, jako ty, a Lumenda řekl: Když si soused dobraj, proč předse nejdeš dom6v neb kam víš, nečině na mne postrkuov. A rukavičník řekl: Pane jedáku,
což ty. mi rozkazuješ. A potom slovu hned Lumenda dal
rukavicníkovi rukou zpátkem v líce a tu zena rukaviční
kova vyskoeila z krámu voknem i bila Lumendu polenem
v hlavu a kožich s Lumendy tak spadl s ramení a rukavičník jej ten kožich vtrhl do domu svého.
S tím sem
pryč z vokna šla.
Jíra šenkéř z domu někdy Slámova: Když sú se cos
vadili Lumenda s rUkavičníkem, slyšel sem, že jest Lumenda prosil rukavičníka, aby ho s pokojem nechal a
aby šel předse. A nenecháš-li mne, přísahám P. B., budul
se brániti. A rukavičník inu klepal pod nos, pravě, že
já také ruce mám. A on Lumenda dal mu zpátkem v líce.
A potom spadla s Lumendy čuba a rukavičník mu ji
vtrhl do domu svébo. A potom chtěl rukavičník na Lumcndu s sochorem a Lumenda mu se zamítal tesákem.
A v tom žena rukavičníkova vyskočila z krámu voknem
a dala z zadu Lumendovi v hlavu polenem. A on se vždy
tesákem zamítal, než nebyl jest Lllmenda v domě rukavičníkově, než před domem.
Jeronym rukavičník z domu Kulíškova:' Když sem
vykonkal z vokna i přišel Jan ruka"ičník k domu svému
i spolehl tak na vokno i obrátil se a uhlédal p. Matěje
Lumendu. I vstal proti němu a když ho měl p. Matěj
dojíti i setkali se, že jest Lumendovi on rukavičník dal
štuos. A v tom řekl rukavičník: Proč mnú strkáš, p. Matěji? A p. Matěj stál a hleděl naň mlče. A potom řekl
p. Matěj: Nech mne s pokojem, však máš právo. A já
sem potom odešel pryč. - Zuzana, manželka J eronymova:
Trefila sem se k tomu, že jest Lumenda prosil rukavicníka, aby ho nechal s pokojem, že máš právo a nejsem!
nic vinen a vidíš-li, žeť bych mohl, což bych chtěl, uči
niti, ale nechci. A v tom řekl: Radímf, nechajž mne
s pokojem. A jako by již chtěl pryč jíti od něho Lumendu a Jan se zase k němu nahnul i bekl na Lumendu.
A Lum enda mu řekl: Proč na mne bekáš, však máš
právo. A oJ:!. naň podruhé bekl a Lumenda dal mu pohlavek. A on couf! zpátkem a Lumenda sehnul jej za vrch
k zemi a dal mu dvě pěstnicí a Janová skočila z volma
doluov i dala Lumendovi jednú v hlavu a dvakrát mezi
plece klínem, jako závoru zastrkují. A v tom Lumenda
dobyl tesáku a on Jan táhl Lumendu, ujav ho za křídlo
jeho kožicha do domu a Lumenda se zase od něho táhl.
A potom Lumenda dal mu ploskou v rameno tesákem a
pustil mu ten kožich a on jej vtrhl do domu svého. A potom Lumenda šel k Vopršálovi a on mu puojci! suknice.
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18. 1558.
RlIlwp. Č. 1028
16. My Ferdinand. - Poněvadž ten Hafl, kterýž
Kateřina Slámová, souseda Star. M. Pro r. 1542 o statku svém uči
nila, pořádně podle práva vysvědčen není, z té příčiny
lejž kšaft při právě místa svého jmíti a tvrzen býti nemuože, a pro tož cožkoli jakého statku po též Kateřině jejího vlastního, jakožto nepořízeného, pozuostává. z toho
dva díly rychtáři našemu na místě našem a Jiříkovi Slámovi, někdy manželu jejímu, třetí díl přisuzují.
19. 1560, 26. března. Rukop. č. 2117 J. 448.
Ferdynand, z boží milosti arcikníže rakouské oc. Slovutný
věrný náš milý. Jakož jsou dva dílové domu řečeného
Slámovskýho v St. M. Pro na J. M. C. pána a otce našeho najmiloslivějšího odoumrtí připadly, kterýžto duom
až posavad, ač sme byli o tom poručili, prodán není,
a jak zprávu míti račíme na ten čas lidé a kupci se na·
cházejí, kteříž by za tajž duom do puol šesta sta k. m.
dáti chtěli, i aby tak ten duom pustý nestál, porouceti
tobě ráčíme, aby s těmi lidmi, kteříž jej koupiti chtějí,
do tržil, dojednal a polmdž muožeš najdráže prodal. A komuž jej tak prodáš, do knih městských vložiti a vepsati
dal. K kterémužto trhu a vkladu my tebe na místě J. Mti
Cé tímto listem zmocňovati ráčíme. Na tom jistú vuoli
naši naplníš. Dán na hradě Pražském v úterý po Vtělení
P. Kr.!. etc. LX. Ferdinandus. Slovutnému Florianovi
Strnadovi z Tryskovic, J. Mti Cé rychtáři v St. M. Pr.,
věrnému našemu milému.
20. 1560, 2. dubna. Tamtéž. Mates zlatník a Kak. d. na rohu podle domu Mikuláše zlatníka řečený
Slámovský od J. Mti Cé rychtáře a Jiříka Slámy za Il1/2 C
k. gr. Č. Act. fer. II. post Judica.
21. 1565, 18. ledna. Ru7wp. č. 991 f. 230. Jakož
jest na místě Melichara Erharta z Frankfurtu n. M. poručník od něho zřízený obeslav lm právu Matesa Svernemona zlatníka a vinil ho z 28 k. 20 gr. č. z sumy,
kterúž jest Jiřík Sláma jemu Melicharovi pojistil zápisem
na tom domu, v němž on Mates bydlí. Proti tomu od
Matesa jest mluveno: Není on ničím povinen, ale co ještě
za duom platiti pozuostává, komuž bude náležeti, on dáti
chce - . Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poně
vadž na místě Melichara pokázáno není, aby Mates zlatník o zápisu a pojištění dluhu 1781/, k. in. jemu Melicharovi od Matouše, jinak Jiříka Slámy, na statku jeho
učiněném věděti jměl a on Mates za duom vyplatil, toliko
že ještě 16 k. 40 gr. dodati pozuostává, z těch příčin
dává se Matesovi za právo, takZe jemu Melicharovi více
mimo těch 16 k. 40 gr. m. dáti povinen není. Act. die
Priscae.
22. 1571., 9. listopadu. Rukop. č. 2120 f. 119.
(Kšaft Matesa Svernemona zlatníka.) Já Mates Švernemon
- odkazuji Kateřině m. a dítkám Janovi a Žofii duom - .
Stalo se v pátek po sv. Arnolfu [20. července] 1570.
(Vyhlášeno v pátek po sv. Linhartu 1571.)
23. 1574, 23. srpna. RullOp. č. 2118 f. 3'l'Z. Ambrož Ti&hý švec a Anna k. d. nárožní od sirotků po MateSOVI Svernemonovi zlatníku a od Kateřiny, dotčeného
někdy Matesa a již Valentina Hubáčka manželky, za 500 k.
gr. Č. Act. in vigilia s. Bartholomei.
teřina

24. 1582, 15_ listopadu. Rukop. č. 2205 f. 8. Ve
jméno - . Ambrož Tichej, řemesla ševcovského, měštěnfn
St. M. Pr., učinil jest kšaft v pondělí po sv. Agapitu
I. 82 [20. srpna] - že dům Slámovský - odkazuje Adamovi Proksycarovi, řemesla ševcovského, a Alžbětě m. j.,
pastorkyni svý. Stvrzeno ve čtvrtek po sv. Brikcí
I. 82.

77

XXVI. V ulici Karlově. -

610
25.

XXVi_ V ulici Husove. -

Č. p. 156.

1583 20. května. Rulwp. č. 2112

f. 148.

Hanibal Kornhauf' a Mandalena k. d. Slámovský mezi domy
Hanuše Que a rukavicníkovým od Matesa Šmida z Hutnova a Alžběty m. j. za 650 k. gr. c. Act. postndle
Asc. d.
26. 1613, 22. března. Rulwp. č. 474 f. 54. Paní
Mandalena, po dobré paměti p. Tomášovi Hebenštre:toY1
z Štreitenfeldu vdova, stfživši sobě do Jana Handle smukýře, že jí při otvírání krámu v domě jejím od m~oha
let udělaného pod přístřeškem novým, vedle povo~em vyzdviženým, všeliké příkoří překládáním okemce sve a Vt
věšováním na ni kloboukuv a jiného šmukýřského zbozI
mnohem dále, než grunt jeho jest, činí, takže volně, bu~
sama aneb ti lidé, kteříž od ní krám ten pronajaty ma)!;
jakž by potřeba ukazovala, otvírati nemoho,u .. Na
kdyz
vejchoz uciněna byla, oznámiti dala: Jako~ jest J~ k postavení přístrešku kterýž předešle po leve strane domu
jejího u zlaté Slámy receného vcházejíc k straně Jana
Handle nad oknem krámským udělaný byl, dovoleno, ~by
v gruntu svém dle libosti a vůle své šafovati moc mela,
proti čemuž Handl se stavějí,c, ja~oby téh~ž i'ístř,:š~u
tměti nechtěl, okenice lomene otvlratI náleZlte zbranuJe
a lokenici svou v veníři okna při krámě šUlejdířském neb
šmukýřském, kdd se zdi obou domuv,:cház,;jí, zazd~~ím:
přesahá a jiné rozličné phpravy k zavesov~m a vyk:adam
kl.oboukuv sobě jest zpusobit~1 vše na v sk,,~,du je?, dva!.
Protož toho. ceho předešle vzdy bez prekazky, Jakozto
svého vlastního, užívala a volně okenici krámovou, žádné,mu
na újmu nejsoucí ani cizí zdi se nedotýkající, aby vzdy
užívati mohla, prosila.
,
Proti tomu od Jana Handle za odpověd dáno: Ze
jest vždy, jakž jse do toho domu, v němž zus,táVá, dosta!,
všelijak šetrně, žádného příkoří netohko pam 1\1andalene,
ale také žádnému z souseduv činiti oumyslú nejsa, choval
a toho oč se naň nyní nastupuje, totiž odvírání okenice
okna krámského uzíval a nikdy naň o jaké příkoří nastupováno nebyl~. Ze jest to, což sobě paní Mandalena za
ztížné býti pokládala, hnedky opatřeno, neb okemc~ ~vou
lomenou na- dvé přeložil, takže již více k gruntu Jejímu
nesahá.
Tuto úředníci šesti panští - nalezli: Poněvadz to při
vejchozi očitě se spatřilo a vyhledalo, že okenice v venýřr
okna krámského domu Jana Handle zavěšená, kteráž zeď
pod přístřeškem paní Mandaleny od práva k lost~v:ní
dovoleným stíní a krámu paní Mandaleny, kdyz ~tvIra~a
ku pohodlí jeho Jana vyvěšováním na ;'1 ~,loboukuv a JIného zboží šmukýřského bývá, ~ahá, ~reka7ka a, pr~tImy:
sinost velikou v otvírání okemce kramove dotcene pam
Mandaleně činí, z těch příčin Janovi H. z ~ráva se. nachází aby takovou okenici svou potud, pokudz grunt Jeho
jest, 'otvírati dal a více zá.dné překážky gruntu paní Mandaleny činiti nedopouštěl.
27. 1613.
Rulwp. Č. 1068, f. 104. (Průvod
k přípovědi Reginy Strakový, Doroty Sulcový a Zikm~nda
Kemicara vlastních sester a bratra z Dorndorfu a BISkupova, kte;ouž činí na dům ~ zlat,é slámy řečený po ~aní ~Ian
dalcně Hcbnstreitový pozustaly.) LIdmIla M~urova, ~e~t~a
Menš. M_ Pr.: Nebožtík p. JeronJ:m Kemlcar, mesteO!11
Mcnš. ]\,-1. PL, a paní Eva, 'Volfa Senera man.želk,a, jeho,
vlastní sestra byla a paní Mandalcna Hebenstreltova vlastm
dcera její byla. A paní Regina Strahlvá taky p. Jeronyma
dcera jest byla a paní Doro,ta ::,uicová a Zik:nund KemI:
car též syn a dcera téhoz p. Jeronyma JSou a pam
Mandalena Hebenstreitová jejich vlastuí teta byla
Dorota Linková, Andresa Kecle manželka: Paní Man-
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dalena přicházela za časté ku paní Marjáoě zlatnici nB
stupních- a říkala: Má milá p~nf Marjáno, vy)ste má teta,
ale já sem na vás ta}: laskava, Jako ,by~;e ~a sestra ,byl~.
A kdybych měla umntr, tehdy nema zadny po ~ne dediti nežli vv a paní Mandaleny H ebnstreltovy pam matka,
pan'í Eva. Také ií paní Marjáně teta říkal~ a u paní Marjány obraz ještě nedomal~va~ý~, pravIlI, z~ Jest Jeronym
Kemicar. a paní Eva za caste nkala, kdyz na ten obraz
pohlídla,~ že jest to její milý bratr. A Regina Strakov,~ a
Dorota Sulcová byly Jeronym,a Kemlcera dcery; kteryzto
Jeronym bratr byl paní Evy [Senerový], matky Mandaleny
Hebnstreitový.
Marjána Kundratka, jinak Prachenská: )arolím šmu:
kýř, jinak Kemicar, byl v~~stní ,bra:~ pam Evy, a ~am
Regina Straková a Dorota Sulcova: tez Zlkm~~d Ke~.Ica:
jsou dcery a syn p. Jarolíma Kemlcara. -:-. J!~Ik paclcky
impressor: Jan Kolman s Anno,u vstoupIlI ra?ne v stav
manželský a ona Anna \Volfa Senera dcera Jest byla a
Michala ;yna spolu zplodili. A táž Anna vlastní sestr:a byla
paní Mandaleny Hebnštrejtový. - Alena Strakova: Za
živobytu svého paní Eva Senerová, vlastní matka Mandalenv na o II e n Č a s Han i b a lov Ý a pot o m H e b nšt;~jtový, ke mně přijdouc asi před 15 lety" poz.dravujíc mne, oznamovala, kterak se .mnou a se pam, ReJn~u
Strakovou velmi blízce spřízněna Je,t, a ona pam Eva ze
jest vlastní seslra otce Rejny Strakové a pan! IvIandalena
Hebnštreitová že jest od sestry a ReJna :::.traková od
bratra.
Jeronym Angerman železník: v ~ěla paní Eva je~tě
jiné tři dcery, jménem Voršllu, A;lzb,etu a Annu, ~l~, vsecky tři 7, světa sešly. l\!ezI kt,erymlz A!ll~a pro Je]! t;epoclivé chování Ili~dy kllv.p~,n., Man~alene do dorr:u Je:
jího mnohem méne na OCl JItI nesmela, ale také am o !ll
An~ě nic slyšeti ani mluviti nechtěla, ,protože. od manže~~
svého Hanibala Kornhaufa, mého mIleho strejce, pro tuz
její séstru Annu veliký kříž j~něla. A když se~ j~ se paní
Evy začasté, proc se p. Hambal na Annu hn~v,a, ptaval,
dal mi za odpověd, že jest se Anna nepocl!ve ch~~ala
s nějakým zlatníkem a sy~a jm~nem Kryštofa, v kteryz se
německy \Valtersdorfem JmenuJe, zplodIl! mela. Toho
všeho jsem já povědom, nebo u p. Hambala Kornl~auf~
16 lel a po jeho smrli u paní MandalenyHebnstreltovy
21/0 I. sem v službě byl. (Viz i níže dům C. p. 147-1.)
I" 28.
1615, 9. března Rukop. č. 2114 f 172_ Jeremiáš Šer z Lebenau a Lidmila k. d. u zlaté slámy od
poručníkuv nad Reginou Senerovo,;' na rozumu nedostatečnou nařízených za 12ÓO k. gr. c.
.
29. 1632 21. cervna. Tamtéž f. 464. Zmocněn Jest
berník městsk/ domu u zlaté slámy po Lidmile Sererové
zůstalého pro sumu 179 k. gr. m. berně zadrz.alé.

V ulici Husovi,
(V ulici DominikáI1ské.)
Číslo pop, 156.
(U klíCŮ.)

1. 1457, 7. července. Rukop. č. 2105 f 70. Juxta
pronuncciacionem arbitrariam Johannes Klamperna resIgnuvit omne ius S\lum ad domum s!tam penes domum Martinii I-Iřiebě post mortem Petri dicti Pšenicka derel~dam
Marcze, relicte dieti Petri. Act. fer. V. post Procopll.

Husově.

-

C. p. 156.

2. 1458, 18. července. Tamtéž f 87. Bartoš de
Misa et Barbara e. d. dictam ad clavem sitam inter domum Martini Hřebec et habitaculum Nicolai euitellatoris
erga Marzkam, relictam Petri Pšenicka, pro LXXIIII s. gr.
Act. fer. III. post Alexii.
3. 1482,24. ledna. Rllkop. é. 2106f, 100. Johanne.
cultellifaber et Elisabeth e. d. ad claves ti tul a tam inter
domos Jarossii Puškař sutoris et Nicolai cultellifabri erga
Bartosskonem, sacristanum ecclesie s. Egidii, pro C s. gr.
PL Ac!, die s. Thimothei.

4.

1498, 12. července.

R1l1wp. Č. 1128 II J. 28.

V té při když po smrti Bartoše Míšenského prátelé jeho
žádali sú pánuov, aby ten Haft jeho mohl tvrzen biti,
proti tomu Mikuláš Ráj odpor jest udělal, že by ten kšaft
by! nepravý z té příčiny, kdež jest položil v kšaftu, že
by duom doplatil, ze ještě doplacen nenie, a pověděl, ze
by sladuov ječných bylo XVlte a nenie jich než XUlIte.
A také že by Míšenski statek svuoj dceři jeho zapsal a
ona zase jému a tak že by přes ten zápis žádného Haftu
dělati nemohL Proti tomu přátelé Míšenského poveděli:
Což se toho zápisu a vzdánie statku dotýče, že ten kš aftu na
překážkn nenie, poněvadž ona jeho o hrdlo připravila a
otrávila, že jest on nebOžtík nebyl povinen té smlúvy
a toho zápisu držeti. Páni vyřiekají: Poněvadž to zjevně
a světle shledáno jest, že Dorota, manželka Bartoše Míšenského, o jeho bezhrdlé úklad učini"ši jej otrávila a
k tomu skutku sama se seznala, že jest právo své všecko,
kleréž jí k statku léhoz Míšenského z zápisu knih měs
ckých přiležalo, ztratila. A z té příčiny len zápis žádné
moci nemá, než ten statek po Míšenském zuostalý Dorothě, dceři jeho, přiřiekají. Což se pak statku Doroty,
manželky Míšenského dotýče, poněvadž ona, to což jest
proti muži svému učinila, hrdlem zaplatila, toho [láni při
jejiem zl-iezení také nechávají. Což se pak sladuov dotiče, O kterýcH Míšenský zmienku v svém kšaftu učinil
že jest je svými penězi zaplatil, poněvadž z těch sladuo;
pivo jest svařeno a to pivo že. se jest bylo nepodařilo a
tak že sú jeho málo požili, při tom páni lak rozkazují,
z obú stran aby se o ně nenařiekali. Ac!. fer. V. ante
Margarethe.
5. 1515, 9. ledna. Rukop. č. 2108 f. 171. Václav,
posel panský, a Altběta k_ d_ u klíčuov od Alžběty vdovy
za XC k. gr. č. Stalo se v úterý po Božiem křtění. (Zrušeno 1', 1517.)
6. 1521, 28. listopadu. Rukop. č. 2109 f 206. Jindřich zámečník a Dorota k. d. od Alžběty nožieřky Klíčové za 78 1 12 k. gr. Č. Ac!. fer. V. post Katherine.
7. 1530, 10. května. Rukop. č. 2110 f. 332. Hanzl
meClr a Anna k. d. od Jindřicha zámecníka za CL k. gr.
Č. Ac!. fer. III. post Stanislai.
8. ló33, 23. dubna. RullOp. č. 2111 f. 46. Jan
Muldavský konvář a Kateřina k. d. od Anny Hanzlovic
za CLV k. gr. Č. Act. fer. un. feriis Georgii.
9. 1538, 2. listopadu. Tamtéž f. 235. Mikuláš
Czajgl zlatník a Salomena k. d. od Kateřiny konvářky za
CLVII'h k. gr. Č. AcL sabbato post 00. SS. (Srov. výše
str. 464 a sL)
10. l(í39, 14. srpna. Rukop. č. 2142 f. S 18.
(Kšaft Jana Muldavského.) 11y purkmistr a rada Sta!'. M.
PL známo činíme - kterak Jan Muldavský konvář, ně
kdy soused náš, učinil kšaft v středu po sv. mistru
Janovi Husovi I. XXXVII ze duom svuoj, v němž
bydlí - odkazuje Kateřině, manzelce své, Anně, Lidmile
a Václavovi, dětem svým, na rovný mezi ně všecky podí! - . Jenž jest dán LXXXIX YC čtvrtek po sv_ TiburcL
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11. 1579, 2_října. Rukop. č. 2112 f. 62_ BartolomeJ Fels rukavičník a Barbora k_ d. mezi domy Petra
Turka ševce a Slámovským od Ludmily
Dc:rcty , sester
někdy Jiříka pargameníka, za 537 1/2 k, gr. č. Ac!. fer.
VL post \Venc.
12. 1607, 3_ března. Rukop. é. 2232 f. 228. Jakož
jsou Barbora Felzová, vdova po Bartolomějovi Felzovi, a
Jan Felz, též Martin Lecl na místě Barbory, manželky
své, jakožto syn a dcera po témž Bartolomějovi Fe}zovi
pozůstalí, o statek pozůstalý takto se podělili: Předně co
se domu zde v Star. M. Pl'. vedle domu u zlaté slámy
Idícího dotýce, pokudž by z nich žádný sto býti nemohl,
aby jej ujal, m~jí všichni tři společně jej prodati. Druhé,
vinicv~ č:yry v .~árkách l,ežící za 800 k. m. skoupené, ty
na tn dlly mall se rozdehtl.
13. -160Š, 14. srpna. Rukop. č. 2113 f. 465_ Jan
Handl šmukýř a Eva k. d. od Barbory, po někdy Bartolomějovi Felzovi rukavičníku pozůstalé vdovy, Jana Felza
syna a Barbory, dcery její, za 1150 k. gr. č.
* 1623, 14. června. Tamtéž. Jan Handl a Eva
m. j. dávají dům synu svému Danielovi Handlovi.
'* 1630, 16. května. Rukop. č. 2114 f. 431. Mezi
Janem Koberem z Kobršperku na místě a k ruce paní
Kateřiny, pl~y Handlové a již Koberové, manželky jeho,
a Jakubem Seblen: o dům slove Handlovský, mezi domy
nčkdy Jeremiáše Serera, slove u zlaté slámy, a Jana Ny"a
oboslranně v ulici Nožířské, stala se smlouva trhová. Jakož
jest mezi Janem Pejrem a Janem Liderou, nařízenými
plnomocníky někdy Evy Handlové, z jedné II ní paní Kateřinou, prv Handlovol1, již Koberovou, z strany druhé
od pp. rad nad apelacími o dům po někdy Danielovi
Handlovi milostivé vysvětlení se stalo a týmž, že ona paní
Kateřina z jmění někdy Daniele Handle v spravedlivosti
své napřed spokojena býti má, vyměřeno jest, majíce
tedy paní Kateřina na dum kupge - vedle čehož jest
řecený dum prodala p. Jakubovi Seblovi za 750 k. gr. č.

Číslo pop. 229.
(Viz više dum u stříbrné šavle.)

1. 1503, 21. října. Rukop_ č. 2107 f. 240. Mathias
carpentarius et Katherina e.· partem domus, que pars contigua est domui ad argenteam frameam et sita est penes
domum ad claves ex una el domnm Pauli u krafuov parte
ex altera a Duchcone Kapalin pro XL s. gr. pl'. Act.
sabbato dic Xlm. virg.
,
2. 1513,
hjna. Ruko]'. č. 2108 f 129. Matěj
Sul a a Matěj Zežhule nozieři koupili sú sobě a Anně II
Lidmile, manzelkám svým, duom mezi domy Matěje písaře a u klícuov obostranně od Matěje tesaře za XLII1!2 k.
gr. p. Dálo se v pondělí po sv. Havle.
3. 1535, 6. února. Rukop. č. 2155 f. 193. Matěj
Šula noZíř a Jan Vopršal, též nozíř, oznámili, kterak by
měli záchod společný a měl by cízen býti skrze duom
Jana Vopršala, ale však pro nějakú příčinu na tento čas
skrze duom Jana V. ty necistoty ~emohú vozeny biti, i uči
nili mezi sebú smlúvu, že Matěj Sula dopustí! skrze duOlu
svuoj aby ty nečistoty byly nošeny, ale však 8 touto výminlní, ze předešlému zápisu nemá nic na škodu býti.Stalo se \' sobolu na sv. Dorotu.
*'4. 1572.
Rukop. Č. 1057 f.15. (Pruvod přípovědí Evy Šulový i na místě Zikmunda, též Anny, dětí
její, na statek někdy Apolony, Jana Šuly nožíře, sestry.)

p.
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Jan Vodička nožíř svědčil: Mám to v paměti od let XLVI,
že Jan Šula a Apolona vlastní bratr její ~yl a ona mu
sestra a toho času byli při otci Matějovi Sulovi a Anně,
matce' jich, a potomně téhož Jana Šuly tato Eva, dcera
nebo Tomáše Penízkaz Nov. M., byla vlastní manželka,
ac )lZ druhá, Jana Šuly, kterážto jest osířala s patero .dít.
kami, tti jich umřelo, a Zikmund a Anna posavad JSOU
živÍc
5. 1547, 16. června. Rukop. č. 2117 f. 110. Mikuláš Lincar k. d. vedle domu svého a Mikuláše Cajglara
od Ma!ěje Macury a Jana Šuly i na místě Apolony, ,sestry
téhož Suly, let dospělých nemající, za XLV k. gr. c. Act.
fer. V. post Vitum.
6. 1560. 18. května. Rukoj. é. 2118 f. 106. Anna
Chocholová z~ Všehrd k. d. od Abrahama Lincara za
125 k. gr. č. Act. fer. VI. post Sophiae.
7. 1570, 16. června. Tamtéž f. 255. Mikuláš Smolík a Johanna k. d. od Anny Chocholové ze Všehrd za
125 k. gr. č. Act. fer. VI. post Viti.
8. 1571, 5. října. Tamtéž f. 275. Petr Turek švec
a Dorota k. d. od Mikuláše Smolíka za 125 k. gr. č.
Act. fer. VI. post Wenc.
9. 1619, 24. října. Rukop. č. 2114 f. 255. Jan
Rudek švec a Kateřina k. d. v osadě sv. Jiljí od Daniela
Turka a Anny m. j. za 470 k. gr. č.
"'. 1621, 26. listopadu. Jan Nyx a Lidmila k. d.
mezi domy Evy Handlové a Jana Cendera obostranně ležící od Jana Rudka za 545 k. gr. Č.

Číslo pop. 228.

(U krli.Íu; u

černého

lva,)

Rukop. Č. 2099 f. 113. Domus Jo'" 1422.
hannis cultellatoris cum signo kraf.
Ru7wp. Č. 90 f. 24. Hanussii cul.
1. 1438,
tellatoris.
2. 1448, 8. srpna. Rukop. č. 2099 J. 1043. Stala
sě úmluva přátelská skrze úmluv ce svatebnie z vobú stranú
vydané mezi pannú Aničkú z jedné a ~anušem, n~~ieřem
od krafuov, z strany druhé takováto, ze panna Amck.a :t: 0
sobě dává XV k. gr. a on Hanuš proh tomu zapIsuJe
duom svuoj u krafllov řečený i vešken jiný statek svój.
Act. fer. V. ante Tiburcii.
3. 1449, 5. února. Rukop. č. 2119 f. A 9. Ve
jméno božíc amen. Já Hanúšek nožieř, usedlý St. ~. Pr.
od krafuov, vyznávám oc ze ackoli nemocen oc naJprve
a přede všemi věcmi učinil sem i mocí tohoto kš aftu a
poručenstvie mého činím Aničku, manželku mú milú, .pravú
a mocnú poručnicí domu, v němz bydlím, i všeho JIného
statku mého - věře jí, jakožto věrné manželce mé, ze
všecky věci mnú tuto rozkázané a poručené s radú Jana
Šarlata a Jana Zajiečka, nožieřuov, přátel mých dobrých,
kteréž jí Je radě a ku pomoci přidávám, podle tuto popsané vUle mé zřiedí i skutkem dokoná, jakož jí toho
mimo všecky jiné svěřil sem i svěřuji zvláštně. Potom
vuole má jest a tak teď rozkazuji i porúčiem, aby svrchupsaná Anička, manželka má, tyte dluhy, jimiž jsem ydem
nížpodepsaným povinen a dlužen, z mého a po mne zuostalého statku splnila a pěkně zaplatila bez nesnází - .
Item Aničce. dceři mé, aby II k. gr. - bylo dáno.
Duom, v ně!llž bydlím i všecken jiný statek muoj -
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manželce mé odkazuji. - Jenž jest dán - XLIX
v úterý den sv. Háty.
4. 1449, 27. října. Rukop. č. 90 f. 184. Anna,
relicta Hanussii cultellatoris ab unco, iam vero conthoralis Procopii de Pobiezowicz, eciam cultellatorís, resignavit
domum suam ad uncum dictam sitam inter domos Johannis Kokysl et Procopii Ssatka - marito suo. Act. in vig.
Simo et Jude.
5. 1452, ll. dubna. Ruiwp. č. 2119 r. E 7. Ve
jméno bozie amen. Já Anna, vdova po nebožci Prokopovi
nožieři od krafuov zuostalá, vyznávám tiemto oc že ackoli
nemocna. jsem a neduživa na těle oc duom muoj u krafuov a podle toho i všeckeren statek muoj - otdávám
Vavřinc;vi z Hospozína, bratru mému, tak, aby týž Vavřinec Matějovi nožieři, deveři (I) mému, III k. gr. a
na opravenie kostela sv. ]iljie také III k. gr. vydav kúpil
postav sukna a chudým na oděv - rozkrájel a rozdal.
_ Na potvrzenie - . Datum fer. III. post Pascha.
6. 1452. Rukop. č. 2099 J. 1095. Vavřinec
z Hostinic, bratr vlastní někdy Anny, vdovy Prokopa
nožieře od krafóv, a Matěj, bratr Prokopa svrchupsaného,
oba jednostajně na tom sta sě svolila, aby toho domu
u krafuov po smrti Anny svrchupsané zuostalého spolu oba
na rovný diel požívala.
7. 1455, 8. února. Rukop. č. 2105 f. 33. Mathias
Poběžovský e. medietatem domus u krafů, cuius altera
medietas ad dictum Mathiam pertinere diposcilur et tota
domus sita est penes domum Procopii Satka et Nicolai
Hašapizda, erga Laurencium de Hostynicz pro. Xl s. gr.
pro eo omni iure, prout Laurerwins pretactu~. 'psam e dietatem domus per Annam, rehctam Procopll de PobIezowicz, testamentaliter delegatam habuit. Act. sabbato post
Dorothee.
8. 1499. 27. dubna. Ru7wp. č. 2107 f. 166. Mathias, notarius de officio, sex dominorum, et Zuzanna e.
d. penes domum Valentini Rabaška et domum ad claves
a Dorothea. Blasii de Parva Parte conthoralI, pro LX s.
gr. Act. sabbato post Marci.
9. 1502, 17. února. Tamtéž f. 213. Mathias notarius de officio sex dominorum, resignat domum suam,
dictam u krafuov, Paulo, filio sUO. - Paulus, filius Mathie
notarii, resignat domum suam u krafuov - Ludmile, conthorali sue. Act. fer. V. post Juliane.
10. 1::'14. 4. září. Rukop. č. 1128 Jl f. C 28. Jakož jest Matěj: písař z ouřadu šestipansJeého, na místě
Pavla, syna svého, a paní Lidmila, manželka. téhož Pavla,
obstavili jsú dílo a zápověď učinili právem, aby Jan PIkart mladý, kterýž jest stavení začal v domu svém .~e
škodě stavení syna jeho a paní Lidmile, takže by JIm
světlo zastavil a vokno, kteréž jest v věž i do m u syna
jeho, k tomu i pavlač, kteráž jest udělána za p~edkuov a
držitelllov toho domu, toho díla aby zanechal, ze JIm v t0111
žádný předešlý hospodář překážky nečinil, ale že toto
tak v užívání po dditelech a hospodářích předešlých vešli
a toho užívali; táhnúce se na zuostání obecní předešlé,
kteréž se jest stalo 1. 1453. a druhé na vydržení souduov
zahájených.
.
..
v
Proti tomu Jan Pikhart mladý pravIl:: Co Jest! zaca~
dělati, že jest to dobře učiniti mohl. Jedno, že ko:, ctI
městu staví. druhé k užitku svému, neb to dílo, kterez se
dělá dělá' je na gruntích svých. A co se toho dotýče
vok~a, že je to vokno svobodné nikda nebylo, že sú jeho
hájili a je zastavovali zdí, jakož jest ještě znamení toho. Ale
že tento hospodář je sobě tepruov prodělal, jezto vule
té předkové jeho neměli. A kdež praví, že by mu stavením tímto překážku činil, že jemu nečiní nic, neZ nebož-
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tík Adam, ten jest učinil do zdi cizí a stavěl, ježto k tomu práva neměl. Jakož pak trámové ukazují staří, pokud
jest v domě Pavlově staveni bylo apokud jest přičiněno,
a že to kameníci i tesaři seznají, ze ta zeď. na kleré p.
Jan dílo dělá, jest jeho - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Jakož i\fatěj
bráníce stavení Janovi Pikhartovi - táhnú se na zuostání obecní. kteréž jest takové, že jeden druhému v stavení starodávním překážeti nemá, a že by tiem stayením
vokno jemu zastavil, Heréž v v ě z i jest proděláno k ně
mu, k Janovi Pikhartovi, do jeho domu, a nad to že by
jemu i zlabem hnul, kterýž po zdi leži v pavlaci, a na
pavlači by jemu zastavil světlo, souduov se dokládajíc zahájenich, kteréž jest Adam z Bystřice držal, ale ze takové věci jemu, Janovi Pikhartovi, bráníce toho sou nepokázalí, by ta zeď, na kteréž své stavení dělá a dělati
chce, k domu Pavlovu kterým právem náležala, nébrž on
Jan proti tomu ze jest svědomí pokázal, že tou zdí do
toho vokna světlo sou zastavovali a zastaviii byli přede
šlim hospodářóm a ti ze nikda sou O to nestáli; aby
svobodně sobě světlo tudy do věže pouštěli a toho v drZení
aby vešli, až tepruov Pavel to jest učinil. I poněvadž jest
to Jan Pikhart svědomím provedl, že jest tepruov světlo
tiem voknem sobě Pavel pustil a zdi doluov nčco od
toho vokna smetal a první hospodáři toho jsú neužívali,
i z té příčiny potud, jak jest prvé to volmo za"díno bylo
a jak svědkové seznávají, to vokno tak aby stálo. A kteráž zeď jest Janovi příleZllá a jeho jest, cll ce-li co po té
zdi dělati, že to ueinili muož. A kdež žlab jest od Pavla
položen, tiem muze hnúti a jini na svuoj náklad Pavlovi
udělat povinen bude, poněvadž. předešlí hospodáři tomu
stavení překážky nečinili. Act. fer. II. aute Nativ. M. V.
11. 1519.
Rulwp. é. 1129 f 245. V té při
mezi Lidmilú, Pavla od slunce manželkú, a Matějem,
otcem téhož Pavla, kdež jest ho vinila a obtížení své pred
p. purgmistrem a pány oznámila, ze on v statek její se
uvázal, jeho užíval a jej drží a ona nikterakž opatřena
není v stravě ani voděvu. I toho statku, napřed domu,
vinic aby postoupil, že ten duom u krafuov jest její a ze
ona k němu právo a spravedlivost má, Na to pokázala
zápis jeden, kdež Matěj duom u krafuov jest ~Pavlovi,
muži jejímu a synu svému, vzdal, a druhé téz zápis obapolního vzdání, kdež on Pavel jí tajž duom vzdal, žádajíc, že ji s těmi dětmi rácí při její spravedlivosti opatřili. Téz také i ta vína, kteráž sú pozastavena, aby v moc
jeji puštěna byla, poněvadž nemá nač s dětmi živa býti.
Proti tomu Matěj odpíraje pravil, že toho nezná, aby
jí ten statek náležel, než že syn jeho k tomu právo má,
a ten ho z ničehuož neviní, nebo ten zápis a to vzdání
za živnosti muže jejího na ni se nevztahuje, a že Oll vida
zpuosob syna svého, v ten statek jest vkročil a jej opatroval. A že jest zaveden byl a on zdělávaje jej, oni UŽilky brali, ježto do toho slatku některé sto vložil, a toho
CCCC k. minus X k. pokládá. A co se domu jeho dotýče, že je ho synu svému svěřil, a on syn jeho se k tomu před dobrými lidmi znal. A co se vína dotiče, kteréž jest obstavila, že je toho učiniti neměla, nebo on na
ně náklad cinil a na to se dlužil.
Tu také stoje Pavel, syn jeho Matějóv. Zádal; aby
jemu vinice a statek jeho postoupen, mluvě proti manl:elce své, že je ona tu právo své ztratila, protože je od
něho prec odešla, a jí aby nic postupováno nebylo.
Tu p. purgmistr a páni - vypoddají: Poněvadz on
Matěj závadu jest zápisem učinil napi'ed Pavlovi, synu
svému, na domu u krafuov a on Pavel maje takový zápis tajž duom Lidmile, manželce své, jest zapsal také a
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těm zápisuom není od žádného odpíráno, a Matějovi by
jaké právo k vinicem přileIelo Pavlovým a Lidmilinim,
na to jest nic on Matěj nepok:izal, i z té příciny těch
zápisuov p. purgmistr a páni v celosti na tento čas nechávají a podle nich rozkazují, toho domu u krafuov, vinic
Matěj jim aby postoupil. Než kdež jest Matěj toho dotekl,
že synu svému toho domu svěřil, bude·li chtíti ho z toho
svěi:ení viniti anebo. z ceho jiného t právo se jemu neza~
vírá. A což se vína dotajče, při tom se mají k sobě takto
zachovati: táž vína ze spolka aby prodali a prodadouc
dluhy aby zaplatili a co po dluzích vostane, Matějovi polovici užitku aby dali a sobě Pável s Lidmilú polovici
aby vzali a to z té příčiny Matějovi aby učinili, poněvadž
jest on Matěj při tom práci měl. A také nechtěl-li by
v tom statku Pavel s manželkú SVll býti a ona bude-li
čeho na p. purgmistru a páních zádati, páni ji ráčí spravedlivě opatřiti. Act. (bez dne.)
12. 1520, 21. cervna. Tamtéž f. 283. V té ph
mezi Matějem, starým písařem úřadu šestipamkého, a
Pavlem, synem, Lidmilú, nevěshí jeho, kdož jest je vinil
z svěření takového, že jest jim domu svého svěřil u krafuov a žádal, aby se jemu tomu dosti stalo. Proti tomu
Pavel mluvil, že jest ta věc promlcena a k tomu také že
jest orlelem rozdělena. Dále Lidmila, jeho manželka, mluvieci, že ač jest Matěj svědky vedl, ze ti svědkové ncsvědčí toho, aby ona věděla, že jest zápis Matěj synu
svému učinil pod svěřením, než když o to mluvil a pravil, ze je sverená věc, ze ona jsúc pod mocí jejich, pro
své lepší mohla to mluviti, že to propustí. Pak když ji
k tomu měl a s ní proto na rathúz chodil, že je ona se
tomu bránila a jemu k tomu svoliti nechtěla
Zase
k tomu mluvil Matěj, ze je ona vo tom věděla, ze svě
řená věc byla, a li dobří lidé to seznávají, nebo on by
jeho telt duom nebyl, byl by ho nestal-čl ani naň nakládal.
Tu p. purgmistr a pam - vypovídají: Poněvadž zápisové knih městských jeden, kterýmz on Matěj dává
duom svuoj Pavlovi, synu svému, i druhý, kterýmž on dále
tajž duom ~ kraft:~y dává ~vocnč Li.dmile; ~"anž:lce :vé,
toho v sobe nedrn, Rby sverem byh, a lake ponevadz on
Matěj, dávaje ten duom svuoj Pavlovi to znamenitě v tém[ž]
zápisu doložil jest, chtěl li by kdo proti tomu dání mluviti, že on :\Iatěj má taji duom spraviti jemu Padovi.
A tal,é v druhém zápisu to jest také polozeno, že hned
tím zápisem jest, na místě po jich smrti, postaveno o tom
domu, komu pripadmHi má, i z těch příčin v té při dává
se jim Pavlovi a Lidmile za právo; takže oni jemu Matějovi tím domem povinni nejsú. Nebo ponevadz on Matěj osobně v radě k tomu se jest zavázal, chtěl-li by klo
jiný proti tomu vzdání na odpor mluviti, že on to má
zpraviti, nad to pak sám proti tomu mluviti nemuže a tak
ani v tom jakých sl·ědkuov užiti. I také proto, poněvadž
ti zápisové stali sú se jednoho dne a jedné hodiny a věda,
ze o tom jsú i nápadové s jť'dnoho manže!uov na druhého zřizení po smrti jich, že je tomu neodpíral, ale ta
doby jest mlCel, i již při tom toho nechati má. Než což jest
k tomu domu přikoupeno, jeHo se zápisové svrchupsaní
na to nevztahují, že to jemu Matějovi bez těchto překážky
zuslati má. Act. fer. V. ante Joh. B.
13. 1521, 4. listopadu. Tamtéž f. 289. \. té pici
mezi Matějem, písařem starým úřadu šestip'llského, a
Lidmilll z Tuchoraze, nevěstú jeho, i detmi jejími, kdež
jest ji a vnúcata vinil, ze CCCC 1,. gr. m., kterichž jemu
podle úctu za stravu byl oslal nebožtík Pavel, syn jeho,
s ní Lidmihí a i některé v tom že sú peníze, ježto je založil a pájeil jich na vY"azení některého dluhu. A nc-

614

XXVI. V ulici Husově. -

Č. p. 228.

božtík k tomu se dluhu znal a jemu neodpíral. Dále túž
Lidmilu vině z VC k. m., co jest pronaložil na vinice
v neúrodná léta a nakládaje na syna, když se s myslem
pominul, a na ni, na Lidmilu, když fr a n c k tl trpěla n emo c.
Proti tomu poručník na místě Lidmily pravil: ze ona
Lidmila o těch dluzích nic neví, a jestli že je se jemu
muž její a syn jeho k čemu znal, znal se jako ten, jeZto
rozomu neměl. A jaký jest člověk byl, to všickni vědí, a
proti tomu by mnoho mluviti měla, že toho na V. M.
p. purgmistře a páni milí podává. Zase k tomu Matěj
mluviti poručil: KdeZ: nevěsta jeho praví, že neví o tom
dluhu, že jest se prve k tomu znala a o tom dobře ví,
že sú mu je za stravu vostali a to za šest let a tři čtvrti leta.
A když Pavel byl nemocen, ze je k němu dobré lidi
posílal a on se leže v nemoci. znal. k tomu i o nich
kšaft choval a ,: registrách Matějových' sám svú rukú jest
se zapsal, že před dobrými lidmi tu smlouvu o ně, o těch
CCCC k. m., učinil, a což přes to víc bylo, ze mu to
odpustil. Dále k dluhu dalšímu mluvě, k těm VC k., a
registra druhá pokazuje, co je vynakládal a které dluhy
splácel a co sú leta neúrodná škody přinesly. K tomu sú
vína bývala svezena a kerak jest on dělníkuom platil.
Zase ona Lidmila mluviti dala, že je on vešken slatek v rukú měl a zase náklady bral a že k tomu neví co
mluviti.
Tn p. purgmistr a páni - vypovídají: Pončvadi Matěj to jest podle práva pokázal, že nebožtík Pavel, syn
jeho, jsa při zdravém rozomu, k těm CCCC k. dluhu jemu
se znal a on že je smlúvu učinil a tu SVtl vlastní rukú zapsal a i v svém kšaftu jej byl postavil a jemu Matějovi
toho dluhu nikda neodpíral, z té pHčiny dává se jemu
za právo, že povinna jest ona Lidmila s dětmi svými ten
dluh jemu Matějovi z toho statku po Pavlovi zustalém
podlé obapolního vzdání dáli a konečně zaplatiti. Než
col. se v té žalobě druhého kusu dotýče, VC k. m., kteréž praví Matěj, že je v těch časích pronaložil, drže v své
správě statek jich, poněvadž jest ten stalek na žádost syna
svého a z rady některých přátel přijal a kdy ·je toho
škodu a kerého času počal nésti, před právem toho jest
nikda neoznámil ani zádal, přišly-li by jaké škody na ten
statek, ze by nechtěl toho svým statkem zastúpili a újmy
zádné svého statku nésti, ne? o tom jest mlčal, až právě (?)
z toho statku sa právem naříkán, svú věc jest tepruov
ohlašovaL i poněvadž jest podlé práva časně na p. purgmistra a pány toho nevznášel, aby ten slatek sirotcí k jaké
záhubě přicházel, a neprosil, aby to páni rácili, jakožto
vrchní poručníci, opatřili, ježto jemu to ll'lalějovi prvotně
přileielo uCinili, jakožto najbližšímu příteli, než toho jest
pominul a to zamlčal, i z té příčiny přišla·li je jemu jaká
škoda, ze tou jemu nejsú povinni. Act. fer. II. anle
Leonardi.
14. 1523, 10. srpna. Ruko)'. č. 2109 j. 288. Matěj, někdy písař z úřadu šestipanského, kúpil sobě duom
s pokojem, kterajž jest byl týž Matěj k tomu domu ukrafU
prvé sobě přikúpil, leZící mezi domy Ambrože měšečníka
a Matěje nožieře od Jana, syna někdy Pavla od slunce a
vnuka svého, za sto k. gr. c. Act. [er. II. ante Tiburcii.
15. 1523, 10. srpna. Tamtéž j. 289. Jakub Mráček
bakalář a Anna k. d. n krafuov od Matěje písaře za
CXXX k. gr. č. Act. fer. II. ante Tiburcii.
16. 1523, 3. října. Tamtéž f 324. Jakub Mráček
bakalář a Anna k. vápenici od Modesta z Pokštajna, jemužto posttipil v závdavku domu svého ležícího u černého
lva, kterýž slove u krafuov, ve CXL k. gr. pr. Act. sabbato aute Francisci.
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17. 1525, 16. května. RllllOp. Č. 2110j. 94. Alžběta
z l\'litrovic, manželka Pavla Erle, koupila sobě, Jaroslavovi, Petrovi, dětem svým, duom u krafuo od Modesta
z Pokštajna za CL k. gr. Č. Act. fer. III. post Sophie.
18. 1533, 21. dubna. Rukop. č. 2111 j. 46. Mikuláš Lincer k. d. u černého lva mezi domy Ambrože Formánka a Šuly nožíře od Alžběty z Mitrovic za 11/2 C k.
gr. pr. Act. fer. II. ante Georgii.
19. ló66, 8. února. Rulwp. č. 2118 f 122. Matouš Ornis malíř a Anna k. d. mezi domy Mikuláše Czejkle
zlatníka a Jana Fejfara krajčího obostranně ležící u cerného lva řečený od Abrahama Lincar?- za 300 k. gr. č.
Act. pridie Apolonae. (Viz \Vintrovo Remeslnictvo a živnosti XVI. věku str. 188.)
20. 1569, 21. března. Rukop. č. 2121 f 263. Jakož jest za příčinou některých recí ruznice vznikla i soud
při tomto právě zašel mezi Matoušem Ornisem malířem
a staršími malíři i na místě všeho pořádku malířského,
tudíž i sklenářského, z Nov. M. Pr., kdd pro zachování
mezi nimi křesťanské lásky jstlce strany k přátelskému
jednání podány jsú smluveny - tak že to jedné ani druhé
straně k zádné ujmě jich dobré cti a pověsti není. Act.
die Benedictí.
21. 1574, 20. srpna. Rukop. č. 2118 f 376. Jakož
jest lvfatonš Ornys stoje osobně v radě před p. purkmislrem pány zápis koupení domu od Abrahama Lincara
učinil, v kterémžto zápisu, ze jej sobě, Anně, manželce
své, a dědicuom svým kupuje, dolozil, však moci sobě
k změnění pozuostaviv, podle kleréžto vejminky takovej
předešlej zápis kazí, moří a v nic obrací. A ne chtíc on
Matouš Ornp, jako měšťan svobodný, aby tejž jeho .tatek byl na jaké nejistotě, a jestli by ho P. B. od smrti
uchovati neráčil, ahy jací Boudové a nevole jakým vymyšleným zpusobem mezi dětmi jeho s první manželkou
zplozenými býti měli, před pp. radními na žádost jeho,
jakožto k nemocnému vedle práva vyslanými, vzdal jest a
mocí tohoto zápisu dává všecken statek sVllj - Lidmile,
ll1anzelce své milé, zejména duom svůL v němž bydlí~
i s tím vším, což v něm jest - . Však já, předdotčený
Matouš Ornys, z toho statku tak mocně daného toto sem
dětem svým s první manželkou zplozeným vymínil tímto
zápisem: jednomu každému bude povinna manželka má
po smrli mé, ač by mne v tom casu P. B. od smrtí uchovati neráčil, tak mocně, jako bych já sám tu, živ jsa,
pHtomen byl, vydati: Předně, Cyprianovi, synu rnýmu nej·
staršímu, též Zachariášovi a Tobiášovi, lřem synuom mým,
ač bych' jim pro neposlušenství jich k sobě, ničím povinen nebyl, ale na přímlnvu dobrých přátel i manželky
své z lásky otcovske jednomu kaZdému, však kdyžby k letuom a k místu přišli, aby vydáno bylo po 50 k. m. Na
tom ať jeden každý z nich přestane a tím ho z statku
svého odděluji, odbejvám a prázdna činím. A pakliby
kterého z nich, synu mých, P. B. dříve let dospělých a
k místu přejití skrze smrt z tohoto světa pojíti ráčil, tehdy
nápad z umrlého na živé pozuostalé toliko syny jíti má.
Pakli by všickni tři synové moji prostředkem smrti prve,
nežli by let došli, s světa sešli, tehdy takové díly jich na
Lidmilu, manželku mú, zase připadnouti mají.. Marjáně pak,
dceři mé, ač jest mi nemalé protimyslnosti činívala, však
z lásky otcovské za podíl jí, poroučím, aby vydáno bylo
30 k. m. a tím ji z statku svého vybejvám a odděluji.
A pakli by které z dělí mých na tomto dání mém otcovském svobodném přestali nechtělo a na něco více se po
smrtí mé na manželku mou soudem i jináč navracoval0,
tehdy takovému každému Lidmila, manželka má, ničímž
povinna dále nebude. Jestli že by pak oni, nadepsaní sy-
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nové moji, se k Lidmile, manželce mé, nálditě, synovsky, uctivě a poslušně chovali, tehdy té naděje sem k Lidmile, manzelce mé milé, že se také k nim laskavě a mateřsky přívětivě ukazovati bude, je opatrovati v dobrém
fedrovati, což všecko jí (duvěřivše se jí tol;o), jakožto
mocné otcovské poručnici, poroucím. Act. fer. VI.
post Assumpt. M. V. (Zrušeno 1. října 1582.)
22. 1600, 21. března. Rukop. č. 2131 f. 462. Dorota Ornysová z Mirovic, po nekdy Matoušo,-i Ornysovi
z Lindperku, měřiči zemském v království Českém pozustalá vdova.
'
23. 1613, 29. srpna. Rukop. Č. 2179 II f. 99. Staly
se mezi uroz. p. Martinem Fruweinem z Podolí. cís. služebníkem, a p. Janem Ornysem z L. smlouvy ~Yadební:
Jako? jest týz p. Jan O. z L. ne toliko sám osobně. ale
i skrze paní Dorotu, na onen čas Ornysovou a již' nyní
Vruticko~ z Mirovic, paní mateř svou vlastní, toho pci p.
Martmon F. z P. a paní Lidmile m. j. ve vší nález.itosli
snažně, uctivě a křesťansky vyhledával, aby jemu dcerku
svou milou, pannu Mandalenu Fruweinku z Podolí, k stavn
sv. manželství zamluvili a je k témuž stavu manželskému
,:krze správce církevního vedle dobrého křesťanského obyceje potvrditi dali. Zakazujíce se, když se to stane, ze
s touz budoucí manžeíkou svou nejmilejší P. B. předně
ke cl! a slávě, rodičum pak a přátelum z obojich stran
ku potěšení ziv býti a ji ve všem náležilě a manželsky
opalrov,"ti chce, jak přednešenl jeho to v sobě šíl'e za·
\ lra. Ze týž p. Martin poznávaje v tom vuli P. B. všemohoucího ,u prohlédaje k takové jeho p. Jana O., jako
j pp. poruc:níkův a peátel jeho snažné,
uctivé a křesťan
ské ž~dos~i i také k mnohým velikým a vzáclným, jakož
J. Mll nejY. pp. onředníkuv soudcuv zemsk)'ch, J. Mti Cé
p. p. n,\.šeho nejmilostivějšího rad a místodriících v království Ceském, tak i nejedněm jiným za něho učiněným
přín:luv~m, jest tak nčinil a s radou pánuv a přálel svých
lmlych Jemu p. Janovi O. túi pannu Mandalenu, dcerku
svou, k témuz slavu sv. manželství zamlmi!. A po ní, jakozto dceři své milé, mimo vejpravu poctivou, jí od p.
otce a pL mateře její danou, věna 500 k. m. od dne dodání a veselí svadebního v roce a ve dni k vyplnění jmenoval. S tím ph tom ohlášením, že od ní otcO\'ské lásky
neodjímá aniž jí tím dokonale z statku svého nevybejvá.
Kleréžto věno jmenované týž p. Jan O. ujevše je jest zase
vedle obyceje tohoto království Českého a těchto slavných měst Pražských též panně Mandaleně. budoucí man.
želce své milé, třetinou vejš, to liž 750 k. m. obvěnil a
nad to vejše z lásky lé, klerouž k té" panně nevěstě a
budoucí manželce své milé má, přidal jest jí a touto smlouvou nad lakové své jí obvěnění přidává 280 k. m., takže
té vší sumy věnní i s obvěněním a s tím. což se nad věno
od p. ženicha z láskv přidává táž pan~a nevěsta má a
j~líti bude. 1500 k ..:n. Ktero~žto sumu týž p. Jan O. na
vsem a všelIjakém Jmění a statku svém pojišťuje. A dále
pro lepší té věci opatření prijímá on p. Jan O. ji do
slatku s~ého za mocnou hospodyni, má, chce a povinen
bude nejdéle ode dne veselí svadebního v šesti nedělích
jí pa~ně ne,:ěstě tlÍŽ sumu knihami St. M. Pr. pojistiti _.
'" 1621, 7. srpna. Rukop. č. 2114 j. 286. Jan Czender z Vostrova a Lucie k. d. mezi domy Markéty Folkmanové a Jana Rudka od Mandalelly z Podolí, po Janovi
OrumsoVl z Lintperku vdovy, a porueníkuv Adama si·
rotka za 1000 k. gr. č.
'" n26.
Ruliop. č, 1072 f. 13. Majdalena
Ornysová z Podolí s pannou Evou Fruweinkou z Podolí
z jednoho otce, Marlina Fruweina, a Lidmily matky zp l 9zeny JSou a tak jsou vlastní sestry byly. Táž Majdaléna
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Oruysová sňala se s Janem Oruysem, měštěnínem St. M.
Pr., a s ním synácka Adama zplodila.
* 1628, 14. srpna. Tamtéž f. 401. Vysoce uroz.
p. Jan Krydele, obojích práv doktor a professor v kolleji
Karla IV. a AlZběla Kateřina roz. vVejdová z Bezděkova
k. d. od Lucie, po Janovi Cenderovi zustalé vdovv, za
1300 k. gr. m.
-.
" 1637, 26. března;. Tamtéž j. 527. Uroz. paní Johanna Ficlumová roz. z Senu k. d. od p. dra Jana Crideliusa, rady při apelaci, za 1233 zl. 20 kr.

Číslo pop. 227,

. 1. 1438, ll. srpna. Rukop. č. 90 f. 24. Procopius
dlClus Ssatka cullellator et Petruše e. d, si tam in!er domos Hanussii cultellatoris ex nna ct Mathie sutoris parte
ex altera erg a Vilum cultellatorem pro XIIn s. gr. Act.
fer. II. post Laurencii.
2. 1447.
Tamtéž f. 141. Procopii Ssatka.
3. 1483, 24. května. RlIkop. č. 2106 f. 123. Valentin Rabaška cultellator et Katherina e. d. inter domos
Mathie vVayczohlawek ab unco alias od kraffn. et Bonussiam utrinque situatam ergaProcopium Ssatkam pro XXIII"!"
.
,.
s. gr. pr. Ac\. sabbato ante Urb~ni.
4. 1503, 13. línora. Rttlwp. č. 210'i f. 228. Ma·
thias, notarius de officio sex dominorum, et Zuzana e. d.
penes domos Pauli, filii eiusdem Mathie, et Michaelis
sslaiferii erga Valentinum cultellatorem Raoaška dictum
pro L S. gr. pr. Act. fer. II. anle \' alentini.
5. 1514, 30. března. Rukop. č. 2108 f. 138. Amb~ož [For~~n.ek] měš,~čník a, Markéta k. d. mezi domy
Mlchala nOZlere a Mateje, písare z ouřadu šestipánuov. od
téhož Matěje za XXV k. gr. pr. Act. fer. V. ante' Judica.
6 .. 1533, 18. července. Rukop. č. 2111 J. 53. Bartoloměj Hošek a Johanna k. d. mezi domy Jana nOlíTe
a Mikuláše Lincera od Ambrože Formánka za XXX Je
gr. č. Ac!. fer. VI. post Divis. apost.
7. 1538.
Tamtéž f. 219. Bartoloměje Hoška.
8. 1553.
Rukop. č. 2117 f. 287. Bartoloměje
porybného.
9. 1557, 17. února. Rulwp. č. 2142 f. ee 15. (Kšaft
Bartoloměje Hoška) Ve jméno - . Já Bartoloměj Hošek
služebník V. Mtí i vší obce St. Pr., známo činím - ž~
- tuto činím pořízení konečné - : Johanně Hoškové
manželce své milé a věrné, jsouce spolu v manželství od
let čtyrydcíti a více, neb jest mně věrně a právě pomohla
se živiti ~c protož podle zápisu společního domu _ jí
všecko dávám - . Než při tom Marjány sirotka kteréhož
jsme sobě obadva vzali na svou práci t~ aby ne'opouštěla.
než aby ji opatřovala, jakožto svon 'vlastní
Stalo s~
v neděli po sv. Martinu 1. 56. (Prohlášeno ve středu po
sv. Julianě 1557.)
10. 1558, 3. října. Rukop. č. 211'i f. 419. Markéta
Skři~ecká z Postupic k. d. od Johanny Hoškové za CXXY k.
gr. c. Act. fel'. II. post Hieronimi. (Neuskutečnilo se.)
ll. 1560, 27. srpna. Tamtéž f. 459. Lorenc Šular
a Marjana k. d. od Jiříka koláčníka a Johanky m. j. [dříve
Hoškové]. Act. die Rufi.
. 12. 1563, 18. ledna. Rukop. č. 2118 f 40. Jan
Fajfar k. d. mezi domy Matouše malíře a Mikuláše Lincara od sirotkuov po Lorencovi Šularovi a Marjánč m. j.
za CXVIl"/2 k, gr. č. Act. postridie Antonii.
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13. 1571, 1. listopadu. Tamtéž f. 292. Bart~loměj
Fels rukavičník a Barbora k. d. mezi domy J\Iat?~~e Ornisa a Kryštofa lazebníka od Jana Fejfara krejClho za
CXXV k. gr. č. Act. in vig. 00 S~.
/
14. 15:9, 19. října. Rt/kop. c. 2112 f. 64. ~Olll<lŠ
Folkman knihař a Markéta k. d. mezi domy Matouse Urnys~ a Lorence Ruprechta od Bartoloměje Felza rukavičníka za CLX k. gr. č. Act. fer. III. post Lu:am.
15. 1613. 13. srpna. Rukop. č. 2205 f. 301. (Kšaft
Tomáše Folkm~na) Ve jméno - . Já Tomáš Folkm,an;
měštěnín a knihař St. M. Pr. jakoz mám spolecne
statku zadání s paní Markétou, manželkon mou mIlou,
T
v·,
toho tak pii tom zanechávám - h.atenne,
ne'kdy Adama
Folkmana. bratra mého, manželce, J 5 1:., m. a na~ to
Vlzkou
veJseJl 13' k . m., kte r éž mi ona s nebo vvaclavem
o
I Al
z Rozína měštěnínem :0I'ov. M. Pr., dluzna pozusta a.
brechtovi FGlkmanovi, synu po dotceném AdamOVI, ~r~trvu
mém, 20 k. m .. Mandaleně, sestře jeho, 10 k. Ite~' Alzbe;e,
Jiříka Eberle I;,anželce, a, Kateri~~ ,Kyczfelderove, sestra~
mým vlastním v Slavkove bydleJlclm"po 50 k. m. Jako.
mně Tobiáš Eberle, měštěnín města, Senfel~u, nadoepsan,e
AlZběty, sestry mý, vlastní syn, d~uzen pozustal, .;~ch t~:
muž Tobiášovi odkazuji na te~ zpus?b, ~b~ on ~L\teso\l
a Janovi, bratřím svým, též SebestJan?,vI, Zuzane a BaJ:boře. svnu a dcerám nadepsané Katenlly Kycfelde!ovy,
sestry ~é vlastní, po 15 k. m. odyedl Jehoz J.est
datum ve ctvrtek den sv. Jakuba 1613. (Publrkovano
ov

..

13. srpna t. 1'.)
. " 8 V't
1626, 9. prosince. Rttkop. f' _2114 f. 30.
I
Werner a Anna k. d. mezi domy nekdy Jana Ce~dera a
Jana Nerhofa obostranně od Markéty Folkmanove vdovy
za 217 1/2 k. gr. č.
~~_

*

Číslo pop. 227b.

1. 1447, 4. ledna. Ru/wp. č. 90 f: 141. Vitus Stonoha cultelhtor et Cristina e. d., quc, Slt:.I ,e~: mte~ do:
mos Cíime sulons ex una el P1'ocop" ::'satb. paroe ex
altera, erga Mates sutorem et Mandam,. conthoralem IpSIUS,
pro XII S. gr. AcL fer. Hll. ante Eplph.
2. 1466, 17. září. Rll/Wp. č. 2105 f. 242. Jacobu~,
nunccius dominorum, ct Malmše e .. d .. erga C.nstmam vlduam pro XXIIII s. gr. pr. Act. dle Lampertl.
.
3. 1469. 12. srpna. Tamtéž J. 282. Jacoblls pelhfex et Bonuše e. d. circa Tacobum, nunCClUm dornmonlm,
pro XXIX S. gr. pro AcL sabbato post Laurencll.
J'
4. 1492, 12. května. Ru/wp. č. 2102 f. .12. Nlcolaus vilrator et Anna e. d. inter domos Valentlm Ra~aška
et Mathie Kočík utrinque a J aco bo pelllfice pro XXlllI s.
gr. pl'. Act. sabbato ante Zophie;
_
5. 1502, 8. srpna. Ta11ltez f. 214. Barb~ra, contho
ralis Michaelis cultellatoris, emit domum a Nlcol~o vltratore pro XL s. gr. pl'. Act. fer. II. ante Tlburcu.
v
6. 1524. 10. lÍnora. Rt/kop. č. 2110 f. 19. Jan sen·
kéř a Barbor~ k. d. v ulici Nožidské mezi domy !.o,;mánka měšecníka a Elšky plátenmce od MIchala nozlere
za XXV1Il1/2 k. gr. pr. Act. fe~. Hll. '~ caplte lelUnll.
(Jil. r. 1525 splácí Václav kamemk a m. J. Barbora, patrně vdova po Janu šenkéři)
7. 1526, 10. dubna. Tamtéž f· 162; Jan nOZler oa
Dorota k. d. od Fencle kamenníka za XXXII k. gr. c.
, .,'
,
Act. fer. lIL post Syxti.
8. ló30. Tamtéž str. 28~. Jan slaJfer. [Bllek.]
9. 1538. 28. června. Rukop. c. 21~l f· 219. Pal:na
Johanna Dědi~alská z Kelniku k. d. meZI domy LudVIka
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Cáhlovského a Bartoloměje Hoš~a za XLV k. _gr .. č. ?d
Dorotv Bílkové za XLV k. gr. c. Act. fer. vl. ln Vlg.
Petri 'et Pauli.
,
v
10. 1553. 8. března. Rulwp. C. 2142f. B B 1. (Ksaft
panny Johanny' Dědiva.ls~é.) v~e jméno - . Já J?han~.a
Dědivalská z Kelmku, JSUCI mestka ~t. ,M. P~., ZDam~ Clním - že - na domu svém, v kterem~ .?Ydl:m, ~dyz_ by
prodán byl, odkaz~ji - k záduší .sv. Jll]l, fare n;e, LX ,k.
_ Linhartovi Sipařo\'i odkaZUJI stolec, ktery v s\'etm.. t' "ll s přikrytím i s knížkami, které y něm [jsou]
mCI s av ,
J
. S 'k . b k
a truhlici bílou na, nohách. Ite,m p. an?vl. V,I, OVl a alái'i. měštěnínu v Ceském Brode, odkazuJ' blbl! ce~k~u - ;
To,;1U na svědomí a pro lepší toho JIS}~tU pecetlv mu
vlastní tuto vuoli mú konečnú a posledm Jse;u zapec;trla
v neděli poslední v advent l. LlI. (Pubhkovano v stredu
po Přenesení sv. Vác1ava 1. 53.)
.
~
.
ll. 1553, 19. zát-í ('). Rukop. C. 2l1/v l. 28? ~a
touš malíř a Anna k. d. mezi domy Bartolomele porybn;h?
a Holárkovým od poručníkuov nebo panny Johanky Dedlvalské za LXX 1<. gr. pro Act fer. III. post Pll1hpum.
12. 1567, 17. září. Rukop. č. 2118 f 175. Kry,tof Rejnlender lazebník a Dorota k. d. mezI dom~)ana
Fejfara a Hanuše Gecze od Matouše Ormsa mal!re za
CVIl'/2 k. gr. č. Act. die LampertI.
13. 1574, 16. července. Tamtéž f. 373. Lo~enc
Ruprecht šmukýř a Judyt k. d. mezi. domy Jana Fajfara
a Bartle rukavičníka od Kryštofa Remle~dera a Doroty
.
a 120 k. gr. č. Act. postndle DIVls. ap.
m. l·l~. 1583, 28. dubna. Rukop. č. 217911 f. 14. Ve
čtvrtek po neděli Misericordias d. stala se smlouva k sv:
stavu manželskému mezi paní Tudyt, vdovou po Lore~co::l
Ruprechtovi, a Bernhartem vVernerem a to :~kova, ,~~
aní Judyt manžela svého za mocného hospo~are na s'vUj
~šecken podíl, což by jí koliv v sta~ku po.:::ekdy prvncJŠílU manželu jejím pozuostalým nálezelo, pnpla.
15. 1583, 23. května Rukop ..č. 2112 f. 149. Martin Šol zlatník a Kateřina k. d. mezI domy Jana Fejfara
a Tomáše knihaře obostranně ležící od Bernarta Bernera
a Judyt m. j. za 175 k. gr. č. Act. fer. ll. post _Asc.
'600 23. lÍnora. Rllkop. č. 2113 f. 150. Uroz.
16
,
,
d'I dvors k'y krá
p. Flori~n 1 Mejstřický
z Vatiká~u, mlstosu
.• lovství Ceského, a Anna z BíleJova ll;" J. k. d. od Martma
Šole z Šolnpachu zlatníka (i s domem c. p. 226.) za 1350 k.
gr. Č.17. 1607, 8. května. Tamtez
" . 435
J. . v.' •I' e tr N
, elI10 f
z Holterperku k. d. od paní Anny .\1elstncke : IMejo, a
a na Cbarvaticích (i s domem č p. 226.) za 1220 k. gr. č.

Č. p. 226.

3. 1475, 14. října. Tamtéž f. 361. Stephanus pellifex et Vita e. d. aput Johannem Slepice pro XXXV S.
gr. boem. Act. sabbato ante Gal1i.
4. 1479, 17. lÍllora. Rt/kop. č. 2106 j. 30. Anna,
relicta Stanconis apothecarii a S. Gallo, e. d. in acie circa
Stephanum pellificem pro L S. gr. Act. fer. III. post Juliane.
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19. 1567, 18. dubna. Rukop č. 2118 f. 154. Jan
Gecz krajčí a Kateřina k. d. na rohu podle domu někdy
Jana Jeníčka ležící od Víta Grinara a Mandaleny m. j. za
195 k. gr. č. Act. pridie Reliquiar. (R. 1570 splácí 1Ielichar Pample krajcí, náměstek Jana Gecze.)
20. 1568, 13. srpna. Rukop. č. 2120 f. 52. (Kšaft
Jana Hessa krejčího.) My purgmistr a rada St. M. Pr.
známo činíme kterak Jan Hess kraj čí, měštěnín náš,
jsa nemocí od P. B. navštíven - učinil Haft - v pátek
po Na nebe vstoupení P. l. 68 - a předně oznámilže - duom i všecko, cOž v něm jest, odkazuje Kateřině,
manželce své, Janovi, Michalovi a Elišce, dětem svým, na
tento zpuosob, aby totéž jmění jeho na pět díluov rozděleno
bylo, matce dva dílové, dětem pak jednomu každému díl
jeden - . Tomu na svědomí:Jc v pátek po sv. Vavřinci 1. 68.
21. 1571, 9. květnn. Rukop. č. 1122 f. 100. Ve
středu po sv. Stanislavu sta! se popis věcí zuostalých po
Janovi Hesovi krejčím, sousedu St. M. Pr.: Předkem Kateřina, manželka nebožtíka, Jan, Michal a Eliška. děti po
něm zuostalí. Item duom ldící na rohu podle domu Jeníčkovic, který" jest koupen od nebožtíka za 390 k. m.
od Víta Greinara. Item šaty nebožtíka choděcí tylo: kápě
z černého dubrého sukna, též černým suknem a šnurkami
cernými hedbávnými premovaná, firheňk k lOži z zeleného
tafatu plátnem černým podšitý a dva koll ary kordovanské a troje poctivice: Jedny španělským dílem hřebíčko
vého sukna ferštatem vytahované, druhé pocti vice duté
z černého sukna, třetí poctivice dělané po německu, vyvlacované černým satynem. Klobouk aksamítový černý a
birit soukenný. Dva meCíky a halapartna. - Peřin svrchních spodních 10 a oznámeno od manželky neboztíka, že
na 4 peřinách jsou sovky z bílého sukna, dva polštáře
pernaté se sovky též soukennými - kolípkv dětinské 3
a ctvrtá menší. - Item b i b 1í něm e c k á d i v n o u ně mčínou imprimovaná.
22. 1571, 25. května. Rt/kop. č. 2118 f. 281. Jan
Fajfar krajčí a Barbora k. d. na rohu vedle domu někdy
Jana Jeníčka od Melicharu Pample krajčího, náměstka
Jana Hesa, za 225 k. gr. č. a Kateřiny m. j. Act. die Urbani.
23. 16'.J4, 4. května Rt/kop. č. 2113 f. 324. Julius Wolf z Wolsperku, arcib. hofmistr, a AlZběta k. d.
v rohu mezi domy p. Floriána Mejstřického z Vatikánu
obostranně od Anny, po Janovi Fejfarovi vdovy, za 375 k.
gr. č.
24. 1606, 27. listopadu. Tam,též f. 419. Kryštof
Rydl a Justyna k. d. nárOžní od Juliusa Wolfa z Wolsburku za 375 k. gr. č.
25. 1609, 9. listopadu. Tamtéž f. 506. Zachariáš
Entreycher krumplíř a Dorota k. d. nárožní - od Kry.
stofa sl. Rydle z Najenperka za 500 1<. gr č.
1621, 3. prosince. Rttlwp. č. 2114 f. 293. Manželské vzdání statků mezi Janem Jakberem Grauzonem
apalykářem a Dorotou m. j.
* 1628, 7. července. Tamtéž f. 384. Jan Jakub
Baumayer krejčí a Zuzanna k. d. nárožní vedle Jana Nerhofa proti třem fendrychum slove u tří kačeru od Jana
Jakbera Kryzoma za 900 k. gr. m.

5. 1485, 23. srpna. Tamtéž f. 161. Mathias cultellator dictus Kocík et Dorothea e. d. erga Annam, relictam Stanconis apothecarii, pro XLV S. gr. pr. Act. in
vig. S. Bar! holomei ap.
6. 1493, 10. června. Ruko}'. č. 210? f. 41. Katherina, relicta Nicolai cultellatoris, emit pro se, Ofka, filia
sua, domum in "cie penes domum Galli pellifi, is Kozel
dieti et Nicolai vitratoris a Mathia cultellatore Kočík dicto
pro LXV s. gr. pr. Act. fer. II. post Corp. Chr.
7. 1496, 27. října. TamtéŽ f. ln. Ofka, conthoralis Jacobi [Abias] cantoris, resignat domum scam, quam
inhabitat, item ortum ill Parva parte - marito suo. Act.
in vig. Simo ct Jude.
8. 1497, 24. července. Tamté!:: f. 126. Stephanus,
notarius de officio sex dominorum, et Elisabet e. d. erga
Jacobum diclum Abias et Ofkam, conthoralem cius, pro
LV S. gr. pr. Act. in vig. Jaeobi ap.
9. 1515, 20. ledna. Rukop. č. 2108 f. 154. Magda·
lena, manzelka Jakuba bakaláře, radnieho písaře, ndala
jest všecko právo své z kš aftu nebozky Elšky plátenice
příležící manželu svému. Act. die Fabiani.
10. 1528, 27. října. Rt/kop. č. 2110 f. 282. Lin·
hart jehlář a Anna k. d. ležící na rohu mezi Janem šla}
fířcm a Janem Jeníčkem kožišníkem od p. Syxta z Velikých Ličenic, Majdaleny m. j. na místě děti jich Jana,
Lukáše, Anny a Estery, kterýchžto dětí nebo paní Eliška
plátenice bába ten duom týmž dělem dala a zapsala, za
LV k. gr. č. Act. fer. III. ante Simo et Jude.
ll. ] 530, 7. listopadu. Tamtéž f. 34;;. Dominik
papírník a Elška k. d. od Linharta· jehláře za LXXVll/2 k.
gr. č. Act. ler. II. post Leonárdi. (R. 1536 splácí Elška,
manželka Hanuše řezače (form šnajdra.).
12. 1ó36, 11. prosince. Rukop. é. 211lf. 158. Jan
od opice z Třebska a paní Juliana odtud z Tr'ebska, dcera
jeho, k. d. na rohu vedle domu Jana Jenícka a Bílka nožíře od Hanuše řezáče a Elšky m. j. za LXXV k. gr. č.
Act. fer. II. anle Lucie.
13. 1537, 4. září. Tamtéž f. 186. Martin Kuten,
ingrossator knih městských, a Anna k. d. na rohu mezi
d. p. Jana Jeníčka a Bílka nožíře od Jana Opice z Třeb.
ska za LXXX k. gr. č. Act. fer. III. post Egidium.
14. 1538, 23. května. Tamtéž f. 217. Ludvík Cáhlovský a Žofka ze Stromče k. d. mezi domy p. Tana Jeníčka a Bílka nožíře od Martina, ingrossatora knih měst
ských, za LXXXV k. gr. č. Act. fer. V. anle Urbani.
15. 1539, 9. dubna. Tamtéž f. 254. Týž vzdal jako
závdavek d. Janu Dětskému z Liboslavě, na ten čas maršálku St. M. Pr., a Anně m. j. Act. fer. lIn. post Pascha.
16. 1039, 16. července. Tamtéž f. 263. Jan Děcký
z Liboslavě maršálek St. M. Pr., vzdal d. Sixtovi, písaři
radnímu., Však tak aby duom on sám doplatil podle zápisu trbového. Act. fer. lIU. post Divis. ap.
17. 1539, 26 srpna. Rukop. č. 211? f. 127. Jiřík
Číslo pop. 225.
Holárek kožišník a Anna k. d. od p. Syxta z Ottersdorfu
za LXXV k. gr. č. Ac!. fer. VI. post Agapili. (Do knih
1. 1447, 7. prosince. Rukop. č. 90 f. 155. Petrus
vepsán však teprvé r. ló48.)
Carlu. pellifex et Anna e. d. sitam inter domos Clemen18. 1560, 12. listopadu. Tamtéž f. 464. Vít Grajnar
tis sutoris ex una et olim Procopii Berwik parte ex altera
kožešník lL d. na rohu od Jiříka Holárka a Doroty, neerga Dorotheam, relictam olím Tulehe, nunc conthoralem
1
C
jeho, za 1
k. gr. č. Act. postridie Martini.
Jire, pro V s. gr. Act. fer. V. post Nicolai.

*,

v

Řetězové ulici.

Číslo pop. 226.
1. 1470. 17. října. Rttiwp. č. 2105 f. 290. ClemetlS sutor resignavit post suam morlem domum proprimu in parochia S. Egidii in acie penes ?~mum Andre~
pellificis situalam - . VVellceslao de PostrlZlen, Koutsky
dicto, cognato suo. Act. fer. lUl. ante Salus populI.
2. 1471, 24. dubna. Tamtéž f. 301. Johannes Slepice et Margareta e: d. acialem inler dom~s Andree pellificis et Proeopii Satka situatam aput VVenceslaum de
PQstřižín, Koutský dictum, pro XX S. gr. b. Act. feL lIlI.
post Georgii.
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8. 1503, 14. lÍnora. Rukop. č. 2107 f. 228. Elsska,
2. 1449, 26. února. Rt/kop. č. 2099 f. 1052. Fe:
olím Galli pellificis, nunc vero Mathei dicti Dráb, simiria lIlI. in capite ieiunii inventarium post mortem Petn
liter pellificis, conthoralis, resignat domum suam, quam
Karthús pellificis: Primum reliquit post se domos tres,
inhabitat, in plebe s. Egidii inter domos Nicolai dicti
unam ad agnellnm, secundam penes Benvikonem et terŠanda et Elssky linicide utrinque - marito sUO. Act. die
ciam in acie penes pater noster; item vineam in monte
Valentini.
dicto Žabová hora cum humuleto, it. duo vasa zilav. vini
9. 1514, 24. dubna. Rllhop. č. 2108 f. 139. Jan
pro XII s. gr., uoum vas svidnicense vin i pro III s. gr.,
koZišník a Kalefina k. d. "edle domu Machka noi.ie1'e a
it. pět varuov piva XV k, chmele LX s~rychuov za .~III
Elšky plátennice od Alžběty vdovy za LXXV k. gr. pro
kopy, čtyry koflíky střiebrné pozlatité a clyry pásy stneDálo se v pondělí po sv. Jiří. (Splaceno r. 1525.)
brné grodkový, na jednom nákoncí panna a ~~ trecl~. všad~
10. 1534, 2. března. Ruhop. č. 2111 f. 67. Pavel
sv. Jiří, to vše ve XLVI kopách dluhu. lt. salec .~tneb:ny
Dobrušský a Katerina k. d. od Jana Jenícka za LXXXV k.
za III k. gr., XXX lZic dřevěných s dda.dl,. stnebrv~ymI
gr. c. Act. fer. II. post Reminiscere.
za dvě k .. v komoře, v nízto líhal, kOŽIClluov a koZ! ša11. 1540, 13. prosince. Tamtéž f 300. Jan Jení·
cováno z~ XXI k .. dole v sklepě blán, kožichuov i s kllcek stoje osobně" radě oznámil: Jakož má dání kšaftem
nami i s liškami pošacováno XLV k, hotových penez
svěřené od nebo p. Jana Hlavsy z Liboslavě sumu jistlÍ
XL k. rúcha chodícieho jeho šacováno za X k. gr. Item
peněz jmenm-itě HiJe lisíce Je gr. č. na uroz. p. Adakoží z~jiečích k tisíci šacováno za XVII k., kozí šerlinmovi Lvovi z Rozmitala a Blatné, kterážto suma vedle
kových, jehněčích, zprátkových šacováno za VII k., králí·
mocného lislu královského byla kšaftem svěřena od nebo
kových kožek kvašených i nekvašených VII sct šaco,-áno
Jiříka Samuhele z Hrádku. Kdež pak t)'Ž p. Jan Jeníčevk
za VI k. gr.
takové svěření sobě odcvzdané vzdal Jesl a takoveho sver n cotzonib us :
r'ení poru<'níka ciní po smrti své uroz. p. Jakuba VršovPrima cista pelles et pellicia taxata sunt in LX s.
ského z Kapí Hory, na len cas písaře radního St. M. Pr.,
gr. Item in secunda ci sta pro XV s.
" (o na takový zpuosob: Najprv, kdež úroku poluletního
Debita, in quibus diverse persone eidem Pelro oblise "ydává LXJl1!z k. gr.
p. "áelavovi Samuhelovi,
gantur.
strýci jeho, při tom on p. Jakub tak se zachovatI má. Ne3. 1459, 29. ledna. Rukop. č. 2105 f 96. Andreas
uclj()\'al-li by pak .P. B.jmcnovaného p. Václava od sm;ti,
pellifex et.· Margaretha e. d. sitam inter domo, Georgn
prvé neZ by se ozenil a dítky měL tehdy on p. Jakub ma tu
de Przistupim ex una et Clime sutoris parte ex a1tera
sumu lIi /2 lisíce i s úrokem na to přišlým od p. Adama
erg a Annam relictam dictam Karhiská pro XlIIlije s. gr.
Lva vvzdvihnúti a sobě a za práci SVll úroku z té sumy
pr. Act. fer II. ante Purlf.
poluletníbo vzíti, za ostatek pak sumy ji~tinné m~ plat
4
1483, 7. července. Rukop. č. 1119 f. V 17. Ve
dědicný kúpili. A z toho platu XL k. gr. c. aby kazdého
jméno božie amen. Já Ondřej kožišník, měštěnín St. M.
rokn vydáváno bylo muzuom těm, ktehi byv zákoněvP,~ně
PL, vyznávám liemto listem - že ačk~li, . P. B~ děkuje,
a v pí smích svatých, jmenovitě in theologIa, sc C,"'C'll a
zdráv jsem na těle a na rozumu zdraveho 1 pamet! dobré
jiné polom k témuž vedli a učili, lakž jaH by týz p. Japožívám, však ~proto péči na to vždy v~aje, by mne z ?~:
kub s radou p. purkmistra a pánuov jednoho kaZdého
puštěnie jeho svaté milostI nemoc tezka v tento nyne]Sl
z nich hodnost znal a potřeba kázala. Ostatek pak platu
čas nebezpečný rány jeho božské rychle snad nenav~tí
aby obráceno bylo na chudinu do špitálu k sv Pavlu-.
vila anebo hodina smrti mé nezachvátrla v náhle, Jczto
Act. die Lucic.
bych poručenstvie. o statku mém - zřéditi nemohl a
12. 1552, ]9. zálL Ra/wp. č. 2117 f. 2CO. Jan
zpósobiti - protoz - s dobrým rozmyslem toto mé poJeníček stoje osobně v radě oznámil: Jakož na něho s nebo
slednie poručenstvie - zpósobuji obyčejem l~ko,výmto .
, Janem Hlavsú z Liboslavě od někdy mistra .Václava ?a:
takže činím - poručníky domu mého, v ncmz bydhm,
nie1e z Javoříce kšaftem porucenství vložené Jest, tak p.kz
vinice také mé nad Smiechovem vedle vinice Vratislavovy
pt'edešle uroz. p. Jiřík Samuhel z Hrádku kšaflem s~Yn:
z domu Nastuojtova ležicie - . Najprvé na kostelnic po.téhož mistra Daniele poručníkem statku svého byl Jevstr
tr:eby s. Jiljí X k. gr. m., na špitál pod Vyšeh~adcm V k :-:
zřídil, dav jemu týml. kšaftem moc, dopustil-ir by, na caPotom pak týmž poručníkóm mtm ro~kaz~J!, al;)' ~azdy
sto jmenovaného mistra Václava P. B. prve, nez by.se
rok ve jméno božie za mú a m)'ch ~,:::dsICh duse r~me
vuole jeho poslední vykonala, nemoc, aby mohl na sve?,
slníkóm chud)'m a nádenníkóm, ktenz by radl delalI,
místě jinému aneb jiným porueiti a pravé i mocné porucz statku mého pomáhali i topením lázní chudým a sukníkv toho všeho ustanoviti. I poněvadž ještě vuole ponem i jinými almuznami a skutky milosrdnými .na duši
slední nebo p. Jiříka Samuhele z Hrádku v tom artykuli,
mú a mých předsích pamatovalr - potud, pokudz by co se sumy IP!2 tisíce k. gr. č. dotýče, vse. ne~yk~nala,
statek muoj mohl stačiti - . Dán len pondčlí po sv.
to lakové svěření - odevzdává - a pornc11lka CI11l a po
Prokopu.
své smrti ustanovuje p. Šimona z Tišnova - . Act. fer. II.
5. 1484, 16. prosince. Rulwp. 2106 I 147. Swapost Ludmilani.
tossius pellifex el Anna e. d. inter domos Nicolai Ssandc
13. 156", 9. srpna. Ruko]'. č. 211l f. 6'1. Pavel
pdlificis et Anne relicte utrinque sitam aput commlssaVraštík, jinak Dobrušskaj, vzdal jest ducm - p. Janovi
rium olím Andree pel1ificis pro XXXlIII/2 s. gr. pro Act.
Jeníčkovi. Act. pridie, Lanrentii.,
'v
die fer. V. post Lucie.
14. 1566, 17. cervna. Rll/wp, C. 2/20 f. 20. (Ksaft
6. 1487, 11. června. 7;11I11éž f. 203. Bohuslaus
1alla J eníčk9 kožieŠníka.) My purgmistr a rada St. 1\1. Pr.
braseator et Martha e. d. inter domos Nicolai pellificis
~náll1o činíme ze jest před námi položen kšaft Jana
Šanda et Mathie cultellatoris aput Svátek pellificem pro
J enícka kožešníka, spoluměštěnína našeho, od slov.utných
LV s. gr. pro Act. die Barnabe.
Jana vačkáře z domu Ko~ínkovi~. a v M.atiáše K;:alovl,?kého;
apatykáře, souseduov naslch pnseznych, ]en~ k z~do~~,
7. 1489, 13. srpna. Tamtéž f. 260. Gallus pellifex
jeho byli jsú vysláni a o takovém jeho porucenstVl ~CI
dictus Kozel et EIsska e. d. erga Bohuslaum braseatorem
:"ili oznámení, že Oll nebožtík Jan Jeníček, když k nemu
pro LX S. gr. pro Act. fer. V. ante Assumpc. ;\1. V.
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přišli, maje kšaft svůj sepsaný, jej před nimi čísti a poNicolaum, filium ipsius Katherine, occasione domus, in qua
tom sekretem svým zapečetiti rozkázal a ph tom oznámil,
nunc commanerent, per Nicolaum Tachovský relicte, arze jest ta konečná vuole o statku jeho. Kterižto kšaft _
bitri pronuncciaverunt, ut ambe partes in domo predicta
odevřín toto jest v sobě držel: Ve jméno svaté a nerozcommaneant, quousque dieta domus vendita non fuerit.
dílné Trojice svaté amen. Já Jan Jeníček, měštěnín St. 2'.-1.
Cumque autem vendila fuerit, ex tunc tercia pars summe
Pr., znamenaje starost a sešlost věku svého - nejprvé
debet Margarethe dari, et Katherine cum Nicolaú filio due
duom svuoj, v kterémž bydlím - též také zahradu, ktepartes. Act. fer. V. ante V\'enc.
ráž leží z oné strany řeky proti Zderazu u mlejna spále*2. 1436, 18. června. Tamtéž
425. Sicut controného - poroudm Kateřině, manželce své, na takový
versia vertebatur in tel' Margaretham, relictam Nicolai Tazpuosob: Jestli ze by na ni P. D. dopustiti ráčil, že by
chovský et Procopium Bervík occasione domus, quam
o témž statku nekšaftovala aneb kšaftovati nemohla, tehdy
eadem Margaretha habere pretendebat et Nicolai orphani,
aby to všecko připadlo na Salomenu a Kateřinu, sestry,
quem servare volebat, et aliarum rerum, pro quibus pre.
a na Jeronyma Samsona kozišnfka, kteriž jest na ten čas
fatum Procopium impetebat. - Domini - mandavel'unt
v Roudnici, přátely mé, rovnejm podílem. Itcm jakož mám
predicte Margarethe, ne Procopium de cetero impetat.
na luonu u Hory Tomáše Karasa, lak jakž zápis toho jest
Act. fer. II. post s. Viti.
v knihách pp. mincířuov, po Anně, sestře své, manželky
1. 1437, 2. září. Tamtéž 449. Margaretha Tachovněkdy Mikuláše kožešníka, 60 k. gr. c., ly Salomíně dáská fassa est, se in III S. gr. devote virgini Wratcze mo·
vám. - Tomu na svědomí - sem zapečetil ve ctvrtek
nasterii S. Georgii debitorie obligari proscribitque prefapo Velikonocích [18. dubna] 1. 1ó66. Tomu na svědomí
tum debitum in tercia parte domus site in plate a pellifiet. v pondělí po sv. Vítě 1566.
cum penes domum reliele olim Tuleha. AcL fer. II. post
15. 1567, 26. listopadu. Tamté.i f. 45. (Kšaft KaEgidii.
teřiny Jeníčkové.) Ve jméno - . Tá Kateřina Jeníčková 2. 1440, 1. října. Tamtež f. 491. Nicolaus, natus
duom můj, v němž bydlím - poroučím -- Saloméně a
Katherinc Tachovská, volens ad partes alienas extra regKáči, Korfel'šta kožišníka manzelce, sestrám vlastním - .
nult1 Bohemie gressus suos dirigere, resignavit omne ius
Stalo se v domě mém v outerý den sv. Kateřinv 1. 1566.
sumn \Venceslao, fratri suo, nato Procopii Barvík, si pre(Vysvědčeno ve stredu
sv.· Katerině 1567.) .
fatum Nicolaum in predicta via mori contingerit. Eciam
16. 1580.
é. 2122
350. Jako!; jest
mortuo prcfato vYenceslao anle etatem legittimam ad preAlzbětě, Řehoře Durmala manzelce, po Salomeně Jenílactum Procopium ins debet devolvi. Ac!. sabbato post
č!covic v dílu domu po někdy Kateřině J eníckovic na Sa\Venceslai.
lomenu přišlého jistá spravedlnost pl-isouzena, - i má Ji3. 1448, 13. srpna. Ta1l1též f. 1043. Nicolaus de
řík Kurfiršt 257 1 / 2 k. gr. vydati.
Leskovec fassus est se teneri XV s. gr. Fridlino Judeo
17., 1586, 18. listopadu. R1Ikop. é. 2112 I 245.
proscribens pretactam summam in domo sua prope doMartin Sol zlatník a Kateřina k. d. mezi doml' Jana Bok,
mum d. Boczkonis sila penes domum olim Tulehonis et
nara z Peclinovce a Jana Fejfara krajčíka od Jiříka Korfiršta kozišníka za 475 k. gr. č. Act. pridie EEsabethae. , Laurencii cultellaloris s. Act. fer. III. post Tiburcii.
4. 1454, 6. července. Rl//lOp. č. 2105 .f. 20. Ge18. 1600, 23. tínora. Rukop. č. 2113 I 155. Uroz.
p. Florian Dantel Mejstřický z Vatikánu, místosudí dvor- I orgius de Přistupim e. d. in platea pelliíicum inter domos Andree pellificis et Laurencii cultellatoris erga Nicoský královsh'í Ceského, a Anna z Bilejova m. j. koupili
laum Bervikonem de Malessiez pro XXVII';' S. gr. Act.
dva domy, jeden mezi dom)' někdy Jana Bognara a Jana
sab bato post Procopii.
Fejfara krejčího, druhý mezi dam)' lého} Jana .Fejfara II
5. 1473, 27. cen'eIlce. RlIkop. č. 2141 f. 216. GeTomáše Folkmanna knihaře od Martina Sole z Solnpachu
orgius de Přestupín, hospes curie regis, fassus est, quia
zlatníka a Kateřiny m. j. za135G k. gr. č.
lenetur XXXIIli/2 S. gr. boem. famoso vil'O Ulrico de
19. 1606,20. května. Rll/IO]'. č. 2205 I 2(8. Kšaft
Tussen obligando debitum memoratum super domo sua
Anny Mejstřické z Bilejova viz v dílu 1. str. 772 č. 13.
inter domos Andree pellifieis el Laureneii cultcllifabri.
20. 1607,8. května. RlIlwp. č. 2113f 435. Petr NerAct. fer. 111. post Jacobi ap.
hof z Hollrperku k. d"a domy mezi domy Kryštofa Rydle
obostranně ležící od paní Anny 1\1ejstřický z Bilejova a
6. 1476, 16. března. Ru/wp. č. 2105 t: 366. Nicona Charvaticích za 1225 k. gr. č.
laus Ssanda pellifex e. d. erga Georgium, hospitem olim
21. 1615, 13. srpna. Tamtéž.f. 436. Petr :\'crhof
d. regis, pro LX S. gr. boem. et eum hoc utensilia doz H. oznámil, ze jest posloupil dvou domu Janovi Nermus prelacte, ut puta mensas, almariam magnam, cortibofovi z H. a Alžbětě m. j.
1Iam, lapides zehrovienses etc. pro XXX s. gr. Act. sab* 1630, 29. dubna. Rukop. č. 2114 f. 430. Zmoc- bato ante Oculi.
něn jest Jobšt z Pryslu domu Jana Nerhofa z Holter7. ] 484.
Rulwp. č. 2106 f. 147. Nicolai Ssande
perku u tří zlatých řetězu řečeného pro 1000 k. m. perpelliJ1cis.
donu od Jali a Nerhofa povinného a témuz Jobštovi po8. 1503.
RlIkop. é. 210'1 j; 288. Nieolai dicti
sloupeného a pro 500 k. gr. m. bcrní a kontribucí zaSsanda.
drZalých, kteréž týž Jobšt na sebe k zaplacení přijal.
9. ] 507, 21. dubna. Tamté~ f 298. Machco culteHalor ct Katherina e. d. olim Sandovský dictam inter
domos Bartl. sublimatoris vini, et Mathei pellificis dicti
Dráb ulrinque a Katharina, relicta Ambrosii Ssandonis,
Číslo pop. 224.
pro XCV S. gr. pro Ac!. fer. lUL ante Georgii.
10. 151ó.
Rttlwl" č. 2108 f. 155. Václav no(Dům Šandovský, u dí divich muzu.)
zieř, l\lachkuov syn, Mandalena m. j.
*1. 1432, 25. září. Rukop. Č. 2099 f. 318. In causa
ll. 1515.
Tamtéž f. 158. Jan Opice z Třebinter Margaretam, relictam Nieolai Tachovský, et Katheska perkmistr a Mandalena m. j., vdova po Václavovi
rinam, natam ipsius, conthoralem verO Procopii Bernik,
Opicovi.
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12. 1519, ll. října. Rukop. č. 2109 f. 70. Rehoř
Chanický ze Všehrd k. d. mezi domy někdy Bartle vinopale a I ana kožišníka obostraně od Jana Opice z Třebska
za LXXXV k. gr. pro Act. fer. III. ante Calixti.
13. 15:33, 15. října. Rt/hop. č. 2142 f. F 12.
Kšaft Řehoře Chanického ze Všehrd viz v sv. I str. 685
č. 10.
14. 1531, 14. června. Rukop. Č. 2134 f. 78. Václav a Anna na místě bratra svého Jana, majíc od něho
poručení, a Majdalena, matka jich, manželka někdy p.
Rehore Chanického ze Všehrd, oznámili, že sú uroz. p. Syxtovi Kafunkovi z Chlumu postúpili domu ležícího někdy
mezi domy Bartle vinopale a Jana kožešníka obostranně
v dluhu LXXXV 1<. gr. č. Act. fer. lIlI. ante Viti.
15. 1531, 14. června. Tamtéž. Uroz. p. Syxt Kafunk z Chlumu seznal se, dlužen býti spravedlivého dluhu
Hanušovi Rajnarovi z Rajna a Barboře m. j. XL k. gr.
č. a těch jemu ujišťuje na domu svém, kteréhož sú mu
pnstúpili sirotci Řehoře Chanického ze Všehrd. Act. fer.
lIlI. ante Viti.
16. 1534, 6. února. Rt/kop. č. 2111 f. 66. Martin
kniehař a Uršilak. d. mrzi domy Jana Jeníčka a Bartoloměje
písaře od Hanuše Rajnara za L k. gr. č. Act. fer. VI.
feriis Dorothee.
17. 1559, 30. srpna. Rukop. č. 101 f. 207. Jakož
jest rozepře vznikla mezi Markétou, dcerou někdy Martina
kniehaře, aJanem Bognarem, bratrem jejím, o díl otcovský a duom, kterýž jest po témž Martinovi zuostal, kdež
pak o tajž díl jsú smluveni a to takto: Předkem duom
ten sirotčí on Jan Bogner jest ujal sobě, Veronice, manželce své. Však z téhož domu jí Markétě dal jest XXV k.
gr. m. a Severinovi a Řehořovi, bratřím svým, dáti má
po XXV k. m. - Act. fer. UU. post Augustinum.
18. 1603, 18. srpna. Rukop. č. 2113 f. 312. Anna Boknarová z Peclinovce, Jana Benedikta z Tulipan,
v umění lékařském doktora, měštěnína Menš. M. Pr.,
manželka, oznámila, že dum svuj mezi domy p. Floriana
Daniele Mejstřického z Vatikánu a někdy Jiříka Nejmora
obostranně, kterýž jí nebo Jan Bognar z Peclinovce, otec
její, dal, dala jest manželu svému, s dítkami jeho Voldři
chem a Johannou.
"' 1624, 16. července. Rt/kop. č. 2234 f. 252.
Stalo přátelské porovnání mezi Voldřichem Benediktem
z Tulipan a Johannou Barborou Jungovou, bratrem a se_
strou vlastní a to takové, že Johanna má bratru svýmu
jeho vlastní věci, kteréž k opatření od něho do domu
přinešeny a za ní zanechány jsou, vydati [mezi tím i majestát erbovní od Rudolfa II.]. Co se domu dotýče, v kterémž Johanna Barbora od 12 let bydlí a ten jim společně náleží, uznávaje Voldřich (nebožtíka švagra svého
v skrovném někdy jemu za stravu počítání) dobrodiní,
dle zakázání svého a z lásky bratrské ten dum jí v 1300 k.
m. pouští. Item corpus apatykářské od cínového a dřevě
ného nádobí, moždíře a krabice z Malý Strany vzaté,
kteréž za Johannou zustává, to vše má na polovici mezi
ně rozděleno býti.
Číslo pop. 223.

(U devíti mouřenínu.)
<II

osu

Č.

1435, 3. února. Fragment starom. hnihy v Cha325: Composicio matrimonialis inter Laurencium

cultellatorem ex una et Annarn virginem, natam Kalherine, relicte ohannis ferratoris, quod Katherina tenetur
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eidem Laurencio dare parafernalia, que poterit; ipse vero
Laurencius ad prefatam Annam omnia sua bona - apponit - taliter, si ipsum prius decedere contingerit ab
hac luce, ex luno ipsa Anna cum Johanne orphano ipsius
Laurencii plenam et equalem porcionem in omnibus bonis per ipsum relictis debet habere. Si vero alios pueros
cum ipsa habuerit, exinde cum dietis omnibus pueris et
cum prefato Johanne equalem porcionem habere tenetur.
Quod si dietus Johannes decederet et pueri alii non essent,
tunc predicta omnia bona oirca Annam prefatam remanere
debent. Est eciam expres.um, quod post mortem auledicte Katherine omnia bona per ipsam reiicta ad antedietos coniuges et pueros ipsorum debent devolvi. Actum
fer. V post Purificacionem.
1. 1438, 4. dubna. Ruhop. č. 90 j. 16. Prout Stanislaus Polonus de Nova Civ. resignaverat omne ius suum
ad domum sitam in platea pellifiCllm pen es domum relicte
Tachovská ex una et tercia domus a curia d. Boczkonis
computando, Paulo canulatori, extunc idem Paulus illud
idem ius, quod habere dinoscitur ad dictam domum, resignat prefato Stanislao viceversa. Ac!. fer. VI. aule Pallnarum.

2. 1440, 22. listopadu. Tamtéž f. 61. Stanislaus
Polonus inteudens ad alienas partes gressus suos dirigere
commlsit domum suam sitam inter domos relicte Rohliconis et Margarethe di cle Tachovská Laurencio cultellatori ad regendum, gubernandum, utifruendum et possidendum usque ad adventum prefati Stanislai. Si autem
eundem Stanislaum ibidem mori oontigerit, extunc prefata domus circa pretactum Laurenoium debet hereditarie
permanere. Ac!. die S. Cecilie.
3. 1488, 24. ledna. Ruhop. č. 2106 f. 220. Johannes Prus cultellator et Anna e. d. inter domos Nicolai
Šanda et Ctiborii Rozvoda erga testamentarium olim Anne
Vavřincové, noverce sue, pro XXX S. gr. pro Act. die
Thimothei.
4. 1488, 17. dubna. Tamtéž f. 230. Augustinus
[mercator1 Prus et Regina e. d. erga Johannem cultellatorem dictum Prus pro XXXVIU s. gr. pr. Act. fer. V.
ante Reliquiarum.
5. 1496, 14. května. Rukop. č. 2107 f. .1(14. Bohuslaus braseator el Martha e. d. pene. domum Nicolai
pellificis Šanda el domum Georgii de Duba ab Augustino
Prus mercatore pro XCV s. gr. pr. Act. sabbato post
Asc. d.
6. 1497, 21. října. Tamtéž f. 133.. Anna, conthoralis Martini cultellatoris dieti Syrovátka, e. d. penes domum Kurovodský a Bohuslao braseatore pro CVIII S. gr.
pro Act. sabbato XI m. virg.
y
7. 1505, 13. března. Tamtéž J~ 264. Jan Zamber·
ský, Vít od tváří a Václav Hašek vetešník vedeni jsú na
duom Martina Syrovátky nožieře v XXXV k. gr. m. Acl.
fer. V. ante Palmarum.
8. 1506, 27. srpna. Tamtéž f. 287. Machco cultellator et Katherina e. d. inter domos Laurentii Dřiemal
et Ssandonis a Martino Syrovátka pro LXXXV S. gr. pr.
Act. die Ruffi.
9. 1507, 21. dubna. Tamtéž f. 298. Bartl, sublimator vini, el Anna e. d. inter domos Laurencii cultellatoris et Ssandonís a Macheone cultellatore pro LXXXV S.
gr. pro Act. fer. IIII. ante Georgii.
10. 1509, 17. dubna. Rulwp. č. 2108 f. 34. Fridericus lobolečník el Dorothea e. d. inter domos Machkonis cultellatoris el Laurencii similiter cultellatoris, a Bartl,
sublimatore vini, pro LXIII/z s. gr. Aet. fer. III. post
Coud. pasche.
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11. 1513, 2. července. Tamtéž f. 126. Pavel nožieř
a Anna k. d. vedle domu Machka nozieře a domu Matouše Dřiemala od Doroty, vdovy po Frydrychovi tobolečníku, za LXX k. gr. pro Act. sabbato ante Kyliani.
12. 1524, 14. října. Rukop. č. 2129
351. (Pavel
Utopil bez pořízení umřel.) Jakoz po smrti Pavla Utopila
nožíře, spolusúseda města Pr ažského, pp. úředníci šestipanští na místě vší obce, Vachek. řezník z Chlumce. a
Štěpán Náhožny nožíř táhli se n~ statek po témž Ut~pi
lovi poostalý, poněvadž on bez pořízení umřel, pravíce se
k němu jedna každá strana právo míti. Oni úředníci podle práva města tohoto, kdož bez kš aftu z měštan pražských sejde, nenechaje po sobě dědicuov ani přátel pří
buzných, s městem trpících, že takový statek na obec
připadá. Vachek pak mluvil, že jes~ jeho přítel Pavel byl
prizozený a blízký; najposléz pak Stepán Nábožný dal od
sebe mluviti, že on k témuž statku lepší právo jmá, ze
jest on Pavel na dvě letě u něho chlebi! a jemu přiříkal,
že statek jeho po jeho smrti komuž se má jinému dostati a býti, nežli jemu - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž Pavel Utopil jest již umřel více než na i:tvrt leta a v tom
ve všem času žádný )ádného kšaftu jeho jest nepokázal
ani svědkové jeho Stěpánovi vyznávají, aby před nimi
jaký kšaft dělal, i z toho jest rozoměti, že iest bez kšaftu
umřel. A poněvadž Vaehek, táhna se nápadem na statek
jeho, s městem trpící není, že on k témuž statku práva
míti nemuože, než že všecken statek jeho Pavla připadl
test na obec a na opravy městské. Však tak, bude-li on
Stěpán chtíti co mluviti k úředníkuom podle přiříkání nebožtíka Pavla, právo se jemu nezavírá. Act. fer. VI. ante
Galli.
13. 1525, 21. ledna. Ruhop. č. 2110 f. 74. Ště
pán Nábožný nožíř a Anna k. d. podlé do~u Klimenta
kožišníka~ od úředníkuov šestipanských, kterýžto duom
připadl na obec po nebo Pavlovi Utopilo vi za LXX k. gr.
pl'. Act. sabbato post Fabiani.
14. 1528, 8. ledna. Tamtéž f. 243. Paní Elška
z Kestřan k. d. mezi domy p. Sixta Kafunka a Klimenta
kožišníka od Štěpána Nábožného nožieře za sto kop míně
X k. gr. č. Ac!. fer. lIlI. post Epiph. d.
15. 1532, 31. května. Rukop. č. 2111 f. 23. Bartoloměj písař a Markéta k. d. cd paní Elšky z Kestřan za
XCV k. gr. č. Aot. fer. VI. post Corp. Chr. (Od r. 1536
do r. 1538 splácí vdova Markéta.)
16. 1538, 8. července. Tamtéž f. 221. Jiřík Kohout
kožišník a Apolona k. d. mezi domy Martina knihaře a
někdy Klimenta kožišníka od Markéty, někdy Bartoloměje
písaře manželky, za sto a V k. gr. č.
Act. fer. II. post
Johannem Hussium. (R. 1543 kvituje Elška z Kestřan,
manželka Bernarta Koče z Dobrše, a 1'. 1544 Anežka
konvářka, dcera Markéty Bartošové, pak Šimonové, konvaře manželky.
17. 1558, 18. dubna. Ruhop. č. 2117.f. 409. Jiřík
Strajo Benáckého a Alžběta k. d. mezi domy někdy Martina lmiehaře a p. Jablonského od p. Jiříka Kohouta za
Pj2 C a XXV k. gr. č. Act. fer. II. post Cond. pasche.
(Zaplaceno r. 1568.)
18. 1567, 10. prosince. Rulwp. č. 1128 f. 181. MIkuláš Smolík zlatník a Johanna k. d. vedle domu Jablonského a Jana Bognara od Jiříka Benátského za 200 k. gr.
č. Act. fer. HlI. post Concept. M. V.
19. 1569, 18. února. Tamtéž J: 214. Uroz. paní
Johanna Zapská z Nežetic k. d. od Mikuláše Smolíka zlatníka za 210 k. gr. č. Act. fer. VI. post Valentini.
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20. 1591, 4. listopadu. Rukop. č. 2112 f. 367. Jan
Bárta švec a Dorota k. d. od uroz. p. Zikmunda Zapského
z Zap a na Pruh oni cích i na místě panny Maljár,y, dcery
jeho, za 217 1/2 k. gr. č. Act. fer. II. post 00. SS.
21. 1592, 16. listopadu. Tamtéž f. 387. Jiřík Nejmor a Marie k. d. od Jana Bárty ševce za 350 k. gr. č.
Act. fer. II. post Martini.
22. 1595, 23. února. Rukop. č. 2113.f. 20. Jiřík Nejmor a Marie přikoupili při domu svém u zdi pokoj s kusem
dvorce od Bartoloměje Bárty za 65 k gr. č. Při tom
oznámeno, že Jiřík Nejmor zdí, začna od Jana Slováka
zdi az k stavení Petra Turka ohraditi se má. Act. fer. V.
in vig. Mathiae ap. .
23. 1595, 23. května. Rukop. č. 2231 f. 99 . .Jiří
Najmor s Marií, manželkou svou, přiznali se, ze JSou
dlužni patnáct set k. míšo slovutnému Jakubovi Mejšejnovi, měštěníuu v Norberce, a pojistili jsou takovou sumu
na domě jich řečeném u devíti mouřenínu. Act. fer. III.
post Trinit. (Jakub Mejšejn z Normberka postoupil r. 1598
pohledávku svoji Janu Kampovi, měštěnínu St. M. Pr., leč
tento r. 1599 dává to zase zpět.)
24. 1608, 31. listopadu. Rnkop. č. 2232 f. 376.
Barbora Maklencová z Ryzenska, vlastní dcera někdy
Adama Ryhlera z Ryzenska domu u deviti mouře
nínu - postupuje panu Eyustachiusovi Betenglovi z Najenperku, též Lorencovi Storkovi z Storknfelzu a Jakubovi OsčÍnovi jinak Lavínovi v 2751 k. 5 gr. m.
25. 1610, 5. listopadu. Rukop. č. 2114 f. 28. Uroz.
p. Beneš Libštejnský z Kolovrat na Hotově, Běsně a Kolešově, cís. pannatyr, lL dum u devíti mouřenínuv řečený
ležící mezi domy Jablonských a někdy J~na Bognyara od
Eustachiusa Bettengle z Najperku, Lorence Storka z Storknfelzu a Jakuba Lavína za 1300 k. gr. č.
y
26. 1612, 2. března. Tamtéž sll'. 60. Jeremiáš Ser
z Lebenau a Lidmila k. d. u devíti mouřenínuv od uroz.
p. Beneše Libštejnského z Kolovrat za 1010 lL gr. č.
27. 1616, 10. května. Tamtéž f. 203. Sta!. rytíř p.
Václav Vratislav z Mitrovic a na Všeradicích k. d. u devíti mourenínuv od Jeremiáše Šera z Lebenau a Lidmily
z Hohenperku m. j. za 1250 k. gr. č.
28. 1618,1. října. Tamtéž f. 241. Uroz. paní Eliška
Myšková z Dobřenic k. d. u devíti mouřenínuv od p.
Václava ml. Vratislava z Mitrovic za 1300 k. gr. č.
29. 1618, 1. října. Tamtéž. Táž postupuje dum
manželu svému Janovi Kryštofovi ze Žlunic na Hrádku
nad Poděousy a Polních Mančicích.
v

Čislo pop. 2228.

1. 1451, 2. září. Ruhop. č. 90 f. 205. Famosus
Hermannus de Zhorzecz emit pro Anežka de Swrczowecz,
sorore sua, pro se ipso domum si tam inter domos d. Georgii de Cunstat ex una et Laurencii culte1lifabri part" ex
altera erga Katherinam, relictam Nicolai Rohlík, pro XXIIII S.
gr. Act. fer. V. post Egidii.
2. 1452.
Ruhop. č. 2103 f. 3j·. Famosus
Hermannus de Zhol'ecz e. vineam Fulimani dictam cum
plantagine alias sádek eidem adiacente erga nob. de Georgium de Cun,tat pro certa summa pecunie eo omni iure,
prout d. Georgius vineam cum aliis bonis post obitum
Petri Sopusskonis derelictis a tutoribus sibi potenter resignatis habuit.
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3. 1456.
Tamtéž f. 63. Przech de Budkowicz et Ludmila e. d. inter domos d. Georgii de Cunstat
et Laurencii cultellatoris erga famosum Hermannum de
Zhorzecz pro XL s. gr.
4. 1456, 25. října. Rukop. č. 2;0.'> f. 60. Dorothea, relicta olim Andree a tabulis terre, emit pro se,
\Venceslao, nato suo, vicenotario dictarum tabularum, domum erga Przechonem de Budkowic7. pro LXV s. gr.
Act. fer. II. ante Simo et Jude.
5. 1459, 30. ledna. Rulwp. č. 2119
K 4. Ve
jméno božie amen. Já Dorota, vdova po Ondráškovi, dobré
paměti někdy písal-i od desk, zuostalá, vyznávám tiemto
listem oc, že jakož před chvíli zdráva jsúc na těle, s dobrým rozmyslem a s radú ďobrých lidí, pTátel mých, radú
i potazem učinila sem dskami zemskými statečného p. Samuele z Hrádku pravého a mocného poručníka všeho zbožie mého a platuov, kteréžto a ke kterýmž já vne na zemi
krom města mám právo řádné, jakoz to dsky zemské
plněji a šíře ukazují. Tak taky nynie, ačkoli nemocmi ča
stými a těžkými v starosti své jsúc po ražena a obtieZena,
však proto rozumu i paměti zdravého i zdravé P. B. dě
kujíc požívám, vždy chtieci, což na mně jest, aby po smrti
mé i o ten statek, kterýž zde v městě mám, jenz ku právu
zemskému nepřislušie, svárové a nesnáze sě nedáli ižádní,
toto mé poslednie poručenstvie a konečný úmysl vuole
mé - zřiedila sem: Najprv
činím a ustanovuji dl'iev
pověděného p. Samuele pravého a mocného porucnfkavšeho zbozie a statku mého - . Potom pak vuole má jest
aby v duom ten muoj, který jsem u Pře cha kllpila, sě uvieZÍc jej k ruce vnúčat mých držali a jím
vládli az do let týchž vnúčat rozumu došlých. Kterýzto
duom _. otkazuji týmž vnllčatóm mým - na rovný diel - .
Dále jakož Václav, syn ll1uoj, na smrtedlné posteli prosil
IIlne s pilností i také kšaftem a posledním svým poručenstvím také poručil a rozkázal, aby ten plat v Trnové,
X k. gr., kterýž on tu měl, k oltáři zdáštniemu v kostele sv. Jiljie v St. M. Pr. byl ~asě navrácen, i O tom
platu také, kterýž týž Václav od Rímkovny měv jej faráři
tudiež u sv. Jiljie, nynějšiemu i budúciemu, oldal jest a
otkázal, také já -' vuoli syna mého chtěci v tom dosti
učiniti za to -- prosím, aby platové již pravení kaplanu i faráři prve dotčeným - obdceni byli - s takovým však opatřením, aby kaplan k dotčenému oltáři zjednaný vždy na každý den, a farář, nemohl-li bl' viece,
ale dvakrát do téhodne. v stl'edu a v pátek, mše svaté
vždycky slúžíli. - Item jakož tři kopy platu mám v Modleticích, z těch jednu kopu na olej k lampě pred Bozie
tělo v kostele u sv. Jiljie, druhú na víno k sluzbě bo1.ie,
polovici tudiež k sv. Jiljí a polovici do Betléma, a třetí
kopu téhoz platu lákóm školy tu u sv. Jiljie na obuv a
na jiné potřeby jich otkazují tak aby taková lampa
v témž kostele ustavičn(' pi'ed tělem BoZíIll hol'ala --o
Item o tom, jakož na duOlu kně7.í Zbraslavských podle
kostela sv. Ondřeje v St. M. Pr. XXX k. gr. nalozivši
o tom od nich jist); list jich mám, tak to portlciem, aby
poručníci moji od týchz kněZí XII k. gr. loliko vezmúce
list jich zase vrátili a z těch XII k. na opravenie
kostela sv. Jiljie X k. dadúc ostatnie dvě kopě lllezi knězc
tudiez u sv. Jiljie rozdělte - . Datum fer. HI. ante Purif.
6. 14-72, 15. dubna. EmIel', Po.zllstatky desk zemských II stl'. 362. Jiřík z Přestupině, Jan i'ečený Mauricii, písai' na rathol!ze v St. M. Pr., a Ondl'ej ;'eccný Krtek,
měštěnín St. M. PI'., phznali se, ze dědictví jich v Lib·
kovicích, etyry dvory kmetcí - jakz jim dsky menší zápisné od Marty, dcery někdy Václava Ondřeje z Prahy,
plněji svědčí, dali sú k kostelu sv. Jiljí - lak lotii,
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k kostelu v Libkovicích a v l\lodleticích 1 k. gr. pl. roč.
k škole a Zákuom u sv. Jiljí a 1 k. gr. téhož platu n~
olej k lampě, a I k. gr. téhoz platu na víno k službě
buoží.
7. 1472, ll. cervence. Rukop. č. 2141 f. 106. D.
Marlha, uxor famosi Ctiborii [Rozvoda] de Stakor, fassa
est, quia tenetur vero debilo Stanislao forensi XL s. gr.,
quas obligat super domo sua inter domos dictam d. Boezkonis et Laurencii cultellifabri. Act. sabbato ante Margarethe.
8. 1473; 21. U) února. RHkop. č. 2119 f. R 5. Ve
jméno bozie amen. Já Pavel z Stakor vyznávám tiemto
listem oc že ačkoli z dopuštěnie bozieho nemocen jsem a
neduživ na těle oc takže činím a ustanovuji uroZ. astat.
~ytieře p. Samuele z Hrádku a z Valecova, královstvie
Ceského podkomořieho a otce mého mil~ho, p. Jana z Radíče, hofrychtél-e měst královských v Cechách, a p. Jakuba od černého jelena, měšfany St. M. PL, přátely mé
dobré, pravé a mocné poručníky všeho statku mého - .
Najprvé z těch dvú set k. gr., kteréž bych od Ctibora
z Stakor, bratra mého, na den SY. Havla nynie najprvé
příštieho vzieli měl, otkazuji a mocně otdávám témuž
bratru mému sto k. gr. a p. Samuelovi, otci mému, dru·
hých sto k. gr. Dále pak jakož také ve dvú stu kopách
gr. mám od panie Mart;', nevěsty mé, dvadceti k. gr.
platu a úroka ročnieho na zbozí !:>lapském kněží kláštera
Zbraslavského sobě postúpeno - právo mé všecko k platu
na též porueníky mé přenášeje - chci - aby z těch
dvú set k. gr. úroku ov, jichž jest již XL k. gr., nikoli
n<:brali, jakoz i já nebral sem, ale jistinu toliko vezmúce
osobám nížepsaným rozdali - : Mistru Jírovi u M. B.
v Tině XXV k., lmězi Jakubovi Táborskému XV, knězi Janovi Pelhřimovskému X k. Sigmundovi, písaři páně
Samuelovu XV k. Dat. die dominico Ad vincula (sic.)
9. 1494, 12. srpna. Rukop. č. 2107 .r 59. Generosa d. Katherina de Kolowrat e. d. inter domos d. Coldicz et Augustini mercatoris a Martha de Stako1' pro
CXIII i2 S. gr. Acl. fer. III. post Tiburcii.
10. 1495, 26. října. Tamtéž.r 92. Já Kateřina z Kolovrat a na zámku Lyském známo tiemto listem činím,
že sem poslala Jana Moravu z Kralic, purkrabí svého,
s plmí mocí, jakoz sem prodala urOZ. p. Jiřiemu z Dubé
a na Kuřích Vodách ten duom, kterýz sem koupila u Roz,vodové, lak jako). sem jej sama koupila, s týmž právem,
a p. Jiří má mi zan sumu položiti dvě stě k. a dvadceti
k. gr. m. aneb sto a deset k. gr. č. I dávám témuž Janovi tiemto listem moc, aby ty penieze zdvihna p. Jiřiemu
ten uuom zapsal, jsa na místě mém, jakoz právo jest.
A já rozkázala sem svú vlastní pečef přitisknúti k tomuto
listu pro lepší jistotu. J cpz jest dán leta bozieho MCCCCXCV
ten pondělí před sv. Simonišem Judú.
11. 1495, 27. října. Tamtéž. Jiří z Dubé a na
Kuřích Vodách emit domum in plebe S. Egidii Ínter domos d. Koldicz et Augustini mercatoris a Katherina de
Kolowral pro CX S. gr. PL Act. in vig. Simo et Jude.
12. 1500, 19. června. Tamtéž ( 188. l\latheus cultellator et Regina e. d. pen es dom~m d. Mi.czan et domum Martini cultellatoris dicti Syrowatka a Georgio
z Dubé a na Skalách za CX\' k. gr. č. Act. fer. VI. post
Corp. Chl'.
13. 1505.
Tamtéž f 271. Regina, o1im Mathei
Dhemal, nunc \'01'0 Laurencii cultellatoris cO;lthoralis, resignat ius SUUlU post priorem virum marito suo. AeL fer.
III. post Egidii.
14. 1511, 7. srpna. Rulwp. č. 2108 f. 80. Jan,
syn někdy Matúše Dřiemala nOl-ide kúpil sobě diel ten,
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kterýž jest měl Vavřinec, otčím jeho, v statku tom po
blonského z J~blonné a již uroz. p. Jeronyma Cejky z 01témž Matúšov!. pozuostalém po Regině, matce téhol. Jana.
bra~ovlc manzelk(1) ~ oznámila, že dUODl 'svuoj mezi domy
od téhož Vavnnce za XLIX k. gr. m. Act. die Donati:
p. ZIkmunda Zapskylro a p. Hrzáně obostranné ležící dala
15. 1517, 2. září. Tamtéž f. 209. Kliment kozišp. manzelu svému milému - . Act. in vig. Petri et Pauli.
nÍk a Dorot~",k. d. podle domu Mičánova a Pavla noHře
" . 22. 1594, 2 .. září. Rukop. č. 2113 f. 10. Jeronym
od J&,na a Jm~a, synuov nebo Matúše nožieře Dřímala,
Cejku, z OlbramOVIc a na Chvalách maje se z království toza CX k. gr. C. Act. fer. II. ante Egidii.
~lOto,Ceskéhov do. Uhe~ proti Turku, p~~anu, žížnivému pro.16. 1 ~25, 5. v září. Rukop. č. 1129 f. 81. V té při
lév~CI ~rv~ kr.estallske, odebratI, jesthze by ho p. Jeronyma
mezI Dorotu, n~anzelk~ Kli.menta kožišníka, a Kateřinou
v . te,mz t~zem ~: ~ .. od ~mrt~ uchovati neráčil, dům svůj
v.lI1opalkou, ~d~z)est Jl. Vlmla z toho, že jest chodila po
dar" pam Man]! Cejkove z Rezna a na Chvalách _.
lidech a o m recí, mluv!la ohouzejíc ji, že by carodějnicc
23. 1595} 16. li~~opadu. .TamtéŽ.f. 63. Uroz. p.
byl~, a to proto, ze jest váčku jejího dosáhla, k kteréAlbrecht Zdenek Kaphr z SuleYlc k. d. mezi domy uroz.
muz se ona v Dorota znala, ze je její a jej byla ztratila.
p. Tobiáše Hrzaně z Harasoya a Jiříka Nejmora obostranne
Pak ona, coz chtěla, to jest mohla do toho váčku vložiti.
ležící od ur. p. J eronyma Cejky z Olbramovic za 550 k.
k ní zlú vi'!li. A tady chtiec ji zlé učiniti o ní ta~
gr. č.
kO\'é řeči r:ll~vila a ji na její poctivosti dotýkala, proséc
24. 1597, 20. března. Ta11lte.ž. Uroz. p. Zigmund
v
za sp;av~~ln'e .?pat;-ení. Proti tomu OIla Kateřina jest mluSluzský z Chlumu a na Tuchoměřicích a Johanna Sluzská
v!la, ze jl v mcemz neobouzela, neZ kdy" vácek nalezla.
z Losu m. j, k. d. od p. Vojtěcha Václava Kaplíře z Suona Dorota po tom vácku se ptala a k. němu se znala'
leVIC na Brodcích a Yelikých Horkách za. 750 k. gr. č.
že je. její. "; když sú byly v něm některé věcí, že jes~
v tom ve všem právě, jakož jest dobré paměti někdy
ona JIch s hm se vším dodala ku p. Janovi Karbanovi,
uroZ. p. Albrecht Zdeněk K. z S., bratr p. Vojtěcha Vácaby to sem bylo ,dodáno. A tu se jí vidělo najslušněji
lava, měl a držel, s tím doložením, neuchoval-li by jeho
dodatI, aby ta vec byla od práva ohledána ze se ona
P. B. dříve od smrti, nežli jí paní Johannu z Losu m. j.
nemá o nic s ní Slíditi ani o ní co mluviti.' Nd sama
tehdy ,ten dlull má na ni paní Johannu i také pannu Lid:
k lidem chodila a prosila, aby jí to vráceno bvlo a přímIll! ShIZskol!, dceru jeho p. Zikmunda se paní Annou
oznamovala, proc to u sebe chová. a sal~~a lto rozz Dubu, předešlou manželkou jeho, zplozenou, phpad..
~
j na ~.j .Yinu Yz~~ádťí: jezto jí o'na nic poyjnna
nout!.
11em, a to coz Jest polozlla, v moc V. Mtí dala a o to
25. 1605, 16. února. Tamtéž f. 335, Jakoz jest
by ráda pokoj měla.
uroz. p. Zikmund Sluzský z Chlumu, přeckav z obzvláštní
Proti tomu Dorola mlm'ila: Poněvadz loho váčku
milos~i boží jak paní Johannu z Losu, manželku, tak pans takov}~mi věcmi sem podala) ze sú ty věci v taJn váčku
nu Lldmllu,. dceru svou, živobytím, oznámil. ze týž dům
byly, m~la, to obvé~ti, ale toho neučinila, než lak, jakž
dal paní AlZbětě Sluzské z Ychynic a z Te'tova nynější
Jest p~vedl~o,. maJ1c k ní zhí vůli, tím jí křivditi chtěla
paní manželce své milé - .
'
na JeJI povestl.
'" 1628, 7. dubna. Tamtiž. Uroz. paní Alžběta
. ,v 1:u p. pu!pnitr a páni vypovídají, Poněvadž z těch
Sluzská ze Ychynic a z Tetova postoupila dům svůj s\ed~ov, kle rez Dorota vede, toho se nenachází, aby ona
uroz. paní Sobině Střelové roz. z Vchynic a z Tetova na
Katenna co mluv}!a, jezto v by jí Dorotě pro to nápravlÍ
C~rhenicích Jla místě a k ruce uroz. p. Vilíma Voldřicha
byla: nez tak, jakz jcst vácek nalezla, její svěd
Str,ely z Rokyc, syna a sirotka jejího let nemajícího, jaDorolll11, praví, že jej hned ukázala. a lak o ní
kozto ,mocné otcovské porucníci, však na takový zpusob,
.
lo domnění býti nemuož~ aÍJy ona co na její
pokudz by P. B. p. VIlíma Vo!dřicha bez dědicův z toDOlOtmu ,lehkost .:uHa do toho vácku klásti, i z té pří
hoto sveta povolati ráčil, aby týž dům na uroz. p. Rutou zalobou Jl povinna není. Act. feL IlI. ante Nativ.
dolfa Střelu, bratra vlastního jeho p. Vilíma Voldřicha.
lvI.
připadl.
,17. 1543, 15. února. Rukop. c. 2111 I 353. Jakub
Kocka k. d. meZI domy J!říka Kohouta a Petra vinopale
od Doroty Klimentové "c 1 \'2 C a V k. gr. pr. Act fer.
post Valentinum.
Číslo pop. 222.
,
v
18. 1551, 29. října. Rukop. č. 2111 f. 254. Takub
h.ocka z Kocnštejna, lrofrychtér království Českého -vzdal
(Hockův, Koldicovský, Mičánovský dům.)
duom svnoj ležící mezi domy Jiříka Kohouta a P~tra vin?p~le uroz. pp. Janovi a Jiříkovi, bratřím vlastním a ne1. . 1512, 15. listopadu. RullOp. č. 1208 f. 112.
dllnym Jablonským z Jabloně. A p. purgmistr a páni toMatěj vmopal stoje osobně před pány v radě z své dobré
hoto o~~vzdá~í na ten zpuosob jemu p. Janovi a p. Jiří
a. svobodné ruole duom svuoj, kterýž jest svobodný kOllkOVI p'ltl ~ácí, že jsú připověděli všecky berně a popll od, pan.le D~roty z !f0fu a od též paní Doroty dckami
platky 1 porádky, buď to k obci neb k osadě. činiti a
zemsk~m'. Jej md, Jakoz ten zápis to šíře a plnějie v sobě
zachovávati. Act. fer. V. post Simo et Jude.
.
z~vlera a ukaZUje, ten tajl. duom poddal jest a mocí zá19. 1557., 2. června. Tamtéž f. 384. Jan Jablonský
pISU tohoto poddává pod šos a právo a povinnost měsckú
kOllpI\ POlOVICI 'domu od p.Jiříka, bratra s\'ého. za sto k.
?erně lIa týž duom věcně a budúcně jest uvedl XY
.
gr. c.· Act. fer. HlI. post Asc. d.
C., ~de:úž on Matěj, dědicové a budúcí jeho přisedieti a
20 .. 1566, 8. července. Rukop. č. 2118 f. 134. Jan
pOVlI1~l ,tou berní k vobci budou, jí platiec, dávajíc tak,
{~blonsky, z Jablon~é. ,;zdal duom svuoj mezi domy Jijako jl~l1 sousedé a ~ t01l1 témž právě, jakož se je v ně
nka penalského a I' ojtecha Krásy obostranně leUCÍ paní
p~dvohl 1 poddal, Jednomu každému ten ducm má proAnnc Jablonské z Nežetic, manželce své. Ac!. fer. ll. post
davat1, Jeho pos~upovati a k svobodě prvnie jeho žádným
Joan. Hussii.
právem a;l1 ~byce~~:n nav~acova5.i. A p. purgmistr a páni
21. 15$32, 28. června. Rukop. č. 2112 f. 129. Uroz.
to sou ou neho pnjal! a Jemu zlVnosti dopustili jeho za
paní Anna Cejková z Nežetic, někdy uroz. p. Jana Ja.
souseda k sobě přijavše, a práva též jemu př~jí' a jeho
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opatrovati ráčie, jako jiného st:?I~soused~ svého., A v o~
Matěj též v zápisu tomto Katenne, .ma~zelce sve, de dl
c6m i budúcím svým to též p:ávo, Jakz )est ,ve dCk~ci~
zapsáno, tiemto zápisem zapisuJe. Kteréhoz~o zaplsu vyp"
tuto pod tiemto zápisem slovo od slova znI taktO.
V větších zápisných Václava
Hyndráka K VIII.
Dorota z Hofu přiznala se před ~řední~y Praž~kými,
že jest dlužna p61druhého sta k. gr. c. i\I~IeJ~vI vI';.opalovi. měštěnínu města Pražského, a Katenne, manzelce
jeh; a jich dědic6m a budúcím. V kterémžto ~:uh~, Ihned
. .lemu d omu sve'h o svO b o..
dného ' kter)'z
postúplla
v leZl v St.
M. Pr. p;'oti klášteru sv. Anny, recený Boc~uov duom,
i se vším okrskem a svobodou i příslušemtvlm toho domu tak a v témž plném právě, jakož Jí dcky I s tou
správú od Jana z Klinštejna a témuž, J~novi ~d, Tlemy
z Koldic plněji svědčí, ke jmění, drzem, proda~" .vza~ta'nI'p
a s
uVcI'nění
vem,, z a
a , J'ako z svého vlastmeho dedlcneho
d'l
a svobodného, Zádného práva sobě k tomu do;nu. a e nepozuostavujie. Stalo se v s:ředu před, svv., Bon~fa~:l~' XII
Stalo se v pondělí pred sv. Alzbetu I. ."
.
2. 1522, ll. srpna. Rukop. č. 2153,..(. ?O . .V t~
při mezi Petrem vinopalem a Klimentem kozlsm~em Jakoz
týž Petr viní Klimenta, kterak okna d? do~.u Jeho a na
dvuor jeho má, že těmi okny překážku. Jemu c::lle I ~,du~:n
se pokoušejí žebříky dolu ov spouštějíce a jmé pn~one
clilie že;e' v tom nebezpečnosti obává, neb on cel?~
maje: ti nynie na ten čas jsú ~ něho a, snad š~?du ,UCIníce,' mohli by preč odjíti. Zádaje pa~uov ~redmk~o
v tom za opatřenie. K tomu také na druhem svem dvor~,
kdez se jemu vidie, že by jeho zeď byla, ~e chce k me
přístřešek udělati pro ochranu dříví" aby Je~u }oho ráčili příti. Proti tomu Kliment praví, ze ~em Já ,tech .?k.e~
nezamyslil, ale že sú tak prve byla, ~ pre~.ko,v,:. m~JI JSU
.. h UZlva l'I. Ne zv abych J'á překážku
Jemu
měl,
J1C
,.
.
, Jmu elllltI
v
rYk
toho není. Než že se jest pnhodll0, z~ tam zem lC a
' potom nuož a my toho dosáhnutI nemohúce a
,
' k ll'
upa dl a,
dy' nás Petrová do domu pustiti nechtela, nez to so e,
Jc
z , b"l d c ,v
kdy'
cOž tam padlo, pobrala. A což se ze rl cu ocyce,
z
smp klíče v komoře zamkli, ~d!ž srn,: .z ~rosby do vdomu
puštěni býti nemohli, tu sme Je) spustIlI, Jemu, bez skody,
chtíce týchž klíčuo dosáhnúti. Také .kterú c,~leď m~m,
čehož se od nich obává, že ti t,akoví neJsou, amz takovych
chovám, než mám já pacholky dobré. ,
v
v
Pp. úředníci - vypovídají: Ponevadz táz okna na
dvuor Petruov z domu Klimentova od starodávna vysazena
byla jsú vždycky v užívání předku ov Klimentových b:z
překážky obyvateluov a dri!teluov .domu Petro~a, ale. ze
v okně světničném, pokudz se VIdle a na~éz~, by.l Jest
, d 'asy kříž udělany' ježto nynie za drzeme Khmenpre c
,
.
l' á b
tova již jeho není, protož jemu KlimentovI se na. ez , ~ y
"V
do
toho
okna
zase
udělal
bez
pro
dleme
a tech
k
t
en nzjakž od starodávna, tak užív:,
I p:e
' k a~.
"k y, b u ď ľť
oken,
,;e m
neb házeniem do dvora Petrova zádne necme., Coz ~e
pak přístřešku dotýče, kte~ýž o~ Pe~;: n~ dru~em dvor;,
sobě pro potřebu přistavitl mime pn zdl a s:,sle?h KI;'ll to on Petr učiniti muože. Act. dle Tlburcn.
men t ovyc ,
19 (S 'd '
3. 1:)25.
Rulwp. č. 1047
~
ve ;>m;
mezi Dorotú, manželkú Klimenta kozismka, a K~te:mu
"
lk')
Alžběta , manželka Jiřťka
"nopa
u.
. vinopale,
v · ,svedcIla:
lk
tu mnoho dobrých , když Jest Katenna
1 l'ď
Byo
I I
d " vlllopa. at
rozpravěla, že jest ~alezla ~ěš~c súse y ~vy a "ze Jes
v něm bylo mnoho cáruov dlvnaJc~. - , Ma~~alend, manželka Jiříka mydláře: Přivolala me k. tem c~r~om Kal~
řina vinopalka i dala 'mi měšček malaJ s p:nezl,. abych Je
přečtla. I bylo jich za III alb. malých penez a Jeden peVf

l,

.
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níz. Pak tak pověděla, že jsou čáry a jsou so~sedy mé.
Ale já nevím, jaký jsú byly. - M~:ta, v.dova nekd! Martina Ruoženého: Praví!a mi Kat:nna v;'lll,opalka, :~v sme
našli jakýs váček a ze jest v nem naky vosk, knzky a
vlasy a třepečky ňáký.

4. 1527, 12. října. Rukop: č. 2142 f· lv~ 3. (Kšaft
Kateřiny vinopalky.) My pU,rgmlstr . a rad~ me;,ta P:ahy

známo činieme - že jest pred námI polozen ksaft ne~d!
Kateřiny, Petra vinopale manželKy, ,'úsedy, našle, po JeJI
smrti zavřený - kterýžto v-:- otev;í~ a Tcte.n }úto J:st
v sobě drZe! a zavieral, drZl a zavlra: v
Jmeno boz~e
amen. Já Kateřina, Petra vinopale manzelka z domu nekdy Mičánova na rohu ležíc~ p:oti k~áškru sV'v~nny, vyvsemI,
kde. z cten
nebo
ZI~,
.~
v
-'.
• ...
'á \i"am t'le mto listem obecne prede
čtúce slyšán bude, že znarnenajlC vek st~;osl1 sv.': I ta~;
na své~ zdraví nedostatek a újmu ~ .naJI~' rozhcné pnhody v tomto světě, protož s dobrym ,?ym rozmysle~
dravú pamětí chtíci se toho uvarovatI, abych nesnáZI
aa souduov
z
,
o
I'
. h O bozs
' H'e
o statek
po mne, zusta
y, Z d aru Je
milosti mně puojčený, mezi svrchupsaný~ pe;rem" ma~
zelem mým, i tudíž přátely a p~íbuzn~ml myI';I ~?ozu
stavila, toto mé poslednie porucenstvI, a konecny umy~1
vuole mé o témz statku mém o všem r~dím ~ zpuosob,ulI
obyčejem takovýmto: Takže duom svuoJ, v nemz ~ydhm,
řečený Mičánovský, výšdotčený a k tomu též dru~y du~m
Bonušuov na mostku ležící i s krámem, hotove pemz,:
všecky a podle toho i jiný ve~ken s:ate~ ,SVUO] movlty
i nemovitÝ, kdd by ten a na cemkoh zaleze! .aneb kterým a kt~rakým koli jménem muož a mohl b? .Jmenová~:
nalezen i optán býti, nic ovš,:m nevY:'l1enuJí~" otka,zuJI
a mocně po své smrti poroucím a .da;á;n V)~Š ~sanen,;~
Pelrovi. manželu mému milému, ke )m;n," drzem, Pv~ZI
vání a 'k dědičnému vládnutí i ku ~cllle~I s tJe,m, se VSlrr;,
jakožto s jeho vlastním, když a coz se Jem~ lIbl nebo ,1Ibiti bude. a to bez všelikých a každých lIdI otporu a vselijaké př~kážky.

'e

Při tom tato vuole jest má konečná a tomu chci,
aby svrchnpsuný Petr, manžel muoj ~ilý, z t?ho statku
všeho mnú jemu odkázaného, byl pov:n;n vyaatl, a skuv v vy dal po mé smrti osobám i tudlez .k záduŠlm
t ecne
,
J tuto
jmenovaným, a to beze vší otpornosti: NaJprve p. anOVI
Karbanovi od M. B. Sněžné X k. a k tomu, s poste~ šatuov dobrých i s povlakami a čtyry prosteradla; Item
Dorotě téhož p. Jana manželce, též deset kop a. k tom~
blány ~odbříškové novější kratší, klok harasovy, ,~ukm
hřebíčkovú vlaského sukna a šlojíř. Item Marty Men:.lk.o:~
dětem. kteréž nyní má, deset kop a Alžbětě, dce;-I Jej:,
zV láště nad to pláštiek černý neb~žky Doroty:, me kr~J
čové Z domu Pruochoditého. Il. detem pern!~arky z Zv~
lezné ul. u beránkuov pět k., it. Dorotě FUClkové dcerI,
a <estřenici mé od fortny u Králova dvora, patnácte k. a
ty" aby jie pomalu vydával, když by jejie ~othbu uznal
.. ,v ic' a k tomu dvě peřině po puol ctvrtle puole,
a JlilUC n ,
.
v
bl
cl
polštář, podušku, blány podbříŠkové. delšle, ~~ { l i po šitú podbříšky a šlojíř. H. TomáŠOVI do Stnbra, ,nebo
Stěpána, bratra mého, synu, X k., lt. do Betlem~ :- ,k.,
k sv. Jiljí též X k., k sv. Jindřichu V k., k sv. Stepanu
do zdi X k. a k sv. Havlu V k. Item dOv.~pltáluo: k
Pavlu za bránu Poříčskú a k sv. BartolomeJ! pod. S~ovan)
o XV kopách. ll. do Stříbra města k fare vehke Vv,k.
~ na předměstí k sv. Mikuláši též V k. A to ~Orouclm
p. bakaláři. měštěnínu tvéhož města Stříbra, ktery Jest poručníkem dětem nebo Stěpána, bratra mého, aby on ty
penieze oboje při týchž záduších spravil iv t~k? Tomáška
opatřil. It. Dorotě odtudž z Stříbra, neb Stepana, bratra

sv;
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mého, manzelce, klok sukna vlaského a toho aby nedávala
dceři své Kateřině, neb mne nechtěla poslúchati,
Item svrchupsaného Petra, manžela mého. sestře
XV k. a k tomu sukni fianderskú lvové barvv dva kožíšky, blány králíkové a šlojíř. Item faráři ny~ějšímu sv,
Jilskému dvě kopě a dvíma kněžím tu u sv'. Jiljí, tél. nynějším, po puol kopě, vše a všudy na míšenský groš počítajíc. Při tom pak dále též oznamuji a ta vuole jest má
konecná i tomu také chci, aby týž Petr, manžel muoj
milý, ihned po mé smrti sukna a plátna za pětmezdcítma
kop míšo nakoupil a mezi chudé potřebné i nuzné lidi,
kdež by se jemu za nejužitecnější vidělo a zdálo, rozdal,
IIII lázně chudým ztopiti kázal a k tomu IX k. m. buď
na skutky milosrdné anebo na obědy chudým lidem vynaloZil a obrátil, tak aby té vší sumy svrchu odkázané
bylo dvě stě k. m., tak jakž jest vuole má poslední, a
to za mú a předkuov mých duše. Kdež jemu toho docela i úplně věřím, že pamatuje na své dobré svědomie,
ze jse při tom všem věrně a právě zachová a jedné každé
osobě i tudiež k zádušním, coz jsem komu koli co odkázala a dáti, jakž výš dotčeno jest, kázala, beze všie
otpornosti i všelijakého zadrhovánie vydá, jináče toho
nečině, a to pro uvarovánie pomsty od P. B. všemobúcího. Naposledy' pak oznamuji, ze jsem se dožádala slovutného p. Martina Helma z konšeluov přísežných, a uroz.
vladyky p. Oldřicha z Prostiboře, kancléi'e Prazskébo, ze
tento k,šaft a poslední vuoli tuto mlÍ přtslyšeyše jej jSlÍ
k zádosti mé sekrety svými pro lepší toho jistotu zapečetili v středu u vigiljí hodu slavného Na nebe vzetie
blahoslavené P. M. 1. b. tisícieho pětistého sedmmezcítmého.
Kterýžto kšaft my nadepsaní purgmistr a rada _
jsme - stvrdili - a na stvrzenie pečeť menší města našeho - dali jsme a rozkázali jsme přivěsiti k tomuto listu
v sobotu po sv. Diriši léta, ut supra.
5. 1550, 5. srpna. Rukop. č. 211Z f 212. Petr vinopal oznámil: Jakož má duom ležíCÍ na rohu pruochoditý vedle domu p. Jablonského, ze k témuž domu
připustil jest Kateřinu, manželku svÚ. Act. fer. III. ante
Transfigur d.
6. 1560, 24. dubna. Tamtéž f. 450. Vojtěch Krása
k. d. na rohu od Kateřiny vinopalky za 250 k. gr. č. Act.
postridie Georgii.
7. 1563.
Rulwp. č. 2118 f 55. Vojtěch Krása
vzdal dUOlll svuoj ležící na rohu vedle domu p. Jana J ablonského Martinovi, synu svému. Act. postridie Petri
vincti.
8. lé69, 2. srpna. Tamtéž f 213. Uroz. rytíř p.
Adam Muchek z Bukova a na Pičíně, cís. rada a hejtman
kraje Podbrdského, k. duom vedle domu p. Jana Jablonského, proti domu Tomáše Zmrzlíka ob uličku, od Mar.
Act,
tina, někdy Vojtěcha Krásy syna, za 250 k. gr.
die Scholastieae.
9. 1570, 20. prosince. Tamtéž. Uroz. ryt. p .
Adam Muchek z Bukova oznámil, že připustil jest uroz.
paní Johanku z Dláždan na PiCíně, ma1lželku svou k zápisu domu svého. Act. iu vig. Thomae.
10. '1579, 19. ledna. Rukop. č. 2112 f. 44. Uroz.
paní Dorota Hrzanová z Ocelovic a na Housce koupila
dum proti klášteru sv. Anny naproti od p. Viléma Much.
ka z Bukova za 450 k. gr. č. Act. pridie Fab. et Sebast.
* 1624, 23. srpna. Rukop. č. 2148 {. 144. Uroz.
paní A1Zběta Hrzanka roz. z Dubé společně s p, Petrem
Payerem, spoluradním, přednesli: Jakož jsou před rokem
v létu 1623 pátého dne m. Junii vejchoze sobě vyžádali,
O čemž povolení dosáhše, aby v té uličce mezi domy ur,
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paní Alžběty H. a p. Petrem Payrem pro zachování a
zdržení těch zdí obouch domuv, kteréž do té uličky v rohu
právě velmi hrubě se nachýlily, dva rampouchy do těch
zdí obouch domuv paty zasaditi a přes uličku překlenouti
udělati dá~i mohli, coz jsou podle téhož dovolení postaviti dali. Ze pak to tehdáž k zapsání a poznamenání svému nepřišlo, žádali pánuv, aby to shlídnouce předešlého
dovolení jim zápisem ujistiti poručiti ráčili.

V Liliové ulici.
Číslo pop. 180b,
(Dum Kostský.)
1, 1441, 18. března. Rukop. č. 90 f. 64. Nicolaus
brasealor, successor Nernluwe, et Elsska e. d. olim dictam
Koscký si tam inter domos Johannis Hněvivý ex una et
d. Boczkonis parte ex a!tera erga famosum Zdenkonem
de Czietowa pro XlIII s. gr. Act. sabbato ante Oculi.
2. 1452, 26. ledna. Tamtéž f 215. Elsska, ohm
relicta Nemluwe braseatoris, et iam conthoralis Cristophori,
similiter braseatoris, e. illud omne ius, quod in et super
domo Kostský dicta, sita inter domos d. Georgii de Cunslat ex una et Thobie de Plzna parte ex altera, ad Do.
rotheam, relictam Andree, notarii minorum tabularum tel"
restrium, pertinebat, erga predictam Dorotheam pro certa
pecunie summa. Act. fer. lIlI. post Convers. S. Pauli.
3. 1452, 26, ledna. Tallztiž. Famosus Hermannus de Zhorzecz e. d. erga EIsskam, conthoralem Cristophori braseatoris, pro XXX s. gr. Ad. eod. die.
4. 1453, 1. srpna. Rukop. č. 993 f. 154. My purgmistr a rada St. M. Pr. známo činíme tiemto listem obecně prede všemi, kdd a pi'ed nimiž čten neboli čtúce
slyšán bude, že vstúpiI před nás do plné rady slovutný
panoše Heřman Sirotek ze Zhořce, kterýz duom v městě
našem ležící mezi domem urozeného pána pa~a Jiříka
z Kunštátu a z Poděbrad, správce královstyie Ceského,
z jedné a domem Thobiášovým z Plzně z strany druhé,
ježto slul někdy i slove duom Kostský, od El.sky, někdy
Nemluvovy, ale již Křištofovovy manželky, kúpil i zaplatil
Lest a tíž manželé jej v knihách města našeho měli stÍ od
Cečovce řádně, a pokázal nám listy celé a neporušené
i také v ničemž nepomatené urozeného pána pana Mikuláše, někdy Zajiece z Hazmburkll. a z Kosti. téhož domu
dědice, a panie Žofky, jeho manželky, s visu'tými jich i jiných dobrých lidí na svědomie pečetmi a drnhý list páně
Januóv staršieho z Michalovic a páně Januov Kruplatuov,
syna jeho odtudž, i jich také i jich dobrých lidí na svě
domie pečetmi visutými, kterýmižto listy duom svrchupsaný urozenému pánu panu Henrichovi z Elstrberka
i tomu, jenž by ty listy s jeho volí měl se vším právem
jich, dán jest. Podle toho zpravuje nás, že Ciečovec napřed jmenovaný měl ten duom ve dskach zemských sobě
zapsán od pana Henricha výš psaného a že z staradávna
svobodný jest ode všech pořaduov městských a že vždycky jest zemskými dskami jakožto svobodný tvrzen býval,
žádaje toho se vší pilností i proše, aby ten duom k dřev
nie svobodě své a k tomu právu, v němžto z staradávm,
lezal jest i leží, byl naYrácen. Protož my nadepsaní purgmistr a rada Star, M. Pro listy nahoře dotčené pilně
ohlédavše i toho, kterak duom častopsaný ve dskách zemskich z staradáma pánóm Kostským leží, i také toho,
kterak od pana Henricha z Elstrberka po listech nahoře
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svobodě navrátili Bme i navracuje;n a té svob~,dy p,:tvrdi~i
dotčených Ciečovcovi týmiž dskami zapsán jest, po ~,vú
sme i tohoto listu mocí potvrzu]em serostuJlce, Jej J:Ier.
konšelech spolupřísežných naši?h v z p~né rad! n.a ;Oy k 1J','amana, jeho dědice a budúcie domu castopsaneho Kostdu zemskému vysazených konecne dosedše, Jedme ze ~le:
ského dditele i fen duom všech pomuocek, prací, úplatčovec desk v tom zemských v ty easy pro války rozh~ne
kuov, pomocí, paraduov a jiných . obtiež~Jlí m~stských,
a búře v zemi strhlé požíti nemoha man~elóm !,apr:~ .
kterýmiž bv kolí to jmény mohlo Jmenovano by tl nymc
praveným knihami našimi byl zapsal, ku pn?"l~ve a z~- i
i v casy bu'dúcie. ::;[a potvrzenie i budúci. pamět toho Pv~
dosti pana správce svrchupsanéllO i také lm py!lne a snazče( města našeho menší kázali sme k llstu tomuto pnné prosbě Heřmana Sirotka, téhož domu drz:tele, s dověsiti dobrovolně. Jenl. jest dán leta :JC padesátého tře·
brým rozmyslem a svědomím i .volí o.bce na!le ~uomv::
tieho v středu den sv. Petra z okov vyvedeme.
Kostský, o niemzto svrchu zmlenka Jest, temuz He~ ,
Spojeno s číslem 222a.
noví a jeho dědicóm i budúcím k dřevnie a starodavne

XXVII.
Husova

třída.

(Ulice zlaf1iická, l1ožířsliá, malá Jesuitshd.)
Číslo pop. 230a.

(Dum Kokyslovský,? zlatého jabl~a.)~. __
1437. Rukop. c. 2099
448. Post'i tldll,
Mathias, natus olím Hermanni Popl, ImpetIverat Gre~o
rium Jimram cultellatorem pro domo, in qua resldet, ~lt~
in platea aurifabrorum in aeie penes domum JohannlS ~ICtI
Zajieček ex opp08ito domus dict.e ad claves, ').uo Jure !
eandem domum sibi occuparet, Jlmram respond:t, quod
eandem domum emit. Tandem domini pronuncclaverunt.
si ipse Mathias intendit habere eandem domum, quod pre·
fato Gregorio persolvat.
2. 1454, 28. srpna. Rukop. é. 2105 f. 24. Johan·
nes Kokysl et Zuzana e. d. sitam. ID platea aunfabrorum
penes domum Johannis Zajieczkoms et rehcte Rzehorzkonis erga Annam, relictam Gregom .c~1telhfabn, pIO
XLVIII s. gr. Act. fer. Hll. die AugustlDl.
3 ... 1456, 25. srpna. R1Ilwp.. Č. 2119 f. HS. (Kšaft
.
.
JaAnna
Anny Rehořo;;-é).
Ve jméno b OZleya~en.
,
' vdova
••
o 'nebožci Rehořovi někdy nOZlen zuostal~, vyznavan;
~emto listem oc že - všeckeren statek muoJ .- po, ~e
mrti mocně - otdávám slovutnému Václavovl z Svetrc,
~ratranu mému milému - . Pot0!il pak témuž, V~clavovI
._ porúčiem - aby Petrovi a SImonovl z Noveho M.,
bratřím mým, vydal každému po XlIII k. gr. - . Datum
fer. Hll, post Bartholomei.
4. 1470, ll. února. Ta1Jlte~ J. PS. ,(Ve jméno božie amen. Já Anna Crlíkova, podruhyne u, Jana
nožieře řečeného Kokysl bydlejície, vy~návál1l
ze.
těch L k, gr., kt~réž mi Mikuláš barvler za, duo~ muo),
ježto někdy slul Saduov v Nov. M. Pr., datl n;a - otdávám Zuzanně, nadepsaného Jana Kokysla. manzelce, hospodyni mé - . Act. dominico ante V~lentIDl.
5. 1480, 17. července. Rukop. c. 2106 r. 61. Ma·
chek cultellator et Katherina e. d. lil aCle penes domum
Pauli Zajieček aput Johannem Kokysl cullellatorem pro
LXV s. gr. Act. fer. II. ante Ar.~olphi.
.
6. 1480. 23, srpna. Ta1Jltez f. 63. GeorgIu~ culte!lifaber et Magdalena e. d. aput Machconem cul.telhfabrulll
IIII s gr Act. in vig, s. Bartbololller.
pro LXX
.'
.
n-6 D
..
7. 1495, 17. ledna. Rulwp ..c. 2101 j . ! .
omlm
considerantes, quod domus Kathenne et ~nn:" orphanorum olím Georgii cultellatoris, Kokyslovsky dlcta desola-

!-

1.

.v

batur. mandaverunt, eandem domum Duchconi. pellifici
et Dorothee, conthorali ipsius et p;enomrn~torum
orphanorum matri, pro C s. gr. vendere. ;',1 Act.\. dle Anthonii.
8. 1499, 4. března. Tamtliž J. 162; Johannes Hrozen et Ursula e. d. dictam Kokyslovsky penes domum
Pauli Stahlavec et J ohannis Laurini a Duch~one pelhfice
dieto Kapalín pro CX s. gr. pl'. Act. dle Traslat. s.

vitric~

'Wenc.
85 G
.
9. 1511, 27. září. Rukop. č. 2108 J. .' eorglUs
sutor dictus KoHnek et Katherina e. d. aC1alem . penes
domum olim Stahlavconis et domum Johanms CecI a Johanne dicto Hrozen pro CXXX s. gr. pro Act. sabbato
in vig. s. Vi' enc.
10. 1518, Hl. dubna, Rukop. č. 2141 f. 230. Staly
jsú se SlllllÍVy svatební k sv. mavnželstv~, meZI Jya,kube~ ,kOláčníkem a Annú, sluzebnicí nekdy Jmka Konnka se, ce.
_ Stalo se fer. II. ante Georgii.
_
11. 1521, 19. brezna. Rnkop. c. 5~4.[! f.U. ~.tala
se smhíva svatební k s\'. manželství meZI J!nkem Konenkem ševcem a pannú Žofií, dcerú ~o nebo HaškOVI poostahí - . Act. lel'. IlI. post Gedrudls.
12. 1544, lL srpna. Rukop. Č. 211i./ 40. Jan
Tlačil vačkář a Kateřina k. d. na rohu me%! domy Jana
Dunáčka a Linharta flašnéře od Jiříka Kořínka za CC k,
gr. c. Ad. fer. II. post Laurentíum..
v
13. 1550, 3. března. Rulwp. c. 2142 f. Z 5. (K,saft
Jiříka Kořínka,) My purgmistr a rada St. M. v
zll,:>mo
činíme, kterak Jiřík Kořínek, obY,vatel \' mest.e nasem,
,. '1 k"s
ft -a
ve ·
čtvrtek po sv. Slm. a/" JUdOVI!.
1549
Uell1l
'; v , /
•
v
_ takže - statek svuoj movitý - dáva Stepanovl, nekdv Vavřince Kořínka, bratra svého, synn. - Stalo se
v pondělí před Přenes. sv. Václava 1. 1550.
.
14. 1570, 16. března. Rulcop. č. 2118 J. 246; MIkubš Smolík a Johanka k. d. na ro?u v,edl:,. M!C~lala
. ,vod KaterViny , vdov"/ po Janovl ., vackán,
a Evy,
meClre
,
d
dcery její, i na místě Lidmily let ,nemajlCl a A~ny, ~ ~a
vého ror,umu nepoZívající, dcer JeJÍ, s povolemm p,anuv,.
poněvadž pro dobré sirotCi t? býti se uznalo, za pet set
k gr. č. Act. postridie Longlm...
.
15. 1573, 8. ledna. Tamtez f. 328, Petr Rlger zlatník a Anna k. d, od Mikuláše Smolíka za 465 k. gr. č.
Act. fer. V. post Trium regum.,
16. 1574, 8. listopadu. 7amtez J. 385 .. Jarosl~v
z Mutěnína, toho času cís. rychtář, kOUpil JanovI z Mutcnína. synu svému, a Anně m. j., moci .vŠak on Ja:os~av,
sobě' k změnění tohoto zápisu pozuostavIv, duom narozill
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od Petra Rygera za 400 k. gr. č. Act. ler. II. post Leo- , s přelozenými střeškami aksamítovými, husárek zelený
nardum.
. s střeškou aksamítovou, dva klobouky mužsky' tykytový
17. 1583, 23. května. Rukop, č. 2112 f. 149. Berhedbávím po svrchu štepovaný, biryt aksamítový, klobounart Berner a Judy! k. d. od Jarosla\a z Mutěnína za
ček tykytový dětínský, 8 čepic tykytových kožichem pod500 k. gr. Č. Act. fer. II. post Ascens, Chr. (Pohledávku
šitých, cepice al;samítová laloky podšitá, čepice kanava·
na domě měl zde Pavel st. Škrafer z Normberka, který
čová spratky černými podšitá.
pro neplacení byl i domu zmocněn.)
\' druhém krámě, z prvního .krámu do něho jdouc:
18. 1594, 10. února. Ruliop. č. 1173 f. 253. (Po93 kloboukuv mužských všelijakých s streškami širokými
zustatek Bernarta Werner~;) Ve čtvrtek po sv. Dorotě
a ouzkými, též s šmuky, vše podšitých, 10 husárkuv nestalo se k žádosti Pavla Skrafera poznamenání svrškuv
podšitých, II kloboukuv nepodšitých, dva klobouky brunBernharta Wernera: Pi'edně dum u zlatého jablka, v němz
švický podšitý, biryt aksamítovy', čepice aksamítová, 6
se jest toto našlo: V světnici: Mis cínových 34, umýkarkulí aksamítových s šmelcem, 4 kloboučky panenský
vadla 3, z nichž jedno s almarou dřevěnou, měděnice.
tykytový, 14 fedrpyšluv, šmuk hedbávný ceneny' zlatem
konvic 52, svícnuv cínových a mosazných 13, moždíře 4:
protažený, 25 kloboukův ženských harasových, dvě karstříkačky mosazný 2, klobouky cínov)' na alambyky 2,
kule aksamítové nedodělané s šmelcem, šorc aksamítový
rohy jelení velký dvoje, lůžka pod nebesy dvě s firhanky
šmelcový. 4 šmuky hedbávný vokrouhlý brunšvicky', če
zelenými, kloboukuv nepodšitých 8, stul, židle jedna, stopička tykytová černá dětinská, prymy sobolový, 3 klolice velká jedna. Před kuchyní: kotlíků" k rybám vaření
bOllCky tykytov)' hišpánský, dva kousky aksamítu černého
12, konvice měděná, pánve měděny' dvě, rožny 4, dršlák
tištěného na prJ'my, kousek aksamítu zeleného tkaného a
1. V I á z ni: škopcek měděný, konvice 3, žejdlík, mandl,
kousek tištěného.
trychtýř plech ov)', štoudve dvě, vana, kotel měděny' velky'
V jedné truhle v zpllosob almary udělané: 17 karv kamnách zadělaný, almara černá a y ní hrnec cínový
kulí aksamítových s šmelcem, biryt aksamítový, biryt kaa škatule též cejnová. V kuchyni: mis cínových 5, talířuv
navačovy', 7 l~lobouklív' mužských s šmuky a stčeškami
9, kuthan mosazný, rošty dva, lucerna plechová, pekáč,
aksamítovými a tykytovJ'mi podšitých.
Před světnicí: stůl, židle jedna, mis hliněných malova20. 1596, 6. listopadu. RitllOp. Č. 2113 f 58. Many'ch 6. V komoře proti též světnici: šrajbtyš vykládaný
tiáš Kratz a Kateřina 1<. d. nárožní u zlatého jablka ře·
velký a v něm ,šaty vinuté) lžic pušpánoyých s stříbrnými
cený vedle domu Jiříka Frydle ležící od Pavla st~ Škra·
držátky 12 a karkule aksamítová. Truhla velká vykládaná
[era z Normberka za 725 k. gr. c., jakž ten dum Skrafer
a v ní pás stříbrný žensky' a šaty zenské. Almara žlutá a
zmocněním měl.
v ní šaty ženské, almara druhá též zlutá menší s šublady,
21. 1604, 26. března. Tamtliž f. 363. Matiáš Kratz,
dvě postele velké pod nebesy s firhaňkem zeleným, trucíS. řezač drahého kamení a služebník, měštěnín St. M.
hlice dvě pěkně vykládané, truhla jiná černá, truhla bílá
Pr., oznámil, že domu svéb o U zlatého jablka nárožního
a truhlice u luže. V téZ l,omoře čekan, šavle, vošlip, ruč
mezi domy Abrahama Morselle zlatníka a Vojtěcha Lizonice dlouhé 2, flaší sklených s cínovými víčky 10, kon·
nic ševce postoupil Abrahamovi Brokovi.
vička kamenná s víčkem cínovým, lměh 44, šlafpelc soui!'
1628, 15. března. Ruhop. č. 2114 f. 374. Jan
kenný popelicemi podšity'.
\Verdemon kupec k. d. od France Broka za 2000 k. gr.
Nahoře pod krovem v jedné komoře luze pod neč., jak to zdědil po bratru svém Abrahamovi,
besy a v druhé komoi'e též luze pod nebesy, slolček a
stolice 2. Dole v síni ve sklepě suchým truhla dlouhá,
soudek vína bílého ceského a hrnce másla 3. V maršt"li
koně 2 s nádobím koňským a VllZ. Krám proti tomuto
sklepu. Co bylo v boudě na rynku od kloboukův, to vše
Číslo pop. 153.
do jednoho sudu velkého jest vundáno, zapečetíno a do
téhoz krámu zavreno.
1. 1470, Hl. června. Rttkop. č. 2119 J. P 8, Ve
275. V outerý po
19. 1594, 9. srpna. Tamtéž
jméno bažie amen. Já Jan Zajieček nozieř, měštěnín St.
Proměnění Kr. P. stalo se poznamenání ostatních věcí
M. Pr., vyznávám tiemto listem DC, že ačkoli z dopuštěnie
šmukýřských v krámě domu zanechany'ch: Předně v sudu
bozieho nemocen jsem oc, takže - duom muoj, v němž
velkém našlo se: 59 klobouku" ienských harasových, 34
bydlíJlJ, kterýž leží mezi domy Jana Kokysle z jedné a
kloboukuv zenských hedbávných, 6 husárlcllv pošitých,
Jana Sar!ata - otkazuji - panie Anně, manielce mé milé
klobouk hišpánský šmelcovan)', klobouk hišpánsky' lyky- chtě tomu, aby Margreta, dcera má i jejie, jie ve
tovy' cervený, klobouk muzský tykytovy' cerný, birytek
všem poslušna byla - také manzelka má aby jie věrně
dětinský aksamitový, husárek aksamítový, 3 klobouky tya právě uCinila, jakožto jejie věrná mátie. Jíežto také po·
kytou podšitý, kloboucek dětinský tykytový ccm)" dva
rúciem - aby po smrti mé na kostel sv. Jiljie vydala
kloboučky dětinský tykytou podšitý, dvě cepice tykytový
1 k. gr., Václavovi, bratranu mému, pláštiek muoj, Lekchlupatým aneb kožichem podšitý, II šmukiív' paučníko·
sovi, bratranll métnu druhému, reverendu mú, a Janě, sevých, 10 šmukuv hedbávn)'ch a šmelco"y'ch, 30 fedrstře mé, s Aničkú, dcerú její, XX k. gr. Act. crastino
pyšItlV.
s. Viti.
\' krámě predním: 5 ldoboukih- zelených brunšviR1Ihop. č. 2106 f. 151. Paulns Za·
2. 1485,
ckých, fl husárkuv podšitých, husárek aksamítový, 6 klojíček.
boukuv černých brunšvických, 30 kloboukl:v všelijakých
3. 1495,
Rukop. č. 2107 f. 76. Paulus Štá.
barev s širokými střeškaml a S šmuky, vše podšity'ch, 5
IIlavec.
kloboukuv ženských černých harasových, klobouček dě
4. 1500.
Tamtéž f 62. Paulus Štáhlavec notinský zelený harasovy', 2 ldoboučky zclený dětinský hed·
mine Anne Zajiečkové.
bávný, 24 kloboukuv mužsky'ch s streškami, oužkami,
5. 1504, 17. července. Rukop. č. 1128 II f. A 3.
s šmuky, tykytou a aksamítem vesměs podšitých, 6 kloKdyž Jiřík J díšek, pergmistr hor viničních, vznesl jest
bouckův hyšpánských tykytovy'clr podšitých, 6 husárkuv , na p. purgmistra a pány, že když jest byla nesnáz mezi
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p. Prokopem Pikhartem av.Pavlem Šta?l~vcem. ? dř~vi~,
sliv! a štěpí, kterd i,est pn st~zce ,~e~l )lch vmlC':ffil, ze
jest on s svými kODsely, ponevadz JSu Jeho z obu st~an
v tom za opatření žádali, mezi stranam} rozsudek udelal ,
takový, že což jest k škodě Pavlovi StahlavcovI od P; !
Prokopa, to dříví aby vy~sekal, a zase coz b!, by l~ k :kode
p. Prokopovi o~ Pavla Stahlavce, aby ~ to tez tak~ v)S~kal.
A to již bylo jIm ukázáno. Ale Pavel ~tahlavec zádal Jbt,
aby jemu na to právo čteno bylo, neměl-l~ by on toho,
což jest na jeho gruntích spravedlivě už~vah. Tu p. ~ur~
mistr a páni - najprve jim právo jsú. cí~t: rozkáza!J, ze
jeden druhému soused nemá š,ěpím st1emh a slunce odjímati; potom ráčili jsú stranám r.ozkázati, aby se podle
rozeznánie pergmistrova zachovalI. Act. fer. lIlI. ante
ArnolphL
.
6. 1513, 3, listopadu. RullOp. c. 1128 I I f. ve 18.
V té při mezi Václavem z Brandýsa a Petr.e?, Dunác~em,
kdež on vinil jeho Petra z toho, že nebozbk. tchán Jeho
odkiizal jemu Vaňkovi a sestře jeho ~ k. gr. c. a ,on Dunáček praví, že o tom nic. neví. ProtI to~u D~.ná,cek .odpíraje pravil, že nebožtík Stah!avec Haft jest ucmll ~ tJem
kšaftem že jemu a jeho manzelce statek jest odkazal a
v tom Haftu jemu Vaňkovi nic nesvědčí - . Tu p. pur~
mistr a páni - slyšíce kšaft"Pavla St~llavce v- VY7~OV1dají: Poněvadž on Petr Dunacek ml,:v.e k sv:dku 'I aelavovu pověděl, že by ř~či ;:>e';1ělmluvltJ Jano~, RY,~ákO"~~
chtě ho za phtele mm, ze je to. snad, mohlO ,byCl, c':,,_
poněvadž se jest to nesešlo, že mc dluze;- v~em, 1 ponevadl; on Dunáček tomu neodepřel, aby reC!. nemluvll a
zmínky s Rybákem že by neměl, i z té při Ciny . aby o~
to zpravil že jest to sám od sebe prav11 a ,;nluvll, chte
a přÍtele míti, a z zádného odkázání Stahlavce am
I1 O Z
.
vl'
v "
kterého Doručení a svěření mimo kšaft, že tec 1 Jemu reCI,
nemluvil~ Když to učiní, má jeho Petra on ,Václav s pokojem nechati. Pakli by té zprávy Petr neucmll, povmen
jemu Vaňkovi pěti kopami gr. Č. bude. Act. fer. V. post
00. SS.
7. 1513.
Rukop. Č. 94 II f. 204. Petr Du:
náček přiznal se, že jest přijal XLlm k. gr. m., kteréz
jemu j;avel Štahlavec, tchán jeho, na JakubOVI KrajSOVl
z Hlohova kšaftem odkázal.
8. 1514,7. prosince. Rukop: Č. 1128 lIf. D 5;, V té
při mezi Janem nožířem .z BrandaJsa a Pet;:em Dun:ckem
jakoz jest on Jan vmIl Jeho Petra z nárgu ctI, ze ~est
jeho Jana nazval zrádcí a zlodějem,v prose, aby}.o ~::.neho
pohza!. Proti tomu Petr pravil" z,e J.~~t ze ;n pncl~ t?
učinil a to že jest mluvil, z Jedne le pncmy.'. z: ho o ~laJ
férnu připravil, druhé, že sa na jeho lunu Jm~,?U na jeho
nádobí brousil a třetí, že jest ho ku právu pnpravoval a
hnal a on ku právu dostáti nechtěl. Proti tomu .Jan mluvil: Jestliže by jemu co vinen byl, že má ,p.ána Jeho: pod
kterýmž přísedí, že mu p~,;d ním práv,bytJ chce, jedmé
aby on naň to provedl, CIm J~, ho nare~l. Z~:e ,k tomu
Dunáček mluvil, ze ho pám ráclte ku pravu pndrzetl zde,
b v on mne chtěl viniti a samého vabych"hled~, J~d: b~
o~ chtěl, a že je mne zase zhanel, lhare presvedcen,e
mně dával a pr avil, že sem se zde za staré rady vypklakal (vyplakal ?).
'''',
v'
v'
Tu p. purgmistr a pám - :rynkajl: POllevadz
obú stranu to jest se shledalo, ze Petr opovrhl pravo,
jeho Jana jest haněl a lan připov~děv j.eho ku právuvo ph
svú jest rozsudku nedocehl, ale. j;ho je~t za~e hand., jakož se k tomu sám přiznal, protoz, pon:v~dz oba JSl; se
proti sobě v tom podlé. práva nezachovalI, jeden druhemu
nápravú povinen není. Vš:k ,po~~vadž ~sú, :~bě tak?v~
věci z hněvu mluvili, ta hanem a JIch dotykam Jlm k ujme
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a poctivosti nejsú a býti ne.mají. ~l~ že sú, se to~o pro;i
poctivosti městské dopustlh, pám Je v svu kazen beru.
Act fer V. post Nicolai.
- . 9 .. 1522 2. srpna. Rukop. č. 1129 f. 348. (Petr
Dunáče k MarŠe z Stračova obstavil a ten stavuňk proadl.) Vedlé toho stavuňku, kdež jest Petr Dunáček ob~tavil Marše z Stračova pravě, že jest jemu dluhu Vll k.
gr. č. povinnovat, rroti to.mu Ma~eš st?je odpíra! a pravil, že jest takového stavunku. nanho uCl,m!l nemel, ~ebo
takovým stavuňkem obstaven jest na .p:avve Hradecke,:, a
z toho že jest nesešlo a tam o t.o jeste ~o~ce ~ :Ul sta
nemá. A že co je dlužen byl, to Jest na temz pra~e polozil a přes to že víc povinno."at nenL A k t~mu ze j,:~t
Dunáček nestál. Tu jest Dunácek mluvll, co jest se pnhodilo jeho porucníku na pr~v~ Hrad:.cké~, ~e jest byl
do vězení vzat a maje na mlste Dunackove statl, loro to
vězení jest ne~ohl. A tak z toho tudy jest sešlo, ze není
tam nic dokonáno.
.
Tu proti tomu Mareš mluvil, .že jest .zde p. vpurgmlstrem a pány rozkázáno, aby?n 1, Dunacek v se~h nedělech porad zbéhlých v Hradcl stalI a o te~ stavunk tam
místo a konec aby vzali. Pak že on Mareš jest ~tál a Dunáček nestál. A poněvadž mu povědíno, nebyl-ll by o to
konec. že mám se zase postaviti, pak že se staví a. ozn~
muje 'v tom že jest ;VIaršem nic nesešlo. K tomu .Dunaček ]iného nic nepověděl, neZ to, že se nepamatujP, by
T'ozkaz zde se staL

- p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž se
jest to skutečně z jich obú řečí nalezlo, ze )est o tento
stavuňk na právě Hradeckém konec se ješte byl nesta~,
a páni se též pamatují, ze jest se rozkaz stal, aby.Dunaček v šesti neděle ch tam do Hradce se vypravll a to
k místu a Je konci aby přivedl. a jestli ze by co Hradeckých právem sešlo a o to by konce byli v ,těch š:sti
nedělech jim neučinili, že jest měl Mare~ zde pravo trp';\J~
ale poněvadž podlé toho rozkazu Dunácek tam na prave
Hradeckém nestál a Mareš stál, z té příčiny lento st~vuĎI~
zde uciněný Dunáček jest ztratil a p. purgmis~r a pám
jej zdvihají. A chce-li oč k němu Mareš dále h!edetJ, právo
~e jemu nezavírá; téi také ,chce-li Len stavurl~ začatý Du:
núček proti Maršovi na právě Hradeckém k mlS tu a k konCI
vésti, též se jemu práyo nezavírá. Act. sabbato post Vmcula Petri.
,
10. 1523, 14. října. Ruhop. č. 2153 f. 114. V te
při mezi Petrem Duňáčkem .a Jiří~;m Kor~;lkem" sc:use dem jeho, jako!: on Petr Vlm Jmka Korenka, ze :lab,
kterýz společně mezi domy jich jest, on. z straDy s:,e od
téhož zlabu škodu trpí a nese, že když casové - json a
prší, jemu na jeho gr~ntiech vo~ouv pře~~žka .se děje. N~
druhtí stranu Jiřík Korének pravl, ze t~ JWI mc n,esc~áz1,
ponevadž soused muoj, žlabvse mnú ,maje, od davl1;ho cas~
strany syé neopatřil a nepnkryl" jezto skrze to, sam sob,;
škodu cinie. A kdež má dymmk. z dom~. s~eho na ,tyz
žlab ze čeleď jeho na žlab vycházejíce, neClste se majICe,
i .l-udy překážku ciní. P~oti tomu on Petr praví, ze z str~ny
sv~ t~ho učiniti nemuoz a přikrýti, leč Zlab, ~~~rýž J:,~t
koupil dřevěný, tam vlože~. b~de, ab! 1 on~ J:nk Korev
nek, krov svuoj k nemu
pnpoJ1l. Kdez pak ze Jemu. .. toho
potfeba nekáze, aby žlab měl býti umlacován, Korének

ln

I

odpírá.
.
• . . v dl v •
Tu pp. úředníci - vyp~;ídaJí:, Ackoll zrete n~ vIděti jest, což sobě Petr obtezuje, ze na gruntJech }~ho
vodou jemu někdy škoda se děj~, al: ~by t~ vmOu JInk~,
souseda jeho. býti mělo aneb tlem JejIch zlatem spolecným scházel~, to se neshledává, poněvadž tak jest ,opatřen, že opravy D)'nie žádné nepotřebUJe. A Jakoz on
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Petr žlab jiný dřevěný koupiv chtěl by, aby v túž společnost na místě žlabu cihelného byl položen, kdež cihla,
když se šetří a opatruje, daleko více jest bezpečnější a
trvalivější nad dřevo, protož on Petr z strany své kdyi
krov svuoj přikryje a k žlabu, kterýž nyní cihelný jest,
připojí, tudy jeho škoda přestane. Než však co se výchozu na ten žlab tiem dymníkem dotýče, to také opa(i'ili má, aby se překážka nedála. Act. fer. 4. ante GalIi.
ll. 1539, 27. srpna. Ruhop. č. 2111 f. 266. Jan
Duňáček a Lidmila k. d. mezi domy Ondřeje malíře a
doktora Kořínka od Tomáše DUĎáčka, bratra svého, za
CX k. gr. č. Act. fer. lIlI. post Bartholom.
12. 1547, 30. dubna. Rukop. č. 2117 f. 107. Michal Svoboda mečíř a Markéta k. d. ležící vedle domu
malíře a Hanuše vačkáře od Jana DUl1áčka za
k. gr. pr. Act sabbato post Vítalis.
1567, 18. listopadu, Rukop. Č. 2136 II f. 56.
Staly jstí se smlúvy svadební k stavu sv. manželství mezi
Ondřejem meČířem na místě Anny, dcery jeho, a Micha.
lem mečířem, měštěnínem St. M. Pr., a to takové, že on
Ondřej dává Annu, dceru svú, k stavu manželskému jemu
Michalovi a po ní věnoval XV k. gr. Č. a vejpravu podle
své možnosti. A proti tomu on Michal obvěni! do dne do
roka LX k. gr. Č. a tak učiní vší sumy věnní LXXV k.
Po dni a po roce jestli že by P. B. všemohúcí jeho Michala mečíře nemocí navštíviti ráčil a kš aft by činil a
v tom manželství dal by jim P. B. dítky, tl' on :\1ichal
má, předně pak Annu, jako věrnú manželku, nad to věno
vejše, potom i dítky s prvnější manželkou splozené opatřiti. A pakli by P. B. jeho Michala bez porízení z tohoto světa pojíti ráčil, tehdy ona Anna má býti rovná a
pravá společnice s obojimi dětmi v tom ve všem statku,
kteréhož by jemu P. B. z požehnání svého popříti rácil.
Act. fer. III. pridie Elisabethae.
14. 1593, 18. června. Ruhop. č. 2205 f. 124. (Kš aft
Michala Pernštorského z Vostrova mečíře.) Ve jméno svaté
a nerozdílné Trojice amen. Já Michal Pernštorský
z Vostrova, měštěnín St. M. P., jsouc věku sešlého a také
častokráte nemocí těžkou od P. B. všemohoucího navštíven bejvaje s dobrým mým rozmyslem toto pořízení
ciním a O - statku mém takto kšaftuji: Předně duom
muoj, v němž bydlím, mezi domy Bernharta VlTernera
šmukýře a Martina Hniličky ševce obostranně ležící, k tomu vinici řečenou Mezihoří v oudoU Košířským vedle vinice p. Jana Hozara též ležící a 8 strychuv míry držící,
lak jakž zápis v knihách úřadu perkmistrovského ukazuje
a se nejde, to oboje jmenované, duom a vinici, po mé smrti
poroucím a mocně dávám Marky tě, Anně, Lidmile a Mandaleně, dcerám mým vlastním nezletilým, a to vše na
rovný díL Kateřině pak, dceři mé páté, do města Ounboště za Václava Kumberského, měštěnína téhož města,
vdané, ty ačkoli sem vejpravu a věno, jakž náleželo, vydal, však z lásky otcovské nad též věno a vejpravu jí
ještě vejš poroučím a odkazuji jedno sto kop míš., koflík stříbrný pozlacený, páteř s stříbrnými zrny, lZíce čtyři
s stříbrnými držátky, plášť soukennej nebožky matky její
a Václavovi Kumberskému, manželu jejímu vejš jmenovanému, kožich šlafpelc liščí, mochejrem povlečenej, což
se vše nejde ve sklepě v truhle velký zelený, plechem
pobitý složené na díle od stříbra do malé truhličky na
nožickách a na znamení klíček při ní mosaznej, to všecko jí Kateřině i s tou truhličkou odkazuji a tím ji statku
mého vybejvám a oděluji, na tom aby přestala a vděčně
to ode mne z lásky přijala. Což jí má ihned po přečtení
tohoto kšaftu mého vydáno býti, kdež se statek muoj inventovati bude, nic však toho jejího do inventáře nekla-
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douce tuto odkázaného. A ona Kateřina to zouplna pnjmouce má a povinna bude z toho ze všeho pp. poruč
níky tuto ode mne ze jména nařízené kvitovati a na nic
se dále nepotahovati. Nad čím nade vším a touto vuolí
mou poslední činím poručníky tyto: slovutné p. Mikuláše
od tří košíkuov, p. Kašpara Kořenského od slonu a paní
Kateřinu Měnovou, manželku p. Karla Měny z Rovin, té
jsouc k nim celé duověrnosti, že oni toto poručenství
k sobě přijmouce dítky mé nezletilé i statek jich tuto
jim ode mne odkázan)i a poručený laskavě pro odplatu
božskou a spravedlnost jeho svatou opatrovati budou, týmž
dítkám nic neubližujíce ani ubližovati v ničemž nedopouštějíce. Jestliže by také při tom který z týchž poruční
kuov prostředkem smrti vyňat byl, tehdy ta jest vůle má,
abych p. purkmistr páni, páni mně laskavě přízniví, k týmž
poručníkuom živým na místě téhož umrlého jiného tak
dobře zachovalého a osedlého naříditi a tak tudy nad dítkami mými, též statkem jich i nad touto vuolí mou poslední ruku ochrannou držeti ráčili. Dále v ty truhle velké
zelené nahoře jmenované plechem pobité najde se jiná
truhlička na nožičkách, na tri spečetěná týmž sekrytem,
jako i tento kšaft muoj jest spečetěný, kteréhož sem za
živobytí mého užíval, a ten na tý truhličce svrchu leží a
klíček od ní zavinutý; kterážto truhlička nemá se otvírati
ani inventovati, nýbrž ihned od pp. poručníkuov má se
donésti k slovutné paní Kateřině k Měnovum, jakožto poručnici vejš psané, slov. p. Karla Měny z Rovin manželce.
Od kterézto truhličky tomu chci, aby p. Mikuláš od košíkuov sekryt muoj zlatý, jímž jest zapečetěna k opatrování a p. Kašpar Kořenský klíček od ní k sobě přijali.
V kteréžto příčině já se paní Kateřině, jakožto poručnici
a nejbližší týmž dítkám mým krevní přítelkyni, nepochybně duověřuji, že tím nic hejbáno ovšem nebude; a
když by též dcery mé nezletilé čtyry nahoře jmenované
k létům dospělým přišly a pp. poručníci to uznali, tehdy
teprva táž truhlička i s tím sekrytem a klíckem aby jim
byla v moc uvedena a tak ta ruka věrná otevřína; však
pp. poručníci nebudou povinni jim jí též truhličky otvírati ani co z ní pro podezření, poněvadž nevědí, co v ní
složeno a spečetěno jest, vykazovati, nibrž často psané
čtyři dcery mé přijmouce touž truhličku s poděkováním
mají se o to samy mezi sebou spravedlivě rovným dílem
rozděliti; což vše, což v též truhličce jest specetěno a
k věrné ruce k schování dáno od písaře přísežného,
kterýž tento Haf! spisoval, na svrchu zevnitř .na cedulce
poznamenáno se nejde pořádně spečetěné. Item všelijaké
svršky, nádobí cínové, mosazné a měděné, šaty vinutý a
pernatý, též chodící šaty mé, tři sudy vína ve sklepě, ře
meslnické nádobí od železa, knihy všeliké a rozličné, sumou všecko, C02 by se v témž domě mém koli našlo a
vyhledalo, stoly, truhly, lože, nic ovšem nevyměnujíc, to
vše týmž dcerám mým čtyřem nezletilým poroučím a
mocně dávám, o to všecko, když by k letuom spravedlivým přišly, aby se rozdělily na rovný díly, a pp. pOruč
níci na ten čas, sklidíce to v jisté místo do vzrostu jich,
bez ublížení a ujmy aby opatrovali. Jestliže by která
z nich, totiž z týchž dcer m)ich nezletilých před dojitím
let svých dospělých prostredkem smrti z tohoto světa vykročila a takového odkazu mého nedočkala, tehdy tomu
chci, aby z lé umrlé na jiné živé pozuostalé vespolek
nápad šel a ony potomně z takového dílu po též mrtvé
aby Kateřině, dceři mé páté z pocátlm psané, do Ounhoště padesáte kop. míšo vydali, však s tou vejminkou:
kdyby též dcery mé čtyry k létuom dospělým a vdání
poctivému přišly a tohoto odkazu mého v uZívání vešly
nebudou jí Kateřině, sestře své, ani těmi 50 kopami ani
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ničímž jiným povinny. Pakli by též dcery mé všecky bez
poručenství zemřely a takového statku svého žádnému nezadaly aneb vo něm nekšaftovaly, tehdy týž statek vše:

cken po nich, tuto jim ode mne odkázaný. aby Pvo smrti
jich všech teprva na Jana Kutnaura, Lidmilu Zdenkovotl
a Kateřinu Měnovou, bratra a sestry vlastni Kutnaurky,
aby plný my právem připadl, z kteréhoZto statku také oni
potomně Stěpánovi nožíři, příteli mému, vedle Stod,oly
bydlícímu, jedno sto kop míšenských aby vyd~l1. Kdez z~
práci nahoře psaným pp. poručníkuo.m odkaz~Jl a po ~e
smrti poroučím: předně p. MikulášovI od košlkuov tesak~
frýdl slove, s kterým sem. sám ~hodíval, t~n ,:by ~obe
při inventování vzal, kterýz se nejde v d:uh~ svetmcl na
stěně; item p. Kašparovi od Slonuov vehke] sschlakffert,
kterýž v též světnici na stěně visí; a paní Kateřině Mě
nový harasový plášť nebožky prvnější manželky mé. Tomu
také chci, aby na též dítky mé malé z statku méh? nakládali a je bez umenšení jich díluov na učení !Jterní
buď jakéžkoli jiné cvičení páni poručníci k dobrým lidem
a do míst počestných dali. Naposledy k změnění tohoto
kš aftu mého moci sobě pozuostavuji - . Kterýžto Haft
písaři přísežnému tuto sepsati a sekretem mým upečetiti
sem dal. Stalo se v Praze v sobotu po památce sv. Tří
králuov tisícího pětistého devadesátého tretího.
K žádosti Kateřiny, pozuostalé dcery, též porucmkuov, poněvadz od odporu jí Kateřiny upuštěno jest)
stvrzen v pátek po Božím těle 1. 93.

15.

1593 29. dubna. Rukop. č. 1173

I 242.

(In-

ventář Michala' mečíře z Vostrova.) Ve čtvrtek po neděli

Próvodní stal se popis statku po Michalovi mečíři: Předně
vinice v Košířích a duom ve osadě sv. Jiljí, v němž se
toto naSlo: V světnici: stuol, postýlka pod nebesy, svícen visutý mosazný, ručnice stará, stříkačka dřevěn~, hrnec
měděný v kamnách, umývadlo cínové visuté, rohy Jelenní,
almara koutní a almárka, též koutní, krátka a v něm pouzdro nožuov. V komorách, z této světnice do nich
jdouc: truhla velká a v ní cínové, mosazné, mě~ěné a
železné nádobí. - ltem 2 kožichy soukenný kunamI podšitý, třetí soukenný, plášt soukenný černými sprátky ?odšitý šlafpelc muchejrový, sukně fialové barvy aksamItem
pre:Uovaná, čepice aksamitové dvě a biryt aksamítový.
Druhá tru::,la a v ní cíchy a prostěradla. Almara a v ní
pláštky dva ženský, truhlice třetí a v ní loket plátna na
ručníky, a ctvrtá truhlice prázdná.
Knihy in folio tyto: Virgilius.' Ludovici Coelii Rh~·
digini Meditationes, Rudolphi CartuslensIs VItae Jesu Christl,
zákon novočesky psaný, passional německý" cesta Pref~
tova biblí česká, postilla německá I také ceská Spamber~erova. In quarto pak tyto: Acta 1. 67., Epistolae Fran:
cisci Philiberti kniha slove der Jakteyfi, kmhy Albertl
Magni dvoje děmecké, jedna o porodu zenském a druhá
líkařská, postil1aQwilarnova německá ,a k~zání o .vtěl~ní
K. P. též německá a knížek mal)'ch ceskych, latmskych
a _německých 29.
- V světničce 21/2 rysu papíru, 2 šlachtšverty, burdýř,
mečík tesáček 3 vubruče železný, pily 2, šraubštuky 3,
rohati~a, hřeť aneb svorník do lisu, pilky 4, špulíř
klamry 2, hřeby zelezný 2, do koleček hlavn~ od .korduov
v
10, kladiva 3, šturmhauby 2. Vsím pred svetmcl stoh 3,
štoudev, putna a židly 2. V komoře pod krovem luožka
dvě prostý a na nich peřinky 3, polštář a podušky dě
tiuské 4, prostěradla vetchý 2, v~zky, ~voje se závažím,
stolice k luožku. A v druhé komore tez pod krovem postýlka prostá, židle a stolice. V sklepě suchým soudek čer
veného vína II \'e sklepě podzemním sud bílého vína.
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16. 1596, 30. dubna. Rulwp. č. 2113 f. 47. Jiřík
Frydl kupec k. d. mezi domy u zlatého jablka a Hruškovým obostranně ležící od poručníkův ,někdy kšaftem
Míchala mečíře zřízených za 725 k. gr. c. Act. pridie
Phil. el Jacobi.
17. 1602, 26. srpna. Tamtež j. 266. AbralJam Morseli zlatník a J~hanna k d vedle vBartolo,m~j~ S~!da od
Jana Frydle z Normberka v tom vsem prave, Jakz Jest on
Jan sám týž dum vedle kšaft~ někdy Jiříka Frydle, bratra
svého, jměl, za 1500 k. gr. c.
* 1622,28 února. Rt/kop. č. 2114 f. 296. Johanna,
po Abrahamovi Morsellovi, měštěnínu St. M. Pr. vdova,
dává dum svůj, v němž bydlí - Piusovi Kristianovi Prejsovi, zeti svému a Johanně, manželce jeho a dceři své.

Císlo pop. 151.

'* 1435. 1. února. Rttlwp. č. 2099 J~ 394. a frag·
ment. starot1l.lmihy v Chaosu č. 325. Proci inter Johannem Šarlat et Martham, relictam Nicolai cultellatoris, occasione sacri matrimonii huiusmodi composicionem fecerunt,
qui prefati Johannes et Martha co.mponunt omnia bona
sna habila et habenda simullatem mtrantes tal!ter, quod
decedente uno in alium superstitem omnia huiusmodi bona
dcvol"i debent, hoc adiuncto, quod Barbare et Magdalene, orphanis Nicolai prefati, depul~lltr ::CII, s. gr. super
domo ipsorum inter domos Johaums ZaJlecek .el Johannis, generis Piknoskonis. Act. fer. III. ante Punf.

1. 1477. 24. září. Rt/kop. č. 2141 f 180. Když
Regina, dcer~ někdy Jana Sadata. noziere a vma~z:eIka
Martina kozišníka, s týmž muzem sv)'m obeslavsl Vaclava
Kumpána, bratra svého, žádala jest na něm polOVIce d.omu otce svého v Nožieřské ulici ležicieho, poněvadz JIného takového statku nebylo, pravěci, ze k tomu právo
má po otci svém, jakožto dědička a dcera od svého otce,
aekoli vdána ale neodbyta. Jiežto Václav, bratr JeJIe, odpieraje pra"Ú, ze vHole Jana Šarlata, otce jeh~ n,a smr:e ..
dlné posteli byla jest před mnohý~,i súsvedy, II nekte~Yn:1
vdovami oznámena; ze domu nahore dotceneho chova ~e
muž Václavovi, synu svému, aby OI\Z toho dluhy po ne;n
zuostalé olatíl. Pravě dále, týl. ] an Sarlat, když Jest tázan
i o dcerL kterak bv ji chtěl opatřiti, že jest jie odbyl a
se dobře' ochndil. l'é vuole otce svého Václav provodě širokým svědomím súsedy i lidmi jinými obojieho pohlavic.
.
... 'é'
Pan purgmistr a konšelé - takto jSÚ r:íClh ~ Cl:
Poněvadz Jan Šarlat, otec Václavuov II RegUly, vuoh sv~
před súsedy hodnověrnými oznamoval, ze domu toho chova
synu svému, porúčeje jemu, aby z toho dluhy plahl a. té
vuole polom jinak jest nezměnil, také ze 'vd,~ery .~,·é)est
odbyl, protoz páni ten duo.l? VáclavoVl FnnekaJ' pnkazujíce, aby ho viece v pokOJI nechala. Act. fer. Hll. ante
Wenceslai.
2. 1483, 24. srpna. Rlllwp. č. 2119 f. V 15. ]á
Václav i'ečený Kumpán noheř, měštěnín St. M. Pr., vy:
znávám ~c - vuole má jest, aby - poručníci duom ~uoJ
po smrti mé prodadúce a dluhy mé zaplatiece dah na
dielo věze kostelnie M. B. v Týně X k. Act. dle Bartholom.
3. 1485. 8. února. RlIllOp. Č. 2106 f 151. \Venceslaus serrat~r el Martha e. d. inter domos Martini K~am
perne ct Pauli Zajieček, culte1lifabrorum, aput comnussa-
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rios olim \7í,'enceslai Kumpán pro XL s. gr. pr. Act. fer.
Č. 2108 f
91. Petrus
cultellator dictus Dunáček et Zuzana e. d. penes domum
eiusdem Petri ex una et domum IVenceslai di cti Doktuorek parte ex a!tera si tam a Marta, relicta Wenceslai Špa.
trák, pro L s. gr. pr. Act. fer. IIII. post Convers. s.
Pauli.
5. 1513, 24. května. Tamtéž j. 123. Matúš tesal'
a Dorota k. d. od Petra Dunáčka za LXXV k. gr. pr.
Dálo se v úterý po sv. Trojici.
6, 1514, 27. června. Tamtéž f. 143. Václav nožier
řečený Mouřenín a Regina k. d. ;d Matouše tesaře za
LXXV k. gr. pro Dálo se v radě v úterý před sv. Petrem
a Pavlem. (R. 1522 splácl VaYřinec Soueek a Regina
m. j.)
7. 1520, 6. listopadu. Rulwp. č. 2142 f. C 2. (Kšaft
Václava lloUře.) My purgmistr a rada města Prahy známo
činíme, že L XX. len úterý před sv. Jiljím - Václav
i'douřenín nožieř vuoli .Vlí poslední oznámil, že duom
svuoj, v němž bydlí - otkazuje Regině, manželce své.
- Stalo se v líterý den sv. Linharla.
8. 1522, 5. listopadu. RlIkop. č. 2109 f. 265. Ondřej malér a Marta k. d. od Vavřince Součka a Reginy
m. j. za LXXX k. gr. pro Act. fec. IlJI. ante Leonardi.
9. 1550, 1. prosince. Ralwp. č. 2117 f. 223. Brikcí
Gruocborgku švec a Anna k. d. mézl domy Tomáše
zhltníka a mečířovým od Ondřeje malíře za CL k. gr. č.
A cl. fer. II. post Andream.
10. 1557, 1. září. Tamtéž f 387. Směnil Brikcí
z Krucenburku dum svůj s Václavem Hniličkou ševcem.
Acl. die Aegidii.
ll. 1598, 4. března. Rukop. č. 2113 f. 97. Bartol~měj Šmid [pernar] a Marie k. d. od Martina Hnilička
[CernéhoJ ševce a Mandaleny m. j. za 605 k. gr. č_
12, 1610, 3. prosince. Rukop. č. 2114 f 31. Bartoloměj Trychtl meCíř a Alžběta k. d. od porucníkův sirotkův po Bartolomějovi pernaři pozůstalých za 700 k.
gr. č.
13. 1614, 27. srpna, l'amtéi: I 155. Lorenc Cyburt a Dorota k. d. od Bartoloměje Trychtle~za 800 k.
gr. č.
* 1628, 6. dubna. Taultéi f. 376. Daniel Tancer
švec a Anna k. d. mezi domy Petra Rittera a Kristiana
Prejsa od Lorence Cyburta a Justyny m. j. za 400 k.
gr. c.

Číslo pop. 150.

(C z I a t é h o ž a I u d a.)

,*

1414, 1. prosince. Rukop. č. 2099 j. 33. Hen·
ricus Nindertheimer et Johannes Libing, tutores Wilhelmi
linicide, dimiserunt domum, que olim fuit Dle de Basilea,
liberam racione XVII s. gr. debiti. Act. in crastíno S.
Andree.
'" 1433, 12. ledna. Tamtéž f. 340. Hanussius Hau·
sull cultellator factus est tutor \Venceslai orphani, filii
ViT enceslai Kyselo, et Valentini, confratris ipsius, cum domo ipsorum in plate a aurifabrorum situata. Act. fer. II.
post Epiph.
1. 1461, 5. března. Rukop. č. 2119 f. L 2. Ve jmé·
no bozie amen. Já Jan Klamperna nožid, měštěnín St.
M. PL, od žaluda vyznávám tiemto listem obecně ;)c že
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z dopuštěnie božieho nemocen jsem a neduživ na
najpné a přede všemi věcmi ciním a ustanovuji
múdré a opatrné lidi Ondřeje J\Iaustitle, Johannesa Gebharta a Jaroše od múřenínuov, měšfany již psaného St.
M. Pr., přátely mé zvláštnie, pravé a mocné poručníky
Anicky, Reginy a Marty, dětí mých, domu také mého,
v němž bydlím, kterýz mezi domy y Hanušovým Stupico·
vým z jedné a Janovým řečeným Sarlat z strany druhé
leží, a zahrady, kterou na Malé Straně od převora [Stra·
hovskéhoJ mám, i podle toho i s tiem všeho jiného statku
mého - věTe jim, jako pi'átelóm zvláštním, že všecky
věci mnú jim tuto poručené tak zřiedie a zpósobie i k mie·
stu a konci skutečnému bez proměny podle úmysla a vuole
mé přivedú, jakož sě níže píše. A zvláště že o dietkách
mých nahore jmenov}ich péCi a starost mieti budú, k jich
dobrému a poctivému je vedúce, jakožto věrní otcové jich
poruční. Děti také moji chci, aby jich byli poslušni ve'
všem. Chtělo-li by pak z nich které vuole své požívati,
tehdy aby poručníci moji tomu z statku mého nic po·
vinni nebyli dáli, leč co z své dobré vuole. Podle toho
vuole má jest a tak teď ponícicm i moc plmí týmž porucníkóm dávám, aby každý z nich za svého zdravého života nebo v nemocné posteli mohl i moc a právo měl
jiného poručníka, kohoz by sě jemu zdálo, po své smrti
miesto sebe uciniti. A kohol. by koIi oni tak poručníky
sebe miesto zdělali nebo který z nich udělal, ti nebo ten
1UQe i právo mieti má i mají k tornu ke "šemu, též jako
oni sami podle tohoto poručenstvie mého. Potom pak
častopsaným poručníkóm mým porúčiem a rozkazuji, aby
paní Barboře, manželce mé, X k. gr. vydali z toho statku
a k tomu pás střiebrný, nícho jejie chodicie i s šlojieři,
rúcha ložnieho s poslel, totiž peřiny lepšie JI, prostěradle
kmentové ll, podušce ll, polštář hlavní, měděnici lazební
a truhlu najlcpší. Než klok cerný paldykynem podšitý,
ten aby při Aničce, dceh mé, zuostal.
Item Samuelovi, synu mému, otkazuji X k. gr., aby
poručníky vydány byly, kdyby je mieti mohli; než k to·
mu aby nuceni nebyli ani upomínáni. A paní Katruši,
tchýni mé, aby kopa gr. byla dána. Dluhové však moji
chci, aby každému zaplaceni byli - . Což pak koli po
zaplacení dluhuov mých a po nadepsaném rozkázání mém
zuostane - to všecko Aničce, Regině a Martě, dcerám
mým, kdyžby k lelóm rozumným přišli, porúčiem a otkazuji k rovnému a na rovný mezi ně rozdiel. Neucho·
val-li by z nich které smrti před let)' Buoh, diel umrlé
na jiné živé až do poslednie připadni plným právem.
Pakli by všechny, let lledojdúc, zemřely, tehdy chci, aby
statek ten všecken na poručníky často psané aneb, ač by
kteří miesto nich byli, připadl bez zmatku a oni aby s tiem
mohli a moc i právo měli učiniti, což sě jim zdáti bude,
jako s svým vlastním. Item cožkoli v šlajferně pod mo·
stem mého jest, to Fukalovi šlajféři otkazuji všecko,
kromě pastorku toho, kterýz uplynul byl, a nožuov, kte·
říz tu jsú. ·Nebo to chci, aby při dětcch mých zuostalo
bez zmatku - . Dal. fer. V. post Trans!. S. Wene.
2. 1461, 21. listopadu. RlIkop. č. 2105 f.156. Barbara, relicta J ohanllis Klamperna cu!tellatoris, e. d. ad
glandines llunccupatam erga cornmissarios Johannis 111emorati pro XLYI s. gr. pr. Act. sabbato ante Katherine.
3. 1478, 31. března. Rulw}J. č. 2106 f.9. Martha,
olim filia J ohannis Klamperne et nunc IVenceslai Prefat
pannitonsoris coniunx, resignavit Oll1ne ius suum marito
SUO. Ac\. fer. III. post Cond. pasche.
4. J500, 7. května. Rukop. č. 2107 f. 186. Wenceslaus ssmajderius dictus Doctor el Johanna e. d. in platea cultellatorum dictam ad aureum glandinem penes do·
těle ;)C

III. post Dorothee.
4. 1512, 28. ledna. Rtt7wp.
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mum Doroihee. re1icte olím Andree Oremus, ex una ei
Wenceslai serr~toris parte ex altera sitam erga Martham,
relictam Wenceslai dicti Prefat, pro LXV s. gr. prag.
Aet. fer. V. ante Stanislai.
5. 1512.
Rttkop. Č. 94 II f. 204. Václav Doktuorek šmajdéř seznal se, že jest přijal k sobě XXX k. gr.
m., kieréž jsú Janovi, synu jeho, Martinem Sokolem od
rakuov kšaftem odkázány.
6. 1513 25. května. Rttkop. č. 2108 f. 123. Jan
švec a Marta 'k. d. u zlatého žaluda od Václava šmajdéře
Doktuorek řečeného za C k. gr, pr. Dálo se v středu
den sv. Urbana,
7. 1515, 14. srpna. Tamtéž f. 164. Václav Arnošt
k, d. u zlatého žaluda od Jana Zoubka ševce za C k. gr.
pro Act. in vig. Assumpt. M. V. (R, 1517 spl~ci Marta,
manželka Václava Arnošta, r. 1518 Marta, manzelka Matouše Calty.)
8. 1518, 2. září. Tamtéž f. 231. Jan bakalář, registrator desk zemských, a Anna k, d. podle domu Uhra
rukavičníka a Martina od zlatých křížuov z zadu od Matúše CaIty a Marty m. j. bez čtyr za sto k. gr. pr. Act.
fer. V. post.Egidii. (R, 1519 jmenuje se Jan ingrossatorem, r. 1524 Janem z Prošovic, úředníkem při dskách
zemských, r. 1527 splácí dům Anna, vdova po Johanne.
sovi bakaláři z Prošovic.)
9. 1526, 2. října. Rukop. é. 2142 f. L 6. (Kšafl
Jana z Prošovic.) My purgmistr a rada města Prahy z;lámo činíme ::JC, že jest před námi položen kšeft slovutneho
někdy Jana z Prošovic, úředníka při dskách zemských,
po jcho smrti zavřený a jeho pečetí zapečetěný, celý, nehýbaný ani kterak ?orušenť' ~terýžto v~dyž po jeho s~rti
byl podle práva mesta Prazskeho otevnn a ct:n, toto J~st
v sobě držel a zavieral, drží a zavierá: Ve jméno bOZ1e
amen. Já Jan z Prošovic, úředník při dskách zemských,
známo činím tiemto listem obecně přede všemi, před nimiž čten nebo čtúce slyšán bude, ze ačkoli z dopuštěnie
božieho nemocen jsem a neduživ na těle, však paměti
dobré a svobody rozumu požívaje, nechtě tomu rád, by
o statek po mně zuostalý z daru jeho .bo~~ké m}lo.sti m;,ě
puojčený kteří svárové a nesná~e meZI p:,buznym" a prátdy mými po mé smrtI se dálI, toto I~e vposl:dm poručenstvie a konečný úmysl vuole mé o temz o vsem statku
mém mocí tohoto kšaftu mého řiedím a zpuosobuji oby~
čejem takovýmto: Najprve činím a ustanovuji pravé a
mocné poručníky urozeného vladyku p. Václa':,a Tatousa z Vranieho a v Vápenící, p. Václava z Strabochova domu a p. Václava Doktora šmejdéře, přátely mé
zvláštníe, jichž jsem se doprosil a jim věřím, že oni man·
želky mé s dietkami mými neopustie. Předkem pak duom
svuoj v kterémž bydlím, v Nožieřské ulici podle zlatého
kříže' i jiný všecken statek muoj poručil jsem a odkázal
dobrovolně i tiemto kšaftem po mé smrti poroučím a dávám Anně, manželce mé, i dětem mým Johanně, Anne a
Kateřině na rovný mezi ne rozdiel k jmění, držení, poZívání i vládnutí. A neuchoval-li by P. B. od smrti kterého z nich do let rozumných, diel jeho všecken aby
připadl na živé a pakli by P. B. všech dětí neuchoval
dřieve let jich rozumných došlých, tehdy ten veškeren
statek aby připadl na Annu, manzelku mú, A ji činím
mocnú poručnicí vedle jiných poručníkuov svrchupsaných
a nad to ji činím mocnú hospodyní všeho statku svého,
aby s dietkami mými v dom.ě mém byla a v~ím vlá~l~ do
změnění stavu svébo. A pakhby stav vdovsky promemla a
vdala se tehdy poručníci aby jí dali z statku mého puol
druhého' sta kop gr. českých; jestliže by pak stavu svého
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neproměnila, tehdy aby s dětmi mými v něm seděla, jeho
užívala a jej zpracovala s radú poručníkuov. A je,tli že
by jie P. B. neuchoval i dětí mých, tehdy poručníci aby
z statku toho vydali: najprve k sv. Pavlu na špitál C kop
gr. Č .. p. Václavovi Tatúsovi XXV k. gr. c., p. Václavovi
z Štr~bochova domu XXV k. gr. č" p. Václavovi Doktuorkovi šmajdéři ll/ZC k. gr. č., Tomášovi, bratru mému do
Brodu, lI/ zC k. gr. č. a jestlize by jeho Buoh neuchoval, tehdy aby synu jeho byly dva diely dány a na sirotky, přátely mé, aby připadl třetí na rovný podie,l mezi
všeckv' sestře mé Duoře v Brodě XXV kop gr. ces. A
také ~by poručníci vydali sirotkuom neboztíka Jana ko,
láčníka, švagra mého, LI kopy gr. čes., kteréžto penieze
jsú jich u mne a jim spravedlivě náleiÍ. Jenž jest psán
a dán léta XVC XXVI v úterý pi'ed sv. Jiřím, Kterýito
kšaft my nadepsaní purgmistr a rada vážíce a uváživše, že
jest tiem fádem, jakž práva naše ;JC ukazují nc dáváme,
"ut supra, pečet menší sě přivěsiti ne v úterý po sv. Remigii léta svrchu psaného,
10. 1534, 4. srpna. RullOp. Č. 2111 f. Z9. Kate·
řina Paťhanka a Aliběta. dcera její, k. d. od Jana z Jelče,
měřiče zemského a Ann'y m. j. za CXXV k. gr. č. Act.
fer. III. post Invent. s. Stephani.
.~
,.
ll. 1536, 15. listopadu. Tamtez j. 156. Katenna
Paťhanka vzdává d. Alžbětě, dceři své, a Jiříkovi, vnuku
svému a synu jejímu. Act. lIlI. post Briccium.
12. 1545, 9. září. Rukop. č. 21n f. 52. Wolf Kal·
dorfer k. d. od Jiříka Pečárka a Doroty m. j, za CL a
XXV k. gr, Č. Act. fer. Hll. post Nativ. d.
13. 1548, 4. února, Tamtéž f. 125. Tomáš Sperlink
zlatník a Dorota k. d. od Zikmunda, syna Wolfa Kaldorfara na místě téhož Wolfa za CL a XXV k. gr. Č. Act.
sab bato post Purif.
14. 1551, 9. ledna. Tamtéž f. 225. MJrtin Brázda
a Anna k. d. vedle Brikcího od Tomáše Sperlinka za
CCXXV k. gr. Č. Act. fer. VI. post Epiph.
15. 1585. 17. června. RullOp. Č. 2205 f.53. (Kšaft
Martina Brázdy:) Já Martin Brázda švec, měštěnín St. lvI.
Pro
tento kšafl ciním Stateček SVUOj odkazuji Šimonovi Brázdovi, synu svému, a lVlarjáně,
mauželce Ambrože Hrušky ševce, dceři své, na rovný
mezi ně podíl - . Stalo se v neděli Reminiscere 1. ~c 85. Tomu na svědomí - v pondělí po sv. Trojici 1585.
v

16.

I

I

I

1585, 25. června.

Rukop. č. 2230 fal. 107.

Jakož jest po sJllrti Martina Bráz~y ševce P,ozuostal ,dnom,
též vinice na Sárkách podle V1nJC'S Petra F etra a štepmce
za Horskou branou podle zahrady Simona Housenky ševce
_ stalo se porovnání mezi Šimonem Brázdou a MarJánou,
manželkou Ambrože Hrušky ševce, jakožto synem a dcerou
nebo Martina. že dotčená Marjána s Ambrožem ujali nadepsané tři gr~nty a Šimonovi 500 k. m. dají. Act. postridie
Joh. B.
17. 1620, 24. ledna. Ruk. 2234 fal. 58. Ambrož
Hruška švec přiznal se, že jest dluzen 200 k. gr. m.
Janovi Jungmayerovi, zeti svému, Anně m. j. a dceři své.
* 1624, 6. března. Rukop. č. 2114 fal 331. Petr
Reitler trubač a Johanna k. d. od Jana Jungmajera a Anny
m. j. a Jana Jakuba Rosela i na místě Marka a Vemny
dítek jeho s někdy Dorotou m. j. a sestrou Anny J"ngmajerové, splozených jako dědici Ambrože Hrušky za
1550 k. gr. č. (Nebylo provedeno.)
;,., 1634,16. května. Tamtéž fal. 480. Jan Weis švec
a Kateřina k. d. vedle domu u zlatého kříže a Daniele
Tancera obostranně, u Hrušků řečený, od p. Jana Jung·
majera a Anny m. j. za 850 k. gr.
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1. 1438, 13. února. Rulwp. č. 2099 f. 455. Když
jest pře a ruozmce byla mezi Petrem HEč zlatníkem
(Dum Pesoldovsk;r, li zlatých křížiL)
z jedné a Jirú
r.1řenek z
z1H~l:é c :učk~eré
věci a klenoty
Petrovi zlatníku
toho Jiry Mřenka
;"'1. 1406, 26. června. Rlllwp. č. 2101 f. 84. Nicovzaté a pobrané, o kterého yěcí a klenoty Petr svrchulau, Cornmver exsolvit super domo sua, que fuit olim
psaný Jíru Mřenka jest právem nařekl a ortelem
Petri Rothirs. III s. gr. C. erga Sigisrnundum, filium olim
napomínal. I opatrní Václav Březka a Yelík
pesoldi aurifabri, pro XXYl S. l\ci. sabbalo post Joh. B.
do~·ník. uhrmané-a přátelští smlúvce mocní od stran sHchu"'2. 1406, 12. srpne. Tamté:: f. 8Z. Sigismundu3, I
s povolením panským mocně vydaní a vY\'olení,
uptayše sě kořenně a zvláště ortele panského pofilius olim Pesoldi aurifabri, de:,utat oetavam dimidi"m
census super áOlllO sua pueris Hanuss;i, patrui sui,
vyřkli jsú a yypověděli a mocí tohoto zápisu vytercie partís dornus predicte, que ipsos pueros : riekaJÍ a \'ypoviedají mezi týmaž stranoma svrchupsanýrna
iH,la tenorem liUere testamentalis antedich Pesoldi in
osobne y plné radě stojícíma takoveto: Aby svrchupsaný
cadem domo continebat. Ac!. fer. V post Laurencii.
Jíra Mřeněk za ty vě.ci a klenoty pobrané Petrcvi zlat1406, 27. září. Rulwp. č. 2099 f. 9. Sigisníku
dal a zaplalil XV kop gr., za kterýchžto
kop gr. jsú rukojmie Velík Goliáš, Havel
mundus, filius ohm Pesoldi aurifabri, fassus est, quod
C"nczlinus aurifaber de Brux et 2\Iargaretha, conthoralis
Czotter a Janek Slřiebroý řezník. Aet. fer. V. ante Vasua, silli persolyerunt VI S. gr., quas olim Nieolao, fratri
len hni XXXVIII.
5no, manserunt obligati. Act. fer. II ante \Venc.
2. 1438, 30. dubna. Tamtéž f. 442. Cum causa
;"4. 1406, ll. [Jrosince. Rukop. č. 2101f. 98. Petrus
litis vertebatur inter commissarios Johannis orphani, Jo·
hannis Chlupáček, nepotis vero GirgI Feiflinczer aurifab, i,
C:1ntor de Stra~sicz resignavit septem cum media s. gr. cen~
ex una cl Procopium, ualum Andree Krajsa, parte ab a!tera
occasione domus predicli Girgl Fcilsniczer site in
sns Oltlino anrifabro super domo olim Pesoldi allrifabri,
patru} sui: in acic, sicul idenl census ipsum Petrum pro
acie in platea aurifabrorum et ex opposito Ctiborii
ter-cia parte domus que sibi per dictUln patruum sumn
dieti Merbote sutoris. In quam quidem domulll ipse Pro{uit lcgata, concerncbat. AcL sabbato ante Lucie.
copius in cerla quantitatis summa debiti ipsi ct patri suo
'*5. 1415, 13. dubna. Rulwp. č. 2099 J. 4Z. Sigi,prefaw per communitatem debitorie obligaii successit ct
mundns, olím filius PesoIdi aurifal)ri, recoguovit, se percese de e,dem cum scitu et volllntate officialium officii sex
pisse aJ acobo Terkler, qui exislit testamentarius ipsius Pesoldi, I dominorum inlromisit. Pro qua qnidem domo prefati COlllUHaDl litteram super centum et XL s. et XVI gr. super I missarii nomine iam dieti orphani predictum Procopium
duee Henrico de Briga et Henrico de Rechenburg, marKraisa impetebant. Ex tunc Petrus de Chrast dictus a
schallco suo.
uoelua et Laurcncius Raz pro parte J ohannis, orphani pre*'6.
č. 2102 f. 155. Gco·
fati, cl ~lathias Smolař pro parte Procopii iam dicti, arrius Pfeilsnyczer
nrr gr. minus XY gt', bitri ct amicabiles compositores, nec non Vvencc"slaus
C. erga Paulum, filium Hanussii Pesoldi, pro XXXIIII s.
dictus Holec de domo Barbati, supremus superarbiter _
minus XY gr. super domo propr.ia. Ac!. feL i' posl
inter diclas parte s _ pronuncciaverunt: Prim um ct ante
Barthol.
omni" prefato Johanui orphano prefatam domum adiudi;"7.
2]. dubna. Ta1llté,i (.174. Georius Phcilcunles __ eo omni iure, prout preLtus Girgl, avus suus,
snicz er
III s. cum XL Y
eandem domum habuit. Deinde __ deccrnentes, quod preOlilU JollRnnis Pesold aurifaÍ1rl fiJiam)
s, eum
{uti cOlllmissaril nOtlline iarn di ch orphani Procopio Kraisa
XLV gr. Act.
pro tolali debito LV s gr. dent et persolvant - . Act.
"'8
č. 2099 f· 301. Jo·
f. ml.
s. Georgii.
ha1mes Calda
qna1iter
conslat de clenodiis,
3.
_ Ru/wp. č.
1lachna, eonthoralis Andree Krajsa, auíugiendo de
priaverullt domum olim Girglini
Pragensi in contemptum legis dei secum asporet Regine, conthorali ipsius, post mortem Jankonis orphani,
bvit, videliset crinale de margarili, elaboratum domin i
nepotis prefati Girgli"i, iure consanquinitatis devolutam.
Bohussii de Repín in obligamine centum s., hircum .argen4
1440, 25. ledna Rulwp. č. 2099 J. 508. MJ'
leum deauratum fere ad dimidiam alteram pintam et alipurgmislr a konšelé Star. M. Pr. vám múdrým a opatr(jUOl frusca koflikorum. Act. fer. VI. post Ascens. d.
ným purgmistru, konšelóm i obci města Nového Plznč,
;"9. 1430, 6. listopadu. Rukop. č. 992 f. 121. Tak
přáteliim našim, oznamujíc tiemto listem na vědomie dá·
jesti bylo pán)' pozostaveno o len duom Pezoltovský I dme, že vsttipiv před nás do plné rady našie opatrný
leží na rohu mezi ulicemi k sv. Jiljí jdúce ll1czi paní
Petr zlatník, spolupl'lsežni náš, i oznámil nám, že vúm dáv:l
Krajsovú a Prokopem, synem téhož Krajs)', vedle
dvě letě napřed věděti 1m plněni tčch peněz hlavních,
jakol: jemu a sirotku nebolee Chlupáčkovu podle listu
i ty obě straně umluvenie sla o ten jislý duom
že obě straně nadepsané máta ten jistý duom
hlavnicho plniti máte, žádav dále, abychom vám' to listem
naším pod naší městskú pečetí owámiji. Protož to včdržeti, jeho požírati, jím vladnúti, anebo s ním učiniti
jakožto s svým vlastním, což sě jim najpodobnějie bude
dúee abyste jemu k tomu čaSl! penieze připravili a ten
zdMi a viděti bez odpornosti všech lidí pod takovúto
cas sobě dvú Ielú zapsati kázali pro lepší pamět od Hrolllmicnkú, ze Prokop svrehupsaný činži svatojirskú má
llic nynie najprve pHštích počítajíc. A myť sme také
",m vzieti a zdvihnúti od toho domu a svrchupsané Mar- v kniehu našie měetskú ten cas znamenati kázali. Dán pod
grethě toliko jednu kopu z toho dáti. Actum f. 2. ante
pečetí města našeho svrclmpsaného v pondělí den sv.
Martini anno oc XXX.
Pavla na vieru obrácenie.
Margaretha, reliela olim Andre Krajsa, nune vero
5. 1446, 17. srpna. Tamtéž J. 810. Když jest pl:e,
]ohannis Bechyně conthoralis, resignavit suam lnedíam
ruoznice a nesnáz mnohá byla mezi S\Tahí Chlupáčko\"ú
domus Pezoltovský dictam Proeopio, nato predicti
z BerLÍna a paní Reginú, l1ěkcly Petrovú zlatníkovú a llyKrajsa.
nie manžeIkú Hanúška z Stupic, o statek Janka Cl11uj

gr.
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13.

pácka, syna svrchupsané Svaty, kterýz jesti táz Svata neboZci Petrovi zlatníkovi zapsola a po smrti nadepsaného
Petra na Reglllu: jakozto

rr.ocnll

jesti· sáhla

ft

jí narkla, aby dluhy, jimiz jesti
Janek Chlupácek neboli jeho syn kterýmkoli osobám spraved1i"ě povinnovat
platila. Tu páni purgmistr a konšelé St. ::II. Pr. - tako·
véto

yyrcenie mezi

~ajprvé ten dUOill

nimi jsli ucil1ili;

Girglóv Felsebniczeró" na rozcestí jdúce k sv. Jiljí, kter)'z jesti nebo Petr svrchul'saný
Ylastními penězi
vyplatil, Regině a dětem jejím vedle
listu kšaftovnibo týmž Petrem učiněného
a přisuzujíce.
Potom tv
jeden
Holického a druhý na
Plzeňské',
Drile jesl vypovědieno, aby
ten list; kterýz jest
na zádusie na Kbel

od -

cen. Act. fcr. Hll.

ciesaŤe Sigmunda
k záduší zasě navrá-

V. -

I

.

Č. 2141 IlO. JakoZ
opět znoya nesnáz vznikla jest
mezi Vání a Zuzannú~
jeho manželklÍ, z jedné a Hanuškem z Stu pic a ReginlÍ,

6.

1454, J8.

manzelkú icho, z strany druhé o duom někdy Petra zlatníka,
- leM" Zlatnické ulici vedle domu Žaluda noduom ji)" l'ečen)~ \'áňa táhl
padu zeny syé\
učiněného

ten duom podle

čelnu;~ SLupic

u\'ázatl)

sirolek

chtě

Slupicovi a Johance, sirotku,

]z

tomu domu

sán1 StUDíc. Ubrmané
přiřkli Slí Johance sirotku,
120 k.

domll

tele tři

jej

lak

sobě

Folom
v moci Illá, aby
mieslo
manzelce jeho, za
diel dal a vyplnil XXX k.
ActUlll fer. 11 aULe l~atlJedran1 s. Pciri.

r

7. 1407,21. brezoa. R1Ilwp. é.2105
66. Johanka,
nata Petri aurifabri,
totaJe ius suum, 'luod hahere
dinoscítur post lllorlen1

pairÍs ipsius hereditarie sive

devclutorie per Jcssconem, fralrem

aul quomodolibet

aliter ipsam conccrnens ad domum -

StuDÍCZ

"itrico SUD, et Regine, matri sue, coniugibus. Act. fer." II.
post Oculi.
8. 1463,5. prosinec.
nikiř

el Elisabeth

e.

d.

\...CXXX s. gr. Acl. fer. n. anle Nicolai. (Tomášek měl též
di'tm C. p. 317-1, o obou domech však nevím, jak přišly
7. držení jeho.
Snad nálezem pl'išly v pokutě na krále,
který lento dum dal snad výsluhou Jiřímu z Přívor.)
9. 1496, 6, čerma. Ru/wp. č. 2107 f. 107. Andreas

o rClTIU s

et

Dorothea e. d.

acialem

erga

Georgiurn de

Prziewor et Dorotheam de Kossinie, conthoralem eius, pro
lrccenlis s. gr. pr Act. fer. n.
Corp. Chr.
10. 1515,17. září. Rttkop. 2108 165. Petr z domu
Hesoltovíc " Kateřina k. d. na' rohu v ulici Ševvedle domll Václava Arnošta u zlatého hinda a
Petra becvářc od Doroty, někdy dobré paměti Bohus:ava
Legata ostalé vdovy, za CCCXXXX k. gr. č. AcL die Lamperli,
ll.. 1515,25.září. Tamtéž. Martin Dačický, sukna
křízuov od Petra z domu
~,~AA,,"-l\ k. gr. pl'. Act. fer. III. ante

r

\Veneeslai.

12.

1517.
.solldll lVA 13f.B5.
sukna
zlatých kříi'uov pohání l\!artina
Radikovského z
- z V k. Xl gr. c. dluhu - , Vi,'éma Hořického z Hořic z V k. XVII
c., Jana z Hustiřan
a na Chvalkovicích z X k. XLIllg!'.
Zděnka z Klin?itcjna a na Škvorci z
k. C. za
~[artin,

1518, 23.

března.

C.
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RttllOp. Č. 2152

f.

Al. Mar-.
lin od zlatfch křízuo a Dorota m. j. koupili zahrádku
v příkopě Star. liJ. Pr. ldící podle zahrádky Rathajské
z Tarmarku z jedné a Kropa.čO\')' z strany druhé od Doroty, dcery Babové z Tarmarku, za L k. m. Act. fer. III.
ante Anuncc. M. V.
14. 1521.
T!I 1111 éž
BI. :\lartin od zl. kř.
k. dva krámy pod kotci za
k. gr.
11'i. 1527, 29. srpna. Rulwp. č. 53411. f·40. Stály
se smlúvy s,atebnie k sv. manželství mezi Oldřichem
z Prostiboře, najl'yšším kancléřem pražským, a Kateřinú
z Vlkanova, dcerú :".lartina od zlatého kfíže, takové, taleZe
on 1'1artin jemu mistru Voldřichoví jmenoval věna po dceři
své L k. gr. c. a výpravu slušnú. Proti tomu on mistr Oldřich
obvěnil třetinou vajš podle práva města tohoto do dne a
do roha. Po dni pak a po roce dal-li by jim P. B. dítky
spolu a ty by zivy zuostaly a na kterého by p, B. z nadepsaných manie1uov smrt dopustil, lo při vuoli obou jest
zuostaveno, každé tak opalřiti, jakž by kleré na nich. jakohu na rodičích) zaslúiilo. Než což se nadepsané Kateřiny
dolýce, jestliže bv P. B. pne jeho mistra Voldřicha neucho"a!
nežli jie, tu on má opatřiti jako věrný manžel vcrnou man·
želku podle práva města toholo. Také při tom jest oznámeno, co se jich bytu dotýče, 7_e on mistr Oldřich má
sobě
uciniti a k sobě do toho domu mauželku
přijieli:
dokud" by zákupu sobě neucín;l, že
bytu on Martin přeje a přieti má do vuole své. Act.
Decol1. s. Joh. B.
16. 1532, 14. ledna. Tamtéž fol. 49. Staly se
smllÍ"y svatební k manželství s,-atému mezi p. ::Ilartinem z Vlkanova od zlatých křížuov a paní uršihí,
manželkú jeho, taková, ze on p. Martin jí Uršile věna
do dne a do roka jest věnoval L k. gr. č., po dni pak
a po roce bude·li chtíti on p. i\lartin jí co přidati mimo
těch L k., 10 při jeho vaoli bud. Acl. dic octavo Epiph.
17. 1532, 19. února. Rulwp, é. 2142 fol. O 12, My
purgmistr a rada St. lví. pf. známo činíme 0C 1 že 1'shlpivše před nas do rady opatrní Martin Kousal a Alexí
Holý
vuoli a kšaft někdy paní Dorot)' od zlatých
kříŽ1l.0V, manzelky p. Martina Zlatého kříže z Vlkanova,
takto: \' pondělí před sv, Bartolomějem 1. XXXI. poslala
po nás y noci [rukop má nocí] okolo osmi hodin paní
Dorota Zlatá křížová a kdy" jsme k ní přišli, tu nám
poděkovala

a

oznámila nám takto:

Proto sem po vás)

milí páni, poslala, muoj pan Martin zapsal mi vinici proti
Botiči pod Vyšehradem a zahradu, kteráž ldÍ proti mlajnu
PetrZílkovu, a to přede všemi dětmi a přátel)' napřed.
To já zase p. Martinovi mocně obé propouštím a dávám - .
Stalo se v pondělí po sv. Julianě 1. xxxn.
18. 1532, 25. listopadu. Ruko}'. Č. 53411 f. 49. Staly
svatební - mezi Eenjaminem, synem p. Marlina Dačického se
smlúvy z Vlkanova, a paní Markétú z Egrberka a 10 takové:
Pl'edkem paní Markéta jmenovala jest jmenem věna po
sobě C k. gr. č. a p. Martin proli tomu od syna svého
též C k. gr. Č, obvěnil a to do dne a do roka na takový
zpuosob, aby s jednoho na druhého, ač v tom dni a roce
neuchoval-li by z nich kterého P. B, (čehož rac oSlř,ci)
těch CC k. plným právem připadlo, Po dni pak a po roce
dal.li by jim P. B. spolu dítky, tehdy ona paní !Ilarkéta
s těmi dětmi má bfti v tom slatku, kleréhoz by spolu
nabyli, rovná a pravá společnice. Tak však, přečkala-li by
i s těmi dítkami jeho Benjamina a on "e by Haftu neučiniL Než jestliže by chtěl kšaft učiniti, toho má jmiti
plnl'í a svobodnú VilO1i 1 však jí paní ::\Iarkétě tím kšaftem
má napřed těch CC k. odkázati. A dále nud lO aby jí
on Benjamin byl podnen jako manželku SYÚ opatřiti a
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ksaflem odkázati, co by se jemu podle slušnosti vidělo ! rokem pominulo a ona do téhož statku
a zdilo. Nd je,tlize by žádného kšaftu neučinil aneb čině
ježto on neboztik jejím vlastním toliko
nic nad tech \'ěnn)'ch CC k. gr. č. tím kšaftem
ona přijíti nemůže. Nad lo vejše po lom Hallu
tehdy má v tomvs~atku rovná spolecnice zuostati.
~est dítě narozeno, o kterémž žádné zmfnky v
. ,
. sp?lu nem:elt anebo jsúcc
by zemřeli.
jeZto i tou příčinou len kšaft měl by zdvižen bejti. Nat,:hu): on, BenJam~n má Jí paní Markétu opatřiti, iak~
posl;dy 1 za to prosí,
neboztík O yin;ci té, kleníZ
v:r;lY manzel ma!lzelku, svú podle práva města lob~)to:
o.d ,ZIkmund,a Plkarta
koupil, zájného jest poi'ízeni
vsaK p~~t.o to ~e8t ješte vymieněno Z obú stran: Budli.Ii
neucl!lll, a ]'0 podle
iest učinil. abv ph
chut, svrchupsaní manželé po vyjítí dne a roku mezi
tom mohla zastavena býtí;
se jí
poněvadž ':es/ ncsnesou?e se, jak jináč o ty časné věcí uhoditi a
kšaftovaná, že by jí trctí díl podle práva kap. Lxfm
'l
se, ze toho mají míti plnou a svobodnou vuoli
II. náldeti měl.
a! .
Slalo se v pondělí den sv. Kateřiny.
.
Tomu Benjamin z Ylkanova, též učinív odpor jistýtn
19. 1537, ll_ dubna. RullOp. Č. 2142 fol R 1artikulum v lcšaflu
bratra
toho při
(Kša!t paní Markéty z Ejberka.) L. 1537 v středu d:~
žádal~ "aby tak(}YÍ
tvrzeni
že ten
;\~- "Valentllla
února] byli jsme pozádáni od paní Marstatek, kteryiz jemu Martin, otec jich obou, odkázal. dětem
Rety Ben~ov::.vz. Ejb,erku, abychom k ní přišli. A když
0vdkaz~j~, ježlo aby tak z cela ten stalck ji~h otcc
]Sl1;C k "nI pnslt, pred námi ucínila jest pořízení a vuoli
byt! mel,. tOllO nenÍ. NelJ v lomto jeho nedostatku velice
~nl oznaml.la posl~dnie, že všicek stalek svůj ---,- odkázala
se zmenši1 1 takze se polo\"icc tobo ncnajde~ COž jesti prve
Jest p. BenjammOVl z Vlkanova, manželu svému. Téz i tu
?ylo, zvláště protáhne-li se zivol jeho, cehož by jemu,
spravedl;~Tos:.:šicku svú, kterúž má ke dvěma sten1 k. gr. Č'l
.Jako ~votC"l
rád 'přáL Druhé, kdd jest vinice té,
ll;' ,kteruz pnsudek má v soudu komorním na paní Mar- kteruz Sll
od Kašpara
koupili, polovici
jal;e z Chrastu. A dítky s,-é, kterd s prvním manZelem . manželce a netem svýn1 odkázal)
ta vinice za peníze
ma,) uhan~ a Jiříka. syna, ze jemu poroučí. Stalo se
p. otce jich jest
jejího otec jich se
\' slredu pred SL Tlburcím 1. 37.
chová a tak nClllohl
20. 1~550" 29. lislopadu. Kšaft Burjana 7. Vlkanova viz
Tu p. purgmistr a páni - yypovídati ráčí: Poněvadz
díl L str. 094 c. 14.
: se to Buriana z Vlkanova ruJní jeho 'vlastní našlo. že L k 111
21 ~_ ló~2 .. 2" srpna. 2129 I 19.9. Jakol jest Dorola
které;; Jindřich z Hrobcicc
. a maDielc~
I~robclCe ucmJ!a odpor jistým arty kul um v kšaftu někd
J:ho, odkázal a on Burian
protoz
Buqan~ z Vlkanova, manžela svého, poslaveným davši mh;' tech L k. m. ona Dorota
vzíti
"ltJ, v ackoll, nerada se jest proti kšaftu a vuli poslední
N\~ž s..ukni ~aIllaško\"ú ze
. ji Burian
prodal:
;,;~nze!~ S~dlO postavila,' ale jsúci k tomu přílišnou SVOu
nevadz ukázano
aby za Její vlastní
.ezk~sb pnnuce;la to Jest učiniti a sebe v tom opatřiti
IDěla 1 že on
do břc takovLl
m~1Slla_ A protoz lé jest naděje, že to její předsevzetí ve
řetízek zlatý jestli ze jí jest drn aneb
úe obráceno nebude. A předkem že neb. Burian vlastni
její všel,a toho ukázáno bylo, lehdy bude moci takovou
stalck, kterýž jest ona do léhož statku jeho mimo věn;
sumu, zac ten řetízek stál, ona Dorota též z statku mana veJpravu k němu přinesla na penězích a klenotech to
žela svého vzíti. Co se pak věna jejího
dni a po roce

ze

JH.

}es__t

všec~?o v

tOUl SVélll

"'tm

kšaftu do

společnosti mezi

j

Yěčn!ho dOl)Tče j

také coz' jest jí~

nad to přidaL

sve poloZJ!. A na to ukázala registra neboztíka
to vsecko se
ní ZŮSCR\ uje. l'octuv ciniti děteI'lJ_'
,
rukou psaná, v nichz jest poznamenáno, ze 110 k. m.
neb komu
j~()\:c Hl0cná tal(ového statku
p. otce jejiho odkázaných on Burian
poručnice a
na Lo chovaLi i opatrovati,
zlatý jí náleiitý a sukni damaškovú
není. Než
ten statek jeho Buriana dasiní
Druhé i v tonl InÍsta témuž kšaftu dáti nemů7e j
jest a
o torn, kdyl Ly
jest Burian s syny svými a jejími
však
bude povinna
co jest
v té spoleenosli ji jest, iakž náleží
k mocnému držení a 'vládn~tí nepodal.
o níž
, s,syny a davši jí dí: . pOtOI:1 s ní jest nápady na syny ,
zmínky není a rOVll)T
~~l at,l. A kdZ~Y klery z synuv z světa sšel, po něm ona
.
tO~10. ?ostati
\Tědě1i se cÍm spraviti.
,lap~du a"by" UZlU mohla, " tom jí neopalřil - . Třetí i lo
se jest na VlnICI Volkovnu podle z~ípjsu ona Dorota
so be v temz kšaftu za obtíz.né pokládá. ze nebožtík ucinil
potahoval~, poně\'adz ta vinice po učinění kšaftu i zavl-eni
Ji mocml poručnicí stalku
aby o~a z něho děti jich
neJPos:edllčjšY:O jest z. toho stalku koupena a jí
vyb~JVala, .. a potom chtěla li
se vdáti, aby jim počet
.'
podle ncbozllka s dedlel a budlÍcími jich zapsána,
~.'rn::1o UC:lllhv .. byla povÍnna.
cemuz ona to pra\'í~ že
z~ 0.na I)o~ ota \'
a dcerami, s sVjTrni
C,) . Jl to mc tezkého nebylo, aby ona toho statku opalrodetnu, rovna a
',atI .~l~m~la, pon~vadz za živn~sti r:,ebožl!ka jemu se spraA coz se
\ odll, e Zl"lb 1 ,aké Jeho upnmne a verně dobývali po.
toho jednoho
ma:lala; a, ~ltky s;é a)eh?, ja~{Q věr~á matka, ochraňovala.
o kšaft Marlina z
~oz I Jeste by rada ClllllJ chlela. Nez aby takovým počtem
o koupení dnice
1
1 m pO~~I;na B)iti ,;,ěla, to jí n;ožné ~ení,- a také aby podle
opatřeni. jeho koupena by
JSUCl n1()/cI~8, "' otcoyska pOl~ucnice, tím povinna jiHl
B. smrti Jeho uchovati
jeho Martina v-ytomu odplra. lohu dokladaJe, kdyby i sám neboztík
hlášen~ byl, se odkládá. Act. fer. III. posl Abdonem.
tehdy Jemu by 10 povinna činiti nebyla, poněvadž
.2:2. 1553, 28. dubna. Tamtéž fol. 329, V té pi'i
,
. to od neJn1tnšího až do největšího zyáženo a změ
meZI ':oršl!ou Zlatou Křízovou a BenjamÍnclll z Vlkanova.
feno I _ p~Zllamenáno jest. Co se pak věna jejího dolýče,
tu kdez láz Vorsila vinila ho, že on zmocniv se statku otc~
o ~tere.mz tak se manzel její v 1~šaftu svém zmínku činí
~yéh.o a manžela
pokud se lnu dobře vidí a zdá.
aJ', :eJše J::5 k gr. č_ přidává, k tomu to pravÍ, že jeho s~.fuJe a jí
tak jakoby ona nějaká
pOjit! povll1na není. Jedno, ze věno podle práva dnem II
ded,"
A že toliko na 'T'
v
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chování její a manžela jejího i s čeledí jí dávána byla
jedna k. gr. na tejden. Což jest ona za mnohá leta od
něho to snášeti musela. Druhé, ze věnem, jakZ náleií, opatřena není, kteréhož toliko L k. gr. č. a ještě heze všech
svrškuov jmá. Ježto kdyby děvkou u někoho byla, tehdy
ve ctimecitme letech viece by sobe vysloužrla. Třetí, přijav
k sobě manžela jejího jí k němu choditi nedá a zbranuje
a když jest jednou k němu přišla, ji jest nectným jazykem
uctil a se schodu strei!. J ežlo kdyby Alžběty tobolál-ky
nebylo a ona ji nezachytila, byla by padla a hlavu srazila. Čtvrté, některého času mluvil manželu jejímu a otci
svému: Pane otče, dokud ona s vámi bude, že dobře
nebude. A tudy že jest jeho odloučena, jeZto se jest ona
tak chovala, jakž na dobrú náleZÍ. Páté, i to do osoby
jeho sobě stěžuje, že to o ní mluvil, dosti sem. již
mlčel a že již mluviti musí. A protož aby to vysvětlil
a oznámil co jest mlče! a co mluviti chce, že ona také
chce slyš~ti. Šesté, že jest jí všecko zapečetino a ze ona
jsúcí v tom domě žádného pohodlí míti nemůže. Neb i teď,
když jest jí P. B. vína na vinici naděliti ráčil, toho sobě
tu opatřiti nemohla, než s ním po sousedích strhnouti
musela, což jest jí na veliké ztížení. Sedmé, když z pp.
radnich některé osoby k manželu jejímu a otci vyslány
byly, tu že jest manžel její před nimi oznámil, nikam
manzelka ode mne, nikam, nd při mně, při mně. Však
přes tn takovou vuli jeho předse jest ho zbavena a s ním
rozloučena. Ježto toho není slýcháno, aby které manželce
v městech Pražských se to přihoditi jmělo, aby při manželu svém opatření [míti], jako ona, nemohla. A to pro
nic jiného se jí neděje, než aby on Benjamín sám tím
statkem vládl a s ním, co by se jemu zdálo, činil. A poněvadž pak takové stížení od dávných easu trpí, žádá v tom
za spravedlivé opatření.
Proti tomu od Benjamína mluveno: Ač dosti obšírnú
žalobu na něho jest učinila, však vidí se jemu a zdá, že
jest ještě toho mnoho pominula, což jest o něm pHi
nejv. p. purkrabí i jiným pp. soudcím supplikovala. A byl
by toho vděčen, aby ty všecky artykule, z kterýchž jeho
viní v spis a supplikací uvedla, aby také od něho odpověd na jí se dáti mohla, zkteréž by jeho nevina uznána
byla. A poněvadž pak toho jest pominuto, on také toho
při tom zanechává. A pro tož předkem to jí za odpověď
dává, že jest on k ní po ta všecka leta všelijak nál~žitě
a udivě se choval a ji, když co toho mezi otcem Jeho
a jí vzniklo, žádával, aby s ním, jakž náleZCí a Tule boží
jest, nakládala a jeho nehněvala. Kdež pak prvotně j~ho
z toho viní, že by on statek otce svého obsáhnouti,a Jím
podle své libosti šafovati jměl, k čemuž to praví: Ze se
na tom mejlí, aby on statkem otce svého vlásti jměl, nd
otec jeho sám v tom statku své věci má a jimi vládne a
ona též pokoje jistě má. Že pak ten specetín jest, to jest
se z jistých příčin stalo. Neb v nemoci a v nedostatku
tomto jeho v dosti krátkém času jest nemálo zmenšen a
kdyby časně opatřen nebyl, snad by potom neměl, nač
chován bejti a komuž by co odkázáno bylo, ti by toho
užiti nemohli. Že pak jí na vychování i s cele dí kopa gr.
dávána byla a na té přestávala, ijestližeťjest přestávala, nemáť tehdy jeho z ceho viniti. Avšak jest jí dáváno po XIII k.
na dvě neděle a jinými všemi potřebami opatroyána byla.
S strany pak věna svého, kteréž od otce jeho sobě zapsané
má, tu sobě zbytečně do něho Benjamína ztěžuje, ze jest tak
skrovné, neb jemu do toho nic není. A bez pochyby. že
na onen čas prátely své při smlúvách svadebních Jest
měla. A kdyby také času vyčkati chtěla, snad otce jeho
kšaftem něco jest jí učiněno. A by pak toho nebylo, však
jest otec jeho za zdraví svého s ní všemi potřebami i také

C.

p. 147.

peníze se zdílel a skrze to ona k statku nemalému iest
přišla, takže jeho za některé sto má, jeZto kdyby t~ho
nebylo, aniž by toho co jměla. A tak vidí se jemu li zdá,
že i y tom ártykuli nenáležitě 0d ní jest omluven.
Stěžuje sobě dále i na to ona Voršila, že by On
Benjamin k otci svému a manželu jejímu choditi nedal a
tudv že by ji od něho loučil. kteráž mu se duši svú zaváz~la, že" jeho do smrti neopustí. A zná se k tomu, že
ji k Sl"ému otci choditi nedá, neb otec jeho ji snášeti
nemohl v jejích vášDÍch. A proto k němu že se odvésti,
mimo vůli jeho Benjamína i vědomí, dal. A když ona
Voršila k němu jednou do domu Benjamínova přišla a na
otce jeho v přítomnosti jiných se domlou,"a!a, tu on, vida,
že otci to jest protimyslné a že skrze to se hněv", obávaje se toho, aby jemu skrze to se něco nephhodi'o,
jí jest Voršily prosil, aby odešla a otci pokoj dala.
I nemoha toho ph ní obdržeti, ji yzavši za ruku, od neho
vedl a v tom jí něco pověděl i ji postrčil, aby odešla.
A ne tak; jakž ona zpravuje, aby měla padnouti. Toho
zádá, aby p. purgmistr páni o něm toho ,"Hiti neráčili.
Dále i toho v své žalobě dokládá, že by o ní to mluviti
jměl, že dokud otec jeho s nf bude, že dobře o něm ncbude, k čemuž to pravÍ, ze on toho nepamatuje, aby to
kdy měl mluviti. Jest také i tím od ní Voršily dolčen,
ze by někdy něco toho promluvil, že již dosti jest mlčel,
tak jako
tu co poctivosti
ubiízeno bylo, k cemuž
on to

i

když ona

y mnohé nevole a ruz-

nice s otcem jeho se dávala a jemu, jakéž mohla, protimyslnosti v těchto těžkostech a nedostatku jeho činívala,
tu otec jeho pro něho poslal a jeho castokrát za to pro·
sil, aby před ní opatřen byl. On pak maje nad otcem
svy'm lítost jí nejednou prosil, aby S ním nakládala,
náleží, aby v nějakú nemoc neprišel. Jakož pak lak
p,'išlo, že za příčinou její podruhé v nemoci jest, v které!;
až posavad trvá, upadl. A v té jest jeho neopatrovala a
při něm že býti nechce. Aby jí věno dáno bylo, nejednou
oznamovala. A když v takovém nedostatku byl, Jeho
a kdyby
opustila, takže jest jim dosti podál
sedlák, kterýž jeho dobře znal, na něho
netrefil,
bv bvl někam zašel, že by jeho na:ézli w:mohli. A tak
vida "on. že ten statek tak mizí a
podle povinnosti
své jeh~ jest Je sobě přijal. A
se jemu, ze jest tu
;)ie, což by jemu nenáleželo, ncuCinil.
Byl také i z toho ob,·iněn. že
olec jeho před
slanými k němu pány to promluviti
aby ona
opatrovala, čemuž on, aby lak býti nemělo. neodpírá
a brž byl by toho v pravdě vděčen, aby tak cinila a
skutkem toho dokazovala. Naposledy i z toho jeho viní,
že opatření ona žádného nemá. JeHo jemu po tom nic
není a on jí 'žádným opatrováním není
A otec
jeho, poněvadž se sám opatrm'aU
něho opatření užiti žádá? Než rozumeti
že ona Voršila z přílišné a pouhé zlOSli
chtíc proti něn1u svú věc proyésti a
kleré jest otci jeho činila, té!; jemu
A jaké s ní potěšení otec jeho za svého zdraví mival,
toho není potřebí připomínati, neb mnohým sou její obyčejové zná;ny. Než v nemoci a těžkosti této jejlO jak
s ním nakládala, sám Benjamín zprávu tuto <:iní: Ze ona
Voršila v ničemz jeho opatrovati y;echtěla, nd ráno vstavši
s čeledí na vinici a kdd se jí líbilo, odcházela a zase
v samý večer se navracela, takže on častohát, kdyby od
něho a od Doroty, manželky syna svého, opatrolán neby L
byl by se hladem namře!. K tomu mnobdykrát na odpc:r
se jemu stavěla, psu starejch jemu nadávala i mezI OCl
plvala, takže on po něho a po Burjána posílal a jich před
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ní nejednou za opatření žádal s pláčem. Však oni šetříce
~traDy jsouce k právu připuštěny nejprvé Voršila
v tom poctivosti otce svého, tudíž také své i její, to sú
dala, cisti svědomí a dala mluviti, že to těmi svědky grunjí snášeli a je zase~ chtíce to
spokojovali. Ale
rovne i také dostatecně ukazuje, jak jest se ona vselijak
tím 111U nic prospěti nemohli) neb
dál "ětší a yětší
beze. "šl ouhony náležitě, jakz na dobrú a poctivú manzelku
od ní protivenství snášel. A jednou když po ně ponáleZí, chovala a žádné pHCiny k nevoli manzelu svému
naš,i jeho zdraštĚného a ji tohkéž, an se s ním vadí.
jest nedávala, aniž také on Martin, manžel její, jí z ničehehož
také v té nemoci s ním nclíhala, takže jecnou, když
yiny jest llcdáya1. Neb jest jeho tim~ což sú jí na vychování
nan ten nedostatek přišel, byl by umřel. K tomu některého
jako po kopě gr. dávali, podle možností své opatrovala
času, v sobotu, když jí kus ryby na talíř vlOŽi1. s ním
a to jest, nemajíci sama nic v své moci, podnikala. jest jísti nechtěla, než tím kusem zase do mísy' ho"ila
Jest také dále i to od ní ukázáno, jak jest se on Benjamin
takže otec jeho se skrze to rozlměval a tu opět skrze t~
při smlouvě řeU potrhal a jí dosti těžce přimlúval, táhna
v těžkú nemoc jest upadl. Též i toho zatajiti nemůže.
se při lom i na pamět pp. smlouvcí, kleříž při té smlouvě
kterak casu předešlého některú nedeli byl v kostele sv:
byli, jak Slí se oni synové v to uvolili, že jí kopu gr. č.
přišed domů,
jí nebylo, plal se po ní.
vydávati a ji ve všem jin~m opatřiti mají a tomu ničememuž
ona po dosti dlouhé
ph!;!a, ptal se jí, kde
za dosti se jest nestalo. Nýbrt kdyz se jest o to k nebo
dlouho byla. Tu ona se nan ofukla a ani s ním
BUljanovi domlúvala, on jí jest lával; a tak byla jest u nich
opět obědyati nechtěla, a on skrze to se rozhněval, že
horší ndlí kucharka. Nadto což jest statečku svého jmela,
jest tu padl a skůro byl i umřel. A potom když on Ben- . jako vína, ten jest tu utrousila a s manželem svým se
j a,min odjel do Hradce, ona mu všecku čeleď, kteráž při ' o něj, čímž povinna nebyla, sdělovala a z něho jeho opanem byla, rozehnala. A lak otec jeho těmi příčinami a
trovala - .
těžkostmi takov)'mi jsa k tomu přiveden k němu, jakožto
Na to od Benjalnina: Že ani o věno ani o opatření
k
se vésti dal, bez vědomí jeho Benjamina. Neb
Její osoby a krátce ničímž své žaloby neprovozuje, nébrž
když jeho mezi sebou dva nesla k němu, jeho
~ama proti svým svedkuom mluví, kteřížto seznávají, jak
potkal, a on starec tu jeho pro P. B. prosil, aby
Jest ona manzela svého opatrovala, že castěji s Alžbětou
opatřil, ze již s ní býti nechce. A
když již
hodovala nežli v nedostatku ph otci jeho bejvala, jeho
u něho Benjamína některý
byl,
k "domu
mnohdykrát
s ním nechtěla, jídlem házela,
přišel, však proto s ní do
jíti
pravě, ze
jeho
Táhla se jest také na pamět
nic nemá, totiž jí dáti. S stmny pak statku otce svého
vyslaných, že by otec oznámiti měl, že při ní a
toho dokládá, že ten jest byl nezayadný a již nynieko
s ní býti chce. K čem'uz to praví, kdyby jeho vule taková
na něm závad ne na sta, ale na tisíc jest. A protož rád
byla, aby s ní byl, však jest mohl li ní zuslati, byv tam
by věděl i také slyšel. bm
se ten statek poděl.
po ti"ikrát. Ale neznaje a nemaje s ní žádného potěšení
Zase od Voršily Zlaté
skrze přítele mluveno:
a v své nemoci pohodlí, k němu se jest, jako Jr synu
l'Inoho se tuto od strany mluví a jejímu obvinění a stízení,
obrátil. Smela také jeho i z toho viniti, že by ji
k leréz sobě do něho pokládá, vejkladové dějí. A na tom
s manželem loucil, než se nachází, že jest on jich neloucil,
nejYÍce se zastavuje) jako by ona příčinou zavedeni statku
nd vida otce svého opuštěného jeho k sobě jest přijal.
a dluhuov otce jeho a manžela svého
ona tomu
Nadto ona sama jest za ním, když k němu šel, šla a ji
a tak praví, ze nikda
příčinou
od sebe honil. Ač pak toho dokládá, že by se sám k tomu
A toho statku se nedotýkala, než Benjamin
ph znaL že s ní býti chce; ale jaké jest jeho přiznání a
S strany pak věna to
aby jak nad
muže biti, to bude při uvážení spravedlivém, poněvadž
v ceru opati:"ena
lémh jako dítě jest. Potom kdyi: k ní se do domu vésti
ll1á a sobě
dával, jeho jest loudí"a]a k sobě
jí nepřichází,
ustlané, aby odpočinnl 1 však on Je ní
o tom lnnoho mluví. A má-li co, to také samé není.
také i z toho obvjněn, že by ji k otej svému a manzelu
sirotčí. Což se pak toho dotýče, kdež na nepaměti t~ pojejímu choditi hránil, k čenluž se i přiznává, ale za pří
~dádá, ~e by o ní toho otci nemluvil, dokad při vás bude,
cinou tou, že jest se na něho starce příliš domlúvala
ze dobre nebude, Ir tomu to praví, ze sou to od něllO
čehož se jemu s1ilO\'alo. Ale potom k tomu jest povolil
lidé slyšeli a to i ukázali bude moci. Kdež
dále
aby k němu chodila. Ale rozuměti jest tomu, že ona pod
svět1uje a o ní Vor.šile dosti tezké ,'eči
opatrováním otce jeho chtěla by statek opatrovati.
protimyslnosti otci jeho činila, k cemuž tak
Tu
purgmistr a
- vypovídati ráčí: Peněaby ODa jen1u co toho činiti a k
:Marlina z
manželka) obvinivši Bense chovati
než on byl velmi
Hartina syna, v několika artykuIích, žádného
snadný. A ona
manželu svému žádných
jest
i z té příčiny takotězkostem a nemoci nedávala. ale k němu se. iald
on Benjamin jí
povinnovat není.
chovala i jeho, pokad nejvejš'e mohla, opatro~~la.
svědkuov dostatečně se to našlo, ktedrubdy doma nebyla, musilat jest pro opatření svého
ona k manzelu s"élnu dobře
rotcího statku odjíti. Ale kdyi byla dOllla, tu jest mu poa chovala, protoz při témž náleii~odlí, jakž, náleží, činívala. Dále pak kdd i tomu odpírá,
chování jse zustavuJ e, takže od žádze by Jí lal! a se schodu slrkati neměl, k tomu to praví.
manzeIa svého nai'íkána býti nemá. A taky ze
ze jest jí zoumyslně a bez příciny lál i také strkal. A kdyby
z statku manžela s\'ého náležitě opatřena býti
té dobré ženy nebylo a jí nezach)'tila, byla by snad hlavu
má, polmdi by manzcIa svého opatrovati pomáhala, a jeho
srazila. A poněvadž pak manžel její pi-ed vyslanými peny
~artina k tomu by vůle konečná byla. Dalšího pak opak lomu se jest přiznaL ze od ní nikam nechce. není-li to
trení mimo smlonvy svadební a pořízení Tllartina z Vlkaloučení, bude to při uválení. A také to právu ~ěstskému
nova ona Vršila na tento čas podle práva míti nemuže.
nenáleží, nežli duchovnímu, toho dokládaje: Budú-li k pruAcl. die S. Vitalis.
voduom připuštěni,
ty artikule v zalobě posta,ené
23. 1553,28. dubna. Rukop. č. 2136 II f. 29. Staly
ukazovati cilce.
se smlúvy svadební k sv. manželství mezi paní Dorotou

ze
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z Hrobčice, pozuostalou

vdovo li po p. BUljanovi z Yikano\"a. na místě panny Juíiany odtudž z Ylkanova,
její, . a \Volfem Pergcrem z Pasova a lo takové, z~
paní Dorota jí pannu Julianu jemu \-\'olfovi za manzelku
dala a jménen1 věna z dnu jejího otcovského sto k. gr:
č. a vaipravu ,lušmí podle možnosti věnovala. Zase proti
tomu ji}; dotčený \Volf ubvenil jest i s jejími do dne a
do roka IIl/ 2 C k. gr. č. Po dni pak a po ruce dal.l: by
jim P. B. spolu dítky a jeho by \Nolfa ~mrt zach~alJla
ndli jí pannu Julianu, tehdy táž panna Juhana, manzelka
jeho, má býti rovná li pravá společnice,. v to~" ve v~em
statku jeho i jejím, Her)'z maj( neb mill budu" s det.~l
spolu splozenými. Pakli by ji Julianu ,1'. B. z sve~a pOjil!
ráčil, tehdy taji. ,Yolf dítky pozuostale ma z ~éhoz_ slatku
společního opateiti, jako věrný otec dítky sve: Neucl~o
val·li by pak P. B. kteréhožkoli z svrehupsanych manzeluav od 'smrti a dítek ze by neměli, tehdy ten vši ce k
statek jich obapolní, klerýž mají ncb míti budú,. má
s umrlého na živého z manželuov pozuostalého prlpad~
núti. Což se pak nahoře dotceného věna jí panně Juliane
od něho \\' olfa do dne a do roka obvěněného dotýce, to
jí ode dne sníti společného má v šesti nedělích porad
zběhlých na všem statku svém, !derýž má i míti b.'-'~;,
kniehami měst'kými ujistiti. Stalo se v pátek po sv. jm.

24.

1554, 15. hjna, Rukúp.

č.

a rada St. ~1. PL známo

ze

2142

f.

BB 16, My

Ciníme tÍr-nto naším

vuobee -v sobotu po sv. Lukáši ev. [19. hjna.]
L oe XLYIIII vstúpi'še do rady slovutní někdy mi,trTomáš z Javořice a Sixt z OttrštorÍn - podali jsú nám ksaftu
urOZ. vladyky někdy Martina Dačického z Vlkanova, spoluměštědna našeho, na papíře jeho vlastní rukú sepsaného
a k tomu pečetí též jeho vlastní zapečetěného - kterýžto
kšaft - toto jest -- v sobě zavírá: Ve iméno svaté trojice jedl~oho věcného P. B. ~men, L. b. ,rvrVC XLVI v úterý
a Judovi Já .:\lartlll Daclcky z Vlkanova,
~něštěnín v Star. 11. Pr" rukú vlastní vucli svú sepsal
věda dobře, že žádný clo věk věčně živ býti nea nevěda dne ani
P. B. vše~
ráCí 1 jellO 111ilosti
a
svatá duši mú mezi počet svých volených
ne pro mé nehodné zaslol1zení, . ale pro zaslonže~í
P.
syna syého
a pro Jeho smrt l1e\'lunu}
a
neráčí ode
paměti a rozomu do mého
skončení odjíti,
skloušeného a pobozné my,li
a zádoblÍ dobré

DO sv. Simonu

Benjaminovi~

svnu mélnu,

po mé

smrti, i dědicóm

jebo porouCím a divám l,rám poslřihačsl,ý i sklep k němu
přip~iený ode všech poplatkuov od starodávna majest:íty
i dck"ami osvobozený. K tomu také i ten kuimec a ·nad
ním světničku. z kteréhoz jsem se podrobil k obci platiti
XV gr. bílýcl; lOčně. Na' to také všecko mně i synóm
mým i dědicóm od
knízete a krále Ferd1l1anda
potvrzení majestátem
jest. Item ;'inici mLÍ ,na Srf?~
vých Horách, která" se zapiSUje XXtl. str .. mlry . drzlcl
v knihách ú!'adu perkmibtrského, 13en]am1l10Vl s Bur]anem,
synem 111)7ffi, mocně ~o mé smrti dá,:ám ob~~11a spolu s~
všÍln příslušenstvím, Jak sem sám drzel a uZlyaL
A ODl
oba spolu na tu vinici rovný náklad činíce toho, což by

P. B. naděli.l, rovným dllem u2ívaii, buď zisk nebo
coz v moci boží jest, jako nebožtík Ladislav a
Yol(!řich z Prosti boře, bratří, vinici svú drželi
dlúhý čas se bratrsky srovnávali i uzírali. Pakli by se nesnášeli,

li: lomu zavazuji

je oba dva .svrchupsané

syr: y,

abv žádnému své polovice "ádný z mch ncprod:hal, Jedn'é bratr bratru; aby z rodu mého i blldúcích dědicuov
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našich, pokud;' by najdéle býti mohlo podle vuole P. 13.
\'šemohúcího. ač by to změniti jinak rácil, nevycházela.
Item dl;om muoj podlé koUeje Raickový též obl'mu
synuom rn}Tffi napřed psaným spolu dáYánl se vším pdslušenstvím zádu na břehu) jde sern sám užíval) na takový

zpuosob, jako vinici. Item též i zahndu za vodou u mlýna
ll1alostranského

oběma

spolu po rHé

smrLI dáván1)

aby

spolu s rodinou SVOll s potěšením, za mne P. B. prosíce,
ulívali. bojíce se P. B., jinému cizímu jí neprodávali,
ndli bratr bratru a budúcí jich jedni druhým podlé pří
buznosti a kne blízkosti posloupné,
Item 13urjanovi, synu mému, poroucím a dávám po
mé smrti duom svuoj n zlatých kHzuo\' i vseeko hospodát'ství a svršky \' ncm i šaty chodící mé. A o klenoty,
což by jich koli bylo, aby se s Benjaminem, bratrem
svým, na rovný díl rozdělili, kromě nov~ho koflíku pozlaceného. klerÝ jest Burjan kOUpIl v Normberce 1. oe
XLVll; ten sa~lému Burjanovi býti má, a XII Eic stří
brnýcb, které byly nebo matky jeho~ :amému ~urja~ovi
dávám. 1 šaty mé všecky ložní, krome te~h, ,letere Vors,lla,
lena má. s sebou od své matky ke mne pnnesla; tech
n~chati. což jich koli jest, kterýchž jsem já nikdy
měvŠi z daru božího svých dosti. Item štandy a
cínové,
8C Bmjanovi a dětenl
jeho, Kromě dvě flaše
13enjaminový. Pakli by
se co více jeho, naš!o a~?bo
čeho požádal z toho
nell-:.anl te naCle}e O
aby ~lušné žáodepříti

měl

bratru svému.
Item' iako); jsem poručníkem statku nebo Kateřiny
Petříčkové 'spolu s Václavem Košákem sladovnikem, níd

bych tomu. aby se všemu dosti stalo podle vuolc její.
Ale že on' Košák přiiímaje k sobě díl peněz, v tom svě
ření se nezachová';á podle vuole nebožky, ale na opilství
se oddal, peníze ty utrácí opustivši ,i zivnost i ho~podář
ství, protoz já to znaje, maje sobe ~oc da~u ksaft.em,
Burjanovj svnu mému~ na SVéUl mísie mocne porouclln,
jestli že b.-rCÍl já vuole její nebo7ky za mé živnosti nevy-

konal
) on na místě mém tomu dosti činil, pokud by
toho'
jejího stá\'alo. Čehoz i"st on Rlrjan všeho
doh!'e ve'dom. Pakli hy i Burjan od P. B. byl po\'olan
z tohoto s,"cta, čeho): P. B. uchovej, tehdy Benjamin, syn
tlÍŽ . moc ode mnč
klerá" mně kšaftem jePakli oběma B. dá
to spolu opa·
trujte pu mé smrti, nedopouštějíce
marně uin'i~
, toho l aby ty peníze, kteréž. se za ~ duom 1 ~za :IInlcl

jistými kladou, na skutky mllosr~,ne se ~~:aceÍl ero
bo:H i na svetlo do domu bOZlho na JeJI nebozky
i do Betlema etc. i kdežkoli.
sukna krojici a postřihači spolu
měli svícen novÝ v
u sv Havla a ten potom byl
polán1án, i dali ""jej konváři Šimonovi v domu u še,rnlíl:uov,
a on jej rozdělal na žejdlíéky, z toho potom vmen byl
v radě i
musil. A dal za to, co byl vážil, XVIIl/2
k. m. Ty
já k sobě přijal. A
já toho, že ten
svícen mnoh}7n1 rúhacliom v posmčch
i smlw·:il jsem
konnířem
[viz výše
aby jiný
i pěknější ude lal. A tak
11'd zase u sv. IIavla. I nechtěli na
ani 'kOllVáfi zaplatiti, i obrácen jest do
BeUema a tam stojí ke cli boží, pro památku také svatých
věrných Cechllov, boZích mučedlníkuov, v naději boží etc.
I dal jsem
p. \Cácla\'ovi konváh najprvé XVITl 2 k gr.
m., potom
dal svých pcněz, pokud se našlo, ze jest
tělší nežli pnní bez mála o polOVIC!.
rtem tato má vuole jest, aby žákóm k BY.
držitele domu mého u zlatých křížuov dádno
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pátek jeden gr. bílý aneb vn d, bílých a om zaCl mají
každý pátek na památku umučení K. P.<ja7.ykem cesk)'m
»Temnosti staly j:stí se po všeliké zemi« Je ZDívati. A
k tomu Animas fidelium infra elevacionem euch~aristie. A
jestli
by toho žáci nynější i budrící zanedbali činiti.
nemá se jim nic toho dávaéi. Item kolo z 'OSkll v pro~
střed kostela sv. Jiljí kazd3' den, když se mše svatá slúží,
aby osvěcováno byl,) a když to sboří, aby jiné koupeno
bylo do živnosti Burjana, syna mého. Kteréhoz příčina
jest po nebozce matce jeho milé a mé milé manželky
věrné.

což se svrchu píše, na jistotu a utvrze~í

n~tši menší

dali jsme a rozkázali přivěsiti Je tomuto
kšaftnímu
v pondělí před sv. Havlem 1. 1554,
25. J 554, 14. prosince. Rulwp. č. 100 fal. A 6.
Jakož jest někdy p. Martin z Vlkauova dobré paměti čině
kšaft o statku svém, tím jest v některých gruntech syny
své Benjamina a Burjana z Vlkanova spolčil, ale sro zuměvše strany tomu, kdyby takové v společnosti tři
gruntové od něho 13elljamina z Ylkanova a paní Doroty
z Hrobčice na místě sirotkuov po někdy Burjanovi z Vlkanova spravovati a u7.1vali se měli, že by mezi nin1i nějací

odporové za příčinou čeledi, jakž se to v takových spolcích častokrát přihází, povstati musily, i takto jsú se dotčení p. Benjamin se paní Dorotou z Hrobčice, Václavem,
synem téhož 13urjana, léta majícím, a '<Wolfem, zetěm jejím,
na místě J uliany, manželky jeho, i na místě jiných sirotkuov
po něm p. Burjano\'Í pozuostalých let nemajících o takové
grunty společně i také o některé svršky, o kteréž mezi
nimi na ror-dílu bylo, 'e podělili: Předkem, jakož jest
z počátku psaný p. lilartiu duom svuoj podle Rečkovic
kolleje a zahradu za řekLí podle zahrady Jaroslava z :VIutě
nína a proti mlýnu Pelruzilkovskému ležící jim bratřím
Benjaminovi a Burjanovi z Vlkanova k společnému užívání
kšaftem dal a odldzaL o kterýžto duom a zahradu jsú se
podělili, že on p. Benjamin má sám jmenované zahrady
tél. i lisu při vinici, o kte,'úž se také podělili mají, i s jeho
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příslušenstvím užívati a s lím obojím učiniti jako s svým
vlastnín1. Proti tomu paní Dorota i na místě sirotkuov

ze

ltem Kateřině, dceři mé milé na Lochovicích, z statku
mého po mé smrti, bude·li ziva, 13enjamin i Burjan, oba
sDolu, dáti mají sto k. m. A jestliže by nebyla dostatečně
o'patřena od p. manžela svél10, jakoi: nepochybuji o dobrém
clověkll a příteli našem milém, abyste radni i pomocni
byli jí s ním o to pl'átelským během jednajice. A co
jsem já jemu povinnovat 1 že jest mne v nešfastné pdhodě
zastúpil, ač bohdá bez mé viny, ale z dopuštění boiího
pro naše hříchy. Jestli že bych já za živnosti mé jemu
toho nevyplnil a na nějaké míře nepostavil, venm vám,
moji milí synové, že mnc v tom spolu z mého stateeku
zastanete a opatříte. A věřte tomu jistě, žcf vás P. B. neopustí, kdyz jeho božské lllilosti vuoli plniti budete a
k každému člo;,ěku lásku a upřílllnost zachovále.
Item co se dotýce Vršily, manželky mé, tato jest
vuole má: Předkem aby synové moji vydali jí L k. gr. c.,
totiž ka"d)i z nich XXV k., věna jejího, k tomu aby
přidali nad to XV k. gr. č" kteréž jí přidádm nad věno
z své dobré vuole. K tomu pás stříbrný pozlacený takový
dávám jí mocně, jako jsem dal Burjanově manželce, paní
Dorotě z Hrobčice. A ten má U,šila v své moci. A šaty
1ožní, které jest ke mně přiEesla: i n~ldobí cfnoyé její t
kteréhož jsem já nenZíval. A ty
které má ode
mne, aby při ní zuoslaly, i plátna,
ona dala dělati.
A bytem slušně aby od nich nyla opatřena za jeden rok.
Pakli by ona sama chtěla se opatřiti, ab)' jí dali X k. gr.
č. a tak ji poctivě s dobrtí voíí odbyli pro s\'ú i její poctivost. A jestliže by se k nien v potřebách svých utekla,
aby jí radni i pomocni byli pro mne ~c, Toho všeho,
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ujala jest duom podle koleje Rečkoyú,ó, hc:::ě místa
jednoho k haldě za tím domem, kdež na ten čas sn Benjamin dříví sobě skládá. A k tomu také místo při témž
lisu Benjaminovu po té straně k vinici Hřebenově ležící,
tak aby táž Dorota tu na témž místě lis ustavě ti mohla _.
Ac\. fer. 1'1. post Luciam.
26. 1559, 3. května. Kopia1~ listů krdl. v archivu
lIlislodrž. 62 f 102. (Arciknížeti Ferdinandovi.) Ferdilland :Je. Nejjasnější kníze, synu náš nejmilejší. Jakou jest
nám snplikací slo\'Utný Benjamin z Vlkanova, rychtář náš
\' St. l\I., "ěrný milý, na hradě našem Pražském podal,
abychom jeho,
do stavu
a statek
sobě koupil, abyměstských a z ouřadu rychtářského milostivě

propustiti rozkázati ráčili,

tornu

Tvá Láska z též

suplikací jeho šířeji \')'rozumí. I znajíc poníženú prosbu
jeho sluš mí býti, jakž pak Tvá Láska, když ta suplikací
v radě uvaZována byla, také při tom byla, poroučíme Tvé
Lásce rnilostivě a otcovsky) aby T\'á Láska na jinú hodnú
I

I

osobu k tomu ouřadu pomyslil a tll, když se rada v mě
stech Prazských obnovovati bude, na týž ourad dosaditi
pornčil a dotčeného Benjamina z Vlkanova na místě našem z téhož ouřadu
Na tom Tvá Láska "uoli
naši otcoysktí
AugšpnIce v sHedu den
Nalezení sv.

27. ] 562.
RuIIOP. č. 2121 f. 27. Jakož jest
díl statku na gruntech po někdy p. Martino,-i z Vlkanova
od zlat)'ch křížuo\' znoslal,
dva domy, jeden
u zlatých křížuov řečený a
podle kolleje Rajčkovy,
též vinice lla Srpových Horách, pokudž nyní
obl~lea '.'Ducko"é jeho a YIlučky, jmenovitč

Se-

Juliana,

Anežka, Alžběta a i\Iandalena, synové a dcery po nebo p. Burjanovi z Vlkanova, a Dorota z Hrobcice, matka jich, pozuostali, jimž díl ten statku
ku podělení náležel; kdež pak takový díl statku na grunve 3800 k. m. pošacovún a tak na kaž,
tech všicek
dého na
475 k. m., i jsú o to smIuJan,

luladšíl11 braireul

ve 2000 k.
m. a vinici
ve í 300 m. To obé
spo!cčně k
li k dčdičnémn vládnutí
Však
z toho
bratru svému, li sestrám díly jich
splatili mají.
paní Dorotč z Hrobcice, matce
jich, 475 k. m. dostati se má. Item paní Anežka, manželka p. mistra Nikodema z Paumberka, ta jest na podíl
ujala duom ležící podle kolleje Rajčkovic na břehu
v
k. m. Toto jest také znamenitě vymíněno, že bratří
Šebestian a

prodati
dnému
Pauli.

jcstii hy duorn ten

li

zlatých

křížuov

kdy

jeho mimo Václava, bratra svého, žánemají - , Act. fer. III. post Convers.

28. 1562.
Ruhop. č. 991 fal, 1. Jakož jest
Dorota z Hrobcice, pozuostalá vdova po někdy Burjanovi
z Vlkanova pti pnívě v přítomnosti synuov a dcer svých
po smlouvě mezi nimi o statek po nebo Martinovi z Vlkanova pozůstalý učiněné ohlásila, že jí nepovoluje z příčin
jistých, předkem ze v tom statku neb, Martina jí Dorotě
věčného věna puol Ostna sta k. m. před dětmi jejími náleZí; druhé, také ta suma, kterúž jest na lis naložila,
znovu jej stavějíc u vinice na Srpových Horách; třetí,
což na opravu domu toho u zlatých křížuov jest vynaloa ctvrté, též VoršiIo, někdy manžclce jeho Martina,
dala podle kšaftu jeho neboztíka. Zádajíc, aby jí
od dětí jejích dáno bylo. A kdy, se lo stane,
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lezem vyřízeno ... Dále od mistra Nikodema z Paumberka,
tehdy teprn na díly ten statek aby šel. Pakli by nechtěli
kancléře obce této, jakožto poručníka na místě Anežky
oni děti jí toho vydati, tehdy ona to, když by jí čas od
z \'lkanova, manželky jeho. jest mluveno, ze \ tom nápráva byl jmenován, chce poká'ati, ze jí to náleží.
lezu také s strany vinice Yolko~\"ny toho jest doloženo. že
Proti tomu od Václava i na místě Jana. mladšího '
ona Dorota 8 dětmi
v též ;,-inici díl má, a něktebratra, a synu ov , též od Juliany a Anyzky z Vlkanova,
rého času jest to
kterak by ona Anežka tu nic
dcer jejích Dorotinejch, po potazu jest mluveno: Tomu
u1Íti neluěla. "šak 5e
v tonl nálezu nachází~ 7.e má.
jsou velmi neradi, ze matka jejich na právo se nutí a
Dav čísti kŠaft někdy Burjana z Vlkanoya v tom RTtykllli,
v soud s nimi vcházeti chce, ježto by oni, jakožto
kdež yěno jí Dorotě, manželce své, odkazuje, ze tím
s matkou děti, rádi s ní v lásce a v svornosti byli a k ní
kšaftem jest již umoreno a z statku Martina z Vlkanova
se jako k matce chovati chtěli. Ale když pak vždy ona
na jeho Burjanů,- provedeno. Ano i také právo města
na to na,tupuje a od nich zádá z statku nebo 1Iartina
tohoto jest, když která zena užiti chce nápadu, tehdy ocl
děda jejich, to míti, oč jest prve o decko srovnáno
včna pustiti musÍ, aneb chce-li věno míti, tak nemá na
mezi nimi a jest div, že přes smlouvu i mimo to porovnápad nastupovati. S strany
té smlouvy, kterilž se jest
nání ona Dorota na to nastupuje. Praví oni, že mimo
tohoto léla LXII mezi nimi
a matko"
o stato žádné odpovědi na to její ohlášení a vznešení dávati
lek nebo :l1arli11a
té prve
ona Dorota
jí nejsou povinni. Ačkoli kdyby se v soud s ní dMi měli,
na ten cas odpírala,
jso,; se ncnadáli.
oznámili by, že by ničím jí povinni nebyli a napoví se
Zase na to ocl Doroty" Hrobčice jest mluveno: Aby
o strany toho věna, že jest ho na onen čas phjíti neta \<ěc s strany toho "čna jejího v stalku nebo 11artina
chtěla a pravila, že ho vzíti povinna není; kteréi také i ,
vyřízena 1. LXII. bylo aneb že by ona co
kšaftem Burjana, otce jejich, jest umrtveno. A co se dopráva tohoto mlm<iti měla, tomu místa
týče náldaduov na duom ten u zlatých kříZllOV, toho jest
o tom ciní, že léta padesátého druhého sama s ptátely
ona Dorota všeho užívala, také jest povinna byla na opravu
svými do rady jest vstoupila a některú svú stížnost oznánakládati. Avšak kdyby se s ní v soud měli dáti, tehdy
mila, kterúž do některých artykuluv v kšaftu nebo Buriana,
by se to našlo, že jí niCím povinni by nebyli a nejsou.
jest měla, však pro lásku jeho nic by
Než věCí jí Dorotě, že ona jako věrná mátie k nim,
sebe bráli nechteia,
od pánuov
dětem svým, pokojně i la,kavě se chovati bude.
InohJo,
to na mistra
Na to Dorola mluviti jest porueila: ?\emají
a
Hlavsu z
od pr,íva
čemu diviti, že ona nastupuje na to a zádá toho~ což
podáno, aby oni to vyhledali. O tom jest se zpráva do
spravedlivě náleží. A také aby
o to smloU\<a byla,
i rady učinila a na takovú zprávu ta
s strany
o zádné neví, že by v knihy
mela, nez toliko nátoho věna jest
takže při její
vnoli toho
mluva. K tomu pak onehdejšího dne všecko jest \O vlojest "anecháno,
by na to potomně nastupovati
ženo a ku právu podáno. I Hdá ona, aby jí to věno od
ncbo nechati. I teď již nastupuje a užiti toho vlSna " statku
nebo 1Jartina zapsané) též nákladové na lis a na duom,
jeho Martina žádá.
k tomu co jest VOlšile Zlaté Křížové vydala, zase na\TáOpět k lomu mislr Nikodem promluvil: Po ně vadl
ceno bylo. A když se to stane, tehdy také díly ona klásti
léta LIl Dorota, matka jejich. ph
se
toho statku bude.
věna toho Haftem jí od Burjana, manžela jejího,
Kdcž pak strany majíce den položený tu jsou synové
povinna není a tu jest témuz kšaltu jeho odpor v to
jí Doroty od sebe oznámili dali, ze by rádi
a
nila, kdež jest byl on Burjan nápady o tom věnu na
svou v dobré. lásce býtj a s ní se přátelsky i
její a své s ní :,áídil, a ona těch nápadu\" míti
pokojně snášeti i k ní chovati chtěli. Aby žádných soulehdy
a tomu odpírala, i tak jest jí náduov s ní neměli, v to se podvolují, ze " toho stalku jí
lezem
přisouzeno a jiz z statku fvlarlina na
vydati chtějí těch 200 k. m., kteréž praví, 7e jest na lis
statel,
kšaftcm jeho pr'cvedeno, ano i umrlveno.
ten v nově stavený vynaložila i také což jest Voršilc ,
Než ze by ona Dorota věna předkem a potom také dílu
jako 25 k. gr. č., dala; jediné, aby pokoj a svornost i
v tom statku děda jejich uziti chlěla, ježto to býli nemá,
dobrá láska mezi nimi trvali mohla. Však na tcn zpuosob,
aby obojího toho užiti mohla, vzláštč když již jinam to
aby již ona Dorota ode všeho jiného pustila. Což ona
vě"o převedeno a nálezem jí přisouzeno - .
Dorota slyšíc,
svých ph sobě nemajíc, na rozTu p.
a rada - vypovídají: Poněvadž se
myšlení jest
a třetí den stojíc promluvili jest dala,
jest to
že nebo Burjan z Vlkanova ]dí aft o svém
že by proti tomu nebyla, což jest jí podáno, aby se nestatku čině
m_anželce své včno
pnol čtvrta
měla phítelsky smlúvati, koštovati a ronlati, jestli by jí
sta a dvacet pět k. gr. č. na statku někdy
z Vlb,co rovného béZ pohoršení práva a spravedlnosti její
nOva od něho smlúvami svadebními pojištlmé lýmž kšaftkati mohlo a kdyby se o čas k takovému jednání
tem svým na statek svuoj p"evcdl a vajše nad to věno jí
telskému a smlouvě snesli a jí jmenován byl.
"lásky man7:dské sto a XXV k. gr. c. jest odJ,"zal, a
Zase děti oznámili, ze pro s1?okojení mezi nimi, což
ona Dorota tomu kšaftu v některveÍl anykulÍch i také
jest na len lis matka jejich naložila, jí by dáti chtěli, ale
s slrany toho věna při právě odpo'r učiniv'ši jest spraveaby na nic více nenastupovala. Od Doroty jest promludlivým rozsudkem pti takovém věně a odkázání sumy vajšc
veno jejími úSly, že ona raději 1150 k. m. vezme, než
z statku jeho Burjana nad ně od práva 1. LlI. učiněném
200 k. m. avprotož od toho věna a jiného upustiti nezůstavena, na cernž jest přestala a tomu místo dala ani
množe - . Ze se v smlúváeh svadebních nachází, kterak
laké potom žádného odporu kšaftn někdy Martina z Ylkap
jest nebo Martin z ,\'Ikanova na statku ",ém věna 750 k.
noya pro též věno neucinila, z těch pNCin dává se dě
m. jí zjistil na ten zpnosob, aby jí přede všemi jinými
tem jejím proti ní Dorotě za právo. taleze ona o to věno
věřitely z toho statku dáno bylo, když by P. B. jeho
k slatku někdy Martina % Vlkanova hleděti a na něm ho
Burjana, někdy manzela jejího, prve neZlí jí uchovati
dobývati nemuze a nemá. Ale takového věna i což jí Dosmrtí nerácil. Proti lomu děti mluviti poručili: Cehož tuto
rotě nad to vajše podle kšaftu n1anžela jejího náleŽÍ,
od nich zádá míti a vzíti matka jejich napred, již jest to
v statku jeho, kterýz až posavad ona drZí a v uzídní jeho
všecko s strany toho včna 1. 52 kšaftem olce jejich i nál
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taz Dorota se při tom zustavu'e Což se
es.e ,o uZltku,
kuluov v ohlášení J'( Dorot ,J., v
pak JlIlych art1''kl d
l' pd prave oznámeny'ch
t
na a uov na. stavení lisu , te"
rany
. z na opravu d omu kt s s' I
'
gruntuov až posavad ona Dorota též v d'v " eryv~ lzt~
Jest, dotýče, poněvadž ona maje sobě v Izem 1a uZlvám
dnou k pruovoduom od ráva uložen' cas vO
nejemc m
nepokázala, aby jaké n!lady na toY' o~~ho v. : J,est
z té příčiny takových nákladuov na stavení j:h~17.'tl mebla,
opravu domu a' . t l " ,
ISU ne o
'1'
' c Jes I Jest které cínila. z toho statk
b
,\ ~rtlIla vona Dorota sobě porážeti a' řed d' . u n,e :
VZltI a UZll! nemá. Než což je t V š'l P , etmI svymI
Martina z Vlkanova. podle lk' ,or, l~, nekdy manželce
slatku dala tu má ;obě o OD azam ,Jeho v sumy z toho
.
'
na orota cemuz také d' ť . .,
povolUJí, když jim dily klásti bude '
..
vel JeJt
napřed vzíti. Act. fer. III. post Letar~Orazltl a pred nimi
V"

?1,

2,9.

1563.

-

Rukop. č. 991.f. ~8

V

kdez Jest Dorota z Hrobčice žádost <v' u' f . ,
edle to~o,
dl "1
'
.. v
v
panuom v SpISU
a ~u~:~,a, ~o~ JIZ, ~ některými dětmi a zeti svými jistý
1 POKOJ mttI mohla
kde' b t
V·
.. ,
a ;ěnního i nápadního z o~plna Jme.Ta. ~'ád~jí~ J:s~yJ~rl:o
stymu podělení den od práva polozen' byl Kd' v Y' lJIa Jan
Vlk
'
.
ez ac av
a ' t z N'k a;ova, synové, též 'Volf Perger z Ebnperku
mIs; ~ 1 dO er;-' z Paumberka, zeťové její Doroty majíce
en, o, prava sobě položený a stojíce s matk~u svou
kae' dPDreokem od se~e prab tomu mluviti dal, Z té supli:
1 O
oroty podane tomu se r
'v b
věna i také nápad
'1
, .. 0:,mmI, ze )' ona chtěla
. j'.
.. vli Z up na uZIlI, I aby on co měl k ľ
sup Ikacl mlUVItI zádná tot
tV b
e
za svůj díl d vd" 1 '
o po re a není, neb on přijav
...
e ICCy po p. OtCI svém 1600 k m z t I
Jest Jl Dorotu vykvitoval. Dále pak < st
d:l·'
010
O M e ' . 'T
"
rany 1 1101' v statku
ar movl " ,lkanova, dědu jeho. užiti .. I Vád
P
dle
smlouvy
a vejpovědi o t
.
'.
.
JlC
1 z
á
, é .
o meZ! mml od práva pov.
nen 1 konfirmací její; k lomu pak . ďl V 1
UCImce vedl
'.
J
1U
o kovny VIA I d v e ve.lmmky pozuostavené aby mu jej táž dal
Od
mu
vyplní, tehdy ji i z toho kvitovati bud:'
k let~~~ Zdo~:~~~,~~va }~ké j~st p,romluveno, že jest
d Vd
.,)
pnsel a vml Cl Jest na díl svuoj z statku
e u p.ozllos}alého v ~jal, i má některé závady svésti a
splatIli z n, mladslm sestrám svým I 'ád ~ b
P~Ot sPNI::kcerdrí těch závad díl otcovský ta~é b:l v~:d:/ l~e'uzv
mlS r 1 '1 o em pl' I .] v .
J
J"
spokojení, což naO~ě:I, ze Jestv on ','ždycky s strany
hleděl ab,
I'
v·. I na .manzelce Jeho bylo, toho
' , ) po coJe UZltI mohlI a nedávali žádny'ch pv".
1 .. N '
ncm
Ic nevollm a k nějaké
z Mutěnína toho jesl ;;i :~P~~OJ\v" eb~ Idskrze Jaroslava
v

př

,/'z

:0

já

~~~t~:Ý~od ~5 ; tom, vykládán, ~~ je~: ;~d~~: h;e~:~b;~

z, ura u, tei také jiným; načež on nastupovati
,
, cl vnez P . B. to P orucIv't'1 a trpelivost
i kříž nésti
poneva z to li zlatých kNžuo\' slove S
rovnání, kteréhož Zádá
. . . , slr"ny, pak toho
trebí žádného
v
n;alk~ JlCh, pravt tak, ze není po"d t'
; ponevadz predešle jest všecko to k J'eJ'í
za os 1 urovnano a vmi·cc V lk
" .
míněna aby na
d'l,
.o ,ovna tez Jest vejpovědí vyděduov' sml ' ,P~ I} . ,meZI ,det~ šla. ~otom pak statek
.
v om u, <leraz take nalezem jest ztnzena t'Jest podelen. A tak Ilic není potřebí další]
, á cíz
Protož on pros' , t
b'
10 rOVIl n .
ocl'
b l' za o, a y Jí matce jejich to predloženo
pa,:uov l' o, aby již tomu, ěímž . est . i m
.
dosti
.P?vmna,
.. ,ueinila podle kšaftu neb . J3·
urpna J.I po jdl e veJpov'
ď
a Jlste smlouvy _. Nebo i t
dO
I
,.
,e 1
stechTšacován, on. jej v pěti :~chu~ial,d~% J;~~~je ':~ch
u p. purkmlstr a rada _ vv ,'d"
P ,
v
vyhledalo. ze kš ft
b
. JPO\~, a]I:. onevadz se
d Vl
.
a em ne . BurJana tez vCJpovědmi p~e
es e od práva tohoto činěnými i také smlouvam' t ' ;
I o, oe
D orota,. z Hrob."
r;
_ v elce na ten .. cas proti dětem svým někte)m pll pláve nastupuJe, Jiz na místě jest postaveno, jak

nechce

o

-

-

'
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?y vona Dorota k dětem svým s strany statku po otci 'ich
de~~ pozuostalého za?hovati se měla, z těch příčin t~ho
se p;, t?m kš aftu a vejpovědech i smlúvách těch od práva
zuos ,a;~Je na ten zpu~sob, aby táž Dorota předkem díl
?teovsl<e " statku BUTJanova J'akožto d v' t lk v d
y
' k v,v •
'
rzt e yne.
etem
Jeho
d ba ~:ym, lt;',n~ JSou jich ještě nevzali anebo' zouplna
ne o ra 1, a zv aste Janovi, synu svému
oně ď
>'elku. sobě pojal' toho užiti žádá a to' d; d voa z mdavnl :
vvplmla
a
d
1
P
,
e I
vy
a. atom pak také j'iny'm , kd yz..v 1ue t ne
'h
d _ .d
' a.
svyc
oJ ou, povmna Jest se v tom vedle kš aftu
b B .
zachovatI. A jestli J'sou kteří
dVt"" h ne.. urjana
d
' ,
z e I jeJlc Dorotmých o
na . sv~ d;l;:- otcovské a kšaftem jí od otce odkázané řCe
vzalI,
Jest Dorota od sebe m 1UVl't'I d a Ia a to byP se'" d Jakz
..
P?ra ne ,.vyhledalo, budou povinni zase to n~vrátiti a cl
~Il~ov tech po:u,.ost~vajících a ještě nevydaných složit~
oz se vlmc~. r:,cene Volkyovny dotýče, z té tolikéž díl .
ona Dorota Jmym všechnem dětem svy'm (kr'om' V' lY
vo.)
" .
e ac a·
, ,Vl l?ovl~na Jest vydalI a v tom se k nim vedle ředeslehveJPovedI 1. LIL v outerý po sv. Abdonu učině~e' t k
a
zac ovah S s t.ran/ t a k'e statk u po Martinovi pozuostalého
O kt
eryz Jest JIsta smlúva se stala a ta jest ztvrzena jak
se st:any o ten statek poděliti ma]' í toho se prvI' tom'
stavuJ
., D
'
'
zuo· e a Jl orote od práva poroučÍ, aby z toho neb
J
M
v ar
d t ll1a
v , statku
, , ' ,kt ere'110Zvb"
y jestev nepostoupila,
ale jeho•
~Z~~ll a uZlvám byla, poraže sobě to předkem což 'í
v temz statku spravedlivě náleží podle té
1
'd" J
sy,ém kt ' V· v v
'
srn oUvy etem
.. J u,
erFuz jest<~ vydáni dílové nejsou, je vydala a 'im
}
JIch posto~pIla do tretího dne pořad zběhlého podl
Act. postrrdie Vítalis.
e prava.
1

V

lL' •

l?63 .. -

slání 3~t
Tamtéž f· 109. Vedle toho obek
' , e r z se jest. od Doroty z Hrobčice na starší Ž'd
~ pravli slalo, že Jest se jí věcí krámsky-ch k" ,I'y
nych I d 'b ' 1
v
' orem a JIkd y .,e v~ nyc 1 • za nekolik set ztratilo a zvláště pak
fZ Jest o reglster svých ona nakoukla tak c o . ;
p,oetl;. toho, nachází se za šest set. I bylo jest 'im s{::Slm ~Iduom na ','znešení)ejí Dorotino od p. p1rkmistra
P?ruceno, aby om starší Zidé, buď potahem nebo dom '
mm t "
.
neŽid: ez. znamemm ~~ebo jakv kolí vys~ati mohli mezi nimi
po/' o ,c~~ dalI zn.acl.. Kdyz pak v ctvrtek po takovém
r' ~cem o o s~ n;c Jestv.od nich nestalo, ač potom te~z u~a .~e p~ld~,. z,e Jest ~~Jaká žena k ní Dorotě přišla a
n n:~ a, ze ZIde ty veCI prodávají. A Žid to ně' k;
i,~en~, !rodával i. : plátěných kolcích tykyly loket z~
1 ;ch g., .~ dával, )~zto .ona Dorota i jiní za X grošů bí:>
davaJI a nevedl s Jakvm užitkem Proto' kd v .
Zidé t š' k
,i,.
z
yz JSou
kte ,: atr 1 t~ . podle porucení toho neopatřili a Žida toho
ryz
y
veCl
prodával
talcé
t
'1'
,
o'
avI
kd )' .. v Ž. d
v
,-neposv
" nez tepruva
d yz JIZ 1 o.vk~, zena .toho sklenáře Zida, do vězení se
oslala,,. chodIlI JSou om starší k přednímu měštěnín t
za s tá"
IvlOtO mesta
•
vaJIce a pnmlouvaJíce se za túzV Z'I'doU k oze ona
v
• •~
•
•
,
v II
.,
I muz jeJI mc Vlllm nejsou než J'inv někdo
,.'
to jl Dorotě m o v
h v
'
J
a ze
., 1 ' .
, v,:,~e, vyna razeno a zapraveno býti. I chtěJI- I om staršJ Zlde toho prázdni býti vádá
D
aby Jí toho Zida kl áV
,,z
ona
orota,
dovka žen'
s. en re ku pravu postavili. A tato Ži' t' a Jeho, Jest dána do včzení také proto že J' est
tl' k y tl' Y prodávala.
'
v<.

Proti tomu starší Zidé promluviti dali: Aby měla
Dorota
l ' toho jsou
se
nenad" THrobčice
-.. . na ně se tak d
om ouvatl,
náleželo a " {ezt~. JSou se o~i podle poručení, pokudz
domuov I za? lova 1. a provo~at~ mezi nimi dali ano i do
,.
1 sami chodllr, porouceJÍce, jestli by kdo co k nim
prmes. a prodával anebo kdo co toho koupil ab t k'
oznámIl _
T
k .
'
l' a e
v
d V D'
li p. pur mIstr a rada - vypovídaJ'í' Poneva z
orota z Hrob"
,'v
.
. " , ~,ce vznesem a zaJoby své proti
starším Ž'd .
1 uom mClmZ Jest nepokázala, tak že jí tou ža-
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lobou oni starší Zidé povinnovati nejsou. Act. postridie
Petri vinculati.
31. 1564.
Tamtéž f. 154. Jakož jest Dorota
z Hrobcice u zlatých křížuov ku právu připověděla i do
vězení dala Marjánu sklenářku Zidovku a potom ji obvinila z toho, že jest tykyty rozdílných barev, kteréž se
jí Dorotě ztratily a pokradeny jsou, k sobě přijímala a
je po ulicích a po kotcích plátěných prodávala, loket za
XV gr. m., ježto kramáti sami dávají za X gr. alb. a ještě
nevědí s jakým užitkem. Kdež pak toho za 600 k. m. jí
Dorotě pobráno, žádá, aby ta Židovka, poněvadž soukupa
nestaví, jí takové tykyty zaplatila. Proti tomu od Marjány
jest mluveno: že ona jest tu tykytu za svobodnou koupila od nějaké Marjány děvečky, která u Burjan,a Litomyšlského byla a čepce dělala, aniž jest ODa Zidovka
o tom nevěděla, aby kradená byla, coz i zase navrátiti
podle zřízení zemského chce a klade, neb jest jí, té tykyty, ani tak mnoho nebylo, jakž sobě Dorota pokládá,
nez toliko 148 loket.
Tu p. purkmistr a rada - vypovídají: Poněvadž Dorota z Hrobčice obvinivši Marjánu sklenál'ku z toho, že
tykyty rozdílných barev, kteříž jí Dorotě by ztraceny a pokradeny byly, za 600 k. m. k sobě prijíti a je prodávati
měla, toho jest ona Dorota, aby těch tykyt tak mnoho a
za tu sumu jí se ztratilo a pobráno bylo, podle práva nepokázala a Marjana Židovka toliko ke 148 loktu~m tčch
tykyt se jest přiznala, že jest je od Marjiny Zitenské
koupila, uvolujíc se podle zřízení zemského jí Dorotě
darmo je navrátiti, z těch příčin dává se jí Marjáně Židovce proti Dorotě z Hrobčice za právo, takže ona Marjána mimo těch 148 loket jí Dorotě více navrátiti povinna není. - Act. postridie Inventi Stephani.
32. ló64.
Tamté!; l 187. Vedle toho kdež
jest Dorota z Hrobčice obeslala Václava z Vlkanova, syna
svého, že on Václav před dobrými lidmi připověděl, že
jí Dorotě zanechati chce dílu z statku po nebo Martinovi
z Vlkanova jemu náležitého a na ni pro týž díl, dokud?:
jest ona 7.iva, ze nastupovati nemíní. I žádá toho ona Dorota užiti podle pHpovědi jeho Václava, aby o ten díl
nenastupoval. Proti tornu Václav z Vlkanova od sebe promluviti poručil, že jest se nenadál, aby měla matka jeho
na to nastllp0vati, že by měl přiříci, nápadu a dílu svého,
po dědovi jemu náležitého, za ní zanechati. Nebo on má
dítky a musí je opatrovati a živiti, aniž se v tom nepamatuje, aby co připověděl. By pak i to tak bylo, tehdy"
by jí matce své tím povinen nebyl, poněvadž jest se slyšeti dala, ze o jeho Václava díl a statek za etc. nestojí-.
Co se pak dotýče svědomí i\latyáše Ornyusa, kterýzto
o jakés hnspenině vysvědčuje, že on Václav pi'išedši ji
přinésti rozkázal, pravě} že manželku svou na ní zval, a
tu že by s pláčem prosíc Dorotě, matce své, přiříkati
jměl, že jí s strany dílu dědova těžkosti činiti nechce,
nébrž toho až do smrti její při ní zanechati, ten mu na
škodu nic není, nebo jeden svědek jest toliko a podle
práva žádný svědek - .
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Ačkoli to se jest
našlo, že by před některým lítem Václav z Vlkanuva dílu
po dědu jeho za Dorotu z Hrobčic zanechati a pro tajž
díl statku těžkostí jí nečiniti připověděl, ale ona Dorota
majce ten všecken statek po otci i díl po dědu jeho Vúclava za sebou, takový jest ,z rukou svých po též příp 0vědi jí učiněné Václavovi, Sebestianovi a Janovi postoupila i vykázala, a také mezi nimi i Dorotou o takový statek smlouva učiněná potomně i vejpovědí ztvrzena a při
takovém yykazování í při smlouvě činění se neohlašovala
ani co k tomu říkala, nýbrž tomu všemu místo dávajíc ty
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vodíly tím i ztvrdila. I z těch příčin dává se jemu Václapovi proti ní Dorotě za právo, takže jí takovým rčením
povinen není Act. postridie Assumpt. M. V.
33. 1565.
Tamtéž f. 182. Jakož jest Dorota
z Hrobčice obeslala Salomenu, manželku Mikuláše Cejkle
zlatníka, a vinila ji z sumy 64 k. m. dluhu, který" jí Do·
rotě nebožka Kateřina Daldorfoya povinnovata pozuostala
a táž jest statek svůj Salomeně I<šaftem odkázala, protož
Dorota Zádá, aby Salomena, jakožto dditelkyně toho
statku po ní Kateřině, k zaplacení phdrZána byla. - Tn
p. purkmistr a rada vypoddají: Poněvadž Dorota z Hrobčice učinivši přípověd na všecek statek pozuostalý po ně
kdy Kateřině Daldorfové pro dluh 32 k. č., to jest zá·
pisem z register úřadu p. purkmistra pokázala, že ona Kateřina vedle nebožtíka Jana Daldorfa, manžela svého,
\' témž dluhu jest se zavázala a takový dluh jí Dorotě za~
platiti uvolila na jisté roky, kteříž jsou za živnosti jich
manzeluov vyšly, a Salomena zlatnice, jakozto dditelkyně
statku jí Kateřiny Daldorfové kšaftem od ní nal'Ízená, toho
jest nepokázala, aby takový dlnh Dorotě zaplacen byl,
a právo jest, že věřitelové jsou přední dědicové, z těch
příčin dává se jí Dorotě za právo, takže přede všemi jinými věřitel)' ten dluh od Salomeny zlatnice zaplacen býti
má. - Act. pridie Praxedis.
34. 1565.
Ruhop. č. 2121 f. 134.
v predešlé smlouvě mezi Vá~la\"eln z Vlkanoya a
nem, bratrem jeho [viz výše č. 27.] jistá vejminka s strany
domu u zlatých krížllov učiněna, kdež pak o takovou vejminku oni bratří jsú smluveni, takže Václav od té \'ejminky uciněné jest pustil na zpuosob takový, ze on Šcbestian Václavovi, bratru svémn, spravedlnost jemu náldející po Martinovi, dědu jeho, 475 k. m. na hotových penězích dáti má - . Act. postridie Sophiae.
35. 1567.
Rukop. č. 991 f. 422 a m/I01'.
č. 1131 f. 109. Jakož jsou sestry z Vlkanova Alžběta a
Mandaléna, též Juliana pergkerová obeslaly ku právu Sebestiana odtudž z Vlkanova, bratra svého, a yznešení uči
nivše vinily jej z toho, že on s Janem) bratrem svým~
z statku a domu i vinice po dědu jejich Martinovi z Vlka!Jova
podle ómlOllYY mezi Dorotou z Hrobčice a syny i dcerami jejími na místě také těchto AEběty
a Jl.landaleny, toho času let nemajících učiněné jim dvěma
měí kazdého roku puol druhého sta kop Il1. skládati, začna
1. 1563, jak,? jí Alžbětě 47ó kop a lVlandaleně pak ještě
125 kop. Zádají ony sestry za uvedení do domu u zlatých křížuov, jakž tu pojištěno mají. - Páni nalezli: Poněvadž ze smlouvy o díl statku po někdy Martinol'i
z Vlkanova mezi syny a dcerami nebožtíka BUl'jana odtudž z Vlkanova a Dorotou z Hrobcice. matkou jejich,
1. 1562 učiněné se nachází, že Šebestian' 7. Vlkanova s Janem ml., bratrem svým, ujali jsou na tom statku duom
I
u zlatých křížuov ve 2000 kopách a yinici na Srpových
horách ve 1300 kopách vše m. tak, aby z toho J ulianě a
Alžbětě, sestrám svým, díly splatili, z těch pl'íčin dává se
jim sestrám - za právo. Act. die Agathae.
36. 1567.
Rukop. č. 2118 f. 1?3. Šebestian
z Vlkano\'a odevzdal podlé smlouvy duom na rohu u zlatých křížuov po Martinovi z Vlkanova, dědu jeho, Václavovi z Vlkanova, bratru svému, a Dorotě m. j. Acl. fer.
VI ante Bartholom.
37. 1567.
R1ikop. č. 1049 f. ZZ. (Svědomí
mezi poručníky statku někdy Jana šenkýře a Annou, téhož
pozuostalou vdovou.) Brikcí Bystřický svědcil: Byl sem
s p. Janem Koutským a Markem pernikářem u p. Václava
z Vlkanova u zlatých křížuov a oni vyčítali peníze, kteréž nebo Jan šenkýř p. Václavoyi za vína stržil. Žádali
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~","e, abz.ch pomohl jim vyčísti. A Anna, nebo Jana manze,ka,.. pnšla meZIv nás
s děvčátkem malvm
a pravI,a
'1
'
.
.;
ze
sou d m se s porucmky nechce než ze J'í toho n
v' ,
'ad po dVt 1
'
. . ,'.
,
10, ze nap
. e eC,1 nen1~ na r:1 JItl a ze nemá toho dítěte na~
choyatI. A Marek rekl, že J' e chce vzíti a o atv't'
~
.vd'l ' 1
P nI; ona
pO\'e de a,
dáti nechce ,než
aby J"eVkt ery'
1" ze 10 od sebe
.,
ln
d'a va, co
dl /a 1.
.'" A Marek Jl dal tolar ' z~
. . . . J'í na J'eJ'l' d'l
1
.. 0 ',:zano .. ,A ona pověděla: Praví lidi. že všecko ' 1'0PlJl; pUJdu Ja a propiji jej hned. A on' řekl' DVl .p
h .. v b ' "
. e el· co
c c. es,
zahodIla'
d'ano..
V dtre as Jej v
' však J' est na tO'
vUJ d'l
1
all
o
nanský
hrebenář:
Co
sem
J'á
zn,,'l
neb
: kzV
J vl'
.
_
' . J ana Ja
poca senkovah n Václava Karbana vžd)'eky se ť
nosti sám
dotýkal a potom s v dcerk ou' svou A linou tlYneb
ZIV•
p~ Flo,nana, _~~k u P: Jiříka Zamberskýho; pak se dal od
nebo
voval
l ' nu.
s ~ / KU p. \' aclavoY1 z Vlkanova A nebozVtl'k za
,pj~ce!",", ze. mu [manzelka] nechce k zivnosti pomáhať
al~ Jakz na, 111 .šatu nakoupil, hned mu nechtěla poddánl~
~ytl a pomahatI. - Jeronim Dacický kolář: lan šenkiř
ZlVn?st od mn,oh~, let yedl s Annou. nebo d;erou SYOU.
A ]a rr;nohokrat nkaval sem mu, proč manželka Eva nic
nepoma},a. A on Jest mi to za odpo\'e'd dl,'
. d nou
a. ze neJe
a1e mnohokráte seděla pro" dluh l,dvz'
. t' sama Zlvnost
v.'
~"
. -' Jes
Jakou pred sebe vzala. I já za ni sem dosti platiti mu'el
a kdyby ona k mým penězuom mohla, již by mi dáv~o
Je utratIla.
V

,.

V

V

V

•

~_5,?8,'
Rukop. č. 2120 .f. 58. (Kšaft Jana
šmUl,yre).?vIy purgítllSll" a rada St. lVI. Pr. známo
c~111me
kt~rak Jan Smid šmukýř, měštěnín náš
učinil
~saft :- ve ctyrtek po sv. Matol!ši ev. 1. ló68: Panu JaKubOVI
HesovI'
u .
zlaté ovce 38 k . dlul lU - . "A
'
.
rd'
' co JSOl!
Jemu ~"e povmnovatI, aby se v registi'ích v krámě u zlaknzuo::
našlo. - Tomu na svědomí - y pátek
sv. A!zl)ety.

38;

,.,

y-
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.39. 1568.
Rukop. č. 2118f 188 Tomáš Hebn"t~aJt a Anna ,k. d. n zlatého kříze od Yaclava z Vlkanova za

1000 k., gr. c'. K tomu vejše jemu Václavovi z Vlkanova
a DoTrotc ,m. ): on Tomáš 'předkem za práci, kterúž jest
on \ ác1~\ pn opravO\-am a stavení i okrašlování toho
d0mu mel a "edl, potom za některé
dříví
stesa'.~1é k s~avení, pozuostalé a almaru II
světnici
obloz.cnou cmem ,1 s um;fvadlem, skla v koleckách ještě
~lo r;1n1~or ?cvzdelaná a nevsazená~ též i mříže a dvéře

; vokemce zelezné a jiné dali jsou a zaplatili 250 k. gr.
c. Act. fer. III!. post Invocavit.
Rukop. č. l1Z2 f. 37. Den sv.
pošacování věcí pozůstalých po HanusovI.Smtdovl šmukýh v krámě v domu Tomáše Hebenštrejta u zlatých k"ížů: Kloboukuv praunšvejckých 6 za
3. 1/ ; k. m., .lG prostějších za 7 k., plstek nydrlanských 6
z~ 2 k., m., kl:::,bo,ukuov prostých mužských pasomany pre:",ovane a pOdSlty 28 za 7 k. 14 gr. bílcjch. klobonkuov
11edbávných
za 10 1-'>.,: klob'l
1
v
~ muzsk)ich IIou {uov IlaraSO
\'yc 1 jmuzskych 14 za 4H2 k. m., ženských harasových 21
za 9'/2 k. a ~ gr. alb., plstěnných podšitých 10 za 2 k.
muzsk}ich 14 za 21;'2k" s ak'aml'l
. . sorCI
v :
husarkl!ov
,
'
ovyml
(I p~.
9 gr .. alb., soukenný hllsárky s spratky černy'mi
podslty ') za '40 ,. arD., kl o b ou k uov muzských
v
tykyto·
\'vch
" h usar
'k-u ov po cl šlt)ich
.
_. . 5 po 17 gr ., tez
s spratky čer~)'I~l 6 po 15 gr., čepic mužských tykytových spratl~y poSltyCl! 4 po 12 gr., .čcpice kožené prosté 4 za 20 "r ..
muzskych POdŠlt)'ch Ó po 10 gr. m .. mužsk)ich klo:
6 po J"'" gr., kl o b ouknov
.
boukuo\'
haraso\,vch
_
. prostejch
8 ,)0 3 gr., blrytuov llvdrlan,kých 13 za 7 k
t"" I
lusent za 31/ k
I' -".
.. .; pros eJslc I
2
. a
o ",1. m., klobouku ov zenských harasových nepodšitých 10 po 7 gr., košilí vázaných Jó tu·

40.

ló68.
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~arb,\ry, stalo se
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";nt za 9 k." vá~aných punčoch 16 tusent za 6 k., knof!tkuov
hedbavnych
3 lusn)' po 1 k ') 1'\': a]
"'
0"
~ ~.
r (U l'I 6 ro h a t'
ye ]1
po 10 .br , knofilkuov v Jedné krabici za 2 k. m. 4 m
:er~e~e z zamišových koží za 20 gr., růžicek od zlatae~~~
lanyc _1 12~ pár,uov za 40 gr., 7 štucek harasu na ]dobouky
za I ortu, kartnov vlaskvch
za.
18 ,
gr 6'snur
]1 b I
-II
,
za, C o Oll 'Y za 1 k. !ll., 4 páry puncoch vázaných dětinskych za ,10 gL, pmet okolo klobouku"" 10 po 15 gr
p1l1et sta'.ých laciných za ,10 gr., 4 váčky nprberský p~
15 g~., ledn,a ~ruh:a kolecek skelných na vokna za 6 k.
m., snuor vsehjakych na klobouky za 12 k., dvě libry
haras.u v klubkách za 1 k., svazek páskuov na kJobouk~
za 10 1/
gr.'kecheruov
2 tusn)' za 6 k ., kll'cvel'[ k rucnlCI
.
6 za 1 ; 2 k., tuhchuov všelijakých 10 za 3 k., nožuov ně
meckycll 1zav tuhchy
21 za 21 "r..
kalamářuov d'
, ' l1
k"~
~ 1
b
.
revenyc
0:1 pov ecenyc 1 1~. po 15 gr., rukavic mužských vázaných
posl~ych 2 ,,~uzn~.~. tn páry za 7 k., rukavic ženských z čer
venych }COZI kozlsmami podšité za 4 k., rukavic vázaných
17 tusnu ,po 18 g,:~, tusent rukavic vyšívaných za 11/2 k ..
pasom~nu a .knofhck;,ov za ló gr., hedbáví florenskéh~
10 lotll po O gr., venec na klobouky se zlatem za 6 gr.
3 yas;" vl~ské aksamítový za 11/2 :': m., klobouk dupIty:
k):! cv~ny za 24, gr., klobouk cVllmkový za 12 gr., záyaZI ,4 lIbry s vázkami, libra za 8 gr., 16 koi:npasů mosaznycl~, z~ ~ií gr., cendelínu zelenýho 25 loket za 11/, k.
m:, pen rerabovýho za 17 k. m., peří pštrosového ~er
n!ho za 3 k. Dl., plstek 40 za 2 k. 40 gL. peří pštroso"eho kdlouhýho všelijakých barev za 22 k ., 'peř'1 S sva
, f em
za 2 :' zrcadlo vohni"ý za 10 gr., kolo železné krUlnplovany za 40 gr. Snma toho všeho učiní 241'/z k.
Vv

i

v

7 d. 111.
.41.

••

1571. -- Ru/w1'. č. 1050 f. 101. (Svědomí
meZI Janem z .Vlkanova a :\htiášem Ornius~m z Faum·
ber~a.) Havel, Jlllak Matouš, od Hanzle pokrývače svědcil:
Pam Dorota Zlatá Křizová zjednala mne abych J"
1 po
:noll]
I '1JI.) a t'"
lason. z domn proti Kalichovum' stěhovati
do
J~ho domu, když ji měl míti. Byli sme dva, Ila Honsfalku
vu:, ~l~e nakládali i jeho koňmi vozili. Nakládali sme truhly,
lo~m ~aty, almary a jiné věci, talíře v pouzdrách cínové
n~dobl, chodící šaty a jiné věci. To sme nosili' do Mat'.~šova, domu my dva a jedna děvečka a žena A od toho
ml, ~am Doro;a zap1atila.,- Káča Šturlíkovic: Když sme
dostehov,:'h. vsecl:o ten ctvrtek po sv. Bartolomějovi ku
p. lIIat1ásovl ,p~nl Doroty z Hrobčice šaty, přišla paní
per~meJstrova, rekla: Dobrej den p. Matiáši.
On řekl:
Zdr.avI byh, paní l'.1art~. Ptala se, kde jest paní Dorota.
On. Jes; pr;J.: kuchym, hotoví-li snídani. On řekl: Poďte
Jedny. h.dyz Jl uvedl do světnice bul)' tam v UZll'ch šat
,
, 'd b' O
"
. y,
cmove n~. o I. na se zeptala, čí jest toto? On řekl: :Vlá
Dorna pnnesla. Ona řekla: Chvála bohu jat sem neřekl
?y, tak mn?ho jměla. A když bylo po dvou nedělích ~
JeJI smrl!;. sel na zámek. Já řekla: P. Matiáši, co jest vlm
nebo mne odkázala? On, prej, tobě hrubý hovno a mne
am ~u~v~ stará ~,kšaftu n:po~tavila. Bodej by ji tcn zabll. Rek!a, sem: vlte-lI proc? Ze ste ji bili a kozich poddamaškovy
sobe' rozdělali . On sVel n a zame
'
k pre
v d se.
D
orota Kuccrka z domu Kopydlanského: Paní Do~ota ~~slala pr? .mne, abych poklízela u p. Matiáše. Když
se~. \ScTcko ,!)oK1td!l~: kázala mi utírati truhly v svý komOle. h.kryz byl n;lOytek v světnici velký, kázala mi po:~C,l ,~?Slh do těc!;,. truhd. Všeho dobrýho bylo dosti
d ) ,\ etmcI od perm, vmutých šatuov. od cínového náObl~ m~ěděllic, svícnu, mosazných necič~k kotlíku hrnců
mosaznych. A pravila, že čtyrv koflíkv :ná 15 r'učl1Íků
15'''vubrusu " To'n'ď-l
. ' , nevÍIn co.,
~ _1 . ava a d o -rukou, servltu
Pnsla pal'.'. perkmejstrová do světnice, řekla: Můj mili
81*
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vím, její-li jsou vlastní byly, či jich kdo jí půjčil. Neb
sem já taky prvy vídala za nebozky manželky p. Matiášovy pěkný ubrusy i servity. A k tomu s,em se taky trefila do komory p. Matiášovy, když jest paní Dorota s dceo
rou svou paní Julianou lože stlala, jedno větší pod nebesy a svrchu vyrytý Eva a Adam; druhý malý lůžko.
Což paní Juliana se ozvala, řekla mi tak: Paní Marta.
nedí\'ejte se nám, pomozte nám stláti, neb se nám nechc~
nic trefovati. Místo polštářů přihnuly sme peřinu na dvý
aby bylo vysoko, a prostěradla nemáme tak velkýho:
abychme daly přes postel. Taky sem viděla, ze paní Do·
rota v ty komoře z velký truhly v koutě dvě prostěradla
plátěný vzala, kterúž sem já truhlu v ty komoře viděla
za nebožky paní starý, manželky p. Matiáše, vždycky. A ty
sme pl'ipěly na to lože špendlíky, s paní Julianoll, kdyZ:
sme neměly velkýho. Pak svými-li jest šaty stlala a svýho
prostěradla z truhli ty brala, to já nevím, neb sem já nic
neviděla, aby tam jejího kdo co měl přivézti anebo pnnésti. N ez to sem viděla, když je měli oddávati, že jest
šla v kuním damaškem černým pošitým kožíše a p. Matiáš taky. Ph sm1úvách sem nebyla, co jsou sobě věno
vali. A taky to v dobrý paměti mám, že jest po veselí
některého času u sestry mý Markéty s p. Matiášem, manželem svým, u voběda i u večeře byla a to jest mluvila
tuho dne za večeře s velkým pláčem, že nic nemá skrze
svý děti, že jest ku p. Matiášovi nic nephnesla. Proti
tomu p. Matiáš jí odpověděl: To jest tak, já sem vás
sobě z velký lásky za manželku vzal; P. B. pak nej1ípe
ví. Také to lože s Evou a Adamem za zdraví první manželky p. Matiáše v ty komore sem viděla. Viděla sem
i koflíčky. Po veselí v neděli ptala sem se, jsou-li její;
pověděla, že nejsou, že jim jich půjčil Hanuš Falk.
Káca Šturlíkovic: Když paní Dorota v nemoci ležela
a od p. Matiáše odešla, poslala pro mne llloravcovou
ševcovou, toužila, že ji tak hrubě ztloukl, že musí od jeho
rukou sjíti. Není možná věc, abych měla z ty vyjiti, sem
všecka oteklá. - Dorota Kučerka z domu Kopydlanského :
Když paní Dorota stonala a byla u paní Juliany, poslala
pro mne, ahy ji hlídala. Já ji hlídala dvě neděle. Velice
stonala; vzdycky naříkala, ze ona od p. :VIaliášových rukou sejde s toho světa. Šla z ní krev ssedlá ústy i nosem a velmi oteklá byla. Mazali sme jí vzdycky mastmi.
Že jí něčím krk zatáhl, měla strupy na krku.
Anna Kutenová: Přišla jest ke mně paní Dorota
z Hrobčice v noci, žádajíc mne, abych jí dala u sebe pří
bytek, že žádná dcera ji nechtěla přijeti. Oznamovala mi,
že jest jí pán její upral. Kdyby nebylo Ludvíka z Granova a mlynáře nějakého z vostrova, že by ji byl zamordoval. A to sem sama viděla, že znáti bylo na ni to
uprání. A kdyz }tonala, přicházela sem k ní, ptala sem
viděli.
se, jak se má. Rekla: Jakž P. B. ráCí i milj pán jak chce
Voršila Zlatá Křížová: Když sem k ní nejprvy při
míti. Že musím snad teď od jeho rukou sjíti.
šla v nedostatku zdraví, optala sem se, jak se má. A ona
Dorota, od p. Matiáše Ornius~ kuchařka: Já sem
mi oznámila: Jakž P. B. ráčí a jakž se mýmu pánu líbyla v kuchyni a nebožka křičela. Rek1a: Kuchařko. Já
bilo, ze by mne byl zamordoval, kdyby tu nebylo p. Ludse lekla; vyběhnu a ona kázala mi jíti ku paní Alžbětě,
víka a Václava mlynáře, tak neslušným trestáním, pravila,
že ji pán upral. Přišla sem ku paní J ulianě. Ona mi kázala:
že popadl na mě nůž a hodil za ní žejdlíkem. To mi
Přiď za paní matkou. Já přišla, oni mne nechtěli přijíti.
rozprávěla, ze od jeho rukou musí s světa sjíti.
Já šla zase, kde sem se zj ednala.
Marta, p. Jana Ornia z Paumberka manželka: To
Anna, Zigmunda Kunáče, jinak Zoubka, manželka:
v paměti dobrý mám, když před svým vdáním ten den
Když ke mně přišla paní Dorota Zlatá KHZ.ová, já sem
paní Dorota do mýho domu přišla s paní Dorotou z Varji přidtala a ptala sem se jí, kterak se má. A ona mi
važova, prosíc mě velikou prosbou, abych k ní přišla
pověděla: Mám! se, milá kmotra. Pozdyihši roušky řekla:
do domu p. Matiáše a jí poradila, což mohu rozuměti,
Pohleď, kterak jest mne pán můj připravil. A měla okolo
k lomu veselí, tak sem učinila a za ní sem asi po dvou
krku červenou pronhu. Já řekla: Ale což jest vás voběsil?
hodinách přišla do domu p. Matiáše. Tu mne ona vedla
Ona řekla: Klamala bych, neoběsil, než chtěl mne zaškrdo světnice velký a okazovala mi ubrusy, ručníky, servity,
titi, aby nebylo p. Ludvíka z Granova a Václava mlynáře,
radíc se se mnou, který má na který stůl dáti. To já ne-

p. Matiáši, co všeho dobrýho přinesla sem vaše Dorota.
P. Matiáš se zasmál.
Mandalena jablečoice: Když bylo v nějaký rozprávce,
p. Matiáš seděl u Adama šmukýře [viz zde díl 1. str. 218.],
rozprávěl o nebožce svý manželce mluvíc, že co k němu
přinesla, že to zase odnesla od něho. Já mu řekla: Můj
milej p. IVfatiáši, praví, že byšte měli vzíti kožich její, že
ste jej dali předělati. On řekl: A já vzal, vzal jsem jako
svý. A když nebožka ležela v nemoci, Lývala sem u ní.
Rekla sem jí: Má milá paní Doroto, kterak se máte. Ona
řekla: Mám se tak, jakž P. B. ráčí a mýmu pánu se líbí,
an mne div živou pustil. A ty vidíš, že mi teče ústy i no·
sem krev.
Tomáš Zmrzlík, nožíř: Jakž sem přiští ku p. Matiášovi, posadil sem se .na mazhanze s Markem. V tom sama
přišla pobízela nás, abychom šli do pokoje.
V }om slepice vlítli na lípu a klivaly pupeny. My řekli: Skoda ty
lípy, že ji slepice usuší. Sama šla, sehnala ty sl~pice.
V tom sám vyšel z pokoje, když slepice křičely. Rekl:
Co honíš ty slepice I Praví p. Marek a Zmrzlík, že ji
usuší. V tom jí řekl: Kupave (ll dokud já tobě nerozkáži,
nedělej. V tom zase šel do pokoje a ona za ním a ně·
jaký křik vzešel. Nevím, co jsou dělali. Potom ona vyšla
ven, vynesla roušku a čepec v rukou, promluvila k nám:
Pohleďte, můj pán chtěl mne zaškrtiti. My řekli: Což my
víme, co vy tam děláte. Okázala nám krk; bylo trochu
červena, naškrábnuto. Nevím víc, ,šli Sille pryč.
Marek Dačický pernikář: Léta tohoto jminulého 70.
okolo Svátostí některý den přišel sem s Tomášem Zmrz·
líkem do domu p. Matiáše Orniusa z Paumberka. Posadili
sme se před velkou světnicí na mazhauze, kázali sme sobě
žejdlík vína dáti. V tom nám přišla paní Dorota, prosíc
nás, aby, ham šli do světnice. Dali sme jí za odpověd, že
tu dlouho nese dnem. V tom sme spatřili lípu, kteráž ve
dvoře stojí, a slepice seděly na ni, zbíraly s ní pupence.
Řekl sem paní Dorotě: Škoda ty lípy, že ji slepice usuší.
Ona šla a vzala týč, sehnala slepice s ty lípy. P. Matiáš
vyšel z pokoje, když slyšel křik od slepic, mluvil k ní
tato slova: Vyjedená krávo, proč ty slepice honíš. Ona
mu dala to za ::Jdpověď: Ti páni praví, že by tu lípu usušily
ty slepice. Nehoň mi se s nimi, až já tobě rozkáži. V tom
šel zase do pokoje. Paní Dorota šla za ním, též do toho
pokoje, slyšel sem křik nejaký v tom pokoji. Vyšla paní
Dorota z toho pokoje, nesla v ruce roušku a čepec jsúci
prostovlasá. V tom k nám promluvila: Pohleďte milí páni,
co mi můj pán dělá; buď vám toto svědomo. Já sem k ní
mluvil: Milá paní Doroto, my nic nevíme, co vy tam
v uzavřeným pokoji děláte. Na mě sobě neosvědčujte,
kdo jest tam koho v tom pokoji bil; my sme nic ne-
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že jso,u mne b~ánili. Potom popadí na mne velikou pnnozuJr). a 'om JS?U v ho v chytili. Já sem hned prye ušla
z S'ietmce a povedela, ze Jest sobě jemu osvědčila.
Dorota, ~:v mIstra Jakuba z Varvažova manzelka: Bylo
v soumrak, pns}a ke mně nebo paní Dorota. Já seděla
li v~amen.
K~yz od~vřela světnici, řekla: Dobrý večer.
Pnsla ke mne. Já rekla: Což děláš. milá paní D
t
, t k
dv k
v 'd
'
oro o,
ze a poz e ,~ mne J eš? Ona řekla: Milá paní Doroto,
sk?ro mne ,m~] pán ,:abi!; by nebylo p. Ludvíka a mlynare z ~faly Stra,ny, ze ho ze mne strhli. Dal mnou va
zem. z tech pruhu a sedl na mne. Oni ho strhli a nůž mu
:za11 z rukou. Tu mi jest krk ukázala krvavý. Potom šla
kU pánu ke stolu. A byli tu Rokyčští páni. Ona jim to
ukazovala. Potom když ležela, chodívala sem k ní. Krví
o?ch;-kovala '. nos;m. A když zvěděla, že jí ten kožich
pre~~lal, velmI na~íkala, že jest mu ho dáti nechtěla, ač
o ne] velmI stál. Ze nedám mu na věky, říkala.
~nna Kuten~vá: Kdyz sem byla při smlúvách sva.
deb?Ich p. Mabaše ~ nebo paní Doroty, jmenovala po
sobe s;o. k. g:. a veJpravu a on proti tomu zase sto k.
A kdyz Je knez mladý od sv. Jiljí oddával, stála paní Dorota vedle
.Matiáše, v svtm kuním kožiše černým dam~škem posltym, v pasu stríbrným pozlaceným a prsteny
mela na rukou.
Adam šmukýř: Byl sem pozván s manželkou svou
na veselí p. Matiáše v pátek po sv. Bartoloměji. Přišel
sem a páni přát;1i byli již všickni tam. Jest oznárneno
skrz~ p. Syxta, ze paní Dorota po sobě věna dává sto k.
a v.eJpr~vu, a p. Matifš proti tomu taky sto k. Zeptáni
~yl!, dava]l-lI tomu vuli; oni se obadva k tomu přiznali
ze Jest t~k. Oznámil, že nechce zaneprázdňovati pánů~
I ?ddal Je hned kněz. Stála v damaškovým kožichu čer.
nyml ~un~ml podšitým, měla prsteny a pás. Byla připra
vena, Jakz na vdovu nálezí.
T'
V~c1av ~edař:. Bylo léta LXIX. ten pátek po sv.
\ aclave, kdyz sem ]e! s p. perkmejstrem do Volině pří
tom.en Jest byl p. Matiáš z Paumherka s manželkou' svou
~am D o!".o tou. To sem viděl a v tom se dobře pamatuji,
z~. se t~z p- M~háš paní I?oro~ě, manželce svý, na ty
V~l c~s~e\ nocleZlch az do Volíne ctně a šlechetně skutkem I recí choval, jakožto na manžela náleží. Potom kdvž
sme byli na Volíni na tom veselí, to sem viděl, že sám
pro m ~h~dll, aby k stolu šla, a tak se k ní vzdycky
J;dnosteJne ch?va!. Nikda jí neříkal, než paní Doroto.
1 ~tom Jest. sObe,zmyslila ~v den l.rvYt aby s ní domů jel,
v~ak 1 to .lest )l'y'. MatIas k vull ucinil, jedno aby její
vulI naplml. Radsr Jest na sebe všecky přátely rozhněval
co vsou ho žádali i jí paní Doroty, aby přes tu noc strpení
]meh a s mml ,zu?stal~. ~e na zej}ří všickni spolu pojedou;v On. pro Ul tollo .~C~~,t, nechtel, radši všecky přátely
?sl) sel, Jedny aby Je]! zadost vykonal a jí nehněval neb
~est ona velmI lála pravÍc, že dí1ejí ostati nechce. A tak
JSou odtud jeli.
~or~;~ te~ařka: Š~nkovala sem u nebo paní Doroty a
u p~ "ťlaL~se VlI10, kdyz se to mezi nimi zběhlo. A ku.
charka sb:hne dolů} ~~.mi, šenkyřko. paď nahoru, pán
skor? pa~, zabll. J a beZlm nahoru, vyjdu na schod a ona
protI n:ne vyjde z světnice prostovlasá, nese roušky v ru.
k~~ a ,sl a z domu. Nenesla nic, jedny v šorci a vlozila
nacelmk na hlavu. Neb ona mi toužila prvy že jí to měl
v pátek udělati, že s ní měl zlou vůli.
'
. ~, Pavel Fišel: To v dobrý paměti mám, že je,t p. Ma~as Ormus s ,pan! Dorotou, manželkou "VOU, některého
cas~ po ve~elt svy;U u Markéty, sestry mý, u va běda byl,
p'am. Dorole, manzelce svý, ctně a šlechetně se choval a
]1 mkdy nemenoval ve všech řečech, než vy a vám. To-
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likýž 1. LXIX v pátek po sv. Bartoloměji, když se s paní
v
Dorotou, manzelkou svou, vypravil na veselí k Albrechtovi.
bratru mýmú, na ty vší cestě i tam na Volíni o tom ve~
selí nade všecky jiný sloužil a šetřil buď v jídle neb
~ pití, .takže ona, nech těla píti bí1ýho vfna ani piva, nežli
ce.;;eny, velel
ho. dostate~ dáti, konev za konví. Jak
v Jldlo tak po jldle I k nOCI, nevím jak by jí mohl šetřiti více, jakž jest jí on šetřil. On~ na to nade všecko
protI jemu i .p~oti všem přáteluom bouřila, lála, což pro
n~zbedn~s~ Jejl musel. z Vo!ín~ o den prvy, jí k vůli,
ujetI, coz _1 p. perkme]stra 1 )lny dobrý přátely rozhněval.
., Br:.~lda Bruncvíková: Jedné neděli po veselí p. MalIašc pnsla s;m .~v paní Mar}{~tě ~ v,obě?u, byla tam paní
Dorota s p. MatIasem u vecere. SetnI Jl a slonzi], by pak
hyla v 16 letech. A kdyi bylo po večeři, dala se v pláč
paní Dorota. Naříkala, že její dcery a synové všecko
všudy jí pobrali, že nic nikdy nemá; že neměla v čem
z domu vyjíti, že měla strhaný šorc. Boha se dokládala
že v k,němu nic ,nepřinesla, že nemá nic. P. Matiáš ji po:
s~edc!l: Je~t pre~ P. B. tak; já sem vás vzal z upřímný
lusky a to Jest pred Bohem tak. Potom sme jeli do Volíně před sv. Václavem. Na ty vší cestě se k ní ctně šleo
chetnč cho,va1, boží do~uštění! Až sme tam přijeli, ~ždy
cky se k m choval, ]akz na dobrýho náleží jídlo jí kladl
~etřili. Prosil,. aby byla veselá:
víno dá~al. Všick.ni jsme
P~tO~" J; k vůli Jel domu, ze sme ho VŠIchni prosili, radSl vsecky, 1 p. pergmejstra, rozhněval.
., ~~rkéta Fišl?vá: To v dobrý paměti mám, že p. MatlaŠ pnšel ke mne s paní Dorotou manželkou svou v neděli k vobědu a byl u mne i II v~čeře, ctně a šle~hetně
se k ní choval a to, což mi P. B. propůjčiti ráčil z pokrmův co bylo nejpěknějšího, vždycky jí dal uc'tivě se
k vní .choval. . Neříkal nežli vy a vám, by! s ~Í vesel do
nekolIka, hodI~v na n?c. Když bylo po večeří, rozplakala
s~ veh~!m placem, v ze . se pro velihí nouzi vdala, že jí
deb JeJi opustil! a ze mc nikdy neměla. Ani v hrdle za
dva za tři dni lnasa neměla, a šorc sotva že se na ni
drže:,. t~k~,e v b~la votrhaná. Nesměla ani z domu vyjíti.
A ,del! JeJ! ze lSÚ dnem 1 nocí usilovali, aby na ni mohli
svetskú hanbu uvésti. Dokládala se P. B. že svýho nic
nel]1~ěl~ a v že k p. M.atiášovi nic nepřinesla. 'P. Matiáš taky
povedel, ze to tak Jest, P. B. se dokládal, že pro žádný
statek J~ nevzal" než z upřimné lásky. Když jeli na Vo1íni
p. MalIaš s pam Dorotou, k bratru mýmu na hospodách
všude se k .ní u,ctivě choval, neříkal jí nei vy a vám, až
se to~u !,dl smalt. To ~em slyšela od paní mistrový Ropálovy, ze se tomu dIVIla, kterak k ní uctivě se choval.
A ona mu d~brýho slova nedala. Že jak živa více neslyšela od žensk~ho pohl~ví většího hromování a přísahání.
P? ty Jak sobe zamysltla, co prosili znamenití lidi aby
pres tu noc zuostal, nechtěl. Jakž sobě zamíni1a tak s ní'
Jel. Tak summou, všickni na ty cestě šetřili sr:,e jí víc
než sami sebe.
'
l\.fart~, Jan~. Orni", z Paumberka manželka: Ona vždyck~ n~ n~~lO knkala. A tu sem byla, když k ní přišel,
aby mvil khcek dala od truhlIce, aby sobě nějaký šaty vzal.
Nec.h;~el~ ~ ním nic mluviti, než hodila mu ty klíčky. P.
MatIas Jl rekl: Co nemůž jináč býti, nežli lak? Dala mu
za oOdpověd: v T~k a .že jináč neb~de. Po tý šla dolů na
d~ur. A k~yz ::s.lCkm za stoly sedeli, co sme pro nf cho~,h, n~chtela JllI za slual, až pro ní sám p. Matiáš šel a
Jl 'p roSl Má milá paní Doroto, nedělejte sobě posměchu
an~ mne, poď!e předse, ai na vás dobří lidé nečekají. Ona
n~jednou, nez mnohokrát, za odpověď dala: Nechci a neo
pu]du. Nerozkazuj mi. On předse se jí zmocnil a seděl
vedle ní mezi ženským pohlavím. A tu co nejpěknějšího
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od jídla tak šetřil a sloužiL A k.onev vína vZdycky vedle
ní červeného, jedny aby veselá oyla a o mc se '2estarala;
Nic mu nemohlo postaciti, než mušel s ní predse, Jl
k vůli. od nás prvy den pryč jeti.
.,
'likuláš Duchek. sluzebník úřadu pe)'kn1!Stnkeho:
KdY2t p. perkmistr ~ěl do Volbě jeti ~a veselí k, ~l
brechtovi, švagru svemu, poslal Jest mne kU p. :\1~:I:SO\l,
bratru svému, brzo-li se strojí jeti s ním. P. lIal!as ~ase
vzkázal p. perkmistru, že ceká na for~1ana: A p:n k nemu
odeslal, že jede napi'ed, aby on za mml JeL Ja sem potom s p. Matiášem a nebozkou paní Dorotou v voze se:
děl a jel za p. perkmejstrem. Tu jsou s~oluy na}y ~est:
vzdycky dooi'e byli; p. Maháš se k ní pek~e mel,. sprl':
' " Dobříši na noclehu byd
velmI
opIla~
mo>;-a l'1 spo 1U. ..~
v
,.
v
a když sme přijeli do VoJíně, nechtěla nez pltI cerveny
víno, a vždycky vopilá byla. Konvl~l, ~terou za sebou
postavila, já sem jí vzaL On: neboz~a, rekla: Nech nu
tu. však jest červený víno. PIte vy b!ly.,. A k tO~1U, ml
i Íála však bílýho máte dosti. A p. l\1al!aš se, k ll! v~dy.
cky ~ěkně, jakž na m~nžela náleZí, choval; r;-ez ona vzd y :
cky příčiny dávala. Az potom 1 s p. perkmeJsllem se po
vadila.
"' v
, d
k
Eva Volková: Když sem jela do Volme - vz yc ):
na voze měla d\'ě flaše a v nich cervené, víno. A kdy.~
sme tam pi'ijeli, p. perkmejstrová prOSila, abychom

J;

dali vína, jakoz ho měla dosti)' vždycky ~~nev" za konVI
cervenýho. Pěkně s ní všickni nakl~dah.v '\'zdYCkY. ~~Kala,
žádnýmu dobrýho slova nedala a ťred v cas~m ~t!OJlla, se
pryč a potom i. jela l,ázavši sobe dve Ilase cerve~eh~

vína nalíti. Co Jí prOSIl p. purkmeJstr, nedbala. n.lc, Ješte
mu lála, aby jí nerozka~oval, ~e jes~ lak, ~obra Jako on.
:::-:::ebylo tří hodin do vecer~, p.;cdse Jel~: . ;"<e,mohh sn;,e se
všickni nadiviti i za zlý Jí VSI chm meh, ze tc ude!ala,
jSlÍci v takové šetrnosti.

42.
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Rlllwp. c. 1051 J 46." (Svědomí

nezi Tomášem Hebnšlrejtem a Reginou od tn studmc.)

~(ateřina Jakubova~

formanka 1 svědcila: Posl,,~!a pro. mne
manželka , nebo tehdaz velmI
panl{A'llla
L , Tomá~ova
"'"
Vstol'
r~h
abych k ni nrišla, 1 přišla sem a ona sobe ve ml

~'t~js'kala.- Tá i'ekla: 'povstaňte, af vám něc~ uděláme. A ona
povstala, ;eděla. Tehdy já s Reginou stlala sem; po~om
paní Annu tekla Regině: Jdi do sklepu a veZmI ~va ~atr
; almaře. jakl. vejdeš do sklepu. A ona nebrala te:h sat~
v almaře: nd šla dolu do druhýho sklepu., A pam, ;\nne
stejskalo' se seděti; nemohly sme se Jí doc1ral!. I~azala:
Jdi. zavolej ji, co lam tak dlouho děL,. Já sem šla a ono
jí ;, pi'edním sklepě nebylo. Volala sem na n:, nen:oh]a
sem se jí dovolati. Cúcvši, že Jest sklep druhy otevreny,
šla sem tam za ní do toho sklepu a ona stál,a u trul!ly;
odevřela ii
držela
váček v hrsti. Já ~ekla:, :tmla
Rcgino, ~o Lu
sc. V,šak tu satu nem, nenít poručeno,
do ty truhly choditi. I šla sem
od ní napred, řekla sem paní: Co '7 tu čele:~ pouštíte
k takovým věcem? A ona sc lekla: ,. sak sem ]I n~poru
čila, aby tam šla. A kdy" přišla na!loru, řel~la Jí: ,Co tam
děláš však není ti: polreba v druhym sklepe, nemf poru·
čeno' abv tam chodila. I
některým dni Jde tam paní
Ann;, když byla
a ona již pobrala, co se jí
vidělo,

Anna Zelenkm'á:
sem se ty chihy, kterak
to brala. Ona
popírala a potom, když sem
i·ekla. kterak toho
příti,
jsou u tebe našil
v tvÝ k~lnor'e; snad do 30 kusů
s:'ýho našla. Kam~
to cílceš díti, když v tvý komoře se naslo. O ty d;:-obny
věci
to nic není. Y nedeJi tuto pommlllou sem rekl_a:
I'IIild chůvo, kýž zase paní navrátíš, co si jí pobrala. Ne·
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brala sem nic. I však jest paní cejšky poznala, v který
si pei'í měla. Jest tak, cejška j~st byla, ale, nenlyslila sem
ji vzíti: do komory svý sem Jl vnesla a cepec ten, na
kteri ;e paní dlouhý cas plala. Více nic. Jedny chvíle se
znala a druhý popírala.
Dorota od Tomáše HebnstreJta kucharka: Pnznala
~e Reaina. 'chůva od tří studnic, že jest v tom sklepě
bVla. l<:dyi sme ji trestali, proč si tam chodila, když( ne·
bylo poruceno, ona pověděla: Zn~,m se k tomu, ?,á mIlá
Duro že sem tam byla i ten mesec v rukou mela. Po
někte'rim dni \' sobotu přišl~ její sestra }~u paní. a pánu,
ptala se na svú sestru, kde lest ta z~odeJka~ m: sestra;
ona jest je "zala, muj milý pan:,. pr:ne;u Je va~ sama
do vašeho domu, než hodina mme. Nevlln ':;lC. Rekla:
NevěUm, má milá Duro, než ze jest mne ceTt nesl do
toho s k l e p u . .
v
Jan Žlutický, písař Madu rychtářského: ~ven pondell
po mistru Janovi z Husince šel sem s p. Tomasem Hebnštrajtem do do domu p. Sixta [č. p. 553,I], k~e., R-:.gllla
od tří studnic pokoj svuj jměla, tu sem slate~{ JeJl vSlc,-:.k
zinvento\'al. Při tOll! našlo se několiko kusu ~:v ~omase
manželky jeho šact"a i dětinských kOŠIlek, 1mzlsku, bo.. ~cl drobn)ich věcí nemálo kradených. Potom
I a Jm)
t e,
1
o ,..
v
•
'1'
v.
když jsú jí manžel,é VUCl prede mno:l mlUVl}, proc v~l ,to
brala a kradla, mlcela a mc neodpoVld~la, vseho v mlc_~lm
odbývala. Než v to se jest dobrovolne uvolIla:. ze ve ctyrech nedělích p. TomášoYi za tu ztrátu 1 za sKody chce.
penčžitú sumu dáti.
v'

43.
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(Svědomí

mezi Voršilou Zlatou Křížovou a Tomášem. tovaryšem
bednářským.) Dorota Kucerka krajcová: Poslala pro mne
paní Vodila Zlatá Křížová. Já přišla, ptám se JÍ, kte~a~
se máte. Ona prej, co pes v studmc!. .Tu ,se hned ,zl~
vůle začala. Tovaryš řekl: Dejte n11 pokOJ. Ne~~llU prea
vámi pokoje jmíti. Vzal sukni, vod~l se v .ní a relé! :, ~vy:
. 1,
•
I{Ulí'
' o stará
mluYÍš
hham ť
Jeoena
c.>" a tv
"'~
. . ' ze s~ l1ustrovou
v'
Ježto loho za pravý neucilIÍš. Sel po ty z svetlllce.
44. ló82. Rulwp. c. 2205 jol. 8 .. (KšaftJana
Zelenky ševce II zlatých křížuv.) l\1~ purk}l11str a. \ada
St.:\L Pro známo činíme - že jest pred natll! vysyvedcen
l ' ft lcter)~ž takto zní: Ve jméno. Jan Zelenka, remesla
.{5a
, . t "1' cinil
še,\Tco"ského

li

zlatJ'ch křížuov _leze v n~.I?OCl

e~ ~e,...u

jsem kšaft v sobotu po s;,' Bart~lomeJl }. LXX~!I ---:slateček svlij odkazuje Anne, manzelce sve . - rJlnkovl,
svnu svému, XXV k., Dorotě, dceři své, td XXV k. ~;
a' vejpravu nálditou. Item Danielovi a JeronYII;o;'I, tez
svnum svým. kdyzby k letum spravedlivým pn~l!" po
XXX k. 1l1 •. - Tomu na svědomí - v pondělí pred sv.
Barborou 1. 82.
,.
. P 1 ?3/~
4ó. 1603,9. duona. Archiv 1Jli,s!odl:ztfe!sky, ~ L~
Slovutné poctivosti páni PraZané, pratele naSI ImlI. Ja\oz
jste se k -jednání s vámi shze p. preSIdenta. komory Ceské v to podrobili, ze k potřebám J. }\íl! Ce v - 7~OO ~;
m. zapujčili a lakov-ou sumu pn Estere. Tey~o\e
z Štreitníeldu zastoupiti chcete. I
se c~s pnbl!žuje, pro tož - vás napomínáme, abyste s touz ~umoy~
k casu sv. Jih konecllě na hotově byh, aneb tu ~ec p~l
dotčené Esléře náležitě spokojili - . Dán na hrade,.~raz:
ském v
po ne~ěli Pró\'odnÍ. J. Mti Cé rady znzene
komory v
Ceském,
46. 1604.
(Svědomí. ku p05řebě Sam~elov i Nejepínskému z Nej~pína protI Ester;. Teyfl?ve a
Anně. sestním vlastním z Streitnfeldu.) )!ndnc~l Remhart
z Regenfeldu svědčil: Toho sem povedo?" ..ze J,sou po
"'mrti nebožtíka pána yšecken statek specehtl da.l a po
~řečtení kšaflu to všechno zase otevříti dadouc všeho
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slatku tak po něm zustalého ony sestry z Štreitnfeldu jsou
se ujaly. Též dáleji toho povědom se131, že jsou po smrti
Tomáše Hebnštrcjta jim sestrám z Streitnfeldu několik
od stavu panského a rytířského na ně sestry svěd
což jsou tak p. Tomášovi H. dlužni pozůstali, udě.
lali
některé z týchž dluzníkuv jeho zatkli a jim přiročÍ
dá\'ali. Též i dluhuv placenejch táž paní Estera, jako starší
sestra, k sobě pi·ijímala. Dále o tom dobře vím, že jest
nebo paní Vodila Nejepínská, manzelka p. Samuele :::-:::e.
jepínského, vlastní dcera p. Tomáše H. a jich paní Estery
a Anny též vlastní sestra byla, s kterouz jest p. Samuel
obou pohlaví dítek splodil. Co se věna j<cjího dotýce, toho
též povědom jsem, že jest p. Tomáš H. jemu p. Samuelo\,i jistotu s dobrou volí na uroz. p. Adamovi Slavatovi
na 1100 k. ffi.
z kteréžto SU111y p. Samuel jest
600 k. trL porazil - . Dále
co se dotejče dobré paměti paní Anny, někdy p. Blažeje
Frelicha dcery a předešlý manželky p. Tomáše Hebnštrejta, vlastní matky dotčené paní Voršily Nejepínské,
aby jaký statek po ní zustal)' za p. Tomášem v statku jeho
zustati měl. o tom nic nevím. - Valentin Miller: Toho
jsem povědom, že v středu po sv. Duše, kdyz p. Tomáš
H. umřel, p. Jan Teywl s paní Esterou, manželkou svou,
přišedše do domu p. Tomáše u zlatého kříže, za všechny
,.čci, co v něm zustaly, spečetiti dali a po přečtení kšaftu
Tomáše všeho a všelijakého statku po něm zustalého
se ujali ~.
Mandalena Hebnštreitová: Toho jsem po"ědoma, že
hned ten den po smrti dobré paměti p. Tomáše H., p.
manzela mého milého, jest všechno v témž domě u zla.
tého křízc spečetíno a po přečtení kšaftu to zase odevříno
bylo. A tu potom ony sestry z Štreitnfeldu jsou se všeho
statku
Dále s
jistot, kleré by týmž sestrám
od
p. manžela
na ně syědčÍcí dělány bejti
měly, ° tom vědomosti nemám, nebo jsem na to se nikda
nevyptávala, kterak ony jsou se s věřiteli svejmi srovnávaly a ~}:~Iouvaly. (Tak vypovídá i Anna Krátká od zla.
teJch !enzuv.)
Jindi'ieh Reinhart z Regenfeldu: Toho jsem po vědom,
ze
dobré panlěti p. Tomúš rl. jak před nell10cí svou,
t.éž
v nemoci, rOzumu dobrého požíval a paměti zdravé
i při činění kšaflu a všem poi:jzov<:iní o statku svým,
když jest se s P. B. svejm smíhl, svátosti velebné
přijíti žádal, mně jest lm p. faráři sv. Jiljí poslal, což mu
na žádost jeho tu neděli p'řed sv. Duchem velebnou svá.
tostí posloužil a tu jest se s ním, p. farářem, P. B. svému
s rozumem a paměti dobrou modlil. Kdd jest i potom
ještě přes deset dni živ byl a v těch dnech já často
u něho bejvaje rOzumu zdravého a paměti dobré ve všem
mluvení a rozkazování az do tobo posledního dne jest měL
Anna Reinhartová z Regenfeldu: To jest mi dobrý
paměti p. Tomáě, v nemoci své nejednou mluvil, ze za to
věrně P. B. svého prosí, aby jemu P. B. dáti ráčil toliko
ty dvě věci: Předně s P. B. svejm se smíříti a potom
o kšaftu svém, aby jisté pořízení uCiniti mohl. Což se
mu
i tak stalo a po uciněném kšaftu P. B. děkoval,
P. B. to dáti ráčil, takže všecko to vykonal, zač jest
P. B. žádal. ,(Tak vypovídá i bradýř Jan Alt, který léčil
Tomáše H.)
v
:\Iartin Jíšovský z Krauzntaíu, písař kanceláře Pražské:
Ze jiného povědom není, než což v tom kšaftu obsaženo a napsáno jest, a toho také podle vysvědčení jeho všeho při tom
z,istavuje s tím dalším doložením: Když pro něho v pondělí po neděli Exaudi I. 1604 posláno bylo, aby ihned
do domu lm p. Tomášovi H. na kšaft přišel a že již na
to páni k tomu dožádaní očekávati ráčí. Tu když se dal

ze
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najíti, podáno jest mu na škartě poznamenání osob, co
by komu chtěl říditi a kšaftovati, aby předně exordium
udělal a podle toho týž kšaft sepsal, colo jest laie učinil.
A když na hotoyě sepsán byl: témuž p. TOlnášovi jej pře~
četl i podruhé opáčil. On k tomu promluvil ta slova, že
ta ,"šecka vule, jeho jest poslední i dobře sepsaná podle
libosti jeho. A požádav tabulky, aby sobě na ní jej poloziii a v něm se podepsati mohl. Což když to decko se
vykonalo a se podepsal, ZHse mu týž kšaft k spečetění
též i s sekretem podán. A v tom, než se spečetil, ještě
podpis spatl'iti žádaL A když mu ukázán byl, pohleděv
na něj zasmál se a slovo jedno šprimovně promluv'iv
specetiti jej porucil a pánum k tomu dožádaným do rukou spečetěn)' podal. A leMe zase na lůžko spěv ruce
vzhůru P. B. děkoval slovy temito: Budiž P. B. pochválen,
ze již to vše vykonáno a na místě postaveno jest a že
již veseleji bude odpočívati.
47. 1604, 7. prosiuce. Tamtéž f. 32. (Svědomí
v té při mezi pannou Annou Hebnštrejtovou z Sreitnfeldu
a uroZ. p. Janem Rudolfem Trckem z Lípy.) Jakub
Mráz, písař z Polanek, svědčil: :::-:::epamatuji, kterého leta,
neb jest tomu mnoho let jminulo, když sem byl ty casr
na Jeníkovicích písařem, prijel jest tam na Jenikovice
někdy dobré paměti uroz. p. Benjamín Tamchyna z Doubravice, na onen cas na Tošově. Žádal jest mne tu na
J cnikovicíeh v světnici velké,
napsal vejhost na žádost dobrý paměti pauí
Nejepínské na Annu,
dceru někdy JiHka Božka, poddanou dědičnou p. Benjamína Tamchyna a rodilou ve vsi Tošově, že jí paní Voršile Nejepínské týmž listem vejhostním propouští' a ·pro.
pustil. A já sem takovej list psal a potom k němu p.
Benjamín svou pečeť vlastní při tisknouti porucil. Nad to
vejše to jse(l1 slyšel z oust p. Samuele Nejepínského paní
I\Ianda!eně Sárovcové, že jest někdy dobré paměti paní
Voršila Nejepínská, manželka jeho, na smrtedlné posteli
snažně pro B. Zádala, aby touž Annu panně Anně Hebn.
štrejtový do smrti zanechal aneb do vdání jejího a vod
ní aby jí zase nebral. Jestli že by pak táž Anna k pocti·
výmu vdání přijíti měla, ze jest jí povinen dáti óO k. m.
a s luze šatův pernatých.
48. 160~.
Rozepře o dědictví po Tomáši He.
bnštrejtovi z Streitnfcldu viz díl I. str. 702 č. 20.
v
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(Svědomí

mezi obcí i\'Ienš. M. Pl'. nad statkem Melicharovi a Filipovi
Jakubovi, sirotkům po někdy Janovi ml. Hebnštrejtovi
zustalým, též Voršile, dceři Jeremiáše Tyrola a Katehny,
manželův, poručníkem na místě a k ruce vnukův a vnučky
po paní Manda!eně Hebnštrejtové, z jedné a Dorotou,
vdovou po Janovi ml. Hebnštrejtovi z strany drnhé o od.
por zá.piSll.) ha l'ejzlarová, měštka Menš. 1\'1. Pr. svědcila:
Potkala mne paní Mandelina Hebnštrejtová, pravila, že
jest její syn umřel a že jest Doma při něm nebyla, Ani
uevím, kterak sou ho pochovali. - l\íarjána Zákostelská
pekařka z Menš. M. PI.: Byla jsem, u pauí Doroty, stála
sem u ní v krámě a ona přišla Zidovka, že její
j.
Doroty Hebenštrejtové] hrubě stuně, aby lam šla, řikaje,
že do hodiny leží. Ona pravila: Kterak má tak těžce ležeti; oni pravili, že jest vcera seděl za stolem, ze jest
v karty hrál. Jiní pravili, že jest byl y krcmě a že jest
pil pálený. Tak Dorota pravila k Židovce: Pak kterak
by mohl tak těžce stonati, chtěli by mne tam jen vymluviti, jako prvý. Kolikráte jsem tam šla a on nestona!.
Já jsem potom jí řekla: Má milá paní Doroto, jděte.
Jak by vám toho bylo potom líto, kdyby měl umdti, kdybyste s ním ještě nepromluvili. l'otom tu stála její sestra,
paní KrystÍnR Koubková, pravila: Nechoď, co máš cho-
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diti, zdaliž neVIS, že on tak umí stonati, že jsou tě tam
kolikráte vymluvili. Jak víš dobře, jak s tebou zacházel.
Jiní jí taky kolikeří pravili, že tak hrubě stuně, ona tomu
nechtěla věCiti. Napomínala jsem ji a prosila, aby tam
šla. Potom šla, již bylo pozdě.
Kateřina Jamská, měštka Menš. M. Pr.: Když jsem
jí řekla: Paní Doroto, jděte k vašemu pánu, když vás
tak pěkně prosí. A vona cekla: Však von mne tak škrábe,
však von mne tam chce vy,klamat. Jak já mu pošli tam
malvazí a pomoranče. Však já vím že, von nestuně. Chtí
mne tam prý vopět vyklamat, aby mne tu vo všecko připra
vili, jako prvý. Potom kněz přijel a vona řekla: Kněze
JeDe, kterak se má muj p. Jan a VOD řekl, že jest umřel,
však sme prý pochovali ho, A VODa řekla: Ale P. B"
proč ste mi nepověděli, byla bych já tam sama šla, byla
bych ho dala pochovati. Ale vona tam byla poslala to malvazÍ,a pomoranče; nemohu pamatovat, po kom je poslala.
_ Ríkávala, ze jest nedbalej, že jí všecko utrácí.
50. 1606.
Rulwp. Č. 1066 f. 61. (~vědomí
mezi Janem Kochem a paní Esterou Teyflovou z StrejteDfeldu o zápis knihami městskými učiněný.) Dorota, Matěje
Komínka manželka, svědčila: O tom vím, ze jsou se
u nás v domě u zlatého kříže víDa dávaly, ale toho nevím, kdo jest peníze za ně přijímal. Z vinice ovoce při
nesli mnoho puten, když jsou česali nebožce paní kmotře,
paní Anně Kochový, a do velký světnice, jenž ,slove piterna, jsou je kladli na slámu a to L 160ó, Cinže pak
nevím, komu jest odvozována, paní·li Esteře nebo Anně
Kochový. Než to jsem od paní Anny nebožky slyšela a to
říkávala, že paní sestra její k sobe všecko přijímá. Před
smrtí nebo paní Anny měli jakého hapatykáře v domě,
nějaký vody p. Tanovi a paní Anně nebožce pálil. A ten
hapatykář ňákou truhličku že by mel vyloupati a z ní
některou kopu penez vzíti. Kteréžto peníze za vína byly.
A tak jest sobě nebožka stejskala a tak řekla, že prvé
dosti málo za to víno stržili a ještě ze jim je pokradou,
Když P. B. ráčil pomocníkem paní Anně Kochové bejti,
k ní jsem přišla a to děfatko mrtvé sem spatřila a tu
jest bylo pro paní Teyflovou posláno, aby 1m paní Anně,
sestře svý, přišla. A tak jest paní Estera hned přišla
a k paní Anně jest řekla: Má milá Aničko, poděkujž
P. B., že ti ráčil pomoci. Co jsou s sebou mluvily, paní
Estera s paní Annou nebožkou, při tom sem nebyla. Toho jsem povědoma, když jest paní Estera lm paní Anně
Kochový přišla, po mazhauze chodíc s paní Markétou
konvářkou, to jest promluvila, že: Já vím, že má sestra
nějakou spletku udělá, kterejch jsem já, ubohá žena, dosti
pokusila, neb mne to možné není, aby já tomu místo
dala, aby někdo měl dědictví mý po p. otci mým milým
uzívati a po mejch rodičích jejich nadělání, nebyvše s ní
jen 30 neděl. Než od toho bych nebyla, byf mu odkázala na hotovejch' penězích tři aneb čtyry tisíce, že bych
mu je chtěla vydati. A podle toho jest se P. B. dokládala
že by mu křivdy neudělala, že by to každý dobrý musil
říci. A podle toho paní Estera paní Marky tě konvářce
a mně, abychom p. Janovi řekly, že ona od toho nepustí,
aby on na to nemyslil. A p. Jan Koch to řekl, co mll
jeho manželka milá učinila, že od toho taky nechce pustíti; ale O žádným zápisu nevím, než o kšaftu jsem slyšela, že jest paní Anna jej dělala. - To jsem se ještě
upamatovala, prvé než páni radní přišli k paní Anně
Kochový, ptala se paní Anna p. Jana, jak to mám dělati,
já tomu nerozumím. A on jí něco mluvil, ale jsem neslyšela. Než ptala jsem se ty ženy, která jí hlídala: Marta,
co je pak on jí pravil? A ona pravila, co má komu odkázati a paní Mandaleně Hebnštrejtový. Paní Anna řekla
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před tím, než jí P. B. pomohl, když od ní paní Mandelína odcházela do domu svého: Přijdete·li ke mně zase?
A paní Mandalína řekla: Přijdu. A paní Anna řekla:
Přiďte. af to dokonáme.
J~n Postula šv~c: L. 1606 poslala jest ke mně paní
Anna Kochová z Streitnfeldu z domu od zlatého kříže.
abych k ní přišel. A když jsem k žádosti její k ní spol~
s p. DioDysiusem Rottenbergerem z Děvína přišel, podala
jest nám ruky, přivítala nás a kázala nám poseděti. Potom jest nám děkovala, že jsme k žádosti její k ní přišli
a ji navštivili, zakazujíc se nám, jestli že jí P. B. pozdraviti ráčí, že se nám toho vším dobrým odměniti nepomine. Potom nám oznámila příčinu, jaká by toho byla,
totiž tu: Poněvadž ji P. B. nemocí těžkou navštíviti rácil
a ze neví, pokud ji na tom světě ponechati ráčí, a majíc
statček, kter;fž ji P. B. z požehnání svýho, jakž po p.
otci milém, tak i po paní sestře, svěřiti ráčil, a že by
nerada, aby po smrti její o tejž statček jací soudové
vzniknouti měli, z té příčiny že by ráda chtěla o témž
statečku svém pořízení učiniti. A že by nerada, aby v rukou nepřátel její zustati měl, a manžel její milý aby měl
od toho odstrčen býti. Protož že nás prosí, abychom ku
p. purkmistru práci vážili a prosili na místě jejím,
aby p, purkmistr ráčil dva pány radní a písaře radního
na týž pořízení statku vyslati. V čemž jsme my žádosti
její odepříti nemohli a té hodiny v radě p. purkmistru
a pánum žádost její přednesli, A páni uvážíc žádost její
oznámiti ráčili, že jeslí slušná žádost její a že ji ráčí
chtíti naplniti, Polom když bylo s tím prodlíváno, opět
pro nás poslala a nás prosila, abychom znovu k p. purkmistru šli, a že prosí, aby p, purkmistr neráčil pt'odlévati
žádosti její naplniti a ty dva pány a písaře radního vyslati, že chce zápis do kněh městských ueiniti. A když
jsme jí o tom relací učinili, za práci naší nám poděko
vala, Stalo se v čtvrtek po Stětí sv. Jana,
Jindřich Reinharl: T? jsem v pravdě povědom, že
po smrti p. Tomáše H. ze Strejtnfeldu paní Estera zboží kupecké, knihy a rejstra kupecká i jiné věci dlužní, peníze
na hotově zustalé, léž i grunty všechny, z nichž činže,
z vinic. vína a za ně peníze kdykoliv v domě u zlatého
kříže vyšenkované bejvaly, však všechno s jistým vědo
mím a přítomnosti paní Anny Kochové, sestry svý, jest
přijala. Též i to mi vědomé jest, že jsou paní Estera a
Anna až do smrti její nedílný sestry zustaly. Dále i to
mi vědomé jest, že paní Anna Kouhová před nemocí svou
k p. Jiříkovi Humlovi z Ruprštorfu chodila, aby on s paní
Esterou o podělení statku mezi nimi rozmluvil. A potom
ona paní Anna stížnost svou do rady podala a, dobře-li
se pamatuji, že mu paní Anna potom oznamovala, že
paní Estera v svý odpovědi do sv. Havla s podílem ji
odkládá, ale ona že na tom nepřestane. Po smrti p.
Tomáše H" jsouce ještě v stavu svobodným panenským,
paní Anna jest některé své klínoty v zástavě pro ňáké
Vlachy měla a potom, dostavši se za p. Jana Kocha, řetěz
svůj pro vyplacení těch klínotův prodala. Též i to mi
vědomé, že když někdy paní Anna na procházku šla a
nemaje u sebe peněz některý krejcar jsem jí zapůjčil-.
Paní Estera k paní Anně od jejího udání nikda nechodila
ani mnoho s ní nemluvila až v nemoci a před smrtí její
k ní přišla. Přišedše já, nepamatuji který den, s zámku
domu, tu jsem slyšal, že paní Anna velmi těžká jest a
páni nahoře u ní jsou, že bude kšaft dělati.
Marta, služebnice p, Jindřicha Reinharta: Toho jsem
povědoma, že když paní Auna pořízení činiti měla, přišli
páni a čekali na Jana Kocha, až domu přišel. Tu on p.
Jan nejprvé do světnice k paní Anně přišel a ona k němu
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když
vV pn
v' 50 b'e ne b yI a aby
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II e .alav.:~plS. Potom paní Anna jí zaY01rrla k sobě', než
pam. pn~h: Dejte mi nyničko pro Boha drobet odechnou~!v ~sak mne hned něco udusí. I dávali jsme ji vomet
I pnsh potom p~ mne, abych šla a nesla dítě křtíti
Kasparovl" od toulu šenkýři. Pak jsme na ráno zase v pá~:k s pam bábou celej den tam byly a celou noc rovně
J,,~, B. pom~hl. Na sedm hodin v noci na sobolu měla
defatko mrtvy, nedochodilý, Ještě měl
I ďť
nedělí.
a c 10 I I vosm
!'

Mikuláš Diviš, úřadu pánllov služebník' T h .
•
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C~S:I p. Sevenna Rudnera z Rudnperku, právě v 'oběd,
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rácIl,
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.
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vl" k dátr
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. os lC !m, plsarem ~ hořejší kanceláře, na zápis k paní
An;,ě I,,:~chové. manzelce jeho, vysláni býti mohli; oznamUJíc pn tom, že těžce nemocná zustává. K čemuž se
D. Rott~nperger a p. Havel Štýrský zahodili a za téh~i
J. an Ko:.~a, aby byl fedrován, poněvadž Anna, manželka
Jeho, tez~,: ~e.mocná byla, se přimlouvali, Byli-Ii jsou
v tom dozadam, o tom nevím. Tu jest mi bylo poručeno
?d J. MtI p. purkmlstra, aby to cOž nejdříve opatřil. Jakož
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~., JS~ od ,~. B. v,nemoci dosti za dlouhý čas postaven.
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chce; Tom.u ž~ on nijak dovoliti nechce z hodných příčin
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p~~: ~nn! Kochové, že jest p. Melichar jí předl~žení
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y . na Uhe~ný trh naproti kotcum soukenickým paní
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zápis. Proti čemuž jest táž paní Anna odpověděl.a: Má
milá sestro já již toho změniti nemohu a nevím Jak:
Syme~n z Šonova: Toho jsem pov.ědom a xV p.aměti
mám, že paní Estéra po smrti p. Ton;áse H,ebn,tr;Jt~ ':~
jisté od práva jí paní Estéře a pa,:ne Anne, sestre J~Jl,
dovolení aby dědictví své spravovatI a opatrovat! moh,y,
jest k s~bě jistoty, šuldpryfy, registra kupecká p~ témž
p. Tomášovi zustalé přij~la, též n~co ,hotových .P':nezJ al;,
jak mnoho nevím, neb Jsem tu, kdyz s,e ty vec! pr~hh~
želi a brali, přítomen nebyl. Dluhy .ta~e vš~c~y, kterymlz
jsou stavové z království tohoto 1 JIm l~de Jen:u p. Tomášovi povinni zůstali, paní Estéra up.ommala, J;ch se,~o
suzovala a posavad upomíná a dosuzuJe. A z te~ch pnlatých peněz dluhy všecky, jimiž on nebo p.Tomás ~upcum
i jiným lidem povinen byl, jest zase splattla. Co Jest Sak
.,
ní Estéře po splacení týchž dluhuv peněz hotovych
Jl pa
"
k" k
pozustalo neb posavad pozůstává, nevím. Zb.oZl pa vseyc o
kupecké po témž p. Tomášovi H. zustalé Jest ~ sobe S·
Jan Teyfl, pán muj, na žádost paní Estéry, ~~nzelky ~~e,
a obzvláště na velkou prosbu panny Anny pnJal, kterezto
zbozí prve ve sk,lepích u zl~tého .kří~~ všecko. skrze M~~
tina Teyfle, Jana HimmelšteJna, Jmdncha ~emharta ;,)mtomnosti jich obou sester k,us po ~usu ~~ecko zm;re~o
a popsáno bylo. Z kteréhozto .take ZbOZI. p~tomne p:n
muj na jakej zpusob jest je Ujal a ;ak Je lIm sestram
platiti moci bude poněvadž hodný i nehodný spolu vzal,
jistou taxu před ~p, poručníky při činění počtu od p:ní
Estéry, manželky své předložil. O tom též v,ědon;ost mam,
že jest hned po smrti p. Tomáše paní Estera ':,IntCe, za:
hradu v svém opatrováuí měla a posavad ma a na ne
sama vždycky náklad vede. Vína i ji~'ý' u~Itek po ta leta
vždycky k sobě přijímala a posavad pnJl~a. NaSrolI t~~u
. b paní Anna mimo bytnost v dome u zlatebo knze,
a y
,v
,
ál"" I
k tomu svrškuv a nábytJdlv k hospodarstvl. n eZe)!?IC 1
co více v spravování svém míti, živnost též J~kou" mlm~
někdy šenk vína, vésti měla, nevím. A aby Jl pant.An~e
, Este'ra žádny'm zpusobem dílu pravého dle Kša.tll
pant
. . ' ob"
pana otce jich odvésti nechtěla, též od pp. ~anuv ,a
Jl~
paní Estéře, poručeno bejti mělo, aby pocet nalez:teJ
ze všeho statku k sobě přijatého UČInIla, o tom neVlm.
Než když jest byl paní Estéře spis, kterýž paní Anna pp.
poručníkum podala, ukázán, na němž napsáno bylo, ab!
se v tom paní Estéra o~evřela, ,kdy a, Jak ,by se s ~l,
sestrou svou, poděliti chtela, kdezto pam E,stera odpo~e~
svou, proč toho jí učiniti až do jis;ého ,cas.~ bezpe.cn,:
není p. purkmistru a pánum dala, predkladaJlc to, )"ke
by 'tudy nebezpečenství a zkazenÍ r:.a, .~prav;:dln~sb
její státi se mohlo. Nad kterou.zto odpovedl Jl pam ~s}ery
paní Anna tak velice zarmoutIlI se a s vellkym placen;,
též vyléváním slzí svých naříkajíc sobě zastesknoutI,
v těžkou nemoc upadnouti a potom i umříti n;ěla, v o :om
v nejmenším nsvím. Dále o tom vědomost mam, ,z~ JS?U
ony sestry z Streitnfeldu smlouvu s Samuelem NeJepmErazim Majk z Majwertu: Toho jsem povědom, že
ským měly a po právě svém kráčejíc do d~mu" dvo~.ch
jsem pominulého let~ 160~ od p. J~na Kocha den neb~
Samuele Nejepínského zvedeny byly. Potomne nektere~o
dva před smrtí manzelky Jeho dozadán byl, aby~h k m
času po témž zvodu jest v domě pána svéh? skrze ce:
v nemoci zustávající přišel a jí lékařstvím POSlouzII. N~
ládku p. Henyka z Waldštejna 3000 k. m. vycteno byl.o,
jehožto žádost tak jsem učinil a p~i$.~d~e :' též paní An~;
ale jak jsou ony sestry z též sumy je~~ Samuele N~Je
mI
do příbytku jejího lu jsem meZI Jmyml pam
tu pnpínského kvitovaly aneb jak s těmi penezI se potom dalo,
tomnými paní Estéru Teyflovou. ze Str,eit~feldu nalezl,
nepamatuji. O druhém dluhu u pana Pruskovskýho ,do
.kterážto mezi jinými slovy, stoje u loze, j( nohá~, na
konce žádné vědomosti nemám. O tom vědomo".t mam,
kteréž toto času paní Anna Kochová sedela, ~ nt pr~:
že kdykoliv jest táž paní Anna v těch letech. cO]a u pán.~
mluvila: Má milá Anna, prosím tě, zruš ten záPIS, k!eryz
mého slouŽÍm, k ní, paní Estéře, pro p,:,:,íze ~oslal,a, v]:
jsi manželu svému učinila a odkaž mu th nebo ctyry
vždycky Martinovi !eyflovi vrdatl porucJla~.yntc mene 1
tisíce anebo cokoliv a jak mnoho chceš na hotoveJ;:h pezboží kupecké, kdyz jest proc buď sama pnsla n~? po~
nězích. Já, jako jsem dobrá Estéra, svestr~ tvá, ze mu
slala, jest jí vždycky na dluh vydáno bylo. Aby taz pam
všeckno dáti a vyp~niti chci, jednom rekm a zruš ten
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jestli tak na dlouze bnde, že s ním
všecko přijde aneb
přijíti musím, že by rači na světě nebyla. - Když jest ~~ní
Anna v nemoci postavena byla, jí sem říkávala, aby s~ šetnl~.
Jestli tak bude líhati, jak líhá, že v sobě to díte ndns!~
A ona jest poslechnouti nechtěla. potom p~~odu, k~!z
jest v tak těžký nemoci zustávala tak :elkou" ZlZe? maj!c,
prosila pro boií milosrdenství, aby Jí trunk yP!v~, dali,
a Jan Koch dáti jí nedal a ona jest tak hru~e, n~nk:,la,
že jsem ho sobě kdy vzala; a radila bych kazde devecce~
aby sobě takového muže nebrala. Neb jest Jan Koch VŠI
čeládce poručil, aby jí žádná piva nedávala.. A ?,ly na
její prosbu, neb pro boží milosrdenství prosIla, J! sme
dáti musili.
Melichar Haldius z Najenperku: I toho jsem pově.
dom. když se dožádal mne dobré paměti p. !omáš"Hebnšt~ejt 1. 1604 byvše nemocen, abych k. nemu prJ~el,
a p. Faltýn Kirchmeyr, dal nám okázati notuh kš aftu svyho
a v ní byl artykul doložen: Kdyby se panna An~a, dc~r.a
jeho, chtěla vdáti a Jana Kocha sobe za manzela VZltI,
aby jistejm dílem z toho statku v~b!t~ byla. A,.le potom
když na ten artykul přišlo, kázal J':J pretrhnout~. Ale aby
mne měl v tom zavazovati, abych Já toho zbranoval,. ,aby
se Janovi Kochovi za manželku nedostala, v tom Ja s:
nepamatuji. Nadto žádal, abyc~m,: j.i, pa.~nu A~nu v. ochran:,
é měli a paní Estéře sestre Je)l, Jl ubhzovat1 nedalI,
~:bo se toho času velmi byl pohnul proti paní Estéře,
že se něco s paní Mandalenou, ,macechou s;,ou, P?hoydla.
A když jsem já potom jinejm casem panne Anne predkládal, aby Kocha sobě za man!ela ~:,br~la, ,dala se ~o
pláče, oznamujíc, že jináče nemu~e ~clmll, lec by chtela
svou duši zavésti. Co slyše od m nejednou, nemohl Jsem
jí toho s dobrým svědomím hájiti.
Mandelina Hebnštrejtová: Toho povědoma jsem, když
jest paní Anna svuj život dokonala, ze jesti K??h hne~
z domu šel a teprv po do broS chvíli zase, se navratt! a panl
Ebtéře řeki: Paní Estéra, vidíte tu manzelku m?u a .sestr~
vaši mrtvou. Poněvadi to tělo nic jiného nepotrebu]e nez
pohřbu poctivého, jakož jest toho nebožka ~ádos:iva ,byla,
já na ten čas žádných peněz nemám, proslm ~as, ze to
tak opatříte, aby mně ~ni vám z ~oho ~osmech ny~by!.
Paní Estéra na to jemu rekla: Nevlm, ~am-!t to uClmtI.
Kdo vf, jaké bych poděkování za .to J.m~la, snad. ~ako
prve. A Koch zase řekl: Zachovej mIleJ P. B., Ja se
chci vám vším dobrým toho i vašim dětem ?d~luhovatI
a nercili vaším přítelem ale i služebníkem ,býtI, Jak~k?y
prve. Paní Estéra zase odpověděla: Jestliz,~ ta~ uCImte
a lidem se nabankovati nedáte a tak upnmny budete,
jako tu nyní při povídáte, tehdy já též tak u?iním a k tom~
se náležitě chovati chci. A na to sobe :uk! pod~lI.
K tomu sem jeho napomínala, aby se tak, Jakz slIbUJe,
zachoval a co ústy mluví, aby to upřimným srdcem bylo.
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Estéra paní Anně, když jest k ní přicházela, skutkem,
řečí veliké protimyslnosti a jak nejvíc mohla, činiti měla,
a ji beze vší sesterské litosti všelijak sužovala a trápila,
o tom nic nevím.
Anna, po Martinovi Sykorovi pozustalá dcera: Toho
jsem povědoma, že Jan Koch nějakýho člověka, tovaryše
apatykářského, k sobě do domu přivedl, kterýžto, byv tu
za některý den, z truhličky, do který se peníze za vína
přespolní skládaly, z ní peníze pobral a s nimi pryč ušel.
Tu ona paní Anna zvěděvši, že takové peníze pobrány
JSClU, nad tím se zarmoutila a to sobě v hoře vzala, takže
ihned do nemoci přišla a v té nemoci děťátko mrtvé
měla a sama též z nemoci nepovstala. Též toho jsem povědoma, že když se k šestinedělum ona paní Anna strojila, všelijaký buď od olejů, letkváří a jiných věcí, před
tím i prvy, i toEkéž od povlaku, které sem já sama vyšívala (však jich sem nedošila), přihotovíla. Též toho sem
povědoma, že jesti paní Annu on Jan Koch vždycky k tomu
poňoukal a na varoval, aby se s paní Estérou podělila a
jestli by se ona, paní Estéra, spečovala, tehdy jí k tomu
radil, aby vznášela, tu kdež náleží. Však co jest mu zase
na to paní Anna za odpověď dala, toho sem neslyšela.
Též toho .,em povědoma, že v tom čase, co jesti paní
Anna s ním Kochem byla, víceji nemocna nežli zdráva
byla. Potom ně když v té těžké nemoci postavena byla,
on Koch, též Marky ta Fišerová (konvářka) žádného pokoje paní Anně jsou nedali, nýbrž jí všelijak k tomll
měli, aby jeho Kocha opatřila a pořízení učinila. Neb
jestli že by neučinila, tedy .že by odtud, otra ruce, musel
jíti a na nÍ, paní Estéru, jakožto sestru nedílnou, takový
statek přijíti. Načež ona paní Anna za odPověď dala, že
ona nemůže a neví, kde jak ho opatřili, poněvadž s paní
Estérou dílná není a nic v své moci nemá, tak až se nad
tím mnohejm jejich k tomu nucení rozhněvala pravíce
mu, že prve s svou velikou těžkostí má dosti činiti. Páni v nebytí jeho Kocha doma s písařem [na kšaft] přišli.
Tu kdy, nebožka zvěděla, že vně jsou, je k sobě pustiti
pro velikou těžkost a nemoc nedala, nýbrž na mazhauze
velmi dlouho čekali, až se i horšili. Tu Marky ta Fišerová
lýchž pánův, aby pryč neodcházeli, až by Koch přišel,
počkali, za to prosila a jim vína ěervenýho přinésti kázala. V tom týž Koch domu přišel. Nežli též pány do
světnice pustil a. jim k paní Anně přijíti dal, sám k ní
do světnice vešel a s ní jednak česky, jednak německy
mluvil a to pošepmo. Potomně pak, když s ní odmluvil,
mně i jiným ven vyjíti kázal i tolikéž sám šel a tu těm
pánům řekl, aby do světnice šli. A to bylo před večerem
okolo 23. hodiny. Potom pak když ti páni odešli, Anna,
chůva paní Estéry, k paní Anně přišla a nebožka též
chůvě řekla, aby domu šla s tím oznámením, že paní
Estéry prosÍ, aby k ní přišla a s ní se smířila. Kterážto
paní Estéra přišedši, a to již v soumrak, vinš, aby ji P.
B. ráčil pozdraviti, učinila a k ní promluvila dále takto:
Anna, sestra má milá! Vzkázala jsi mi po chůvě mé, že
se chceš se mnou smířiti, abych k tobě přišla. Protož
jsem tak učinila a na žádost tvou k tobě přišla. Tu též
paní Anna paní EstéŤe ruky podala a proto, co jest jí
koliv protimyslného kdy učinila, a by se nehněvala a jí
odpustila, za to žádala. Na to jí paní Estéra řekla, že jí
t0 všecko odpouští, aby jí to P. B. též odl'ustiti ráčil.
Toho doloživši, kdo jest toho příčina a pro koho mezi
nima ten hněv byl, lo že ona dobře ví, ale to všeckno
ze P. B. poroučí. Nazejtří pak, když paní Estéra k sestře
své přišla, ptala se jí, jak by se na zdraví svém měla a
jestli jí co lípeji, :ládajíc těch paní, kteříž tu tehdáž pří
tomny byly, aby jí pro její nemoc, co vědí, poradily.
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Dále paní Estéra k· ní, paní Anně, řekla, že toho zprávu
má, že by nějaké pořízení učiniti měla. K tomu jí paní
Anna odpověděla, že učinila. Na to paní Estéra s pláčem
promluvila: Milá Aničko, nemělas to bez vědomí mýho
učiniti. V tom jsem odešla. Nevím, co jsou více mluvily,
než to též povědoma jsem, že téhož dne když paní Mandalína Hebnštrejtová domu jíti chtěla, šťastnou dobrolI
noc jí vinšovala, tu nebožka jí poděkovala a řekla, že jí
prosí, aby, dá-li P. B. zejtra, k ní přišla, že chce ten
kšaft dokoncovati a všecko to dobře spraviti - .
Anna Reinhartová: V paměti mám, že p. Tomáš H.
žádného srdce a mysli k Kochovi neměl ani vule své dáti
nechtěl, aby dceru jeho za manželku dostati měl, nýbrž
proti tomu velmi byl a mně nejednou pro něho, jako bych
nápomocna byla, domlouval a množstvíkráte i ulál. Když
p. Tomáš paní Mandelínu, manželku svou, a paní Estéru
k ní nahoru poslal, porucil oznámiti, aby na to nemyslila,
aby on měl k tomu vuli svou dáti, aby sobě Kocha, loho
ničemného potvorníka, vzala; že jest se i toho dozvěděl,
kterak týž Koch bez vědomí jeho v domě a pokojí u ní
byl. Jakož i já přítomna jsem byla, když Kryštof pacholík,
tehdáž v službě p. Tomáše iůstávajicí jeho, Kocha, nočně
až před pokoj přivedl, kdež potom ten večír nebo paní
Anna poručila mně se téhož Kryštofa ptáti, jak je ho
nahoru přivedl, zdali ho kdo viděl. Což on oznámil, že
žádnej neviděl, a Koch mi to též potom sám mluvil,
že témuž Kryštofovi něco od šalu svejch za to dal. Též
i to mi vědomé a paní Anna mně to sama mluvila, že
když po smrti p. otce svého před pp. poručníky byla povolána, tu že jsou jí předkládali, kterak pan otec jej í to
naříditi chtěl, jestli by sobě Kocha bez dovolení pp. poručníkuv a přátel svejch za manžela vzala, jak málem
statku jeho vybyta bejti měla. Protož aby toho nečinila,
A ona, že toho souce v nemoci p. otce u něho, neslyšela. Dále též i to mi Vědomé, kterak souce Koch
okolo 32 neděl jen s paní Annou, tu více v nesvornosti
nežli v svornosti manželský spolu bejvali; jakož paní Anna
mně to nejednou mluvila a s velikým stejskáním, s pláčem přede mnou naUkala, kterak se ona domnívala, že
když sobě Kocha, jakožto potřebného a chudého vezme,
že se jí pomůže starati a hleděti živiti. Ale on že se o nic
starati ani žádné živnosti hleděti nechce, nýhrž jednom
s hostmi na víně seděti a píti, takže na to všechno nyní
přichází, co jí lidé i sestra její předpovídali, jak se jí
s ním povede. A by ho byla raději dokud živa neznala,
že by tu tím způsobem musela s ním ještě do smrti nuzna
bejti. Dokládajíc i toho, že sobě nevinšuje na tom světě
bejti, kterak jest i všechny svý přátely na sebe pro něho
rozhněvala -.Dále i to mi vědomé, že paní Mandelina
Vovsová i jiní lidé, kteří při paní Anně v nemoci a porodu byli, jí paní Anně domlouvali a napomínali, aby jináče, co .pod svejm srdcem nosí, opatrovala, že sice sama
to děťátko o hrdlo připraví, načež ona nic dbáti nechtěla.
Jakž potom, po porodu jejím, nadepsané osoby i jiní lidé
mluvili a to děťátko viděli, že všecku hlavičku zmačkanou,
až i krví zalitou, mělo.
Pavel Zuter z Zuttenpachu: To jsem povědom, že
1. 1604 v sobotu po sv. Martinu paní Estéra dožádala
jest se mne a p. Matesa Gerstlora, abychom spolu do
domu k zlatému kříži k panně Anně Hebnštrejtové práci
vážili a jí oznámili: Ze jí panně Anně, nepochybně
v dobré paměti zustává, jakou velikou prácí s obmeškáním
živnosti s\'é q dosuzoyání statku po někdy paní Voršile
Nejepínské z Strejtnfeldu, sestře jich vlastní, s Samuelem
Nejepínským jest měla a má a z svého vlastního měšce
všecken náklad vedla. A ona proti tomu žádné starosti
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a "ráce O nic nemajíc, ani toho nejmenšího peníze na
to' nevvnaložila. A nad to vejše, poněvadž se jí, paní
Estéro~, jakožto starší sestrou, ani přátely spravov.ah
nechce, nýbrž proti vší vůli a nařízení p. otce. )ej;ch
Kocha za manžela vzíti míní, protož aby na díl svU1 tee~
3000 k. m. na domě v Novém M., kdd slove ~ tn
bubnu. od Samuele Nejepínského ujištěných, jak n~Jlépe
bude 'moci, na svuj náklad a péči s:,ou,. poněva~z za~e
s Samuelem o to znovu činiti bude, ctobeJVala. A J estltze
by co v tom obmeškáno bylo, poněvadž jí to časně ozna·
movati dává, aby potomně žádnému jinému, nežh, s?bě
sama vinu přičítala. Na to tehdáž panna Anna odpovedel~.:
To by byla práva! Starší sestra ty věci tak daleko.
vedla a nyní mladší aby měla dokonávatI. v Here, jav t?
všecko P. B. poroučím, neeM paní Estéra delá s tou vecl,
jak chce. Já jich užiti nežádám.
v
Anna Reinhartová: V své pametl mam, ze kdyz nebo
paní Anna již k smrti pracovala, tu jest Koch v dolejším
sklepě na schodech vzal tři šrej~tišk~, kter~žv byl! ~la~tní
paní Anny v nichž měla svý neJlepšl a neJpekneJšl vecl,
jak od zlata stříbra a šteftu. A ty vnesl do hořejšího
sklepu a d; své truhly vložil; k to~u karkuli perlovou,
druhou šmelcovou. To všecko do tÉz truhly sve schoval
a to isem v truhle jeho viděla. Též v druhým, sklípku,
kde ;aření bejvalo opět vzal všecky rouchy s blleJm vyšívaný a vyhlazený a něco vobojku, též velkou cejch~
a dvě malý s černejmi květy vyšívaný. A to do dru~y
truhly své, kde knihy a starý strhaný šaty choděcí mel,
tam schoval.
Zikmund Kapr z KaprMejna a Pavel Rozmber:g;r,
osoby radní, tuto relací učinili: ~. 1607, 20, dne m~Sl.ce
prosince když jsme od p. purknnstra do ,do~u k zla,eJm
křížovům v pi'íčině vykoštování a paní Estere T. v m,o~
uvedení sedmi suduv vína červeného na]. MtI Cé reces vyslam
byli, tu přišedše do téhož domu, předn~ jsme do skl:pu
<li a těch vín koštovali. Tu hned poznal! velkou promenu
~ těch víních proti předešlému j~ch. vykoŠto~ání. Kdež
hned p Pavel ROlmberger, Heryz JICh prve',Jsa 24. Septembris též L 1607 vyslán s p. Janem Petrac~en: z Vokounštejna, kterej koštová,?f týž ;cín poznal, ze JSou Vl:
soce se proměnily a zlehclly a ze mohly prve z.a drazs~
Deníze, to jest na 3 gr. ceské, vyšenkován!l beJIl, Kdyz
, otomně nahoru na dvur z sklepu vyšli, oznámJlr Kochov:,
p
'V ~b
'
k osVt ovaI 1"
za jakou příčinu jsou vyslán.". totrz,
y VITIa
ty paní Estéře v moc uvedlI. Proloz aby klrc dal. Tu
Koch klíč týmž pánům odvedl. A dále kdy~ byl? mu
oznámeno co se dotejče pokojův, poněvadž to Jak dlctum
!)ánuv,, též konfirmací
i vysvětlení
nchního
r kmi~tra
p. Pu
"
.
v
b h .
práva, nad to vejš i jistej reces J. Mtr Cé to v sob~ o. sa uJe,
že jakž ty vína, tak i jiný statek po p'. Tomasovl H~bn
š(rejtovi pozůstalý paní Estéra ogalro;:atl ~á, .a~y vy~kaz:l,
ři čem aneb při kterých POkOJICh zustatI muze, kazavse
fen reces Johannesovi služebníku přečísti .. Tu o:,: Ko~~
ihned .proti lomu mluvil, aby jaké pokOje spatntr da.tl
měl se spec oval a oznamujíc, ze ten reces sebou DlC
O p~kojích nepřináší, toliko o těch samejch vvín~c?, ty že
postupuje. A že také ví, co jest mu bylo vcereJ~lho dne
v kanceláři když ho nejv. p. kancléř do rady pred sebe
povolati dal jak od nejv. p. kanc1íře, tak od p. místokanclíre ml~veno že on dokonce žádnejch pokoju\' postoupiti nechce.
tak po mnohém je~u předkládání" po
kolikráte od pp. radních napomenutí, ze Jemu tu se zadného zkrácení nestane, nýbd že k jeho lepšímu to bu?e.
Poněvadž Oll jsouce toliko sám třetí, tak mnoho pokojuV
nepotrebuje. Že by mohl dobře ,na ~0?1, noa ~te,rý ,?y m~
bylo ukázáno, v kterýmž také nyl!! neJvlce zus(ava, prestat!.
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On na to řekl dosti odporně a s křikem: Co by v tý
psí díře dělal. Po mnohém pak našem n~P?mínání,~b}"
se jistý vuli J. Mti Cé j P: purktmst~a pan~v ~eprotlV112
mezi jinejm jeho zbytecneJm mluveDlm va h~dáDlm nah~a,
. evně řekl: Ta vína že jsou paní Estére pnsouzena, ]azJ
' v
kejm způsobem jest to šlo, ze se do b"re, .1'1; N
1, acez mu p.
Zikmund Kapr odpověděl: Tehdy to, nank~te, T~ on se
předse toho udniti spe~oval a sR,urne ,:tavel, takze pám
radní tu nic s slrany tech pokojuV vyndltl nemohlr, s to,~
věcí ku p. purkmistru, p. j\{artinovi ~oloYl, .~h .. a o ty VSI
věci relací učinili a p. purkmistru klíc, kleryz ym .1 yl odvedl od těch vín, do rukou dali. A p. p~:km~str Jej z~se
paní Estéře do rukou d~li. A co s: ťokojUv te,;h dO,leJc~:
poněvadz feriae nastávaJ~. ~ n~ prave se ,nesed~~. ~ ze P:'
nejprvnějším pospolu SJltI panul' tu vee uva:lltl :, daleji paní Estéru i dru~ou str,an~ v ;~m ~~?ravltl, tez od
pp. vyslanejch tu relacI vyslysetr Chtrtl rac!.
Y

5J. 1605';"), 13. prosince. RullOp. č. 1141 f. 21.
Vedle toho odporu, kde), Kateřina Longová ze LVOVIC
odpírá artykuli kš aftu dobré paměti p. Tomáše Hc~en:
štrejta z Strejtnfeldu, měštěnína a kúpce St. M. Pr., Ja~.~
odpor, jehož actum feria 4. post Anna:.anno~ 1?0~ plne!,
svědčí k kterémuž odporu obeslatI davsl pam Esteru TeJ'
flovou' z Štrejtenfeldu a Annu, dcery dob::é pamětr p. Tomáše Hebenštrejta, a p. Jana KrrchmaJera z ~eJchvlc
k pátku po sv. Vavřinci příčiny své pl'edlobla ,a Cl~tl dala
v spisu v slovích těchto: Sloyutné mnoho v:a~tne p~ct1vosti Vaše Mti pane pnrkmistře a Vaše M. pam mne laskavě přízniví! Proč arty kul kšaftu dobré paměti p. Tomáše H., co se Tobiášovi, synu mému, tltulem od;<azu
od téhož p Tomáše jednoho tisíce kop míšo na zpusob
v témž kšaftu obsažený dotýče, jminouti a jakožto nepořádný zdvizen býti má, příčiny odporu. svého předk~~dám
tyto: Předně arty kul kšaftujíce o témz 1000 k. mlS. 0en
Tomáš jej Tobiášovi, synu mému, odkaZUje na ten ~pu
sob aby Vaší Mtí pod úrok obycejný dán byl a :en uro~
p. jan Kirchmajer z toho pEjímal; vsak souc, P vl~stn~
matka netoliko ale i mocná otcovská poruemee tehoz
Tobiáše sirolka 'a o jeho dobré se slarám, takového 1000 k.
mÍš. užívání neb úrolmov z něho přijímání nikolrv se;;r
zbavena b,fti neměla, neb k takovým "ěcem matk1' ~oruc
níci neb "poručnice, ano brl' . nejbližší přátelé (Jakz nad
mne matku bližší býti nemuze) nejlepší právo a spravedl! kterouž i já mám. Druhe,""ze pr~va
" 1{r~lo.\'s
/1
t í
Dost,
Inívají;
~

p.

tohoto vyměřují, kterak všelijací nápadove a dedlctvl,
když by osob dolu sstupujících nebylo, ,teh~a. na, navhor;,
vstupující právem nápadním jíti má a p~,c~,azl, te!lOz ~a
padu a dědictví, kteréž by na mne sIusne po .nem 10:
biášovi pokudž by jeho prve než mne P. B. smrtI uchoval!
nerácil: přijíti melo a vmá,. p. To~áš ,mne; vlastní !llatk~
jeho a otcovskou porucnicl, zbaVUJe, cehoz ~em se n;k?ll\
nenadála. Třetí přícina, proč týž artykul mrnoutr ma, Jest
tato: Kdež toho dokládá, že témuz synu mému 1vOOO k.
míšo vydati chce, ten a takový 1000 k. aby o~ d~dlcuov
jeho vydán byl na způsob v témž arty!mh polozenya d,ále
toho dokládá, jestlize by P. B. prostrcdkem smrtI p',ed
dojitím let dospeJejch téhoz syna mého z tohoto ~veta
povolati ráčil, tehdy takový odk~z zase aby na vdedl
a budoucí jeho přIpadl. Kterýmzto artykulem. predesle
uvolení své porází a co jemu odkazuje, toho leh? zas~
i tolikéž mne nápadu, jakožto matky vlastní, zbaVUJe, coz

?:

------:;,) Výše č. 21. uvedená svědectví jdou od r. 1605 až
do r. 160'7 a olištěna jsou bez rozll'žení dle let pohromadě. Zde následují též nálezy z týchž let.
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jest proti právu a společnému zadaní mezi nebožtíkem
Hebnštrejtem, strejcem jeho a vlastním otcem
téhož Tobiáše, syna mého. Nebo kdo co jednou jednomu
dá, toho jemu zase odnímati moci nemá. Protož týž arty kul
na zkrácení a ublížení mé učiněný že minouti má; nechtějí-li obeslaní tomu místa dáti, to chci provésti a ukázati. V tom se Vaší Mti k ochraně a k opatření poroučím.
V pondělí po památce Proměnění Kr. P. 1. 1604. Vaší
Mti poslušná Kateřina LongoYá ze Lvovic.
Proti kterýmž příčinám po hojemství vzatém od obeslaných odpověď předložena jest v těchto slovích: Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti Vaše M. pane purkmistře a Vaše Mti páni radní milí! Proti neprávnímu odporu a smyšleným příčinám pořádnému arty kuli kšaftu
dobré paměti p. Tomáše H., p. otce našeho milého, od
paní Kateřiny Longové ze Lvovic předloženým, ač bychom pro mnohé pochybení vyměřeného pořadu práva
neodpovídáním se brániti mohli, ale toho pomíjíce na týž
neprávní odpor a smyšlené příčiny jí paní Kateřiny tuto
svou světlou a patrnou odpověď dáváme a aby ona Kaleřina k užívání jednoho tisíce kop od někdy p. Tomáše
H. Tobiášovi Hebenštrejtovi, synu jejímu, odkázaných,
léž k přijímání jiného ouroku, jako i k nápadu toho obého
před námi sestrami jaké právo a spravedlnost jmíti měla
nebo mohla, tomu žádného místa nedávajíce zjevně a patrně odpíráme a tak pravíme, že ten odpor s týmiž pří
činami smyšlenými, jakožto vše nepořádné a spletené,
zádné platnosti míti nemá, nýbrž k zdvižení i s příčinami
k němu předloženými přijíti a týž artykul, jakožto pořádný a podle práva učiněný i pořádně vysvědčený, že
má své místo míti a tvrzen býti. A poněvadž strana pů
vodní vedle svého smyšleného odporu a přícin k prů·
vodnom se volá, my proti těm smyšleným a neprávním
příčinám, což nám koliI' zapotřebí bude k zastávání téhož
pořádného arty kule kšaftu, chceme odvozovati a provozovati. Touto odpovědí na příčiny odporu svého spr(lviti se
moci bude, Estera Tejf10vá a Anna, sestry vlastní z Strejtnfeldu, a Jan Kirchmajer z Rejchvic.
Na to po přečtení též odpovědi od Kateřiny Longové
jest mluveno: Vyrozuměla, co se od strany obeslané proti
příčinám odporu jejího za odpověď dává, Heréž za vejpis
žádá. A poněvadž se příčinám jejím mista nedává a ta
věc jináče, nežli skrze pruvod, vyhledána býti moci ncbude, protož zádala, aby jí termín k pruvoduom jmenován
byl; coi jí náležeti bude, to časem svým provozovati chce,
Od obeslaných: Co proti právu není, bezpochyby že se
toho průvodu doslane; oni též s odvodem se hotoví. Pro
kterýž spor jest stranám Ir průvodu a odvodu termín
peremlorní do šesti nedělí položen. Na kterýž po mno~
hý ch odkladích nejposléze v pátek nazejtří po Početí p,
M. v létu 1605 stojíce Kateřina Longová dala čísti svuj
odpor, k tomu opáčiti příčiny k odporu předložené s od.
povědí na ně danou, smlouvu z kněh, suplikací na onen
čas od Tomáše H. do rady podanou, přípis společného
zadání a při tom čísti práva k první příčině C. 48 roz.
1 26. 27. 59. roz. 3., k druhé příčině prá,'o D. 1. 7.
roz. 1. 3. D. 9. F. 12. roz. 1. 2. 7., k třetí příčině právo
E. 62. 53. 1;oz. 1. E. 32. E. 67. A s tím se poručila
k právnfmu povážení. Proti tomu od obeslaných promluveno: Co jest koli v předešlém sporu mluveno a vedeno
bylo na to, že by Samuel Nejepinský příčin svých neprovedl, na to se i v tomto sporu ony sestry potahují;
dále přiložily k odvodu svému kšafl p. Tomáše R, vysvědčení jeho, odpor, obeslání, rejstfík, odpověď, úízení
zemské C. 15., právo B. 14. 22. 36. cteno, reformací
vrchního práva. V odporu stojí, že Kateřina Longová odJiříkem
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pirá a více nic není; v příčinách pak stojí ze Lvovic,
jako i v obeslání a dokládá se v týchž příčinách i toho,
jako7~to prej vlastní matka a porucnice Tobiáše, syna
svého. A kdo tak jednoho s druhým, obeslání s žalobou
neb odporem, nesrovnal, bývalo mu to zdviženo podle
zřízení zemského a práv citovaných a nálezu ukázaného.
Dále kazdá matka, nemajíc nad dítka mi kš aftem neb od
práva daného porucenství, nemůže na místě dítek odporu
ani příčin předkládati než sami poručníci, jakž zřízení
zemské 1. 50, právo E.51. 24. 48. roz. 1., E. 53. roz. 2.,
E 54. ukazuje. Ukázavše na to zápis společného zadání
a nálezy dva, zřízení zemské C.33. 36. 37., právo A. 58.
roz. 3. D. 6. 10. 13. 14. Z těch práv se l1achází to, což
jest již předešle promluveno a za obranu položeno a jak
jest se nebo p. Tomáš v radě pronesl, ze Tobiášovi sirotku, strejci svému, chce lásku ukázati, toho jest skutkem
dokázal a z statku svého jemu dobře učinil. Dokudi by
pak ten sirotek k letům nepřišel, mohl to dobrodiní
i ouroky obrátiti, kdo by je měl přijímati, jak mu se
vidělo, Neb se toho každému propůjčuje netoliko, kdo
cizímu něco odkalUje, ale i dědici svému, aby nápad
i z vlastního dědice jinam obrátil, protože každému statek
jeho v moci zůstává. Jakž právo J. 35, D. 53. roz. 4. D. 55.
roz 2. E. 44, roz. 1. též 4. E. 48- roz. 2. E. Ó1. roz.
1. 2. ukazuje. A poněvadž ni čímž ukázáno není, aby čím
více a vejše neb. p. Tomáš z svého vlastního mimo týž
kšaft a vuli svou poslední povinen komu býti měl, protož
žádaly podle kšaftu jeho zůstaveny býti. A tím spor zavřín.
Tu p. purkmistr a rada vypověděli: Poněvadž Kateřina
Longová ze Lvovic vedši proti odporu strany obeslané
průvod, proč ~y arty kul kšaftu dobré paměti Tomáše
Hebenštrejta z Strejtenfeldu, měštěnína a kupce St. Mr. P.,
co se odkazu tisíce kop na jistý a v témž kšaftu vyměřený
zpusob Tobiášovi, synu jejímu s někdy Jiříkem Hebenštrejtem, prvnějším manželem jejím, splozenému, řízených
dotýče, minouti a zdvižen býti měl, toho podle příčin
odporu témuž arty kuli vloženého ničímž podle práva jest
neprovedla a neukázala, nýb~ž z odvodu Estéry Tejf10vé
a Anny, sester vlastních z Strejtnfeldu, dcer a dědiček
po témž Tomášovi Hebenštrejtovi zustalých, a pp. poruč
níkuov Anně, sestl'e mladší, zřízených to se dostatečně
vyhledává a nachází, že týž kšaft od téhož Tomáše Hebenštrejta z dobré jeho a svobodné vůle se všemi právními
slavnostmi pořádně účiněný a vysvědčený k publikování
svému jest přišel, kterýmžto kšaflem dotčený Tomáš
Hebenštrejt maje statek svůj svobodný a žádnému nezávadný z něho tisíc kop míšo Tobiášovi, synu též Kateřiny
Longový, jakožto strejci svému, s jistými vejminkami, jakž
mu se dobře vidělo, jest odkázal a proč by toho týmž
způsobem podle svobody měšťanské, také privilegií města
tohoto učiniti byl nemohl aneb čím vejše jí Kateřině,
buď synu jejímu, zavázán byl, toho se podle práva neuznává. Z těch příčin takový odpor tomu arty kuli kšaftovnímu vložený i s příčinami k němu předloženými od práva
se zdvihá a týž kšafl jak v jiných, tak v tom artykuli od
práva se tvrdí, vše podle práva; škody z příčin hodných
mezi nadepsanými stranami se zdvihají. Actum die S.
Luciae Otiliae 160ó.
ó2. 1607, 15. l'(,dna. Ru7wp. Č, 1141 f. 149. (Mezi
Estérou Tejf1ovou 7. Strejtenfeldu a Janem Kochem vysvět1ení.) Jakož jest Estera Tejf10vá z Štrejtenfeldu, složivši
při úřadě p. purkmistra spis, pří Cin o vysvětlení oustní
vejpovědi a jej potom y radě u přítomnosti Jana Kocha
přečísti davši podle dotčených příčín v tom spisu obsažených toho při právě vyhledávala, aby to datum, kteréž
mezi ní Esterou Tejf1ovou a dotčeným Kochem, co se
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op~trování statku po dobré paměti Tomášovi Hebenštrejtovi
z Strejtenfeldu zustalého a na ni Estéru a někdy Annu,
sestru její a potom manželku Kocha, jakožto dcery, jmenovaného Tomáše dědičky, přišlého dotýce, ve čtvrtek po
sv. Martinu 1606 se stalo, od práva vysvětleno bylo, jakž
týž spis příčin zní v slovích těchto: Slovutné a mnohovzáctné poctivosti V"še M. pane purkmistře a páni radní
mně v P. B. milí! Nemalé nedorozumění v vejpovědi V.
Mti oustn!, kteráž se mezi mnou, Estérou T. a Janem
Kochem 16. Novembris a. 1606 stala, maje, jakobych
termínum v ní položeným vyrozuměti mohla, též vejpovědi
z příčin níže položených V. Mti prve, nežli bych od něho
před vrchní právo se odvolala, za náležité právní i spravedlivé vysvětlení z příčin níže zaznamenaných V. Mti
žádám a to těchto: Přední příčina nedorozumění mého,
kteréž v též oustní vejpovědi V. lvIti k ublížení a zkrácení
dědické spravedlnosti mé mám, jest ta: Táž oustní vejpověď nese s sebou to, jakobych já Estéra Tejflová pod
zašlým právním odporem o věci hlavní, kteráž na pruvodích pod jistým a právním termínem při právě V. Mti
mezi mnou a Kochem o ten zápis nepořádného a neprávního dání někdy paní Anny, sestry mé vlastní a nedílné, vzešlým zustává, při odkladu k pruvoduom 13. Novembris 1606 proti témuz Kochovi toho žádati, aby mně
statek po někdy dobré paměti p. otci mém milém, tu
tehdáž skrze ňáké interlocutorní diclúm hned absolute
el definitive od práva tohoto přivlastňováu a Koch do
konce všeho prázen, býti měl, nastupovali měla, toho
z přístupu ku právu při mém právním ohlášení se nenachází, nýbrž nechtíce se já o své ujmě v nic nenáleZitého všetečně a ueprávně dáti, to sem právně před V. Mti
jednou i druhé protestirovala a se v tom ohlásila, poně
vadž za živobytí vejš psané sestry své netoliko svršky
a nábytky, ale i jiný statek po p. otci našem sem v opatrování měla, abych toho, jakožto pravá dědička, dosavad
užiti pokojně mohla. Vedena jsouc k tomu jak právem
dědickým a přirozeným, tak i právem království tohoto
Českého a zřízením zemským, že mi se toho, jakožto jediné samé živé pozůstalé dědičce, bez pohoršení práva
každého uZiti dostane, tak jakož také obvzláštně i spravování statku po p. otci našem milém, při počtu od pp. radních za živobytí a před tím proti poslední a konečné vůli
p. otce našeho milého jejím vdáním konaném k tomu
volených k další správě toho všeho příjmuv i vydání až
do dokoncování a na místě postavení těch věcí mažně
sem dožádána byla. Kdežto aby on Koch mně toho neb
jiného čeho sp~lečně říditi, vykonávati aneb v tom se
mnou jaké společenství a vedle mne jaké počty komu,
jakž se tou oustní vejpovědí to vyměřuje, jak tu tehdáž
při témž poctu pořádně, tak ani nikdá jiudá od práva
V. Mti nařízen a vystaven býti mel, toho se nenachází.
Což také i touto vejpovědí v svým jednom pravým smyslu
a punktu právně a náležitě se vyměřuje těmito slovy:
Nýbrž toho všeho při předešlém způsobu se zustavuje.
Že pak při mně samé dědictví otcovské v správě zustávalo
a sestra má ne od Kocha, než ode mně, sestry své vlastní,
vybytí očekávala, jakýmž tehdy právem za společníka
a správcí téhož statku po témž p. otci mém a ne po
přátelích ňákých jeho z požehnání Božího pošlého a zů
staveného, na nějž se neprávně a nepořádně vedle kšaftu
téhož p. otce mého potahuje, touž oustní vejpovědí vystaven býti muže? Nebo on sám vedle odpovědi své hlavní
spleteně a neprávně od někdy manželky své na mne nastupuje a jeho nepořádně vedle jejího neprávního a nepořádného řízení při mně vyhledává a užiti žádá a já
jakožto pravá dědička z svého vlastního dědictví jakým
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náležitým počtem jemu neb komu jinému povinna býti
měla a tím touto vejpovědí na zkrácení pouhé spravedlivosti mé dědické, an hlavní pře na průvodích dosavad
zustává a tak lite pendente proti právu stižena a zavázána
před rozsudkem hlavním býti měla, toho žádné právo
s sebou nenese. Obzvláštně že on Koch při odpovědi své
proti témužto právnímu ohlášení mému, aby dokonce všeho
prázen býti měl, toho sobě za stížnost proti mně nepokládal, aniž také aby v jaké společnosti až do rozeznání
té pře v jakým opatrování statku po p. otci mém milém
zustalého zůstávati měl, před právem V. Mti nežádal, jakož
také toho z jeho odpovědi se nenacházÍ. V kteréžto pří
čině takové opatření osoby jeho Kocha, kteréž se mu na
ujmu spravedlnosti mé dědické tuto vyměřuje, vidí mi se
býti proti právu A, 39. B. 87. A tak maje v tom veliké
nedorozumění ne v jednom smyslu a punktu též vejpovědi
toho opatrování při předešlém způsobu, kteréž při mně
samé předešlé, jakž ozuámeno, zustávalo, v druhém pak
jeho Kocha beze vší právní a náležité příŠiny ke mně
v mé vlastní dědictví připojovati ráčíte. Cemuž kdyby
místo dáno bylo a on v společném držení toho statku se
mnou zustával, již by pře hlav!)í minouti a já o svou spravedlnost přijíti bych musela. Cehož všeho za, vysvětlení
vedle právního vyměření Vašich M. žádám, Ze pak on
mezi tím, nežli tato oustní vejpověď V, Mti v moc svou
právní vešla, vín a něčeho jiného, jakoby již věc hlavní
do konce přisouzenou i vyhranou měl, nepořádně a neprávně sám se o své ujměujal, v tom já dále náležitě
a právně mimo touž klausuli, pokudž co za sebou má,
opatřiti se nepominu. S tím se Vašim Mtem k spravedlivému
týchž mých nedorozumění vejpovědí V. Mti vysvětlení
poručenou činíc, za též spravedlivé vysvětlení žádám.
Datum v středu u vigilií ,sv. Ondřeje 29. Novembris léta
1606. Estéra Tejfiová z Strejtnfeldu.
Na to po přečtení příčin Koch promluviti dal, že se
jemu nevidí, co proti příčinám těm promlouvati, že pak
dokládá toho, že by se měl vín, které by paní Estéře
náležely, ujímati, tomut on odpírá a praví se k nim právo
a spravedlnost míti jako i ona. Co se vín letošních dotýce, ty je,t ona všecky k sobě vzala, k nimž on tolikéž
právo a spravedluost má. Zase od Estéry: Jest o ten zápis dání jistý odpor a než k tomu, aby své místo míti
mohl, přijde, ještě odtud jest daleko. Mohla to dobře
učiniti a vín se ujíti, uáklad na vinice činíce, neb se
pi'ed p, purgmistrem ohlásila a tam jest ohlášení její poznamenáno. A tudy ona lepší pozor na sebe má nežli
Koch, kterýž jí toliko dvou truhel spečetěných zanechal.
Avšak ona berně. defensí odvozovati musí. K tomu když
Valentin Miller u~řel, sám se toho ujímal a to schovával, nemaje sobě ještě nic přisouzeno. Ona jest tolikéž
náležitý počet učinila z opatrování svého, kteréž opatrování jest schváleno a požádáno od ní, aby to déle opatrovala. Ale Jan Koch, maje lehká svá vína, chtěl by je
s jejími míchati. Jestli jest pak ta vejpověď vztažena na
opatrování, Koch jich neopatruje, než )ch se ujímá. Prolož aby jív dědiclví jejím měl šafovati a v ně vkračo
vati a jako král na zámku rozkazovati, to býti ne muže,
protože polovice jest jejího dědictví a v druhé polovici
má též právo a spravedlnost. Od Kocha: Má paní Estéra
pořad práva; chce·li jej z čeho viniti, na tento čas nemíní se mimo to v nic dáti. Kterážto věc, nežli jest od
práva k vyřízení svému přišla, z počátku psauá Estéra
podala jest při vstoupeuí vzatém do rady jiného spisu
obzvláštní své stížuosti do Kocha v slovích těchto: Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. M. pane purkmistře
a V. i'vI, páni radní mně v P. B. milí! Nemalou nad tím
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stížnost nesu, že před těmito nastávaj [cími slavnostmi veiale také
Hes/ané pobožní se spokojují, touto mou suplikací V. M.
zanePtázdňovati a z doručené potřeby své vznášeti mu.
sím. Cehož sem ráda s nejvyšší mozností ušetřovati hleděla, ale majíce k tomu sobě od p. Jana Kocha velikou
a zoumyslnou příčinu danou, k tomu sem donucena a to
v příčině té: Kterak on jak pod zašlou rozepří o odpor
proti tomu nepořádnému řízení Auny, sestry mé tak i
pod vysvětlením vejpovědí, kteréhož z jistých a ~rávních
příčin od V. Mtí vyhledávám, do dědictví mého se vtírá
a jeho k nemalému zprotimyslnění mému na škodu a záhubu mou se ujímá, nejináče než jakoby mu to vlastně
přináleželo a přisouzeno dokonale bylo. Nebo pronajavše
Já sk,l,e p su~hý ;' síni K~šparo,vi ~mukýři v domě po p.
Toma"ovl zustalem a v dedlctVl mem vlastním sám o své
ujmě bez ~ůle a :~domí mého dotčený p. Ja~ Koch se
Ujal a kdy z sem Jej na vIsutý zámek zavříti poručila tu
on z moci víno své nějaké do něho dáti chtěL Což když
nemohl, týž sklep druhým zámkem visutým jest zamkl a
d~ ~ěho. ž~dného pustiti nechce. Takže až posavad pustý
zust~v~, J~zto toho .se ~?pustiti nikterakž neměl, protože
k dedlctvl mému Jak zádného práva a spravedlnosti se
l,:nou míti nemůže, tak také od práva V. Mtí nic sobě
pnsouzeno, nemá. A~i týž nepořádný zápis, kterémužto
odpor vlozen, za porádný a spravedlivý usouzen není. A
tak, cokoliv před sebe bere, všetečně se o své ujmě
předeí ,a sám pod soudem a rozepří, též pod odvoláním
k :ysvetlení do toho vkládá, čehož práva přísně zapoví.
dají, a~y žá?ný věcí cizích na škodu se neujímal a ob.
zvláštne aUl pod odvoláním nic nového před sebe
nebral. ~ý~rž kd,?, se, I?rávu k rozeznání poroučí a podá,
n~ to kazdy vymerem JIstého od práva očekávati jest po.
vmen. A poněvadž pak mllozí příkladové jsou kdož sou
se tak všetečně a bezprávně o své ujmě něčí~h věcí ují.
mal~ míva~e k ,nim něj~ké právo, o to jsou přicházeli i
Ješte trestam byvah. Coz se tu od něho Jana Kocha před
sebe bere. A takcvá překážka netoliko v pronajetí toho
sklepu, ale i ujetí se všech vín roku Ionského na vinicích po p. otci mém milém zrostlých, k kterýmž žádného
k opatrování jich připustiti, maje od nich klíč nechce.
!ýž téměř všeho domu i předních pokojuov a ~ož v nich
ročními, kdež již netoliko práva zavřeny sou,

Jest~ na zkrácení čiqže, se ujínlá, s tím se honosíc, že
má to sobě od práva V. Mtf v moc dáno. Načež se veljce lítostivě dívati musím. A jest cosi v tomto království

C~ském prve nikdy nebývalého, aby dědicové anebo dě.
dIcky z vlastního dědictví od ledakohos cizího vypuzováni
a s nemalou škodou a záhubou svou v tom utiskováni
bývali. Pročež k V. liHem se utíkajíce V. Mtí, jakožto
?~ J., MtI Cé, n;d spravedlivostí, řádem a právem nanzenych,ochrancuv, za to ve vší uctivosti žádám, že jemu
p~ JanovI KochOVI takové bezpráví přetrhnouti a aby se
dedlCtví mně vlastně náležitého, k cemuž žádného práva
nemá, tak zoumyslně neujímal, o tom dostatečně poručiti
a mne v svou laskavou ochranu přijíti, též při opatrování
téhož dědictví mého vlastního od kteréhož skrze osobu
j~ho ??strčena. a odlo~čena bohdá nebudu, spravedlivě
zustavll!. Rudu-ll komu cím povinna. chci ze všeho nálezitě každému práva býti. A tak nechtfc mimo řád a právo
sama o své ujmě aDi v dědictví svém lite pendente bez
vědomí V, Mtí před sebe bráti, v tom se k spravedlivému
opatření poroučejíc. Datum v St . .M. Pro v pondělí po
Mc;udrosti boží dne 18. prosince 1. 1606. Estéra Tejfiová
z Str~jtnfeldu.
Cemuž aby se z zprávy strany druhé dostatečněji
vyrozuměti mohlo, takový spis Janovi Kochovi podán jest
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a od něho proti tomu odpověď též v spisu předložena a
u přítomnosti Estéry Tejflové čtena jést tatO:
Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V, ivI. pane
purkmistře a V. M. páni radní mně laskavě přízniví! Nemohouc se paní Estéra Tejflová z Štrejtnfeldu v své roz·
zlobené a hněvivé proti mně mysli spokojiti před samou
slavností památky Narození syna božího pána a spasitele
našeho J. K. (v kteréžto dni všickni věrní a pobožní kře·
sťané sobě, bližním svým vzláště pak, právu pokoj dáti a
od soudnyfch zaneprázdnění vzdáliti se mají) podala jest
V. Mtem suplikací, stěžujíc sobě do osoby mé že bych
sklep v síni v domě někdy p. Tomáše v kte:émž nyní
maje k němu tak dobré a spravedlivé právo jako paní
Estéra, mně od paní Anny Kochové, manželky mé milé,
p~řádným zápisem, kněhami městskými, vedle jiného
vseho statku odevzdané, zustávám, druhým zámkem zam·
knouti dáti měl, vždy toho pod prikrytím vyhledávajíc,
aby se v opatrování toho všeho statku vetříti mohla.
Jakž táž suplikací její to v sobě šířeji obsahuje. I abych
u '(. ~1tf, jakožto vrchnosti mé laskavé, v nějakém domnenI, Jakobych se něčeho neslušného proti řádu a právu
aneb na protimyslnost V, Mtem aneb paní Estéře dopustil, nezustával, V. Mtem ve vší pravdě tuto svou omluvu
činím:. A předně tomu prvnímu artykuli, kdež s!=lbě, ze
bych Já se pod zašlou rozepří do dědictví jejího vtírati
a Jeho na škodu a záhubu její ujímati a sklep v síni
druhým zámkem visutým zamknouti dáti měl a do něho
Zádného pustili nechtěl, tomu všemu naskrze, že to žádná
pravda není, světle a patrně odpírám. A paní Estéra m.ěla
?y na sebe lepší pozor dáti, aby to, což samo v sobě
],~S~, V. Mtem přednášela a zbytečného zaneprázdnění ne·
cllllla, nebo co ona mně přičítá a připisuje, toho se sama
dopo~ští. Maje já zajisté od V. Mtí jisté vyměření, abych
te~ ,duom • kdež slove u zlatého kříže, náležitě, aby k spuZ
št,enI nepncházel, opatroval, pokoje pronajímal, činzi vyb,ral a potom vína i jiné svršky v své péči měl a paní
Estéra, což jest koli až do toho času v opatrování svém
měla, to jako i já, pokudž co za sebou mám do rozeznání rozepře abychme opatrovali, aby žádné' škody na
tom se nedálo a jeden každyf časem budoucím náležitý
počet učiniti mohl, jakž též vyměření Vašich M., jehož
actum fer. 5. post S. Martini léta 1606, šířeji ukazuje.
V;,dl~ ~teréhožto vyměření já tak a nejinak pošlušně a
naleZlte se chovám a paní Estéře žádné protimyslnosti
n~ciním a ji při dobrém pokoji zustavuji. Ale paní Estéra
pres takové V. .Mtf spravedlivé vyměření nedočkavši vedle
žádosti své vysvětlení, mně veliké protimyslnosti činí.
Když sem já kolik sudu vína mladého na vinicích okolo
Prahy z~?s:lé.ho, nemaje žádné živnosti, koupil a do téhož
domu .prlVesti dal a do téhož sklepu v síni, kterýž nikdy
pron~JImán nebyl než letuího času v něm prázdné sudy
z vysenkovaných vín se schovávaly a zimního času vína
sk.l,~dány býv~ly, taková vína složiti mínil, aby mi v dolejslch nezevrely, tu paní Estéra zvěděvši o tom hned
s veliko,u horlivostí a křikem Jindřicha Reinharta ~oslala
~. takovy ;skley :ehkyf~ visutým zámkem zamknouti po!"uC!l~, .prav,,:, ze Jest Jej Kašparovi šmukýři pronajala. Cehoz Jest pres vyměření V. Mtí a mimo mou vědomost
neřekši mně o tom nic. učiniti neměla. A tak nechtíc já'
aby vína na ulici neb~ na dvoře zůstaly musil sem j~
do dolejších sklepuv dáti spustiti. A co 'se starých vín
sedm , su~uov. v.. s~lep~ch zůstávajících dotýče, poněvadž
tak~~a .vma .' .J.'n~ mm~:ého. roku zrostlá, mně a paní
Estere jako, I Jme] všehJakeJ po p. Tomášovi pozůstalej
st~tek ~ COl k tomu po paní Voršile Nejepinské připojeno
byl! ma, k rovnému a společnému rozdělení náleží. A paní

656

XXV 11. Jalovcovd ulice. -

Č. p. 147.

Estéra všecka vína minulého roku zrostlá k sobě bez vě
domí mého přijala a do domu p. Jana Tejfie z Cejlperka,
p. manžela svého, odvésti dala. Tehdy zádám, ze toho
vedle vyměření V. Mtí, jsou-li jaká vína, ty aby pošacována a zpeněžena byla, zustaviti a k pošacování těch vín
a k zpeněžení jich a v moc mou uvedení jisté osoby naříditi ráčíte. .cr\. v jaké sumě mně táž vína pošacována
budou, stržíc za ně peníze, komuž náležeti bude, c!:ci
z toho, easem nálditým vedle vyměření V. Mtí pocet
pořádný učiniti. Prosíce V. Mtí, že tuto mou slušnou
omluvu v prvním arty kuli laskavě přijíti a mne při ní
zustaviti ráCHe. Co se pak druhého arty kule a další žá·
dosti paní Estéry dotýče, kdež toho při V. Mtech vyhle.
dává, aby jí len všecek statek v moc a opatrová;,í uveden byl etc, k čemuž já jako i prve žádným zpusobem
přistoupiti a tomu povoliti nemohu pro tyto spravedlivé
a právní příčiny: Jedno, když jest podobně jak oustně,
tak i skrze spis paní Estéra toho při V. Mtech vyhledá·
vala, aby jí ten všecek statck, té:! svršky, klenoty a ná·
bytky v témz domu zustcí.vající, z tO}1O domu vydány a
k jejímu vlastnímu opatrování, tolikéž i dům k spravování
propuštěn byl, i ráčili stc tu žádost její uznati za neslušnou a nespravedlivou. Nýbrž ste to ráčili z uvážení
V. Mtí skrze jí, paní Estéře, poručiti oznámiti, ze se k ty
žádosti její, aby všecken statek po někdy p. Tomášovi
pozustalý samé toliko jí paní Estéře přivlastňován, já pak
do konce všeho prázen býti měl, p-oyoliti nemůže. S tÍln
dalším od V. Mtí doložením (jakz se v tom na pamět V.
Mtí potahuji), kdyby se to státi mělo, že by takovým povolením již ten zápis, kterými mně paní Anna Kochová
kněhami městsk)'mi všecek svuj statek dala a o kterýž
jest mezi mnou a paní Estérou na soudu a odporu, musil
býti přesouzen a tak by potom paní Estéra mne z toho
domu chtěla vystrčiti. Pro tož abych já v tom domě,
v kterýmž sem s nebožkou manželkou svou zustával, ještě
do rozeznání právního bez překážky paní Estéry zustal,
ty věci, kteréž v něm jsou, opatroval, sklepy pronajal,
cinzi z něho přijímal a jeho spouštěti nedal. A co jest
paní Estéra předešle opatrovala, jako druhej dum, zahrady, vinice, to ze se tolikéz při tom zustavuje až do
rozeznání pře. při čemž že mě zustaviti ráčíte V. Mti
prosím. Kdež pak paní Estéra v této své suplikací i v pří
činách k vysvětlení před V. M. předložených toho dokládá
a na tom všecku podstatu svého předsevzetí staví, že by
mně podle téhož zápisu manželky mé ještě nebylo nic
přisouzeno a ten že jest k svému utvrzení nepřišel a tak
že ona sama praví se býti dědičkou všeho a všelijakého
statku po p. Tomášovi pozůstalého, načež já jí odpovídám:
Ovšem jest tak, že paní Estéra zoumyslně a bezpotřebně
tomu zápisu odpírá a mne zbytečně k soudllm potahuje, ale já
mám doufání ku P. B. a spravedlivému právu, že bohdá ten
zápis spravedlivým nálezem za pořádný bude uznán a což
mně vedle téhoz zápisu náleží, že toho uživu. Však tou příči
nou nemuže ona mne mé spravedlivosti lite pendente zbavovati a se za samou dědičku toho všeho statku pokládati
a mně jej z rukou vynímati, nebo rovně a podobným zpil.sobem jí paní Estéře jako i mně nic přisouzeno a ona
zá pravou dědičku toho všeho statku uznána není. Než
povinni jsme obojí strana na spravedlivé rozeznání oče
kávati a co komu právo přisoudí, toho jeden kazdý užívati. Pro tož před časem nemá sobě sama nálezu činiti
a mne mé pouhé a patrné spravedlivosti odsuzovati. J estliže zajisté praví se býti dědičkou toho statku, pravím
i já se býti tak pravým dědicem a rovným společníkem
toho statku a to vedle toho, ze jest pan Tomáš o tom
svým všem statku pořádný kšaft učinil a jej paní Estéře
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a paní Anně Kochový, manželce mý, dcerám svým, na
rovný podíl k pravému rozdělení odkázal. Podle toho
kšaftu paní Estéra v jednom dílu toliko toho statku dě
dičkou zustává a nebotka paní Anna Kochová zustávala
dědičkou druhého dílu.
To pak právo a všecku spravedlivost jí v tom statku náležitou táž paní Anna převedla
jest na mne, manžela svého, pořádným zápisem kněhami
městskými plným právem vedle práva městského F. 17.
18. 19. 20., H. 2., D. 53., E. 22. A tak paní Estéra
není a býti nemuze sama dědičkou toho všeho statku,
čemuž já žádného místa nedávám a na jejím odsuzování
nepřestávám. A bylo by to věcí neslušnou a nespravedli.
vou, aby přijavši ona k sobě jak hotových peněz, dluhU
zvyupomínaných, zbozí krámského a jiných spravedlivostí
přes šedesáte tisíc, aby jí ještě jinej statek v moc uvozován býti měl. C02 kdyby se stalo, jakož sem k V. Mtem
té naděje, že se nestane a že toho na mne dopouštěti
k zlému pudoucímu příkladu neráčíte, již by sobě z toho
chtěla učiniti praeiudicatum a věc přisouzenou, přivlast
něnou a v moc uvedenou.
A to by bylo proti právu,
abych já bez pořádného vyslyšení a právního rozeznání
od své spravedlivosti byl odstrkován, cehož jest se nikdy
na žádného nedopouštělo. Nebo tou příčinou zustávajíc
ona v possessí a uzívání toho všeho statku, v němž mně
spravedlivý díl náleží a za ní paní Estérou zustává, mohla
by mne, jak by se jí vidělo, majíc z ceho nakládati.
soudenl trápiti a stěžovati. Já pak nemaj e nic za sebou,
odkud nákladu činiti, musil bych v své spravedlivosti velice hynouti, nad čímž by se P. B. slitovalo. I poněvadž již
předešle v té příčině jisté vyměření od V. Mtí se stalo,
V. Mtí za to prositi nepřestávám, že toho při tom zustaviti
a připojíc tuto odpověď mou k příčinám paní Estéry k vysvětlení předloženým to vysvětliti ráčíte, jak bychme se
při opatrování toho statku jeden k druhému chovati měli
tak, aby z těch stížností a V. Mtem z častého a zbyteč
ného zaneprázdnění sjíti mohlo. A pak-li by se paní
Estéře na spravedlivém V. Mtí vyměření přestati nevidělo,
tebdy jak předešle, tak i nyní V. Mti prosím, že paní
Estéře o tom, aby toho všeho statku pořádný inventář,
coi ho k sobě přijala a z toho až posavad žádného pořádného počtu neučinila a pání Anně Kochové, manželce
mé a sestl'e svý, za živobytí jejího dílu neodvedla, lo
všecko na právo položila, poručiti a ten díl mně v témž
statkn po manželce mé náležitý a za ní pozustávající
z rukou její vyníti a z prostředku V. Mtf jisté osoby za
sequestratory toho všeho statku vedle práva do rozeznání
té mezi námi rozepře naříditi ráčíte. V čemz se V. Mtem
k spra vedlivému opatření poroučím. V. :.\!tem k službě
hotový Jan Koch, měštěnín St. M. Pr. Actum v pondělí
po Třech králích 1. 1607.
Na kteroužto odpověď vyžádavši ji sobě opět Estera
Tejflová repliku svou jest sepsati i tu také před právem
a stranou publikovati dala, která!' se tuto také slovo od
slova pokládá.
Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti V. M. pane
purgmistře, páni radní milí! Jakou jest lrfivou a nepravou
repliku Jan Koch proti mé suplikací a žádosti právní
V. Mtem dnuv těchto podal, té jest ode mne vyrozumíno.
Kdežto dosti lehkovážně proti řádu a právu dictum V. Mtí
mezi mnou a ním o spravování statku po někdy p. Tomášovi Hebenštrejtovi, p. otci mém milém, fer. 5. post
s. Martini roku minulého 1606 vynešené a jináč, než
samo v sobě zní, všetečně způsob nepravého soudce na
sebe berouc, neprávně vykládá, je napravuje a k svému
pošetilému smyslu natahuje. Vědouc o tom, že ta věc na
vysvětlení práYllím V. Mtí a ne na těch jeho vejkladích
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zustá~á. A tak pod tímpendente declaratione sententiae,
nevyckavše času právního, až by též dictum v moc svou
vešlo, hned toho dne exekucí po vynešení jeho konal
sklepu podzemního a v něm vín mých dědických i jiných
věcí dále, v témž domě u zlatých křížu jsa sám ujal
jich v tomu, komuž ode mne poručeno bylo, op;trovati
~brano,vaL toho s nestydatou honosností dokládaje, že on
Jest panem toho domu a jemu aby žádný nerozkazoval
a to ze sobě od práva V. Mtí přisouzeno má. Mezi tím
maje všeckny svršky, nábytky a klenoty někdy paní Anny
sestry mé milé, v svých r!lkou a bez pořádného inventář~
a povolení právního sám O své ujmě proti řádu a právu
jich se ujavše s nimi handluje a pil.sobí. co se mu líbí
nejináč než jakoby jemu to vše vlastně' od práva jistýrr:
rozsudkem přisouzeno a přivlastněno bylo. Což poněvadž
proti právum království tohoto F. 48., D. 33. 38., též
jistým J. Mti Cé rozsudkuom skrze revisí před sebe bere.
On pak jsa cizokrajný a neusedlý člověk nepřinesší do
statku p. otce mého milého svého nic, nýbrž mimo poslední vuli jeho jse tu za některou neděli dostavši za
pravé.ho a pořádného dědice proti řádu a právu se před
stavuJe a se mnou vedle kšaftu téhož p. otcc mého milého rovné právo ke všemu dědictví mému v statku otcovském míli se pokládá. Ježto kdyby p. otec náš o takovém
dědici nepořádným hyl věděl, že by se do jeho statku
z požehnání bOžího a práce jeho veliké nashromážděného
a nám za dědictví zustaveného tak nepořádně proti vuli
jeho vetříti a jeho dokonalé a poslední mínění rušiti
chtíti měl, byl by jemu, jakožto nepořádnému a domně
lému dědici, kterejž pořádného a právního titule a z stupně
descendentium nepochází ani týmž kšaftem p. otce uašeho
(jímž se on mnoho, avšak marně zastírá) nullo titulo nařízen není, tu legitimu vyměřil, kterouž by, chtěj neb nechtěj, spokojen býti a na ní přestati s nelibým nápadem
musel. Jakž pak to i některým z prostředku V. Mtí i jiným poctivým lidem v dobrém vědomí a svědomí i pamě
h,ch zustává. Kdež pak on Koch, aby toho nepořádného
t~tule dědIckého proti mně pořádné a přirozené, samé,
žIvé zustávající dědičce in gradu primo descendentium statku
p. otce mého i vedle nařízení kšaftu jeho vystavené, tak
neprávně užiti a jakoby byl se mnou in pari gradu et
ex eodem stipite pošlý (col. netoliko proti všem právum
ano i zdravému rozumu patrně celí) v témž dědictví srovnán býti mohl, na pomoc bere sobě ten nepořádný a neprávní vejklad svuj téhož dictum V. Mtí na vysvětlení
zustávajícího a jej všetečně a nenáležitě glossuje, vykládá
a svými pošetilými rozumy k své převrácené libosti obrací.
A to v tom, kdež v té své neprávní replice pokládá, že
by v témž dictum V. Mtí ty slova položena in specie
byla, aby on v tom domě, v kterémž s někdy manželkou
zustával, ještě do rozeznání právního bez překážky (mne)
Estéry Tejflové zllstal, ty věci, které v něm sou, opatro·
val, sklepJ.' pronajal, činži z něho přijímal a co sem já,
Estéra TeJfiová, předešle opatrovala, jako zejména druhý
dum, zahrady, vinice, to že se tolikéž při tom zustavuje
~o rozeznání pře. A že při tom on zustaven býti žádá,
cehož V témž dictum V. Mtí v nejmenším tituli, jakž se
tuto křivě a neprávě od něho pokládá, vyspecifikované
a. položené není. V čemž V. Mtem, jakožto právu, na povmnostech V. Mtí ublížení i křivdu činí a mne tudy
jis~ejm dílem z dědictví všeho, na čem bych přestati
a ceho v držení a spravování zustávati měla a tak před
rozeznáním a rozsudkem právním hlavní rozepř~ mně vybíti chce a sám sobě po vuli své právo říká. Cehož kdo
sou se podobně jak při domácím, tak vrchním právě
a soudech vyšších dopouštěli a rozsudky panské a vl a-
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dycké aneb i domácího práva jináčeji nežli sami v sobě
na potupu soudcuom a zlehčení práva a zřízení
zemského vedle své vUle a libosti sobe k zlepšení a straně
ke škodě a ublížení vykládali a tudy soudcuom v moc,
práva a povinnost jich vkračovali, že těžké pokuty a přís
ného trestání neucházeli. Nebo řádu ov, práv, privilegií,
rozsudkuov právních žádnému jinému vykládati, nad to
jiného ~myslu mimo znění jich dávati nenáleží, nežli
vrchnostI té, odkud původ svuj mají. Poněvadž vedle
práva obecního, vyměření sententiae declaratio a solo
iudice, qui eam tulit, petenda est. Toho že jest on Koch
na veliké zlehčení a potnpu stolice J. Mti Cé a povinnosti
V. Mtí jse dopustiti tak nevážně a všetečně směl, jaká
by tu jej pokuta neproměnitedlně pro zachování pořadu
a práva i povinností Vašich M. ušetření jiným ku pří
kladu následovati měla, toho já při uvážení Vašich M.
spravedlivém zůstavuji. Co se pak sequestru dotýče, na
kterýž se při zavírce té své neřádné repliky Koch táhne,
v tom sobě a v svém domnělém a neprávně smyšleným
dědictví tak stálý a jistý jest, že se neví, co tresť na
bahně, na čem ustrnouti. Nebo předně zustávaje já sním
o ten nepořádný zápis dání statku od někdy paní Anny,
sestrl' mé vlastní a nedílné, neprávně učiněný na soudu
toho při mně právně vyhledává, abych já jemu z dílu
jejího práva byla a jeho vybejvala, potom pak vedle
znění často opáčené repliky své díl jistý statku p. otce
mého milého a dědictví mého vlastního, jehož by on
v držení a užívání bez překážky každého vjíti měl, sám
sobě přisuzuje a proti řádu a právu před časem přivlast
ňuje a při tom nálezu a vyměření, kteréž sám sobě
(tanquam iniquissimus in re propria iudex) ku potupě
soudcuov a právu učinil a mně, čeho bych v držení býti
měla, nařídil, zustaven od Vašich M. býti žádá, naposledy
pak ňáké sequestrací toho všeho statku a dědictví mého
vlastního při Vašich M. proti všem právum vyhledává. Ježto
slejcháno v tomto netoliko království, ale ve vší říši
a všem křesťanstvu není, aby vlastnímu, pravému a při
rozenému dědici, vzláště in primo gradu descendentium
stojícímu, jeho vlastní dědictví do sequestru bráno bylo,
j~kž on Koch tuto zvláště sub litis pendentia míti chce.
Cehož vysoce práva císařská i duchovní (kteráž v tom
tituli nad práva království tohoto rozšířenější jsou) vysoce
zhajují, nebo tex. LXIIll. C. de prohib. seq. et C. 1., ut lit.
pend. to zřejmě a patrně ukazuje, že omnis sequestratio
lite pendente ante sententiam regulariter utroque iure
prohibita est, quia ab executione non oportet iudicium
inchoare et possessorem durante lite commodo suae possessionis privare. A tak zustavši já hned po smrti někdy
p. otce mého milého všeho a všelijakého statku dědického
s volí a vědomím V. Mti vedle jisté a právní protestací
v držení a spravování a s někdy paní Annou, sestrou
mou, v nedílnosti do smrti její trvajíce, z toho sem žádným právem pořádně od žádného vyvedena nebyla. Že
pak také žádný statek p. otce mého milého v žádným
sequestru nezustával, ale na svobodě jeho vlastní, pročež
jakožto pravá dědička tu tolikéž dědické a žádnému jakým sequestrem nezavázané právo vedle vyměření práva
království tohoto F. 17. roz. 1., poněvadž heres ot defunctus una persona censentur et hereditas nihil aliud
est quam successio in universum jus, quod defunctus habuit tempore mortis. V tom mém pořádném vkročení
a spravování dědictví mého, kteréž se bez něho Jana
Kocha dávno stalo, při tom béze všeho sequestru zústavena od V. Mtí býti žádám. Nebo jemu Janovi Kochovi,
kterýž nepomohši napracovati statku p. otci mému milému
a paní máteři mé mne o mé vlastní dědictví svými grify
zněly,
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a fortely a svým neprávním vyměřováním oblíbivši a vymyslivši, sobě předně duom u zlat'ý'ch křížuov i s tím,
co v něm jest, připraviti by chtěl. Čehož mu P. B. nikoliv dáti nerácí. Proeež nedávaje V ničemž též nepravé
replice a křivým a neprávním výkladuom a nenáležitému
vyměřování jeho Kocha žádného místa, vedle příčin k právnímu a spravedlivému V. Mtí dictum svého vysvětlení
předložených toho zustavuji s tou při tom pro testací,
budu-li jemu Kochovi aneb komu jinému toho co spravedlivě odtud povinna, ze tomu dosti činiti. A nad to vejše
i díl sestry své, pokudž by mi to od práva V, Mtí nalezeno bylo, když by prve právně zinventován byl, zaručiti
chci, V čemi: sebe v spravedlnosti mé pravé a vlastně
dědické k ochraně poručenu činím. Datum v outerej po
památce sv,v Tři králuov, 9. dne Januarii 1. 1607. Estéra
Tejilová z Strejtnfeldu.
Kteréžto spisy stran k zašlému z počátku připomenu
tému sporu patrně vtažené p. purgmistr a rada slyšíce
resolucí učinili takovou: Poněvadž se toho ze všech těch
věcí, kteréž od stran v tomto sporu ku právu předkládané
jsou, najíti a vyhledati nemůže, aby někdy Anna, Estéry
Tejilové sestra, a podle ní a spolu s ní dědička statku
po dobré paměti Tomášovi Hebenštrejtovi, otci jich Zllstalého, buď před vdáním svým neb potom, když se za
manželku Janovi Kochovi dostala a s ním v bytnosti
v domu hlavním u zlatého kříže řečeném zůstávala, téhož
statku na jakém dílu v spr:avodní byla, po ,níž by Jan
KQch podle toho zápisu, kterýž mu od též Anny, manželky jeho, učiněn jest a o nějž mezi ním a dotčenou
Estérou Tejilovou na odporu a soudu pozůstává, opatrování čího v témž statku k sobě potahovati měl, nýbrž
tomu patrně vyrozumíno jest, že ona Estéra Tejilová sama
hned od smrti předoznámeného Tomáše Hebenštrejta,
otce svého, všecek a všelijaký statek s vědomím a dovolením jmenované sestry k společnému dobrému jest řídila
a spravovala, při čemž aby táž sestra její jaký nedostatek
míti měla, nad to jí Estéře toho trpěti nechtěla, toho od
ní do smrti její na právo vznešeno není a že v svrchu
datirovaném dictum toho zřetedlně doloženo jest, že se
toho všeho při předešlém způsobu zůstavuje, protoZ takový
způsob i tuto se dotvrzuje tak, aby mnoho řečená Estéra
Tejflová, jakž dosavad činila, ještě statek ten všecek
v spravování svém měla, na domy, vinice a jiné grunty
náklad činila a z nich povinnosti všeliké spral'ovala, také
užitky jakékoli k sobě přijímala a sumou vše způsobem
předešlým řídila a spravovala a toho všeho jak příjmu,
tak vydání rejstra pořádná držela a měla tak, kdyby
k tomu přišlo, aby z toho počet náležitý učiniti mohla.
Nicméně Jan Koch při způsobu po nebožce Anně, manželce jeho, zašlém se zanechává, že v témz domu u zlatého kříže bytnost volnou ku pohodlí svému a živnosti,
s jakou by se obchoditi chtěl, míti má, v čemž .bylo-li
by co mezi stranami kterých by pokojuov buď sklepu on
Jan Koch užívati měl na nedorozumění, tomu vyměřením
osob z rady do· domu vyslaných zpomoženo bude. Naposledy pokudž co v tom domu na opatření zustává, to
také dle znění předešlého dictum skrze inventování a v
jisté místo všeho složení vyřízeno a právně opatřeno býti
má, podle čehož již dále strany, jak se k sobě chovati,
a tím se spraviti věděti budou, Actum fer 2. post octavam
Trium regum. 1607.
53. 1607, 19, prosince. Rt/kop. č. 1141 f. 286,
Estéra Tejilová z Strejtnfeldu obeslavši' p. Petra Brozena
dala nejprve čísti ceduli řezanou k vydání svědomí témuž
p. Petrovi Brozenovi odeslanou, k tomu rejstříky tři od
obeslání a od svědomí, při tom mluviti, že jest proto p.
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Petr obeslán, kterak dle náležitého zřízení zemského
a práva království Českého vyměření k vydání svědomí
p. Petra Brozena, aby jí svědomí k té při hlavní, kterouž
s Janem Kochem o zápis nepořádný pod jménem někdy
Anny Kochové, sestry její vlastní a nedílné,einiti má,
v jistých artyku1ích náležitě a právně vydal a co mu
vskutku po vědomo vedle práva a cedule řezané pánu uciněné.
pohnati i dohnati dala i pro některé s tím protahováni
za náležité opatření v té věci zde uctivě žádala. Že pak
p, Petr podle práva a zřízení zemského vyměření a její
žádosti maje se zachovati a svědomí ku potřebě její vedle
cedule vydati jest pominul a naproti tomu se snesl s p,
Baltazarem Slomovic, též radním, o jakousi postranní, nepořádnou a bez závazku zprávu pod jménem svědomí, za
kterouž sou nikdy žádáni rozdílně ani společně nebyli.
Kterouž vydávajíc v kanceláři hořejší práva tohoto ucinili
a na té zprávě společní ani rozdílné ona, poněvadž se jí
tu dědictví jejího na gruntech i jiných věcech náldejícího, v kterémž nikdy dí1ná nebyla, dotýče, o kteréž dě
dictví Koch, maje s nÍ. nemalé rozepl'e, ji připraviti usiluje, přestati nemůže, protože zřízení zemské P 3., též
právo městské B 48, patrně vyměřují, že žádný oustního
svědomí bez přísahy dávati nemá, vzlf-šl kde se cti, hrdla,
grunruov aneb dědictví by dotýkalo. Cehoz se podle práva
B 51. i pHsežným osobám a v jakýchkoli ouřadecn postaveným v některých od práva vyměřených termínech
uziti dopouští, než aby jeden každý z svědkuov buď pan
radní Ileb v jakýkoliv povinnosti zůstávajíc svědomí ucině
k tomu obvzláštn~ přísahu náleiitě povinen byl dáti a jináč nic. Neb ponevadž zřízení zemské pod literou P 33.,
34. patrně přináší, jak J. M. páni a vladyky, kteříž
v soudu zemským, dvorským i komorním sedají, kdyby
se cti, hrdla neb gruntův dotýkalo, k svědomí přísahati
a jaký způsob v tom zachovati povinni býti ráčí, to k uvážení spravedlivému p. purkmistra pánuom ona poroučejíe
při tom tolikéž zustavena býti žádala. A poněvadž v nadepsaných terq)íních J. M. páni úředníci a soudcové zemští království Ceského a J. Mti Cé rady dle vejš psaného
zřízení zemského tomu vyhnouti se nemohou, jak by se
tehdy p. Brozen, pán radní, \. ňáké neobyčejné praerogativě proti řádu a právu tomu vy hnouti a jí njíti měl,
tomul ona místa žádného dáti nemůže. A tak i p. Brozen
ne zprávu, nel. svědorní vykonajíc, před vydáním obvzláštní
a k té při náležitou přísahu právy i zřízením zemským
vyměl'enou, čehož v pravdě vedle dobrého svedomí a vě·
domí svého a té cedule v právních termíních k osobě
jeho vedle příležitosti a povahy rozepře povědom jest,
vysvědčiti povinen bude, ač by pokuty v ceduli obsažené
2000 k. míšo chtěl se uvarovati. Druhé, proč té neprávní
a nepořádné zprávě jeho p. Brozena v hromadu s p. Baltazarem Slomovic snešené a kněhami zaznamenané místa
dáti nemůže, to sobě protestuje právně, že právy a zříze
ním zemským P 31. 32. jest vYf11ěřené a zjevně nařízeno,
že jak žádný písař dvou svědkuov pojednou zapisovati
nemá, tak jeden každý sám od osoby své svědomí dáti
má a to pod pokutou jistou položenou. Nebo při dávání
svědomí každý obvzláštně písař to toliko, což z oust
svědka slyší, zapisovati má a nic jiného. Tehdy p. Petr
s p, Baltazarem jako oni p. Baltazar s p, Petrem vzláště
v zprávě jakési, za kterouž nebyli žádáni, sou se snášeti
a jí činiti neměli. Než jeden každý rozdílně, jakž pořádně
a právně obsíláni jsou, svědomí vydati, pokudž by se
chtěli pokuty uvarovati, povinni byli. Nebo práva království tohoto B 68. roz. 1. 2. o tom vyměřují, že každý
svědek o své vlastní vědomosti svědčili povinen jest,
testis si quidem de sua seu de aliena scientia. deponere
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Protože
t
/svědomí,
' které z zpráv)' poch"aZI, d os~a~

ec~e nenl a tuto '~ roz,dí;ných artykulích a circumstantiis
0r casu a ,s~utku, ,Jednalll a konání věci předsevzaté od
I\..ocha, o cez zde clniti jest) nějaké společné zpra'
t'

'd' v,
,
vy pro I
,
znpove I znzelll zemského. ale pořádného "yda'nI' 'd
'
d t ~v
v
v
sve oml
,ev .? yce, ~a cemz vysoce a velice mnoho jí, jako pravé
dedlcce, v pn hlavní s Kochem záleží a ona ,'edl
v.
.
k'}'
e znzelll
zems e lG P 9, sve~10 ~rávního opatření budoucně by ná~l,edovatl m~slla, v cemz za spravedlivé a právní opatření
zadal;;. ProtI tomu po vzatém hojemstd od p, Brozena ml _
~.eno: Vyro~uměl, vznešené té zádosti paní Estéry v dv~
Jlcl: :rtyl~uhch predložené. proti kteréž vidělo mu se za
slusne, predné;ti, že práva královstd Českého i zříze '
zer:r:k~ ?sobám těm" kteří povinnost mají, když buď :~
~~zadam no~~ ~, poru~ení p. purgmistra pánuov k někomu
J :~, propudc~JI: kdyz kšaft neb zápis té osoby predklá.ap .a yysvedcuJí neb relací o tom ciní, ze to bez přísahy
cmItl n:O~l?U a ta~,tehdy i on, osoba radní, učiniv nemalou ~
to dostl tezkoll k uradu svému povinnost co jest koli tel d"
Jsa
odeslál
v
K oe IlOvé slyšel' ncb OCl ma viděl.
1 az,
.
,
,I k . ne b o~ce
JakO}t2 v. povm~?stl konšelské zustávaje, to také seznal:
Procez mllno , tez sez,flání nemá tím obtěžován již b 'ti
~by ZllOVll, .~rfsahu cinil,. a poněvadž se to i obecl;ír~
hd,err;.propuJcuJe, nadto pJ-ísežným a radním propůjčiti se
m,a, "~ell,o k?yb~ ta žádost .měla průchod míti a on jinou
pnsa~u Cll1l,tl mel. zpěčovali by se všickni, kdyby které
osobe radm
b-"o
',. proLov'
J,,>- k~ nevk Dmu na I'
~sa f'l ]ltl}
ze by. pnsahaml teml, stezov~?i byli. - Od paní Estérf:
Ona Jest se vedle prava a znzení zemského zachovala a
obeslatI p, Petra dat še v jistých artvkulí0 h čeho b
1 'd
'. v
' "
v,
y mImo
re aCl z e UClnenou povědom byl to aby' v)'svěd "1 "_
dala
a
J'
k
'h
v
d
'
'
za
•
v
a e o sve oml a v kterých arty kulích. toCl,jell1u
~Jevne do c,edule .?ol~žila. , Kd~ .pak k svědo~í požádán
Jest, ne zpravu nez svedoml dátI Jest povinen. Maje tehd '
Jl)
p, Petr ceduli, měl-li jest jaké obrany obes'Je J'l'
v dl ,. .
l'
.
, m o I Je
pre OZI,tJ} a e z~ mImo povahu, zač nikdy žádán nebyl
am obsrlan, nemel toho před sebe bráti a s I) B-lca
se 'por"
t· P
, dV
. tt reIIl
"
,cova I: oneva z toho nenčinil, jí neobeslal. sluš v
t~ ,zpravy hájí a jí. ~řij,íti nemů!e. Žádajíc podle příst~~~
SI eho. ku ,prav~ n,':[,ezlteho opatrení, nebo zřízení zemské
ukaZUJe, ze neJvy~sl ouředvníci a soudcové zemští, kde se
ct:, h:dl~ a gruntu v dotýce, ne na povinnost svou svědo.
ml davatJ mají, než učiníce přísahu svědomí dávati musejí
Co se v)~sílání na kšafty dotýče, ze by se (prej) ostej chat1
budoucne n~ takov~ kšafty páni radní choditi, i poněvadž
o t~to relac~ spor Jest, vzešel, již tím se brániti p. Petr
nebu?e,. ~OC1. A zd,:hz to pos.tacuje, když o kš aftu páni
:-elacl v~ml, aby, nemel! povmnI býti svědomí dávati? Neb
Jest pnklad u~azán na to a našlo by se jiných příkladuov
mno:I~. P~otc:z na ty odpovědi přestati ani jí místa dátí
nern~ze, nybrz. podle práv citovaných a ukázaných žádala
aby Jf vedle příhonu a důhonu svědomí učině povinnost
nalezlt~u a právy vyměřenou, pokudž by se pokuty chtěl
var?Vatl, v~~~l, - . Od p. Brozena: Jest mu s podivením,
za J~kou, pnclnou Jemu se paní Estéra duvěřovati nechce
ponevadz osobám příseiním věřiti se má, a pakli mu t~
bude nalezeno, chce se tak zachovati, Kdež p
g_
. pur
mIstr a rad'a vypověděli: Poněvadž p Petr B
rad '
v.
b
~
roz-en, spo l u~
m, proc Jest yl na onen čas k Anně Kochové od
purkmlstra ~yslán:. ~ lom spolu s p_ Baltazarem Slomovl~
relacl zase Jest uelllll a při právě tomto za pořad
'
se d" v
t
d
prava
r:l, ~e OSO}y ra ní O takových relacích ZllOVU od
obvzlašt11l povlllností vysvědčovati povinny neby'va" P
tož ani
p . P e t·I Brozen po d obvzlnst11l
" , pOV1!1ll0Stí
.
JI, opIO,
též
relaCI znovu svědomí dávati není ])ovinen. Než ie ll"
se ll1
~ v
•.
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J S lZe
Imo 11l neco Jme o cedulí řezanou od paní Estéry
"
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Tejflov~ z Strejtnfeldu proti Janovi Kochovi žádá buď

v

bj'
toho
-' d om b
'se vedle
ze
v,
,
pove
y neb nebyl. l
povinen iest
znze 1l 1 ,zemsl~ého a práva městského (ac by-se pokuty y
cedulI rezane položené varovati chtěl) zachovati a učině
k tomu obvzláštní povinnost jí vysvědčiti podle práva
Actum 10. Decembris 1607.
'

54.

16~7.,

-

Rukop.

Č,

1174 f. 269,

(Inventář

vec: po Tomásovl Hebnštrejtovi.) V pátek na zejtří StoloV~::lo sv. Petra vykázal v domu, jenž slove li zlatvch
~nz~ -;:- J a~ Koch tyto věci ~ Když se do světnice vešlo,
, n} ne,ktere fig~ry na plátne malované s rámci na stěn~
zavešene se spatnll. Z té světnice J' douc do skl
1
, '1 é v ' v
epu v amare . z ut zb;,nky h1ínené s víky menší větší, některé
s~lemce. SP:tnna truhla velká na nohách a v ní nádobí
cmové, firhanky k loži a některé polštáře složeny .
Jeden šrajbtiš. A druhého ŠraJ·btiše v kterém z'e b JSo~.
kt é , . d
'
y neer veCl o klenotií.v paní Anny složeny by'ti m Vl J
1'0
I
ht'l
k' .
ey, an
~ Cl nec e vy azatl, pravě, že z toho J' ako z J'l'n 'I
kd " " ' d
.
,
e 10,
yz cas pnJ e, práv býti chce. Dále opět jdouc z tého'
sklepu do druhého spatřila se truhla zelená a v ní někter:
kofhky.
Truhla
Od
dO
' velká spatřína ' v které s'aty cl10 d'"
ICI JSou.e
tu do!u Jdou~, do dolejšího sklepu suchého, v kterém
na on~n cas ZbOZI kupecké se skládalo, spatřeny jsou
tyto veCI: Truhla velká vykládaná truhla me- n"l' t"
kl . d '
' "
ez vya ana, truhla opět menší, též vykládaná, truhla zelen~
tru~la velká zelená, truhlice nevelká dvě tr~hly vyrejv n1'
~(tem Koch ohlá:il, že i:oho vlast~í jsou a v nich co as10 :
z~no ,bylo, ~evyk~zal. Trl truhlice, v nichž něco od šatův
vmutych slozeno Jest.
Vl
V komoře,. jdouc z velikého mazhauzu truhly velké
z uté, V komoře hořejší něco od nádobí me'devného .. , I
t' b S"
a Jmyc 1
po;-e.
Vl cen velky mosazný s jeleními rohy zavěšený
Loze ,velk,é ~ykládaný. V dolejším pokoji při zemi něc~
od nadob, cmového, dvě štandy cínový. Ve skle e od
zemI fl.. desítk)' víua a 4 sudy ' vse
v cerveny
v
'h o.
P P
50. 1609, 26. února. Rukop. č. 1141 f.. 364 V dl'
toho od
kd "
.
v·
e e
, , p~r~,
ez pam Estéra TeJvlová z Strejtenfeldu
o~plr~ zaplsu dání statku někdy Anny Kochové odtudž
z St~eJ~,:n!el?u, sestry své vlastní, Janovi Kochovi kně
hamr ~clnenemu, jakž týž odpor plněji svědčí, i když o
odpovedl, od Jana Kocha na příčiny dané strany n; p;ů
vod podany byl~ a mezi jinými svědky zpráva p, Petra
Brozena a p. Bahazara Slomovic radních J'ako l' p d v ,
h
Vd'
v
'
,
o pns~ ou, sve oml stvrzené cteny byly, paní Estéra se ohláSIla.' ~e Pvotom protI těm svědkům bude chtíti promlouvatI, . Jakoz p~ . dovedení průvodu k první příčině mluviti
~al~, V pa~etl 12' purgmlstru pánům zůstává, jakož paní
~tera, kdyz s;e~~mí p', Petra a p. Baltazara čtena b 'ti
ela , protestacl nelnIla, ze proti nim mluviti dá . tYk
C
"cl'~ pre
'd n ě za přečtení práva městského' BI 70
"
1111' ~ ;a
Po prectem Jeho mluveno: Když předně svedomí tato :
Brozana a p. Balthasara Slomovic čtena by'ti mYl
. Pt
od
' E t'
.
e a, Jes
v P:11l
s ,ery ,11 Jprvé obeslání právního aneb cedule
7
re~ane, ktera, kazdemu obvzláštně k vydání svědomí v 'istych artykuhch od sebe rozdílny'ch totiž čeho
k J,
dém b'
v "d'
v
, s e na azv o zv, a ne za a, porádný přípis ku přečtení odán
Téz dr~he obe~lání pro nevydání téhož svědomí ka~dé:n~
r?zdílne, ~~y c:eho mimo tu relací, kterouž jsou k jaké;~~Ir nepo~~t~em.u z,ápisu paní Anny Kochové, sestry paní
v y
ne I,ne} Jakz. od ní za neprávní jest položeno a
na;cenoJ kazdy z n~eh rozdílně dle svědomí a vědomí
sveho,. c:~h~ v, pravde povědom jest, vedlé práva pořádně
pod. zvlas;11l pnsahotl, neb se tu gruntu a dědictví J' e'íh
pam Estery"
'"t'h
,v
J o
e o d otyce,
vysvědčili. Jsouce
a JI na'1 eZl
~ :o';'u vedl~ právních po~icí a cedulí řezaných separatim,
azdy obzvlástně, a ne cOnIunctim, oba spoleeně, vyhledá-
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váni a vedle pořadu práva odeslaných v těch punktích a
klausulích, čeho se tak v nich k jistému vysvědčení bez
vypouštění a zatajení každého arty kule pod pokutou zří
zením zemským vyměřenou v posicí položenou od ní paní
Estéry vedle práva městského a zřízení zemského žádá,
aby se obzvláštně v tom hlavním artykuli, že jest paní
Anna Kochová sestra její vlastní nedílná, při přítomnosti
jejich a již od ní odjíti majících, že sobě té věci před
tím oznámené na dalším dobrém rozmyslu pozustavuje,
aby s tím tíž páni přítomní, totiž p. Brozan a p. Balcar
Slomovic nepospíchali, oznámila, cele a dokonale vedlé
práva a posicí učiněné vysvědčili čili jak jinak se to dálo,
seznali. Jakž to v týchž cedulích každému rozdílně odeslaných šířeji a patrněji po artykulích položeno jest. Kteřížto p. Petr a p. Baltasar byvše k témuž svědomí tak
rozdílně obesláni i cedule aneb posící rozdílné při obeslání majíce sobě dodané a jakž k nim o vydání svědomí
pořad práva zachován byl, tomu zadost; vedle práva a
zřízení zemského separatim, každý obzvláštně, pro uvarování se pokuty jsou neučinili, nýbrž mimo to a proti tomu
učinili jakous zprávu coniunctim, oba společně, co se od
nich státi nemělo. a nenáleželo. učiniti předně proto: Jedno,
že žádný ústního svědomí a zprávy, kde se cti, hrdla, dědictví,
jako tuto, a vlastního práva a dědictví přiro1.eného paní
Estéry, do kteréhož odporník její, Jan Koch, proti právu
přirozenému se vtírá a za nějakého samorostlého dědice
~e vystavuje, dotýká, bez přísahy, jsa k tomu podle práva
a zřízení zemského, aby je pod přísahou vydal, pohnán
a obeslán a cedulí žádán, dávati nemá, nýbrž vykonaje
povinnost zřízením zemským II právy království tohoto
vyměřenou jeden každý dle žádosti v posicí položené,
čeho v pravdě povědom jest neb není, svědomí dáti a
tak, jakž práva vyměřují, zachovati se má, nechce-li pokuty na sebe vztáhnouti. Druhé: Kdyby se to proti témuž
vyměření práva a zřízení zemského od nich nestalo,
k tomu přistupuje i to, že jsouce separatim a rozdílně
p. Petr a p. Baltasar k vydání téhož svědomí obsíláni II
to z jistých a rozdílných artykulův, příčin právních, vedle
rozdílnosti jiného a jiného času, v kterémž spojeni a při
tomni pospolu nebyli, majíce svědčiti tak o věcech sobě
rozdílných, totiž p. Petr, že nejprve času ranního z rady
na Hafl s p. Jozefem Kadeřávkem a p. Martinem Jišou,
písařem kanceláře dolejší, snad kdež byl poslán přišel a
potom před večerem s jinou osobou, totiž p. Balcarem
II p. Severinem z Libánu, písařem od kněh z kanceláře
hořejší, na nějaký zápis od úřadu J. Mti p. purgmistra
vyslán byl, jednostejně spolu in verbis conceptis a vě
cech sobě místem, časem i vším titulem rozdílných dle
povinnosti společně, simul e'c semel, svědčiti nemohli.
Nadto ani jaké zprávy společně v jedněch téměř slovích
nikoli dávati neměli, v kteréžto příčině cedule řezané
v rozdílných posicích sobě artykulované, maje k tomu
také on p. Petr a p. Balcar jeden každý obzvláštně, vedle
práva k vydání téhož svědomí netoliko pohnán a dohnán
byl, ale také v tom vedle již opáceného dictum práva
tohoto v svou moc právní vešlého a utvrzeného tak a
nejináč se zachovati a svědomí každý sám obzvláštriě a
separatim vydati povinni byli. Tak tedy paní Estéra na
též zprávě jich společné, tak nepořádné a proti patrnému
právu a zřízení zemskému dané přestati nemohouc na
pány to vznáší a stížnost, co se tu proti právu aneb ně
jakým, chtě nebo nechtě, přehlídnutím od nich stalo, té
žádosti své právní příčiny předkládajíc proti jednomu každému z nich rozdílně právního opatření podle práva a zřízení
zemskeho tuto užiti žádá. Ob zvláštně pak z duvodu právního a podstatného, že ex attestationibus a pravdivého se-
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znání srovnalých hodnověrných svědkův jiných nachází
se patrně, že jest táž sestra vlastní nedílná paní Estéry
v tom se před týmž nepořádným řízením, do kteréhož
jest ne tak z své vlastní svobodné a dobré vule, odkudžto
všelijaká pořádná statkův řízení původ a pruchod svůj
při právě náležitý mají, jako více bezděčným nabíháním
a tak měř donucením jeho Jana Kocha a ponoukáním náhončí jeho, což se již z svědkův publikovaných patrně na
jevo proneslo, uvedena byla, patrně pronášela, že neví,
jak by jeho p. Jana Kocha, poněvadž svého nic jistého
ještě nemá, nýbrž s ní paní Estérou, jako s sestrou vlast.ní,
nedílná jest, opatřiti měla, napomínajíc ho a pro P. B.
prosíc, aby v té tak těžké nemoci, v kteréž postavena
byla, jí tou věcí nezaneprázdňoval a nesužoval. Až vždy
k tomu ji přivedl a mimo pořad práva to způsobil, že to
nepořádné řízení dle vule jeho se stalo a na žádost jeho
vlastní do kněh městských hned po smrti její proti základll aurmpantu zlatého od zapsání p. Severinovi z Libánu zanechaného, jakž sám seznává, vešlo. Poněvadž pak
mnozí svědkové srovnalí spolu svědčí to, že před jmenovanými pány ne zápis knihami, než toliko kšaft činila,
jeho však nedokonala, nýbrž jich žádala, aby s tím ještě
pospícháno nebylo. Ale oni o tomto artykuli, jako o jiných
mnohých, kteříž jim v posicí položeni jsou, na ujmu a
zatajení spravedlnosti paní Estéry mlčí, zádné zmínky nečiní, an toho tak dobře jako jiní svědkové v pravdě povědomi jsou a pro přítomnost svou býti mají. Také že
jsouce separatim rozdílně k vydání svědomí obesláni, na
jednom z nich víc, na druhém méně svědomí vydání v cedulích žádáno, takže u vydání svědomí nijaH se spolčiti
a coniunctim svědčiti a zprávy činiti nemohli a jim to
nenáleželo. I aby se témuž právu městskému přečtenému
B 70. dosti stalo, ta věc na jistém gruntu postavena byla,
anobrž tomu všemu se vyrozumělo, proč jsou to před
jJDenovaní páni proti zřízení zemskému a právu království
Ceského, též proti výpovědi práva tohoto, v níž se jednomu
každému z nich vydání svědomí nachází, učinili, i také
proč sou toho jeden každý z nich separatim, každý obzvláštně, o věcech časem, místem rozdílných sobě zvláštně
vědomých nesvědčili, též jednoho každého arty kule na nich
v cedulích žádaného nevysvědčili, ani se jeho, že o tom
nevědí a povědomi nejsou, nezpravili, dle téhož práva
paní Estéra žádala, že podle vyměření právního je sem
obeslati, na nich se toho v přítomnosti paní Estéry neh
plnomocníkův jich, aby co proti lomu věděla říkati, dotázku na před dostavené příčiny a motivy jejich právní,
poněvadž se dědictví jejího dotýče, učiniti tak, aby se
těch předložených nedostalkuv, které v přítomnosti jejich
paní Estéra opáčiti podle potřeby své na vyměření práva
spravedlivé nepomine, dokonale a náležitě zpraviti, jim,
p. Petrovi a p. Balcarovi, svědkum společným, nepořádně
spolčeným, z práva předložiti a je k tomu pfidržeti páni
ráčí, v čemž se paní Estéra k právnímu opatření porucila. Od Tana Kocha vyrozumíno tomuto mluvení příliš zbyteč
nému, že paní Estéra, rozuměje, že žádné spravedlivosti
nemá, ráda by s Janem Kochem postranní pře sobě zarazila; aby tato rozepře na pruvodích od dvou let zůstá
vající odpočívala. Pan Koch v žádné spory nemíní se dávati. Jestliže to p. purgmistr a páni podle téhož práva,
že p. Petr a p. Balcar, proč tak svědčili pod přísahou
podle práva B 70" zpraviti mají, nalézti ráčí, toho při
tom zustavuje. Než aby paní Estéra měla přítomna býti,
to proti právu jest, nebo vyměřuje právo tak, že soudcum svědek má zprávu svědomí svého učiniti. Ona, rozuměti jest, chtěla by je štráfovati a rozepři s nimi na
škodu jich učiniti. Tomu Koch povoluje, aby byii povo-
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lání a jim to v známost se uvedlo, aby tím prodléváno
nebylo. A že paní Estéra své vlastní svědky štráfuje,
chce·li je podle práva B 76. naříkati, toho se jí nezbranuje podle práva. - Paní Estéra: Sama sobě toho nevymyslila a puvodem toho není, než vzala to před sebe
z podstaty práva B 70" kteréž že patrné jest, není potřebí ho opakovati. Nebo i p. Koch uznávajíc žádost její
spravedlivou sám jí v tom následuje, že tíž páni mají býti
obesláni. Však předkládá výminku, aby pfítomna býti
mohla, že se netrefí, že by prý na odpor se stavěti a
proti svědkum mluviti dáti chtěla, aby tudy při hlavní zastavila. Není její ten úmysl, než vede se k tomu, aby
této věci dostatečný grunt mohl býti vyhledán, což jináče
býti nemuže, než aby paní Estéra žádost svou v přítom
nosti jich přednesla, je slyšela a od sebe, co zapotřebí,
mluviti dala. Kdež se praví: Chce· li je naříkati, o to se
netřeba starati, svědkové, když uslyší paní Estéru, co
k tomu bude říkati, budou věděti, co zde oznámiti a svě
domí svého jak se zpraviti. Protož, poněvadž všecky ty
obrany ne na Jana Kocha, ale na svědky se v~tahují, nemíní se paní Estéra práva psaného strhnouti. Zádala, aby
k jistému dni obesláni byli a jí neb plnomocníkum v zná·
most se uvedlo. A tu stranám od práva oznámeno: Co
sou plnomocníci podle předešlé protestací přednesli a zase
co od Kocha proti tomll promluveno, tomu všemu vyrozumíno, však že malý pocet pánuv, protože ti, kteří svě
domí dali, vystoupili, nemuze na tento čas ta věc vážena
býti, než chtějí-li strany v hlavní při přece procedovati,
to muže býti slyšáno. - Oznámili plnomocníci, že jim
není možné toho ujíti, neb tato věc bude za podstatu
první příčiny a k pruvodu jejímu se vztahuje, a poněvadž
ta ještě zavřína není, ne muže se k jiným příčinám při
stoupiti. I odloženo toho k uvážení do čtvrtku nejprvé
příštího. Kdež p, purgmistr a rada vypověděli: Poně
vadž právo městské B 70. v tomto sporu od původní
strany přivedené ukazuje, že svědek jsa dotázán od pří
sežných, zvlášť v hlavních a útrpných přech, proč jest
takto neb jinak svědčil, o tom zprávu učiniti má a po"inen jest, při čemž aby strana svědka vedoucí přítomna
býti, toho doslejchati a k tomu promlouyati měla, též
právo toho nevyměřuje; a svědomí p. Petra Brozena a p.
Baltazara Slomovic od Estéry Tejvlové z Štrejtenfeldu
proti Janovi Kochovi zavedená a při právě publikovaná
ještě k svému uvážení, protože táž pře hlavní na dalším
vyslyšání pozustává, jsou nepřišla, pro kterouž příčinu vě
děti se nemuže, bude-li potřeba toho ukazoyati, aby se
svých svědomí právu zpravovati měli neb neměli, protož
žádost Estéry Tejvlové jakožto neprávní svého místa míti
nemuze. Než když pře hlavní po vyslyšení a zavření jejím k svému uvážení, (poněvadž též právo pro soudce a
ne pro strany nařízeno jest), přijde, budou·Ji pan purgmistr a páni za potřebnou věc poznávati, že by výš položení svědkové svého svědomí se zpravovati povinni byli,
neb nic, to v dalším uvážení jich zůstane podle práva.
Actum 26. Februarii anno 1609.
56. 1610, 18. lÍnora. Rt/kop. é. 2232 f. 441. Jakož
jest Kateřina Longová ze Lvovic skrze Jiříka Longa
z Longova, rnanžela svého, nejednou toho při páních
snažně vyhledávala a žádala, aby jí ourok z jednoho ti·
síce k. m. Tobiášovi Hebnštrcjtovi, synu jejímu a sirotku
po někdy Jifíkovi Hebnštrejtovi z Štrejtnfeldu, pi·edešlým
manželu jejím, pozust,alému, od někdy dobré paměti Tomáše Hebnš"trejta z Strejtnfeldu odkázaného, od Estéry
TeJflové z Strejtnfeldu zadržalý páni propustiti ráčili za
příčinou velikého vydání a nákladu, kterej na učení i jiné
potřeby téhož sirotka, jak prvé do Altorfu, tak nyní do
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Vratislavě, činiti musí. Dokládající toho
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což by koli mimo

těch 60 k. m. ouroku z téhož tisíce každoročně vychá-

zejí, více vynaložiti přišlo, že to sama z sv~ho vlastního
statku doložiti chce. Kteroužto žádost její majíce páni
v svém bedlivém uvážení, poněvadž se tu sirotka jich nezletilého dotýkalo, aby žádného skrácení týž sirotek
v sprave~ln?sti, svvé .dědické nenesl, pro lepší vyrozllmění
a spomozem te veCl takto sou to vše k ruce jmenovaného Tobiáše sirotka s ní Kateřinou Longovou matkou
jeho, na místě postavili a srovnali: Předně, jak~ž se jest
táž Kateřina v tom skrze snplikací svou na onen čas do
rady podanou pronesla, že Tobiášovi, synu svému, z dílu
statku svého dobře učiniti chce a na též její zakázání
Tomáš Hebnštrejt jemu těch tisíc kop z statku svého
jest odkázal, v tom takto jej opatřuje, že témuž synu
svému ten druhej díl domu u tří voslltv Ťečenýho podle
společného statkuv s nebožtíkem Jiříkem Hebnštrejtem,
manzelem jejím a otcem dotčeného sirotka, zadání náležející odevzdává a tímto porovnáním zapisuje na ten a takový spusob, aby ona do smrti aneb do vule a libosti
své v něm byt svůj měla. A po smrti její, aby beze vší
překážky každého člověka na něj Tobiáše připadl s tou
při. tom vejminkou, jestli že by Tobiáš, sirotek a syn její,
dOjda let svých právních a dospělých téhož domu celého,
jakožto dědictví jemu náležejícího, dříve nežli by ona
Kateřina, matka jeho, z světa vykročila, se ujal, tehdy ona
má sobě jeden pokoj, v němž by do smrti své svobodný
byt bez překážky jak syna svého tak i každého člověka
míti mohla, vyvoliti a vybrati, nic sobě přitom na obranu
neberouce, že jest na onen čas, dříve nežli jest se do toho
domu vstěhovala, 500 k. m. závady s něho svésti a 50 k.
berní zaddalých vyplniti musila. Ani toho, že jest do
2óOO kop do něho prostavěla. Avšak jestliže by také dříve
dojíti let Tobiáš sirotek z světa vykročil, tehdy týž dum
na Kateřinu Longovou, matku jeho, i také dítky její s Jiříkem Longem z Longova, nynějším manželem jejím, splozené připadnouti má. Naproti tomu páni jí pro vynahrazení zase nákladu na Tobiáše sirotka od ní učiněného,
jak ouroky od Estéry Tejflové z téhož tisíce k. zadržalé
zcela propouštěti ráčí. A což by každoročně více přes
60 kop vynaloziti přišlo, to aby vedle jejího uvolení sama
z svého vlastního statku doložiti povinna byla. Actum
18, Februarii 1610.
57. 1615, 15. června, RttllOp, Č. 2233 f. 296. Slovutné poctivosti pp. purkmistm a radě St. M. Pr., přáte
lum našim milým. Slovutné poctivosti páni Pražané, přá
telé naši milí! Z přiležícího J. Mti Cé pána našeho nejmilostivějšího milostivého spečetěného psaní porozumíte,
jaké vyměření J. M. C. v příčině odoumrtím někdy Jana
Kocha, o níz mezi CÍs. rychtářem a ouředníky vašimi šestipanskými a Estérou 'Íeyflovou z Štrejtnfeldu právní a
soudní rozepl'e jest býti chtěla, milostivě činiti, a vám,
abyšte takové vyměření a jí Estéry Teuflové opatření do
kněh vašich městských vložiti a vepsati dali, miloótive po·
rouceti ráčí. I poněvadž se za jistými a slušnými příči
nami vejpisu z kneh vašich městských dotčeného jí Estéry
Teyflové opatření zde na komoře potřebuje, protož jmé·
nem a na místě J. lvIti Cé vám poroučíme, abyšte dadouc
takové J. j\1ti Cé milostivé vyměření ihned do kněh vašich městských slovo od slova vepsati, toho nám hodnověrný vejpis pod pečetí městskou na komoru odeslali. Na
tom J. Mti Cé jistou vuli naplníte. Dán na hradě Pražském v pondělí po sv. Trojici, t. j. 15. dne měsíce června
1. 1615. Císaře J. Mti president a rady zřízené komory
v království Ceském.
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Poctivým purkmistru a konšelum Star. M. našeho
Pražského. Matiáš, z bOzí milosti volený Římský císař,
Uherský a Ceský král :JC. Poctiví věrní naši milí! Jest
vám vědomé, jaká jest soudná rozepře pl"i právě vašem
mezi nábožnou Estérou Teyflovou z Strajtnfeldu, nám milou, z jedné a někdy Janem Kochem z strany 'druhé vzešla a to za příčino,! nějakého zápisu od téz, jiz někdy,
Anny Kochové z Strajtnfeldu, manželky Jana Kocha a
vlastní sestry Estéry Teyflové, před smrtí její vykonaného
a do kněh vašich městských vloženého a zapsaného, kterýmžto zápisem táž Anna K. z Š. díl svůj dědický po ně
kdy Tomášovi Hebnštrejtovi z Štrajtnfeldu, otci jich sester
vlastním, jí náležející i všecku svou spravedlnost témuž
Janovi Kochovi, manželu svému, po smrti své jest s jistými vejminkami odevzdala, jakž týž zápis, jehož Actum
desátého dne měsíce září I. 1606. jminulého, to v sobě
šíře obsahuje a zavírá. Takovému pak zápisu ona Estéra
Teyflová, pravíce jej na zkrácení a ublížení její dědické
spravedlnosti vykonaný a učiněný býti, jest odpor vložila,
a proč týž zápis jako nepořádný minouti má, jisté a právní
příeiny před vámi předložila. A tak mezi týmiž stranami
jest o týž zápis spor vznikl a prve nežli ta rozepře k vyslyšení a právnímu rozsouzení přišla, on Jan Koch ten
zápis že pořádný jest a místo své m-íti má, zastávati a to
provésti povinen byl, skrze smrt časnOu z tohoto světa,
ni čehož se nedosoudivši, jest vykročil. Po jehož$o smrti
rychtář náš na místě a k ruce naší, jakožto krále Ceského,
a ouředníci šestipanští na místě a k ruce obce vaší na
statek téhoz Jana Kocha, jakozto neřízený, an po něm
žádného krevního přítele s městem trpícího v městech na·
šich Pražských nezustávalo, pro právo odoumrtní nám a
obci vaší jsou se připověděli. Jako i Kordllle Kochová,
matka téhož Jana Kocha, právem nápadním přípověď jest
učinila. A když v těch připověděch pTi právě před vámi
vyslyšáni byli a nám, jakožto králi Ceskému, jeden a
prední a v obci vaší druhý díl statku jeho Jana Kocha
přisouzen byl i při revisi od náSl nejv. ouředníkův a soudcuv zemských a rad našich soudův dvorského a komor·
ního ortel váš schv<ilen a potvrzen jest. Potom pak po
dotčeném orteli když rychtář náš a ouředníci vaši šestipanští na touž rozepři v příeině toho zápisu nahoře datýrovanýho sou se navrátili, ji dovésti chtěli, ona Estéra
Teyflová že toho užiti n<;mají, před vámi příčiny své
právní přednášeti chtěla. Cehož jí od rycbtáre našebo a
ouředníkuv vašich bráněno bylo a na to vejpověď od vás,
že své žádosti, jakožto právní, ona Estéra Teyflová užiti
má, z práva vynešena jest a rychtář náš a uředníci vaší
k vrchnímu právu jsou odvolání vzali, toho však dále
k místu a konci, jakž náleží, nepřivedli. Kdež majíse my
sobě to VŠecko od presidenta a rad našich komory Ceské,
věrných milých, v jakém způsobu ty odpory postaveny
jsou, v známost uvedeno, a poznávaje, že by z té rozepře další zaneprázdnění pojíti mohlo, nechtíce tomu, poněvadž ortelem domácím i také revizí naší toliko statek
vlastní Jana Kocha nám a obci vaší přisouzen jest a v to
statek po Anně Kochový pojat není, aby se komu jaké
zbyteční zaneprázdnění dáti a lidi k outratám a zaneprázdněním přivozováni býti měli, obzv1áštně že ona Estéra
Teyflová v tom jest se pronesla, nežádajíce žádných soudův a dalších rozepří s rychtái'em naším a obcí vaší míti,
ze by ne z povinnosti, jako by Janovi Kochovi anebo
komu jinému po něm právo se míti pravicímu, čím povinna byla, nýbrž z své svobodné vůle něco z statku svého
vlastního učiniti chtěla, my tal,é poznavše, že bY' ten zápis od někdy Anny Kochové manželu jejímu učiněný pro
příčiny mocné a právní nám od týchž presidenta a rad
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našich komory Ces1<é přednešené a od ní Estéry Teyflovy
ku právu ,-asemu předložené, kdyby to právem rozsuzo
váno býti mělo, s těžkostí os tati mohl, ten prostředek
k tomu sme milostivě obrati a jisté osoby za komisaře
naříditi ráčili, s tím jim o tom učiněnim poručením, aby
to mezi rychtářem naším a ouředníky vašimi, též ní
Estérou Teyflovou vyslyšeli a pokudž možné, však na
další milostivou ratifikací naší, i porovnali. Což jest se,
jakž vám to vše dobře vědomé jest, i stalo. A relací týchž
komisařův nám o tom učiněná to dále ukazuje, totiž že
ona Estéra Teyflová ne příčinou Tana Kocha a za odoumrf
po témž Kochovi pozustalou, ale za příčiJlou vědomou a
to tou, nechtíce s námi, jakožto králem Ceským, pánem
svyim, v soud a další rozepře vcházeti, dobrovolně se uvolila 11.000 k. m. od sebe odvésti a zaplatiti. Na čemž
rychtář náš spolu s ouředníky vašimi jsou přestali na to
samé při tom toliko strany očekávajíc, zdali my sobě to
milostivě oblíbiti a takové jí Estéry dobrovolné uvolení
ujíti a to ratifikovati ráčíme. Že pak poznávaje my takové
jí Estéry Teyflové dobrovolné podání a podvolení pro
příčiny mnohé, jak s dobrým a užitečným naším, tak
i s obcí vaší to býti, takové její podvolení a narovnání
netoliko milostivě sme ujíti a p9tvrditi, ale i také presidentu a radám našim komory Ceské o tom poručiti rácili, ponhadž polovici té sumy od ní Estéry Teyflový
k odvedení podvolené za jistými příčinami v jisté místo
sme obrátiti poručiti ráčili, to pak podvolení její na jistoty a grunty se vztahuje, aby při nejmenším 3000 k.
m. peněz hotov)'ch nám odvedla a tak nás v dílu našem
spokojila. Vy pak v dílu vašem na gruntech, kteréž od
ní Estéry Teyflový vám vykázány budou, v tom zač by
spravedlivě stály, abyšte povinni byli přestati. K kteréžto
milostivé žádosti naši Estéra Teyflová poníženě a pokorně
jest přistoupila a nám 3000 k. Irl. k obzvláštnímu milostivému zalíbení našemu spokojiti jest se podvolila. Na
ten však zpusob, abychom ji naproti lomu v tom náležitě
opathti ráeili, aby budoucně žádného dalšího zaneprázdnění proto neměla a se neobávala, což za věc slušnou a
spravedlivou IJetoliko uznávati, ale i také z mocnosti naší,
jakožto král Ceský, často jmenovanou Estéru Teyfluvou,
dědice a budoucí její, v tom takto opatrovati láčíme, že
předně ten zápis Anny Kochové, jehož actum 10. září
L 1606, poněvadž právě proli odporu jí Estéry Teytlové
nikdy za pořádný usouzen nebyl, jak? i také při tom
všeckna práva od začátku té rozepře až dosavad vzešlá,
buď právem hevnosti, nápad ním nebo dluhuv, od něho
Jana Kocha povinnovatých, jako i také od dědicův a nápadníkuv statku po někdy J anoví Cryciusovi podle listu
od též někdy slavné paměti cís. Rudolfa, bratra našeho
nejmilejšího, jemu lla odoumrr Kochovskou daného, jehož'
jest datum na hradě našem Pražském v pátek po neděli
Exaudi, !. j. 20. m. máje 1. 1611, což jest se však bez
vědomí našeho státi nemělo a nemohlo, pročež také též
dání žádné moci nemá a míti nemůže, k statku Jana Kocha
o to hleděti a nějaké právo v tom sobě míti pokládali
a proto k ní Estéře Teyflový, dědicům a budoucím jejím
anebo k statku po Tomášovi Hebnšlrajtovi pozůstalému
hleděli anebo cokoliv jiného v té příčině proti nl aneb
jejím dědicum právně předsebráti CJtěii, vyzdvihnouti,
mohti, kaziti a v nic obráceti ráCíme - . Dán na hradě
našem Pražském v pátek po neděli Exaudi 1. 1615 a.
Matiáš. Vilém Slavata. Ad mandatum s. Caes. regiaeque
maiestalis proprium Mikuláš z Gerštorfu, J. Peldřimovský.
* 1624.
Bílek, DějiHy k01tfishací str. 675.
Při vyhlášení cís. perdonu uloženo vdově Estéře Teuflové
2000 k. m. pokuty, ačkoliv tato hned po bitvě Bělohor-

XXvII. Ja/ovcovd ulice. -

Č. p. 147.

ské o své a dětí svých nejlepší jmění mohovité cís. vojskem zcela přivedena byla. Neboť jí všecko hedbávné
:bozí bY,Io pobrá~o ,a tudy celá zivnost její zlíplna odl1at~ ; ,pn tom I Jme v.šecky svrškl z obou její domu,
zvlašte pak mnoho penez, zlata, stríbra a ldenotův v jednom stropě světničném schovaných a vyzrazených. td
všecko šatstvo, víno a obilí rozneseno a odcizeno 'takže
jí zůstaly toliko některé viničky a dotčené dva d~my VYdrancované a pusté, z nichž ještě s těžkým vydlužování~
veliké berně, kontribuci a platy na vojáky skládati musila. K většímu rozmnožení téže škody její přistoupilo
: to, žev I některé jistiny, které na dobrých penězích ulozené mela, za posledních let špatnou mincí, sotva v de~átém dílu, jí úmyslně a mermo od dlužníkův placeny
byly, a ona z nouze pro nedostatek jinšího prostředku
,')'chování svého je přijímati a zase vydávati musila. Procež žádala, aby jako ostatní vdovy, dotčené pokuty byla
zb~vena. Po JeJí smrti opětovaly děti po ní pozůstalé Tomaš Teytl z Ceilperku, Ludmila Kateřina a Dorota žádost tu 1. 1624 a 1628, však bez úspěchu.
* 1624, 29. listopadu. Ruhop. é.1072 f. 161. (Svě
d?mí. ku potr~bě p. Tomášovi Teyflovi z Ceilperku, paní
LIdmIle Kateřmě na onen čas Kohoutové a již nyní Zá.
stupové, panně Dorotě Teyflové, bratru a sestrám vlastním, k té při, kdež s p. Janem Himlštejnem z Velechova
i na místě paní Salomeny m. j. v přícin~ přípovědi na
domy a statek po paní Estéře Teyflový z Streitnfeldu pro
1000 k m. uciněné.) Jiřík Miller z Chomuto,-a svědčil:
Toho sem povědom, co se dotýče vyplundroYání domu
dobré paměti paní Estéry, jest beztoho to všem vůbec
povědomo, že jest veliká, nesmírná škoda se stala a že
z !,ě~o ;,šecko od z.lata a stříbra, hotových peněz, zbOží
I Jme veCI pobrané JSou, což sem na díle sám viděl i zase
od vmnohých jiných tehdáž hned zhusta povídati slyšel.
A ze Jsem toho více nespati'il, byla toho příčina, že jsem
z domu vyjíti musil. Byvše pak u té paní za mnoho času
povl'ád v ~luzhě, O to.m vím, že táž paní má, dobré pametl, v vsech svých cinech 8 nejednou s lidmi upřimnost
zachovala, takže kdo se jí, co buď jak koliv svěřil anebo
ll~}emkoliv k us?hov ání dal, mohl se bezpečiti, ze její
pnocmou na tom Jemu nesejde, nýbrž podle upřimného
zpusobu le]ího tak dobře u paní opatřeno bude, jako její
vlastm vec. Dále také, aekoliv při letu 1618 1619 1620
k přijímání a vydávání peněz sem potřebov'án byl', však
sem toho neseznal, aby táž paní má nějakých 1000 k.
m. kdy direktorum půjcila, na to pak aby nějaký peníze
obzvláštně jí k schování daný byla k tomu určila. Ano
také sem já register dluhův u též paní Teyflové dobře
poyědom, neb sou mi od paní svěřené byly a jsem je
léta 1621, co jich koliv bylo, přehlížel a vyznamenával.
Nenašlo se v nich, aby dyrektorové jakých tisíc kop anebo
nějakou větší neb menší sumu sobě od paní Teyflový zapůjčenou měli.

Jindřich Junker truhlář; To se stalo v týmdni po
vpádu, že mne jedna žena vyzradila, že vědomost o vě
cech paní Teyflový mám. A hledala mne táž žena se
dvčma služebníky po dvakráte. Po nejprvé mne nenašli,
až podruhé. Tá žena jest šenkýřkou v tom domě, kdež
u havíru I-fkají. Když mne doma našli vedli mne na Nový
Město do toho domu, kde prvé u I-Iumlů říkali, i byli
tam dva páni, nevím, kterak jim říkají, nežli jak jsem
od hdí slyšel mluviti, jeden že jest byl nejvyšší pan Vře
s~vec ~ druhý ten pán že byl Lebl, z Rakous mladý pán.
TI pám ke mne tuze mluvili, ze mám vědomost míti o vč
eech paní Teyflový; jest-li že nepovím o tom, ze mne ihned
do domu obecního vésti a tam zmučiti dají. A potom
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ihned mne do domu paní Teyflovi vedli a se mnou šli.
svíce rozsvítili a do skl cpu uvedli. A ta žena vždycky z~
námI šla az k dveřum sklepovým. NechtCli JÍ cio sklepu
pustiti a sklepové dveře zavřeli. I ukázal jsem jim jedno
mís;o skryté,,, ale nebylo. tam nic. Tu opěty na mne silně
dotlrab, proc]e škrábatI chci a proč nimi tocím nebo
vědí dobře, že já O tom vím. I ne moha z rukou ji~h ujíti,
musel SeOl jim o tom pověditi. A když sem jim to místo
ukázal, i vlezl tam jeden tlustý pán a nemohl se tam obrá·
titi. ,I musel. s~m ta:n, sám vlízli a ji~ těch velikých pytlu
podavatI a Jrnych veCI od zlata a stríbra, co tam bylo a
paní T~ytlo:ý ná~eželo, jako i jin~m li?em, což jsou paní
schoval! dalI. J akz o tom sama pam mne povídala. A kdy,
již všecko pryč pobrali, svíce rozsvítili a semo tam hledali. A když již nic nebylo, opěty ke mne tuze mluvili
abych ještě dále pověděl, kde co ještě vím. I prosil z~
mne ten tlustý pán, aby mne nechali. A víceji nic nevím.

V ulici Jalovcové.
Cís(o pop. 233.
(U stromu jalovcového.)
Odděleno od domu č. p. 232.
1567, 9. čerma. Rtthop. č. 2118 f. 162. Eliáš
Pehm a Alžběta, dcera jeho s první manželkou Lidmilou splozená, k. díl domu mezi domy u zlatých křížuov
a Wolfa Fišera od téhož Wolfa za 57 1/ 2 k. g. č. Při tom
toto vymíněno, že ta zeď, kteráž domy Eliáše a vYolfa
dělí, společní v nákladech i užívání zuostati a býti má,

1.

díl pak domu toho od Eliáše koupeného již za duom se
počítati a slouti i šacovati má. Ac!. postridie Medardi.

2. 1574, 18. května. Tamtéž f. 370. Hannybal
Kornhauf a Mandalena k. d. mezi domy u zlatého kříže
a Eliáše Behma od Wolfa Fišera za CIl1/2 k. g. Č. Act.
.
fer. III. post Sophiae.
3. 1583, 25. října (r). - Rukop. é. 2112 f. 158.
Ondřej šmejdíř a Anna k. d. od Hannybala Kornhaufa za
CL k. g. č. Act. fer. III. post Lucae ev.
4. 1585, 13. února. Rtflwp. č. 2230 f. 90. Jakož jest začala býti ne vole mezi Ondřejem šmejdírem
z i.edné a Petrem Pešonem i na místě Petra Pešona, strýce
a celedína jeho, z strany druhé, jakož týz Ondřej jeho
Petra Jest obsílal z některaké vejtržnosti, kterak by jeho
v domě u Jiříka Ertmana pohlavky zbíti mel a při tom
obzvláště Petr mladší Pešon, strejc a čeledín Petra star"
šího Pešona, jeho Ondřeje nožem pobodl - i jsou o to
všecko šetříce, že oboji strany jsou lidé handlovní a své
živnosti jinde přes svět pracujíce vedou a soudové že takovým lidem žádného užitku nepřinášejí, smluveni. - Act.
[er. Hll. pridie Valentini.
5. 1588, 20. ledna. Rukop. Č. 2112 f. 276. Vydání manželské domu Ondřeje šmejdíře a Anny m. j. Act. die s.
Fab. et Sebast.
6. 1605, 18. ledna. Rtthop. č. 2113 f. 343. Vzdání
manželské domu Ondřeje šmejdíře a Lidmily m. j. Do
smlouvy pojaty jsou i děti s první manželkou splozené
Daniel a Jan. (Zrušeno 9. července 1609.)
7. 1609, 9. října. Rukop. č. 2232 f. 427. Jakož
jest Ondřej Kulíšek šmejdíř zemřel, i po smrti jeho sou
se Lidmila a Daniel s Janem narovnali, že sou mu z toho
statku 220 k. m. vydali.
8. 1610, 29. dubna. Tam/tiž. Vdova Lidmila ujala
dům ve 800 k. m.
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1610, 29. dubna. Ru7wp. Č. 2179 II j. 92.

9.

Staly se smlouvy syadební mezi Zykmundem Celestínem
z Freife1du, prymasem města Rokycan, a Lidmilou, vdovou
po někdy Ondřejovi Kulíškovi. Věno zapisuje vdova na
svém domu, jenž slove u stromu jalovcového.
10. 1612, 18. června. Rukop. č. 2114 f. 71.
Voldřich Ertl a Kateřina k. d. u jalovcového stromu ře
čený mezi domy u zlatého kříže a Jiříka Wilda zlatníka
obostranně ldící od Lidmily, Zikmunda Celestina, jinak
Nebeského z Freifeldu manželky, za 500 k. gr. č.
11. 1614, 1. srpna. Tamtéž. Anna, po Petrovi Píseckým z Kranichfeldu vdova, k. d. u jalovcového stromu
od Voldřicha Ertle za 500 k. gr. č.
1621. :.... Bílek. Déji11Y l1011jisiwci str. 977. Martin Chvalkovský odešel s manželkou svou Annou pro náboženství ze země; byl pak ve službě vojenské u nepří
tele a navrátil se při vpádu saském 1. 1631., proče} při
kommissi konfiskační Fridlandské dne 25. ledna 1634 odsouzen byl. Dům jeho u jalovcového stromu řečený k ruce
flsku ujatý za 429 k. m. odhadnut a 12. srpna 1631 prodán za 600 k. m. Janovi Maršálkovi a Anně m. j. (Rukop.
č. 2114 f. 458.)

*

Číslo pop. 232.
(D ů m R o u bal o v s ký.)

1 1440, 9. května. Rukop. č. 90. f. 51. Blazko dictus Svině cultellator et Vaňka e. d. in Rcie penes domum Simonis ad Benedic do mine ex una ex opposito domus Czotronis,
alias Waiswosser, parte ab altera erga Thomam sarlorem,
pro XXVI s. gr. Act. fel'. II. ante Penthec.
2. 1449, '27. října. Tamtéž 184. Petrus caldariator
et Dorothea e. d. - erga Blasium Svině cultellatorem pro
XXVIII s. gl'. Ac!. in vig. Simo et Jude.
3. 1455, 23. ledna. Rukop. č. 2105 j. 32. Vaňka,
relícta Blasii, Svině dicti, cnltellatoris, emit pro se, Ducbcone et Gal1o, natis suis, domum erga Petrum caldariatorem pro XXYIII s. gr. Act. fer, V. post Vincencii.
4. 1457, 3!. března. Tamtéž f. 67. Mathias
braseator et Hedvica p. d. erga vVankam, relictam Blasii
Svině, pro XL s. gr. Ac!. fer. V. ante Judica.
5. 1463, 9. července. Tamtéž f. 188. Simon
braseator e. d. erga Mathiam Závorka dictum pro LXVI
s. gr. Act. sabbato post Kyliani.
6. 1467, 27. května. Tamtéž f. 255. Petrus deliator et Martha e. d. aput Simonem braseatorem pro LXX
s. gr. Act. in vig. Corp. Chr.
7. 1495. - Ru7wp. č. 210'1 f. 95. Petru s doleator
resignat suam post mortem domum suam, quam inhabitat,
sitam in acje - Dorothee, conthorali sue.

r.

8.

1522, 18. října. Rt/kop. č. 2109

f.

260. Štěpán

nožieř Nábožný a Anna k. d. - na rohu - od Zuzanny,
vdovy po nebo Petru bečváři, a od Řehoře Mráčka, pastorka jejieho, za Lll'/2 S. gr. Act. sabbato post GalIi.
9.' 1522, 22. listopadu. Tamtéž f. 269. Václav
Roubal tkadlec plátna a Dorota k. d. na rohu u studnice
od Štěpána Nábožného nožieře za LXII1/2 k. gr. pr. Act.
sabbato ante Clementis.
10. 1559, 5. dubna. Ru7lOp. č. 2117 f. 429. Wolf
Fišer zámečník a Voršila k. d. na rohu vedle domu
Cibulkova od Mandaleny Roubalové a Jana, syna jejího, za
CL a XXV k. gr. č. Act. fer. lUL post Ambrosium.
ll. 1574, 17. února. Rt/llOp. č. 2118 f. 362. Stal se
frajmark mezi Eliášem Pehmem šmukýřem a Wolfem
Fišarem zámečníkem o domy takový, že Eliáš postoupil
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domu svého vedle domu u zlatého kříže jmenovanému
Wolfovi a Uršile m. j. a zase Wolf Fišar postoupil jest
domu svého na rohu proti studnici ležícího dotčenému
Eliášovi šmukýři a Alžbětě z Vlkanova, manželce jeho.
Act, fer. lITI. post Valentini.
12. 1575, 21. září. Tamtéž f. 412. Bartoloměj, jinak Bártoň, Přestav1cký k. d. Roubalovský na rohu proti
studnici od Eliáše Behma za CCXX k. gr. č. Act. fer.
Hll. die Mathei.
13. ló88, 4. května. Rukop. č. 2112 f. 288. Jan
Nerhof a Markéta k. d. vedle domu u tří fendrychuov
od Bartoloměje Přestav1ckéhŮ' za CCXC k. gr. Č. Act. die
Floriani.
14. 1616, 5. srpna. Rukop. č.2233 f. 341. V pří
tomnosti poručníkův nad sirotky po dobré paměti p. Jiří
kovi Wildovi pozůstalými, zejména Jiříkem; Alžbětou a
Annou lvlarkytou s Alžbětou poslední, též lvlarcianou, Martou,
Kašparem Frydrychem a Pavlem Jiříkem s Rozinou, prvnější manželkou jeho, splozenými, nařízených stalo se podělení statku jeho Wilda takové; Předně jakož jest někdy
Jan st. Nerhof z Holtrperku dům ten nárožní, v němž jest
nebo Jiřík Wild bydlel, proti studnici jdouc k sv. Jiljí ležící třem dítkám jeho Pavlovi Jiříkovi, Kašparovi Frydrychovi a Marjáně Martě s nadepsanou Rozinou splozeným
společně ve 400 k. m. odkázal a naproti tomu týž Jiřík přes
1200 k. m. peněz svých vlastních na dostavení a opravení
téhož domu jest vynaložil, z těch příčin takoví 400 k. m.
nadepsaným třem sirotkům napřed před dětmi z druhé
manželky náležeti a vydány býti mají. Ostatní pak pře
bíhajíoí suma, zač týž dům prodán jest, i jiný všelijaký
statek po témž Jiříkovi Wildovi zůstalý touž paní Alžbětú
vdovú na rovné díly rozdělen jest - . K rozdělení zůstalo
5618 k. 37 gr. 5 d., na jednoho přišlo po 800 k. m. - .
15. 1616, 31. října. Rukop. č. 2114 f. 211. Kristian
Myslych z Vilimštejna a Dorota z Baumberku k. d. nárožní vedle domu u tří fendrychův od sirotku po Jiříkovi
Wildovi za 92~ k. gr. č.
v
* 1648, 6. dubna. Ru7lOp. č. 2115 j. 1'19. Adam
Zivný llzdař a Dorota m. k. d. od EliáŠe Myslicha z Wilinštejna za 1100 zl. rýn., jakž týž dum sdědil on Eliáš
po Kristianovi Myslychovi, otci svém.

V

třídě Husově.

(V ulici Dominikanské.)
Číslo pop. 23l.
(U B e ne d i c do min e, U tří fen d r y c II u).

1. 1454, 7. února. Rt/kop. č. 2105 f. 10. lvlal'tinus
cultellifaber et Katherina e. domum ad Benedic domine
sitam penes domam Blasii Svině et re1icte olim Rzehorzconis erga Annam, olim Petri Cartús relictam, pro XII
S. gr. Act. fer. V. post Dorothee.
2. 1462,] 1. května. Tamtéž f 161. Martinus gladiatOl' dietus Passer et Dorolhea e. d. ad Benedic dictam
in ter domos Mathie Závorka braseatoris et relicte Rzehorzconis erga Martinum cultellatorem pro XXVIII s. gr. Ac\.
fer. m. post Stanislaum.
3. 1463, 14. července. Tamtéž f. 189. Mathias braseator ct Hedwigis e. d. ad Benedic erga Martinum
gladiatorem pro XXXVI S. gr. Act. fer. V. post Margarethe.
4. 1471, 12. října. Tamtéžf. 309. Blasius Hrnček
et Magdalena e. d. inter domos doleatoris et Johannis
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šlejfíř

circa Mathiam Závorka dictum pro XL VII s. gr.
Ac!. sabbato ante GalIi.

1475. 15. března. Tamtéž f. 352. ]eronimus viet Katherma e. d. circa Brozium sutorem pro XIX
." gr. boem. Ac!. [er. IIlI. post Judica.
7. 1476) 24. dubna. Tarufiž J: 369, l\1atheus anrif~ber et Magdalena e. d. aput Jeronimum vitratorem pro
XL s. gr. boem. Ac!. fer. lIlI. post s. Georgii.
6.

~ralor

8. 1486, 26. čel'\'ence. RullOp. č. 2106 f. 183. Johannes
cultellator
dictus Prus et Anna e . d . lil
. t er d omos
P
t ," '1'
.
e II do Jator~s et Dorothee Kyselnice aput Matheum aurifabrnm pro XLII 1//2 s. .gr• pr . Acl . fer . 1111 . pos tJ aeo b'I ap
" 9. 1487, 23. cervna. Tamtéž f 203. KateHna šer:
mlrka eDllt prn se, Margaretha, Iiiia sua. e. d. aput Johann.cm Prus cullellalorcm pro XLII I/~ s. gr. pl'. Act.
Hl VIg. Joh. B.
. ,. 10,149'2, li. září Ru7wp. Č. 2101 f. 21. Johannes
Stnehrny ab ave et Dorolhea e. d. a Katherina šermířka
pro L s. gr. pr. Act. fer. lIlI. post Egidii.
11 .. ,14 9B, 22. cervna. Ta1Jltež f 41. Mathias orl lellator KocI k dlelUS et Dorothea e. d. a Johanne Střicbrný
pro LV s. gr. pl'. Act. sabbato antc Joh. B.
1:2. 1~05) 24. k\'ětna 7:7j,dzž J 268. :\latheu~ aUllfaber e: d mlel' domo, PellI dohatons ct J ohannis Ceci
a Matlna cultellatore rl icto Kočík pro LVII 1/ k
2
• gr. pr.
Act. sabhato ante Urbani.
. 13. 1505, 7. října. Tamtéž J. 2'12. Anlhon sartor
dlctus Zych el Anna e. d. a Matheo aurifabro pro LI I h
s:, gr. pro Act. fer. III. post Francisci. (R. 150tl splácí
JIZ Anna vdova.)
14 .. 1609, 23. října. Rt/1IOp. č. 2108 f. 44. Jacobus
,ulalor dIetu s Kouba et Anna e. d. a Johanne, dieto Matcs,
frcmfice et Anna, conlhorali ciu" pro LX S. gr. pl'. Acl.
dIC Sevenm.
15. 1519, 10. srpna. RuflOp. č. 2109 (. 3.5. Kouba

zedza.

'

17.
18.

1537. -- Rt/kop. 2111 J. 189. Jiříka vctešníka.
lií6~, 13. ledna. Rt/llOp. č. 2142f.FFll. My

p\~rg.ml§tr : rada St.
l1lI~1J polozen kšaft -

11. Pr. známo činÍlne - že jest před
někdy Jiríka Cibulky, souseda
n~seho :;-- v la:o slova: Jiřík Cibulka, soused St. M. Pr.,
~cIllJI lma~t ,'e ctvrtek po sv. Františku 1. LXIII. Oznámil,
ze
vnučce své AlZbětě XL k maMar I e,
~
t / v odkaZUje e: ,vnucce .s~:e, X lL m. -- A takovou SUll1U n1ají sobě
vZIlI na dome. - Tomu na svědomí - ve čtvrtek v ochtáb
sv. Tří králuov 1. LXHlI.
19; 1569, 10. října. Rt/1lOp. č. 2118
235 Bartoloměj Smid krajčí a Alžběta m. j. činí smi;uvu ~an7cl.
skou .. i\lžbcla dává manželi svému S\'Llj dŮm. Acl. postridie
DIOJllSll.
2(~. 1576, 17. května. Tam/eJ f 435. Jan Pryamzon
a Alzbeta k. d. ?d Bartoloměje Smida a AlZběty m. j.
za 157 1/2 k. gr. C. Act. fer. V. post Sophiae. (R. 1582
splácí vdova AlZbeta a l. 1584 JeJÍ manzel Bened,kt šukelt.)
V

,.

••

r.
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21. l588, 23. li~topadu. Rul1OP. č. 2112 f. 301.
Šebestian SlelIllc tkal1,lckář a Veronika k. d. u tří fendrvCÍlU~V od Benedikta Sukella a Elišky m. j. za 3571 / 2 k.
gr. co. Act. dle Clementis.
. .22. 1698, 19. čcrvn:. Rukop. č. 2113 (. 103. Anna,
vdo,a
Pesounovi k . d . u tl"rl fen d ryc JlUo \T
"--; po .Pantaleonovl
-;;
.
od Sebe,tlana Slemce za 500 k. gr. c.
23. 1605, 18. listopadu. Paměti Milmldše Dačic
f,llto z Heslova I vstr. 211, V pátek po památce sv. 1\1ar~na r:;o 24: hodme celého horologie v No\'. M. Pr. na
Slroke
, -' UhCI u Cukrářů stala se věc hrozná . J
e d
en Ii
I a d'
y
rr~zsky syne.k, zou~alý a marnotratný, dobrých rodieu,
jmenem, Martl,n od trí myslivcuov v St. nI. Pr., davše se
:.,naYŠtevovaJll. Lldmrly, dcery nebo J'vrartina cukráře. a VorSl?, m,atky Její, v~ovy" do nade~saného domu jich, jako
b) louz dceru chlel Jmltl k manzelství, k němuž se uctivě
Chovaly. On pak lotra, přišedše tam nadepsaného dne
k?yz, Voršila, '~vatka, ještě na krámě svém seděla dcer;
ocekavaJe, a taz dcera vcn z domu pro něco odešla hned
ten n~šlechetník Kateřinu děvečku, čeledína jich, m~lykou

5
1473',19 .. července. Tamtéž f. 335. Brož sutol'
e. d. . adl' Benedlc CIrca Blasium Hrnček pro XX s. gr.
b oemlCa lUm. Ac!. fer. II. ante Magdalene.

vete6llík • zm~nil ?ům za dum Jiříka vctcšník'a a J:vragdaleny
m. j. [\r lZ. dum C. p. ] 31 zde výše str. 64 č. 10.] Nadej',Jajdalcna UJ,stIla na tomto domu svém sirotkům
ClhulKy 20 k. gT. č. Acl. fcr. lIlI. ante Tiburcii
(R. 1648 ,·zdává se tohoto nároku Jan Cibulka.)
.
I?: 1019. - Tallltež (. 34. l\íandalena, někdy Vn;l;va CIbulky vetešníka a nyn( jíž Jiříka, též vetešníka. man~

G.

hrozne zamoJ~d:}Vall !l.n~d pa~í.: d.ccl'i Lidmile, jenz se :-:ase

do domu vnetlla, UClIlIl tohkéz. Máti na

krámě

jsoucí

a ~lel~~oha se dcery dockati, s hněvem domu pospíšila
a Jakz do domu vešla, hned jest také od toho zrádce zamo~·dovina. A Oll pohravše v témž domě) co nlil se vidělo.
prec se dal. Sousedé, nevida z loho domu zádného jak~
a dUOHl ten že zavi'eni zustává, otevříti
a tu ty
zamordované našli ruzno leŽÍCÍ, a žalostivě

pohl'beny jsou.
v';'. 1627, 1]. června. Rt/flOp. 2114 f. 360. Zmocnena Jest l\íark)'ta Ruliarlol'á vedle vejpověcli pánův dom
u,. t!í fen?rychu po Anně, na onen čas Pantalionce a POlO~
\ Il1fn:;~ \\ achtenbruka mallžeIce~ vlastní sestře její zuslalého.

" 1627, 3. srpna. Tamtéž I 362. Mikuláš Barcziza .a Anna k. d. u }řech fendrychu od l\farkyty Ruli·
arlovy za 500 k. gr. C.

I

pop. 230 b.
1. 1,471, 15. června. Rufwp. č. 2119 I Pll. Ve
jméno oozIe amen. Já Katei:in<1; vdova po nebozc! Úeho~ovi :lozi~h, měštěn~nu St. 11. Pr. zuostalá, vyznávám DC
ze ~cl;o1r z. dopuštčnie božieho oc takže duom muoj.,
v nemz byd.lm, a podle toho táké i s tiem všeckercn
sta~ek muoJ -:- lohoto kšaflu mocí - odkazuji poctivému
Jmezl Jak~t)o\'l, kapl~n~ královy milosti - , lak však aby
z toho \) dMI ,-:- kneZl PetrOVI, faráh v Ziželicích II k.
a mIstru Matejovi školniemu y Klatovách II k gl' C A t
clie Viti.
. . . C.
V

,2'. }471, 27. listopadu. RullOp. č. 2105 f. 311. Johannes sleJflr et Dorothea e. d. in s. Egidii parochia inter
domos J ohannis Kok)'s1 el Blasii Hrnček dicti circa sao
cerclotem J acobum, s. Nicolai plebanum pro XVIII s .
Act. fer. IlII. post Katherine.
'
. gI.
3. 1477, 12. čcrvna. Tamtéž (. 388. Johannes
Kyapil šlajféř resignavit domum suam' Jacobo, nato suo
canSSlmo. et Dorothee, uxori eius. Act. fer V in octa\'o
Corp. Chl'.
.. 4. 1484, 31. srpna. Ru1wp. č. 2106 I 141. Dorothea,
flha Kousl.wms cultelllfabn, e. d. inter domos Johannis
Kokysl cullellrfabn et Matllei aurifabri aput VVenceslaum
sutore.m 1 de Parva parte, et Dorotheam, conthoralem cius;
pro XII /2 S. gr. pl'. Acl. fer. III. ante Egidii.
5.. 1\485, 25. října. Tamtéž J. 166. Jana, relicta
Johannrs Sk oda e. d. erga Dorotheam , flliam Kouskonis 1
84
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et Mathiam cultellatorem, virum eius, pro X111/ 2 s. gr. pr.
Act die Crispini.
.
. 6. 1495. - Rukop. č. 2107 I 75. Jana Kyselmce
et Johannes cultellator, maritus ipsius.
.
7 1496. 20. října. Tamtéž f. 115. Johannes, ohm
. saponiste
.
l'
domos
Laurencii
filius, et K
at lenna
e: d "r inter
~~
1
Duchconis pellificis dieti Kapalín et i\Iatllle Koclk,culte.l a toris erga Johannem cultellatorem diclum Kyselmk et Janam, conthoralem eius, pro xun s. gr. pr. Act. fer. V.
anle XI m. virg.
118 J
8. 1513, 6. dubna. Rttlwp. č. 2108
a?
Balík a Jakub Trubka, konšelé, j~úce vysl~m k Nl:;~~
někdy Jana Lauryna manželce, k zádostJ JeJle, kteraz.
l'i'ieta oznámila jest vuoli svú konečnú, že do,:"ek . sy.UOj,
;' se j'l' dostal po nadepsaném J anOVl, manzelu
k ter)z
II j ejlem,
'
.'
vzdává Markétě Vlkové z Nov. M. Pr., pne~e
,~,e,
s túto znamenitú přímienkú, aby ?r:~ Marketa j: ~~e:u
o atrovala stravú a oděvem RZ do jeJ1e smrh. A jes 1 ze
b~ ona Markéta prve nežli N~eta Ul~i'ela; tehda ona lY!arkéta ten domek dává Kateřine, dcen sve, a ~na Katerma
tak aby se zachovala a túz Nietn aby smrtl d,ochovala
a ji opatrovala. Stalo se v slred~" po sv. ~!llbro~:.
9. 1513. 6. dubna. Tallltez. Mlkulas ~?var a, Dorota k d. me~i domy Kouby vetešníka a Konenka s~vce
ležící od Markéty Vlkové za XVl/e k. gr. pl' Act. v stredu

f

..

Č.

p. 230b.
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cím, že ten díl dává Wolfovi fiašnýři, bratru svému. Act.
.?
fer. V. post Trans!. s. Wenc.
17. 1574, 26. července. Rukop. c. 212: f. .10~.
t
tl' Annv Bartoloměje Prokhejta
fl vkmhare
~v
J a I(oz Jes po smr
'elky mezi týmž Bartolomějem a Wolfem asnyrem,
manz
'. tV ' AnI!)'",
'
o '<tatek
po ní
Anně pozuostalý
bratrem do cene
-'
. ' ,T
~V
od or vznikl. však o to jsú se porovnalI, takze \~.olffiasnyr
za Pvšeckn spravedlnost postoupil jest ~~rtoIOmejOVl d?mu
a • Bartle krajclho obostranne lemezI. d amy- Petr a Rio-p~·
b~.La.
Žícího. Act. postridie Jacobl ap.
•
"
18. 1582,25. června. Rukop~ c. 2112/129., Bartol~
měj Prokhejt knihař vzdal dům svuj SablOe, manzelce sve.
. ??
Act. postridie Jounnis PaulI.
V'

.I..

"

)

v

19. 1583, 29. června. Ruhop. c: ~~!.O f. 16. Sv~
a po Bartoloměj' ovi Prokhejtovi kmehan vdova, pn·
')1ll ,
1
k' b vznal a se, že j. est dlužna 50 k. gr... , c. " za <upec e dz OZl
Leovi Strolincovi z Normberka, uJlsfuJIC sumu na omu
'"
svém, v němž bydlí. Act. fer. lIlI. p~st Joan. B.
20. 1 ó98, 20. května. Rttk,op, c. 21l!, f· 99. Matl,:s
' kamení drahého rezac, a Katenna k. d. pn
K ra t z, CIS.
I 'h'
S
domu svém u zlatého jablka od Jana Aleta (m are a abiny m. j. za 195 k. gr. č.
~ ~,
,
.
21. 1602. - RullOp, Č. 1064 f. 21. (::;ve~onll vmeZl
Matesem Kratzem a Jiříkem Wildem) Ad~m pejk;,r, stan:
V'd
vdVOj. Byli jsme pospolu v stare rychte a Zmlj
snle r, sveeclo ' kranátích že žádnej granátů kupovati ne·
nI
1
Jsme
s
'''".. C
r't
po sv. Ambroži.
• . •
1 T"! P .
smíme. Tehdy Jiřík Wild zacal ml~v~tJ:. o. vy ne\l e,
10. 1531, 3. srpna. RlIhop. c. 211:.( . jH'v. o
roč jsou ta privilegia zjednaná? Clsan JSou jednou kraláček kovář k. d. mezi domy Kouby vetesmka a K,0Tlnka
I' ál'
I adeni a aby takoví kradení granátové mohli tudy
Ševce od Mikuláše Aničky kováře za XLV ,k, gr;v c. Act.
n. 1. po '1' v"'t' (U ta slova vypovídal i zlatník Abraham
na
jevo
pnJ1l. ,
, I 'k
fer. V. die lmenl. 5. Steph. (R. 1534 spláCl Polacek a r.
Morsell.) _ Zachariáš Glockinger, cís. komorm z atn; :
1 ó3ó již Valcnta Pilát.)
.
.?
n
n
Toliko to jsem slyšel od Ma.;tina., Lochne~a, , d"orske,h~
'''ll. 1528 3. února. Ruhop. c. ~110 f. 241. Ma ."
'e J' est mi pravil pn prrtomnostl ClS. zlatn. Ika
h an dl Ire,
z
v
J'''k VY'ld
žclské vzdání st~tld" Valenty Piláta ševce a Uršuly m. J.
onvl'
a rn
H ercoga z Pay nu , kterak bl'
, jednoho casu
'd
'1v
Act. fer. II. post Purif.
•
n
s jedním štejnšnejdrem v staré rychte se '; 1, na vllle,
12. 1533, 10 května. Rukop; C. 2111
Jav
v tom se ledajakés řeči dály strany kupov.am a prodáTapal a MarIa k. d. od Valenty Pllata za XXXí k. gr. c.
'í
nátův K tomuže jest měl \Vlld mluvlli: Co o tom
van g r a .
.
• • 'b <'
1 r dení
·~\ct. sabbato posl Stanislaum..
_
v
nevíte O1'oc jsou ta privilegia vyjednana, jci y cl po,.a "
13 1535 12. dubna. Ta11ltéz f. 100. Václav Has·
·t'· . kteréz j'sou J. Mti Cé pokradem, provedem by tl
grana 1.
1 d li ' .,
nvŤ a .Arnošt. o'tec jeho, k. d. od Jana Japala za XXXlIII1/2
mohli. Na to sern se Ivíartina Lochnera zepta} z ~. ~ jes~
gr Č. Act. fer. ·II. post Reliquiam.
t. reči od samého \Vilda slyšel, a on odpovědel,. ze ano.
. i4: 1537. 15. září. Rt/kop. č. 2111 I 189., Hanuš
1
22. 1603, 17. září. Rtf/lOl'. Č. 21/3 f. 302. Ann a
Pebm a Elena 'k. d. od Václava fi.afinéře za XLV k. gr.
7
a po Pantaleonovi Pešonovl vdova, k. d. me,l
,
P
esonov ,
. '
1 t'h iablka
Č. Act sab bato post Exalt. s crUC1S.
.
, "
.'
a Matesa Kratce u z a e o )
s\'ym
II ťr f_ fcndnchuv
..
1"
1544. - Ru/wp. č. 2117 j. 40. Lll1hart fl.asner.
k. gr. č. od téhož Matesa Kratze.
. ,
1~: 1573, 5. března. Ru/wl'. č. 2118 J. 333., All1~a za 500
23 1603 24. října. Tamtéž}: 302. VOjtech Lys~n
knihařka, iinuk flašnýi'ka, jako? má díl. po .:\lene fi~sv
Pešonky u tří fendrychuv
svec
a 'A nna k'. d . vedle Annv
J
nýřce matce své, v doml) mezi don;~ Mlkulase S~10li~~
za óOO lL gr. č. od též Anny Pešonky.
lliírož:1Ílll a Bartoloměje Smída kra]Clho obostranne leZlV·

h'

v

'<;'

t,48.

T

k"

I
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XXVIII.
V rozcestí mezi uličkou Ja!ovcozlOu a ulicí
Svatojilskou.
Číslo pop. 234.

(U pelikána.)

*1. 1431 31. ledna. Rulwp. č. 2099 I 347. Jo:
hannes de Modtibus publicavit iu~ Margarelh~, conth0.rah
sue, super d o mo Hanussii Neumelster ad pelllcanum dlcta

in bivio p. s. E< gl'd'mm transeundo situata. Ad. fer.
ante Purif.

ml.

*2. 1431, 5. září. Rukop. č. 992 f . .133. lyly pur~
mistr a konšelé Velikého M. Pr. oznamuj cm tremto z::
isem obecně přede všemi, že v té při a rÓZ!l1CI, . kteraz
rest byla mezi Machnú sirotkem, dcerú Kuncova PIlc zl~t
níka a Janem, manzelem jejím, z jedné a mezI o"atr~ym
Micl:alem zlatníkem, měštěnínem svrchu psaného m~~~~
Pražského poručníkem té jisté Machny od Kunce ; ~
zjednanéh~, jakoZto list kšeftnÍ světlejie okazuje, z dru,'c

strany připoviedající tál. Machna s mužem svým napřed
psaným ke všemu statku movitému i nemovitémn Hanušovu zlatníkovu, l'i'evmeistr rečenému, kterýž jesti po sobě,
když jest utekl z našeho města na potupu pravd svatých,
zde tl městě, nebo kromě města pražského pOZilostavi!,
jsa poručníkem vedle Michala zlatníka, bratra svého, jiz
jmenované Machny, zjednáním a zpuosobením od Kunce
Pilc svrclmpsaného. Pravieci táž Machna s mužem svým,
ze by nebyla odbyta od poručníkuov svých napředpsaných
z statkn otce svého, kterýž jesti jim poručil a jeho svěřil,
jakož toho hodným svědomím před námi jesti dovedla.
V kterýžto statek téhož Hanuše Nevmeistra, poručníka
a ujce svého, a zvláště v duom, kterýz leží na rozcestí
i dúce k sv. Jiljí, ježto slove duom Mikertlóv, byla jesti
vsttlpila s vědomím obce, jakožto sirotek zde v tomlo mě
stě osiřelý a od poručníkóv, jakož shledáváme zapomenutý.
Kteréhozto domu byla jesti s mater; a s otcimem svým
v držení, náklady nemalé tyto časy nebezpečné na ten
duom a z toho domu učinivše, jakož toho také hodným
svědomím jsú dovedli. 1 slyševše z obú stranú žaloby a
odpory, kšefty, hodná svědomie dobrých a zachovalých
lidí z strany i\Tachny, sirotka svrchupsaného, tudiež také
majíce P. B. před očima, pilně a bedlivě to danie ;'c1iehalova zlatníka, kteréž má od obce našie k slatku Hanuše
Nevmeistra již jlncnovaného rozváiÍvše, ze by obec v Lom
nczavázala ani zavadila prá"a a spravedlnosti sirotka svrchupsaného, :i jakozto nejvyšší poručníci yšech ~irotkuov a
vdov v městě našem jSlíce, spravedlivost a rovnost milu.
jíce, i vyřkli SIlle a ortelem naším dokonalým vypověděli,
vyi'iekáme a vypoviedáme: Aby nadepsaná Machna s Ja.
nern, manzelem svým, dUOU1 svrchupsaného Hanuše N ev~
meistra, poručníka svého, měla za SVliOj statek, týmiz
porucníky jie neOdbytý po smrti Kunce Pilc, otce jejieho,
tak aby jej drželi, jím vládli, jebo požívali aneb s ním
učinili, jakozto s svým vlastním a dědičným zbozím, což
sě jim najpodobnějie bude zdáti a viděti. Ale vinici a jiné
všechny věci, kteréž sú svrchupsaného Hanuše, při M.ichalovi nahořejmenovaném sme znostavili vedle povolenie
obecného. Dále vyřiekajíce a přikazujíce, aby častojmeno
raná Machna s Janem, mužem svým, dědicové ani budúCÍ
jich na svrchupsaného Michala zlatníka, na dědice ani budúcie jeho, C02 sě toho poručenstvie Kuncova Pile dotýče,
nesáhali ani jej kterak sami skrze sě, ani skrze jiné osoby
svěcké ne b duchovnie nařieka1i v casiech budúcích, ale od
všelikého sahánie a naTiekánie přestanúce, jeho věčně
u pokoji nechali. Actum anno ~c XXXlo f. 3. ante Nativ.
M. V.
*3. 1433 - Rukop. Č. 2099 f. 299. Vaněk od
zlaté štiky otázán jsa, co by jemu bylo svědomo v téz
p1'i, odpovčděl jesti a řka: Když sem oyl u Jana Střiebr
ného zlatníka na stravě v tom domě Migertlově i slýchal
,em od něho, kterak by v tom domě seděl jménem Makuše, pastorkyně, a Barbory, mateře jejie, poněvadž Hanuš
Newenmeister, jsa poručníkem jich a statek dobrý pobrav
otce jich i utékl a ušel z města na potupu pravd božích.
Martin Slivka řezník, měštěnín Malostranský, - odpověděl a řka: Když sem byl u Jana Střiebrného zlatníku
v podruzství' v tom domu Mikertlově, mi jest svědomo,
že týl Jan všecky věci a potřeby městské i výjezdy na
pole jesti trpěl a podstupoval z toho domu, až i jesti
sšel na vojně. A také že sč jestí v ten duom uvázal
s vědomím pamkým jménem Makuše, pastorkyně své,
poněvadz Newenmeister, poručník jich, jesti utekl, mčv
dáti té Makuši sto kop a mateři jejie XL k. věna.
Kunc, Šimon, Jakub a Zigmund, zlatníci, otázáni
súce v plné radě ode pánóv konšelóv, co by jim by 10
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svědomo o Pilcovi zlatníku a měl-li jest kteraký statek
aneb byl-li jesti pacholek sluzebný, od Dověděli isú rkríce:
Myf jsme jeho neměli za pacholka, než za mistra a mělf
jesti statek dobrý a potřebu dobrú v svém krámě viece
neZli za sto kop gr. Act. a. XXXJ fer. II. post Joh. B.
Mistr Jan Rokycana a pan Simon od bieleho lva
otázáni jsúce pány konšely v plné radě, co by jim bylo
svědomo o té řeči, kterúž sú mluvili s panem Mich~lem
zlatníkem jménem Makuše sirotka, poĎavadž jesti poruč
níkem otce té); Makuše. Odpověděli jsú řkúce, že když
I sú s ním mluvili o tu jistú Makuši, aby se k ní okázal
a jí pomohl, poĎavadž jest poruč~íkem otce jejíeho. A pan
Michal odpověděl k nim řka: Zel sem já poručníkem
s bratrem svým Hanušem Newennleistrem a oni je8ti,
jakozto starší a o těch všech věcech vie, kterýchž jesti
Pilc odemřel a k sobě je pobral. Nechť k němu list píše
a cožt on sezná a rozkáže, chciť se k tomu rád přičiniti,
bych pak měl svým stalkem odbýti.
Petřík, z Malé Strany měštěnín, vyznal jesli také,
I
kterak nebuoh Jan Střiebrný, kdy,. měl jieti na pole vedle
jiných súseduov, tehdy jeho prosil, jestliže by jeho P. B.
neuchoval, aby ženě jeho a dceři jí byl raden a pomocen,
aby pCi tom domu byli zachováni. Neb o své věci, kteréž
jestí jim pobral Hannus Nevcnmeister, jich porucník, nemají sě utéci neZli k tomu domu jeho vedle panské rady,
pOĎavadž jcstí z města nšel.
Jindl'ich K belský a Vaněk Muzik vyznali sú, kterak
Petřík zlatník, bratr Michaluov zlatníkuov a Hanuše Newenmeistra. před nimi pravil jest, že když jesti byl vsazen
do krámu Kuncova Pilc po smrti jeho Hanušem svrchu.
psaným, tu jest nalezl čtyry páry koflíkuov téhož Kunce,
a každý pár stál jest po XIlU kopách neb lép. Pravě drile
před nimi. že jest svědom všeho statku, který jest ostavil
po sobě nadepsaný Kunc Pilc, a že jesti jeho zuostalo
clobře za póldruhého sta k. gr. ncb lépe.
ť' 4
1436, 26. září. Tamtéž f. 431. Caspar
de Merziericz convenit domum dictam ad pellicanum sitam
in parochia s. Egidii erga Johannem de Montibus et
.Margaretham, conthoralem ipsius, de octo s. gr. pense ad
unum integrull1 annum demptis stubella supra coquinam,
testudine retro circa hostium posterius nec non duabus
cameris ligneis supra pallacium anliquu!l1, easdem prefatus
Tohannes pro sua necessitate ct Constantinii, in quibus
manere debet. reservando. Ea condicione inter eos notanter expressa: Si alique collecte, contribnciones et alia
iura civilia meclio tempore occurrerint, hoc Johannes per
se sabire tenetur. A,d campos autem, si exitus il1ins quarte
fuerit, hoc ambo, videlicet Johanne, el Caspar, expedire
équalibus sumptibus tenebuntur. Si vero vigilie in civitate
fuerint, hoc Caspar per se suis propriis impensis tenebitur
ordinare. Eciam quidquid Caspar super emcndacione domus imposuerit bono testimonio vicinorum demonstrato
huiusmodi impcnse per Johannem debent sibi in convencione domus defalcari. Act. fer. lIlI. ante S. \Venc.
*'5. 1438, 13. února. Tallltež
455. Když
jest pře a ruoznice byla mezi Petrem Hřič zlatníkem a
Jírú řečeným Mřeňek o některaké věci a klenoty témuž
Petrovi zlatníku od toho Jíry Mřer'íka vzaté a pobrané,
O kteréžto věci a klenoty Petr svrchupsaný Jírú jest právem nařeld a ortelem panským napomínal - i ubrmané _
vyřkli jsú - takovéto: Aby svrchupsaný Jíra za ty věci
a klenoty pobrané po Petrovi zlatníku svrchupsaném
dal a zaplatil XV k. gr. Č. - Act. fer. V. ante s. Valent.
1. 1448, 2. března. Rulwp. Č. 90 f. 15.9. Nobilis
d. Girsico de Cunsstat alias de Podiebrad e. d. ad pelE.
canum dictam erga Johannem Minczer de Montibus
I

r
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z těch našich vmlC zberúc kleré leto těmi branami' na
Cuthnis et Margaretham, conthoralem ipsim, pro LXXXX
Malé Straně povezem do města našeho, od toho nic plas. gr. Act. sabbato ante Letare.
títi nemáme tak dlúho a dotud, dokudž by od již psaného
2. 1453,10. února. Tamtéž f. 221. Nobilis d. Sbinco
pana Zbyňka zápis ten, kterýž od slavné paměti hále
Zajiec de Hazmburg e. d. erga nobilem d. Georgium de
Václava na clo tu na Malé Straně má, splacen nebyl, bez
Cumtat pro C s. gr. Act. die s. Scolastice.
pohoršenie však jemu od nás jiných cel jeho bráně,
3. 1454, 20. Sl pna. Desky zemské vější č. 6 f K
k nimžto bv řádné právo měl starodávné. A protož ten
12. My Ladislav, z božie milosti l:herský, Ceský oc král
již jmenova;'ý duom -jemu panu Zbyňkovi a jeho dědicóm
oc známo činíme tímto listem všem. že urozený Zbyněk
i budúcÍm tiemto listem sami od sebe a od našeho města
Zajiec z Hazenburku, věrný náš miÍý, kúpiv duom sobě,
i od budúcích našich k "ěčnosti svobodíme a svoboden
dědicuom a budúcím svým v městě našem Starém Větším
činíme, jakožto duom panský a svobodný ode všech práv
Pr., kterýž jest někdy sloul u pelikána, ježto leží vedl~
a súduv městských a všelikterakých šosuov, příslušenství
domu Czotrova a proti domu Matyašovu Loudovu mez!
a poplatkuov, kteréž by k našemu městu svrchupsanému
dvěma ulicema. kteréž jdú k sv. Jiljí, z obú ,tranú toho
přislušali aneb přislušeti mohli, kter)'miž by koli jmény
domu, II uroz. 'Jiříka z Kunštatu a z Poděbrad, věrného
mohú nebo tltohly by jmenovány býti, ale aby v též svonašeho milého, prosil nás jest pokorně, abychom jemu
bodě, jakožto jiní domové panští od starodávna v městě
a jeho dědicuom ten duom osvoboditi ráčili. A my znanašem byl a zuostal, na kt~réito svobody a svrchupsaného
menavše jeho věrné služby našie velebnosti učiněné, jsúce
domu vysvobozenie také již castopsanérnu panu Zbyňkovi
nakloněni k prosbám tél;ož Zbyňk~, ten svrchupsanZyduom
a jeho dědicóm i budúcím zápis nejjasnějšieho kniežete
mocí naší královskú v Cechách tJemto hstem k vecnostI
a pána kněze Ladslava, krále a pána našeho najmilostivěj
osvobodili sme a svoboden činíme ode všech súduov, šošieho, vydán jest. A my jej máme a slibejem i naši bu·
suov vojen, ponuocek i od všelikterakých jiných poplatdúcí potom mají vedle v)'svobozenie královy milosti a nakuo; a pomocí městských. A také aby již psaného města
šeho v těch ve všech svobodách, tak jakoz sě svrchu
měšťané aniZlo kdožkolivěk jiný nemohl aniž bude moci
vypisuje, drZeti a zachovati ninie i po všecky časy budúcie.
žádného v tom domu stavovati a hyndrovati, anižto kteA ktož koli lento list měl by nebo mieti Lude s castonich nesnází činiti kterým koli obyčejem. Chtiece tomu,
psaného pana Zbyňka neb jeho dědicuov a budúcích dobni
aby již psaný duom byl prázden a svoboden těch všech
volL ten n1á i mieti bude túž moc i též "šecko právo,
věcí od svrchupsaného města našeho B od
coz' tento list svědčí, jakožto oni sami. Na potvrzenie
rady i všie obce téhož města i tudiež ode všech
i budúcí pamět toho pečeť města našeho větší dali sme
úředníkuov, rychtáře i posluov, všemi věcmi, jakožto duom
i kúzali k tomuto listu pi'ivěsiti dobrovolně. JenŽ jesl dán
panský svobodný, aby do svrchu psaného domu práva neleta oe padesátého pátého ten pondělí po sv. Jiří.
měli vcházeti ani co v něm pósobiti bez vuole již psaného
5. 1469 po 15. srpnu'yRulwp. č. 2105 f. 286. i\ly
Zbyňka neb jeho dědicuov a budúcích. A učinil·li by Ho
Jihe, z buozie milosti král Ceský. markrabie Moravský,
co proti tomuto našemu téhož domu osvobození, chcem,
Lucembursk)' a Slezský vévoda a Lužický markrabie etc.,
aby propadl pokutu třiceti hřiven střiebra čistého; polooznamujem tiemto listem všem, že pro provinění Jana
vici do komory našie královské a polovici svrchupsanému
a Oldřicha Zajícuov z Hazenburga, kterýmž proti nám
Zbyňkovi, dědicóm a budúcím jeho. Také týž Zbyněk,
P,rovinili jsú, že, jsúce poddaní nasi, nám jakozto králi
dědici a budúcí jeho budú 1110ci ten duom svrchupsaný
Českému a pánu svému zprotivili jsú sč. Pro klerúžto včc
prodati, dáti, zastaviti, směniti, najieti a s ním učiniti,
duom jich, kterýž jsú měli na St. M. h. v osadě Svato·
jakožto s svým vlastním dědickým beze všech a všelijilské, jielll jsme odjali, ncb ten duoln i jiné věci jich
'kterakých překážek a nal'iekánie všeíikterakého clověka
podl" práva na nás phšly jsú. I shledavše mnohovčrné
i města svrchupsaného. A klož bude mieti tento list s dobrú
služby urozených Mikuláše z LantStejna, maršálka dvora
vuolí Zbyňka časlopsaného a nebožto dědicuov a budúdch
našeho a I1cj\'yššieh~ písal~e des k zemských) a Pavla z Jenjcho, len má a mieli bude všecka prá;a v. tOl11~O _ hst.u
štejna, věrných našich milých, kteréž nám cinili jsti, činie
polozená, jakožto oni sami. Tomu na svedomle pecet naSI
a potom tiem lépe aby mohli a měli ciniti, s dobrým
královskú jsme přivěsili k tomuto listu. Dán v Prazc
rozmyslem a radú \'č,ných našiech, mocí královshi ten
v úterý před sv. Bartolomějem 1. od nar. s. b. lí54, let
duom svrchupsaný i to pl ávo vysazenie a osvobozenic,
království našich Uherského oe v patnáctém a Ceského
kteréž jmenovaní Zajíci na ten duom mčli jsú, týmž Mikuv prvniem letě. Ad mandatum d. rcgis.
lášovi a Pavlovi dali jsme a ticmto listem dáváme milo·
4. 1455, 28. dubna. RllllOp. č. 993 f. 154. My
stivě ke jn1ění dzženie a požíYĎ.nic bez našíc, budúcích
purrrmistr a rada i všecka obec St. M .. Pr. vyznávállle
naši ech, králuov Ceských, i všech jiných lidí všeliké pře·
tien':'to listem obecně přede všemi, Hoz jej uúie neb
kážky. Dávajíc jiem plnú moc i právo, aby oni ten duom
cttice uslyšie, tak jakoz urozen)' pán pa" Zbyněk Zajiee
mohli proda1i, dáti) směniti neb zastaviti i s ttem domem
z Hazmburga kúpil sobě a zaplatil a dědicóm svým i huuciniti, coz by sě jiem zdálo užitečnějšieho, jako s SVjrn1
dúCÍm duom v městě našem, kterýz jest někdy slul u pelivlastniem dědictviem. TOIl1U na svědon1ie peč:eť naši krrí~
kána, ježto leží vedle domu Čotro\'a a proti domu Matllilovskú ká,ali sme přivčšiti k tomuto listu. Dán y Praze
ášovu Loudovu llleú dvěma ulicoma, kteréž vedú k sv.
po (kdy?) hodu řl'latl,y B. na nebe vzetie 1. - LXIX,
Jiljí z vobú stranú okolo toho domu, II urozeného pána
království našeho léta dvanáctého.
pana Jil'ika z K unštátu ~ z Poděbrad, v ty chvíle správce
6. 1580, 19. února., Rttiwp. č. 343 f 318. J. M.
a hofmistra královstvie Ceského. Protož my napřed psaní
Římský císař a Uherský, Ceský král, rán n!lŠ nejmilostipurgmistr, rada i všecka obec měs\~ sv~chup~aného n~
vější poctivým purkmistru a konšeluom St. M. Pro v zná·
před k žádosti výšpsaného pana Zbynka, ! take proto, ze
most uvozovati rácí, že Jiřík Holub hospod,íř domu pp.
týž pan Zbyněk nám a mčstu našemu a ne!oliko nám, ale
Zajícuov, toho při J. Mti Cé poníženě hledá, aby jemu šenk
také k žádosti a ku prosbě našie i měšfanóm Nového Města,
rakovnického piva v témž dome dopuštěno bejti mohlo.
ale všakž měšťanóm Nového Města toliko do své vuole,
I vzhlědnúce J. M. C. na ponížené pl-ímluvy, kteréž s k J.
z svého cla jest odpustil z vinic našich, které!' z voné
Mti od pp. Zajícuov za téhož Jil'íka dály, protož J. III. C.
strany mostu od Malé Strany máme, tak ze cožkoli vína
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tímto dekretem

rr:il,?stivě porouče,ti ráčí, .aby. se k lomu pilným jednáním

pnc!Il1l1, aby dotcenému supl1kantu takOvá piva rakovnicl,á
šenkovati dopříno a dopuštěno biti mohlo. Na tom oni
J. Mti Cé milo~tivou vuoli naplní. Decretum per imper.
I11a1est. III consll1o Pragae 19. Februarii a. LXXX Vratislav z Pernštejna. G. Mehl, vicecancellarius. Kober.
7. 1580, 26. února. Tamtéž. (RepÚka.) Slovutné
a mnohovzáctné poctivostí V. M. p. purkmistře a páni nám
laska.vě přízniví a milí! Ráčili ste nám dnuov pominulých
J. Mll Cé pána, pána nás všech nejmilostivějšího, milostivý
d€kret od Jiříka Holuba ševce Vašim J\lilostem odeslaný
vydati, z jehoZto přečtení jsme vyrozuměli, že ]. 1\1. C.
V. i\1tem milostivě poroučeti ráčí, abyšte se k tomu pilným jednáním pi'-ičini1i, aby dotčenéll1tl Jiříkovi piva rakov-

nického šenkovati dopříno a dopuštěno býti mohlo. Kteréžto milostivé J. Mti Cé poručení my ve vší poddané
poníženosti přijavše, toto za odpověď V, Mtem na žádost
neslušnou jeho Jiříka dáváme: Jest nám to s nemalým
podivením, že on Jiřík, jsa řemesla ševcovského mistrem,
šenkýřem piva rakovnického býti chce II smí je J. M. Cskou
pána pána nás všech nejmilostivější!to o poručení i také
J. :',1. pány pány Zajíce za přímluvu žádati proti svému
svědomí, závazku i povinnosti svý měšťanské a na ujmu
mnohého počtu sousedúv měst těchto PražskÝch v týž
šenk se tříti a o něj se bez studu pokoušeti. J ;áo patrr'rá
věc jest, že přijímaje městské právo toho s nemalou prosbou a přímluvy přátel jeho pří V. Mtech a stolici J. ;\1ti Cé
jest hledal, aby jemu při tomto předním a !tlamím městě
království tohoto zivnosti té, jíž se jest z mladosti poi'ádně učil a vyueil, od V. l\ltí dopdno a práva městského
uděleno bylo, připovídaje, ze se V. Mtmi, jakožto vrchností svou, poslušně i'éditi, spravovati, dobrého obecného
a zvláště s,"ornosti s obyvately města tohoto vyhlédávati
c~!ce a bude a ničchož toho se nedopouštěli, col, by na
Ujmu a ublížení obecného řádu bYlo. Pak nachází-li se to
pri tén1ž Holubovi ševci, čili nen~chází: rukama se Inakati
a z.vláště z toho vyrozuměti muoze) že Oll Jiřík rlolub,
t1laJe o tom dobní
jakou ste práci se pány
.,. .
o lo vésti a jmíti
racIl!, aby na zahubení a zkázu
poctu měšťanuov
měst lěchto Pražských, jakž nákladníkllov hor vinicnejch
takž i nás piva rakovnická ani jaká jiná, pr'ťspolní sem
do měst Pražských uvozována, nadto od obyvateluov a
~ně~tanuov zdejších přijímána a také šenkována nebyla,
)ah takové V. l\H! snešení vuobec vyšlé, vytištěné a vy·
hlášené také J. Mtmi pp .. ouředníky a soudci zemskými
Jest schváleno a potom obzvláštní milostí J. NIti Cé dekrelem zpeeetěným potvrzeno. Tomu všemu Jiřík Holuh
na odpor se postaví, tud)' jak sám.tak jiným, sobě podobným, luimo všecku sprayedlnost cestu k nCl:ádu a nočnÍrnu

sedání při témž šeD ku, též k zrušení svornosti a
jednoty neslušně a povázlivě otvírajíc. Ježto
sou se
tak kdy prve co toho podobného na odpor vrchnosti se
z měšťanuov stavějíc a nařízení jich proti povinnosti mě
Manské a přípovědi své vzdornou protimyslností protrhu.
jíce dopouštěli, trestání skutečného jsou nemíjeli.Což my k uvážení V. Mtem poroučíme a poněvadz
pak J. M. C. nás při snešení V. Mtí společném všech tří
měst Pražsk)ich i také na onen čas milostivém dekretu
J. Mti arciknížete Ferdinanda zuostaviti ráčil, protoz jsme
ku P. B. a k V. J\Item duověrné naděje, že nad týmž
s~raved1jvýln a utvrzenýul snešením i dekretem

J.

I\Iti Cé,

mc méně i nad námi otcovskou ruku drZeti a jemu jiří.
kovi ševci i jeho ženě, kteříž J. ll-Hi Cé i také městu tomuto k skrovné platnosti jsou a zákup u svého nemají, lako-
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vého šenku, zvláště v domu panském. kdež právo pro
přetrbování neřáduov vcházeti nesmí,' nikoli dopcuštěti
nerácíte. ::\)ibd za to V. NItí se vší uctivo, tí snaíně prosíme, že k J. :Mti Cé pánu pánu nás všech nejmilosLivěj.
šímu za nás, kteříž všeliké povinnosti J. Mti Cé i V. Mtem
vzdycky volně ciníme, aby tak lecjací lidé málo anebo
nic platní YÍce nás vobmyslným, nespravedlivým předse
vzetím neztěZovali, přimluviti ráčíte. A my se toho V. "Hem
vždycky volnými sluzbami odměňovati a odsluhovati chceme.
V tom se V. Mtem k ochranné ruce poručena činíme.
Datum v pátek po sv. Matěji ap. 1. LXXX. V. J\ftem ve
všem povolní nákladníci piv vaření v St. M. Pro
8. 1616, 26. října. RlIkop. č. 324 f. 497. Službu
svou vzkazuji slovutný pane a příteli můj milej. Oznamuji
vám, ze sem léta pominulého ] 615 v pondelí po sv. Martinu uroz. pánu p. Janovi Zbyňkovi Zajícovi z Hazmburku.
J. Mti Cé radě, presidentu nad apelacími pa hradě Praž:
ském a nejv. a dědičném šenku království Ceského, listem
od ,úřad~ desk zemských věděti dal, že dědictví pá.ně,
tollzto dum v městě Starém Větším PraZs~ém, kterýž jest
sloul u pelikána, ježto leZí vedle domu Cotrova a Droti
domu Matiášovu Loudovu mezi dvěma ulice ma, kteříi jdú
k sv. Jiljí z vobú stranu who domu, se vším a všelijakým
k domu pHslušenstvím podle zvodu na to uciněného a
práva až k odhadu dovedeného uroz. vladyce p. Zikmulldovi Belvicovi z Nostvic na Bákovidch a Střemách jsem
odhá~ati měL Kter}rmžto EstLull jest někdy urez. paní paní

Polexl!1a z Hazmburku, rozená z Minkovic, manželka téhož
p. Jana Zbyňka z H. jisté příčiny, proč téhož domu a dě
dictví svého jemu p. Zikmundovi Belvicovi z Nostvic od·
hadovati dáti povinna není, k úřadu mému ke dskám
zemským položila a jeho p. Zikmunda Belvíce vedle vyměření zřízení zemského do soudu nejv. purkrabství Pražského ke dvěma nedělům obeslala. Však di'íve nežli ta pi'c
své skončení vzala, týž p. Jan Zbl'ňek Zajíc z H., tolikéž
i ona paní Polexina z Hazmbl1rku, rozená z Minkvic obapol ně prostředkem časné smrti z tohoto světa jso~ vykroCili a mezi tím jest již dotcený p. Zikmund Delvic z N.
všeho práva svého až k. odhadu dovedeného uroz. vladyce
p. Frydrychovi Smolíkovi z Slavie na Mokropsích a Vonoldasích a zase týž p. Frydrych Smolík uroz. p. Pavlovi
~1icl1l1ovi z Yacinova, J. Mti Cé radě a sekl-dMi království
C';.ského, juxtou dskami zemskými posloupil, tak jakž
téz postoupení práva ve dekách zemských plněji svedčí
a to vše v ~obě šíl:eji obsahujíc zaVlnl.
I zádal jest mne týz p. Pavel Michna, abych jemu
takové dědictví dle povinnosti mé odhádal. 1 poněvadž
táž věc po jH dovedeném právě na samé execuci lohko
pozihtává ~ kdohl' se statkn často dotčeného p. Jana
Zbyňh:a ZaJíce z II ujíti měl~ až posavad 7.ádný se ne~
nachází, a tak komu

bych nyní vedle vyměi:ení zřízení

z';.mské!,o listem zase od úřadu věděti dáti mohl, mně
vedome není) proLož vám oznamuji, ze j"i. na témz dě
dictví a v témž dOl11U y pondělí po památce sv, Šimona
a Judy
příští sc najíti dám a vás k tomu obsílám.
že se na
de-n ráno s vejclJodem slunce do již dotce~
ného domu (ac se chcete pokuty zřízením zemským vynajíti dáti a takového odhadu přítomni
zernSk)Tch na hradě Pražském ~v středu

po sv. Voršile 1. 1616. Humprecht sl. Černín z Chuděnic
místo komorník království Ceského.
'
9. 1616, 31. října" Desky zemské větší č. 13!!, f G.
27. V pondělí po sv. Sím, a Judovi Humprecltt Cernín
z Chudčnic, místo komorník království Českého odhádal dědictví někdy Jana Zbyňka Zaiíce z H. - totižto
dum II pelikána - podle zvodu na to učiněn)'ch. Stalo
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Hídě

HusovI;, -

se toto odhádání ku pravému právu dědickén,'u Pavlovi
,
Michnovi z Vacinova - v sumě 2566 k. gr. c.
10 1617, 2. května. Tamtéž,f. L 29. V ou~ery
"
ev Filipu a Jakubu Humprecht Cernín DC - odha~al
po
do~u _ kterýž jest slul u pelikána, - ,to vse,
což po předešlém odhadu 1. 1616 tu neodhad:neho v pozustalo. Stalo se toto odhádání ku pravémvu prav~ dedlckému Pavlovi Michnovi z Vacinova v sume hlavnI 88 k.
gr. č.

dá

V Husozli

XXVllJ. V třídě Husově. -

C. p. 235a,

třídě.

(V ulici DOlllil~ikánské.)
Číslo pop. 235a.

1 1444, 16. července. Rulwp. č. 2099. f· 497.
Gallu; Czotronis fassus est, se debitorie obhgan lil octo
s. Petro, dictus Carthús, pellifici, pro. cmgulo argenteo
sibi per prefatu11l Petrum ad obligandum lil Judeos mutua~~t
uam quidem pecunie summam Gallus deputat .et pros?n 1
~idem Petro in et super domo, sua ci~ca s. Egldmm s1tua~a
inter domos Kublowczonis et Johan11ls a~ pelhc~num. SIC
videlícet, quandocunque dicta dom~s vendlta fuen~, ex tu~c
primum et ante omnes alios credltores hlllusmod; pecu11le
summam Petrus consequi debet. Act [er. \. ante s.
Marie Magd.
.
D
tl
2. 1459, 10. dubna. Rukop. č. 2105 j. 99. oro.,ea
relicta emit pro se, Hynkone, nato .suo, .. domum sltam
inter domos nobilis d. Sbinconis dlCtI Zapec de Ha.'mburg ex una et relicte Blasii parte ex altera erga Galium
Czotr pro LXV s. gr. pro Ac\. fer, III. post Rehqlllarum.
3. 1459, 10. dubna. Tamtéž f. 100. Johannes de
Miličín et Ursula e. d. erga Dorothea rehctam pro C S.
gr pr Act. fer. III. post Reliquiarum.
. 4: 1464, 18. června. Tamtéž f. 209. D. Joh_~n.nes,
supremus iudex curie regalís per Bohemlam, et d. Ul1lCUS,
fratres de Hazmburg ct de Kosti emerunt d. ohm Czotroní, dictam pen es cimiterium s, Egidii erg~ Johannem
Tipam ct Ursulam, conthoralem eius, pro CX s. gr. pr.
Act. [er. II. post Viti.
Odtud až do r. 1607 spojeno s předešlým domem.
Číslo pop. 235b.
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Tamtéž f. 218. Wenceslaus
1). 1487. 9. ledna,
Habra pellife~ et Ursula e, d. penes domum Johannis
Zamberský auricusoris et domum Šotrovský dictam erga
Mathiam mercatorem pro L s. gr. Act. fer. lIlI. post
Epiph.
6. 1498, 20. srpna. Ru7wp. Č. 2107 f. 150. Vít
z Kladrub culteHator e, d. erga \Yenceslaum dlclum Habra
pro LXIII s. gr. Ac\. fer, II. ante Bar:holom.
~
7. 15io, 16. října. (1) Ru7wp. c. 2108 f. 6/. Johannes cultellator dict~1S Horčice et Magdalena e. d. peohannis Zamberský ex una et dd. de Hazmnes d omum J
_',
LXVIIi{
burk parte ex altera sitam a VIto cuhel~a:ore pro
2
s gr pl' Ac\. fer. lIII. post (1) DlOI11S11.
'1513, 4. června. Rukop. č' 94. II f·v. 206 . Jan
nozieř řečený Horčice seznal se, z':,. Jest pn]al vedl,e
smluy svatebních X k. gr. č. po Katenně, manzelc~ sv.~,
od Václava. otce též Kateřiny. Ac\. sabbato ante BOJllf~cl1.
9. 1522.
Rulwp. č. 2109 f. 158. HOTClce

. 8.

v

nožieře.

10.
hladký.

1532.

Rukop. Č. 2111 f. 35.

Z zadu
4 M

15i9du~f~dte~:~,a'a R~~~~P1f;t;/:7
C:r~l~ors:~~~
I
A t f
III

Vl dllJ'
ne {y ana a
manželka, vzdává duom svuoj -

v

manze u.

c.

er.

.

post Joh. B.
"
i9 J
H .,v k
J 2. J 554, 7. srpna. Tamtéz f. 3 . an ~I.~~:
v'š 'I k' d vedle domu páně Zajícovým a kraJcuky
1<OZl
I1l' . .
V
" . A t
vdovy od Matěje Cernohorského za 125 k. gr. c.
c .
fer. III. post Transfig. d.
.v
13. 1558, 17. října. Tamtez f. 421> Azman ~~rka
a Anna k. d. vedle Zygový od Jana Halacka za Ion k.
gr č Ad postridie Galli,
]564, 17. února. Ru/lOl" č. 2118 f: 67. Ja~
Asman, jinak Kurka, přiznal se, že duo.r;' svuoJ, ~ n,e~"
b dlí a který leií při krchovu sv. )lIJI, .od s.ta1oda\na
Z~duhladikovský řečený, odevzdal VSebesbanovl U:ll:OVl,
na tel'l~...
ča' v měste Kadam bydleJiclmu,
'
b ra t ru svemu,
též Anně m. j. Act. postndle Juhane.
1;; 1565 Ó. lÍnora. Tal!ltéž t. 95. Pavel Ja~da
a Regi~a k, d.' mezi domem p. Zajíce ,8 zádušní~ ?d ~e"
bestiana Uhra z Kadaně za 165 k. g, c. Act. pndle 0rolbeae. (R. 1567 splácí Regina, někdy Pavla Jandy
a již nyní Hanuše Que manželka.) v
v
_
16. 1577. 11. října. Ruhop c. 2112 f. 16. Jan Sen
deryn Vlach, ;edník, a Kateřina k. d .. od Hanuše Que
" O I g č. Act. fer. VI. post DlOI1lS11.
za I o {. .
?114 f ?21 Anna
17. 1617, 1. června. Rukop. c. ~~._
'v w ·
'!
po Šimonovi Čáslavským vdova, oznan111.~, .~e po smr;:
své odevzdává d[1ill svuj dědický, ~terejz.y P? .~ano.~l
Šenderynovi a Kateřině, otci a mate~l, rod.lc:ch jeJI, pr,:
šel, mezi domy pp. Zajícuv a zádušl sv. )llJ1 obo:tr:n2;~
ležící Janod
Jíříkovi~ synu svému nezlvet11e~~: s tymzv.
v
, 1 ky'm splozenému. ponevadz Jest Katentlu,
monem C as avs
'.
kd '
d"ti
dceru svou, náležitou a poctivou veJpravou,.
yz s.e v v<V'
v 11- Bart'oloměJ'ovi Nvtyngerovl dostatI mela,
' v ..
d' ~t'
a za manze 'u
o atřila, anobrž od vdání jí v témž don::e JIZ na e~: ~
r';k s manzelem jejím bytu a živnosb v J:ch provozo\ aD!
i jinak opatrení beze všeho ouplatku preje.
Šrejnr
;" 1628, 4. září. Tamtéž /
390., Pave~
sklenář a Alžběta k. d. od Anny Caslavsky vdovy za 100

. 14.

v

1. 1438, 20. prosince. Rukol" č. 90 f 11. WTe~
ceslaus Koblovec et Martha e. d. erga Johannem.' oJpl', quev sita est 111• .parochla
novs ky' pro X s.gr
..
G ll's.
Egidii inter domos Petri dicti Cáslavský pelhfiCls et a 1,
filii '\Ii'enceslai Čeládka. Actum in officio sex dommorum
in vig s Thome.
2 ·. '1439 , 21. května. Tamtéž f. 40. 't Wenceslaus
Koblovec
e. spidromium seu cloacam, que Sl a. es t m Clmiterio ante ecclesiam S. Egidii penes ossatormm v~t doefati \Ii'enceslai erO'a magistrum Johannem Pnbram,
mum pr
bl'
XII O'r pr
tunc temporis rectorem eiusdem ecc eSle,. pro
S. b:
ď
co omni iure, prout sibi ad scolam lpsorum emelant.
'\d fer V. ante Pentecost.
" , . 3 .. 1446, 7. března. Tamtéž f. 130. Blazko braseator
et Mářa e. d. erga \Venceslaum Ku~lowczonem pro XY
. Act fer. II. dominice Invocavlt
s. g14. 1478, 4. dubna. Rulwl" č. 2106 f. 9. Mathias
de Počátek et Susanna e. d. aput PetI:um braseatorem
pro XXX s. gr. pro Act. die s. Ambrosll.

\..A

v

k. gr. m.
* 1634, 13. prosince. Ta1Jltéz~ f. 488 ' Matiáš Albrecht Fechlner a Regina k . d . o d P av 1- S\uJ'nera za
300 k. m.
d
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Číslo pop. 2350.

Číslo pop. 235d.

}. 1438, 1. února. Rttkop. č. 90 f. 13. Simon illuminator de Luna et Ursule e. d. penes domum "Venceslai dicti Kublovec el scolam ecclesie s. Egidii, erga
Petrum pellificem de Czaslavia pro XVIII s. gr. pro Act.
in vig. Purif.
"
2. 1444,7. července. Tamléžf.101.Johanes Sčrba,
nunccius dd. consulum. et Oftm e. d. erga Simonem dictum Šicha pictorem p;o XII s. gr. pr. Ac\. fer. III. post
Procopii.
3.
1447, 14. března. Tamtéž f. 144. Johannes
Ščrba, olim dominorum consulum nunccius, resignavit suam
post mortem domum suam sitam penes scolam S. Egidii
et penes domum Blasii braseatoris Ludmile, nate sue.
Hoc tamen est exemptum, quod idem J ohannes quousgue
vita sibi com es fuerit, polest domum predictam vendere,
alienare, commutare sive facere eum eadem, prout sibi
placuerit. Si vero predicta Lidmila vitam concluderet umbratilem, extunc predicta domus dev~lvi debet ad Ofkam,
matrem ipsius, in patrimonio ipsius Sčrbe in vil1a Přese
čenice dicta. Et hoc post mortem Velikonis, fratris eiusdem Ščrbe - . Ac\. fer. III. dominice Danti,
4. 1454, 2. ledna. Rulwp. č. 2105 f. 7. Martinus
Smažil pellifex et Lidmila e. d. pen:,s scolam et domum
Blasii Chudolaczkonis erga Johannem Sčrba, olim nunccium
dominorum, pro XX s. gr. pr. Act. [er. lIlI. post Novum

(Š k o I a sv. j i I s k á.)

annun1.

5. 1472, 20 června. Rl/kop. č. 2141 f. 106. Quemadmodum Martinus pellifex dictus Smažil veri debiti
XVIII S. gr. tenebatur Lidmile et Maclme de Trzebenicz,
ex tunc iuxta amicabilem concordiam loco i11arum XVIII
5, dare debet vnr S. et has obligat super domo sua penes
scolam S. Egidii situata. Act. sabbato post Viti.
6. 1477, 6. března. Rukol'. č. 2105 f. 383. Johannes Žamberský e. d. aput Martinum pellificem pro L S.
gr. Ac\. fer. V. post Trans!. S. \Venc.
7. 1521, 2. března. Ru/wp. č. 2109 f. 158. Kuna,
vdova Červenkova, k. d. od Markéty, vdovy, někdy dcery
Žamberského. po L k. gr. č. Act. sabbato post Mathie ap,
8. 1522, 22. března. Rt/kop. č. 2142 f. D 19. ([{šaft
Kunky Červenkové.) M.y purgmtstr a. rada města Prahy
známo činíme - kterak Kunka Cervenková vdova, spolusúseda naše, učinila jest Haft v pondělí před sv. Alžbětú
1. XXI. - takže - Anně děvečce, dceři bratra jejího odkázala duom svuoj, v němž bydlí - . Jenz jest dán
v sobotu po sv. Benedictu etc. XXII.
9. 1532, 12. listopadu. Ru/wp. č. 2111 f. 35. Zyg:
mund kraj čí a Dorota k. d. leŽÍcí mezi domy Z Zadu
Hladkého a školy sv. Jilské od Václava Vrbky a Anny
m. j. Act. fer. HI. post Martinum.
10. 1558.
Rukop. č. 2111 f. 421. [Dorota]
Zygová.
ll. 1560, 30. dubna. Rukop. č. 2142 f. DD 16.
(Kšaft Doroty krajčové.) My purgrnistr a rada St. M. Pro
známo činíme - Dorota krajčová, souseda naše - kšaftovala takto: Ve jméno Bratru svému Duch kovi
z Mochova a druhému též také bratru Bartolomějovi Hovorčovskému z Kostelce a dceři Mikulášově Anně, jim ve
spolku, dávám duom - na rovné díly - . A duom jestliže
by na prodaji býti jměl, tehdy aby mimo osadu sv. Jiljí
nebyl prodáván a dráže aby týž duom jim pánóm osadním sv. ]ilským prodáván nebyl, neZ za 100 k. 111. Stalo
se v neděli po sv. Skolastice 1. 1560. Na potvrzení
- v úterý po sv. Marku ev. 1560.
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1. 1444.
Rukop. č. 90 f. 101. Scola ecclesie
Egidii.
2. 1472.
Rukol'. č. 2141 f. 106. Scola.
3. 1525. - Rukop. č. 1047 f. O 8. (Svědomí pro
Václa\'a z Chrudimě o příbuzenstvie Tomáše od Hory.)
Jakub uzdař: Když jest byl Václav z Chrudimě ve škole
u sv. Jiljí, tu když stěhoval nebožtíka Tomáše Kadeřávka
od Hory ke mně od Knechtu, tu sú se naz)'vali přát<;lé býti.
RlI/wp, č. 2111 f. 342. Učedníci
4. 1553. zvolení k stavení školy u sv. Jiljí. (Viz výše díl 1. str.
. 694 č: 12.)
5 1554, 15. Hjna. Rukop. č. 2142 f. B B 16.
(Kšaft Martina Dačického z Vlkanova.) Item lato má vuole
jest, aby žákóm k sv. Jiljí od dri'itele .domu mého u zlatých křížuov dáváno bylo každý pátek Jeden gr. bílý aneb
VII d. bílých a oni žáci mají kazdý pátek na památku
umučení K. P. jazykem českým »Temnosti staly jsú se
po všeliké zemi« "c zpívati. A k tomu Animas fidelium
infra elevacionem eucharistie. A jestli že by toho žáci
nynější i budúcí zanedbali činiti, nemá se jim nic toho
dávati. Item kolo z vosku v prostřed kostela sv. Jiljí kazdý
den, když se mše svatá slúží, aby osvěcováno bylo a když
to shoří, aby jiné konpeno bylo do živnosti Burjana, syna
mého. Kteréhož příčina jest po nebožce matce jeho milé
a mé milé manželky věrné.
v
6. 1572. - Rukop. č. 1(13 f. 163. Sebestian,kantor
školy a kostela sv. Jiljí.
7. 1572, 27. srpna. ~ulwl'. č. 2122 f. 31. Jakož
jest rozepře vznikla mezí Sebestianem Leonidese~. sv.
Jiljí kantorcm, a Lorencem Hdlí o vejtržnost nad Sebestianem provedemí i některá ji~á slova promluvená _ .
i jsou porovnáni, však Lorenc Sebestianovi za škody a
útraty má dáti XXV k. gr, č. Act. die Rufi.
8. 157p, 20. února. Rukop. č. 116S j. 159. (Jindřich Suknička s Annou manželkou.) Jakož jest Jindřich
Suknička ku právu připraviv Annu, manželkn svou, ob·
vinil jí z toho, kterak ona s bakalářem od sv. Jiljí
komoře zavŤína byla. Tu P. B. vzbudil dobré lidi, nemoha.
se na její lotrovské zpuosoby dívati, o tom oznámili a
když právo pro ně posláno bylo, dříve než přišlo, on
bakalář spustil se voknem po fěrtuchu dolův a prve prosil
hokyně, aby mu otevřela. Anna pak jeho prosila, aby se
nespouštěl. Ale on ohlídši se, vidí-li kdo, pi'edse se spustil
a nšel do školy. Prosí za opatření. Proti tomu od Anny
za odpověd dáno, že Jindřich toho za pravé neučiní, aby
se co nenáležitého s bakalářem dopustila, nebo jaký skutek
neřádný puosobila, i aby s ním zavřina byla a on od ní
se spustiti měL Ac\. [er. II. post J ulianae.
9. 1605.
RlIllOp. č. 1288 f. 314. Dělníci stavíCÍ školu sv. Jiljí denně po ortu dostávali.
10. 1606, 23. února. Riegntv Archiv II. str. 436.
In vig. s. Mathaei electus est mag. Paulus Stránský Zapenus in collegam scholae Aegidiensis.
11. 1606, 5. září. Desky zem. větší č. 133 H 26.
Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburku na Bydini, J. Mti Cé rada,
nejv. a dědičný truksas království Ceského, přiznal se:
Jakož' jest někdy Zbyněk Zajíc z H. koupi! sobě dum
kterýž sloul u pelikána - od kteréhožto domu předkové
téhož Jana Zbynka Z. z H. starším úředníkum a kostelníkum záduší sv. Jiljí k témuz kostelu jsou jisté místo
a díl téhoz domu blíž téhož kostela ležící, kdež jsou nyní
tíž osadní školu v nově na náklad svuj vystavěti dali,
z lásky s dobrým oumyslem pro vzdělání a vyučování
S.

r.
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mládeže ke cti a chvále boží i pro památku svou na o~en
čas ode~zdali, podle téhož dotčení osadní téhoz. mlela
a školy nade všecku pamět lidskou jsou v pokoJnem ~r
žení a užívání zustávali, touž školu nynf znovu s vcl?kym
nákladem vystavčti a vyzdvihnouti dali, při kleréz aby
dále na budoucí věcné časy bezpečně zůstavem a ~ane
cháni býti rnohli proto:?'. také i nyní on s\'rchupsany J a~
Zb'-nek ~ Z. z H.,'jakoito dědic týchz předkův svých" týmz
dobrým úmyslem, tolikéz na ~tnátku svou to~u m1osto a
vuli svou dává, toho ph témž pl-edešlém sta~obylem zpusobu
a jim téhol: domu odevzdání a postoupem zee~a ~ z~~pl~~
zustavuje a zanechává a takové místo l na nemz JIZ v ta~
škola v nově vystavená jest, s touž školoou a v~en::
zdmi jim starším úředníkuln a ko/st~lllíku~, zadusl
kostela sv. Jlljí v St. M. I'r. - odeyzdavr" ve dSl.'~, ze lll ské klade a postupuje. Stalo se v sobotu po sv. JIljl. VlZ
i náslcdující.
. . ,
.v.
12. 1614 8. října. Rt/hop. c. 21:J8 f. 136. (Zadost
úředníld',v úřadl~ šestipanského O přenesení platu da ~kal):
sv. Jilské da úřadu mostskéh,o') Slo;,utné a ,mn~hoY~actI1:
" -t'"
pOCl1VO."l
I , . 1\1 P purkmlstre a pal1l radl1l, nam Ltskave
k d o
v,
. , Jó' ol. Y
lVltem dabře pavědamé jest, ktera Y ;vur
pnZll1Vl.
d,l(
'.
I
Branický Y. ~ltcm náldející teď v mála k~l:ka ,caslc 1
z dopuštění božího skrze oheň nenadálý témer, v~.~cken
vy hořel a po trikráte zkázu svou vzal. Za kterouz pr:cmou
aby tak
a
nezůs~ával, v, několik set
k "1 sc
dluhuv mnOZl
pia~e'ny zustávají, ten znamenyittll1 ~á~ladem.
v
nosti z poručení V. Mti stavetl datl Jsme musel!. I ponevadl. velice špalní k témuž dvo}11 V. Mtí d,uchodo,:,é a. ~a
skrovně polí i luk, taleZe téměr na vychovam 8a;n,c t?lIk~
čeládky dvorské sotva staciti mahau, jse nachazl, Jaka,;
minuléí,a roku přes 30 str. pšenice mi,:,o p~třebu domácl
uprodána ncbylo. Caž ani na pla;:ení celedl, am, na ,Jednání potreb da dvora, nadto take na opravo~ám dva; u:
cehaz ještě velice patřebí jest, mnohem ~1éne na ,-ydam
někler:'i paslranní dostačiti nemohl,:>' Kdez pak mnah~m
tíze to přichází, že jsau na on~n ca~ p. Fu.rk~11Strv ~y:m
z téhož dvara Branického, an Jeho zádnynn prevysuJlclml
se neuzívá j k záduší kostela
P'HJ'mvv mimo tezkri, vydáni
,
v
o
1 d'
v'l o
sv, Jjlií a sv. 1Iarlina k skupování satuv c lU y~. ~a.cum
při ča~u vánačním plat\ kter,éhož do v 35 ,k. m. ucmlt~ nai'íditi rácili. Z kteréhozto platu za casle od p. Ja,na. st.
petráčka z Vokounštejna k záduší sv. Martí1la zadrzale,ho
napomínáni bJ'v:ime. I nevědouce kde a odkud lak~vych
e~ěz k záduší sv. Martina zadrzalých k zapravclll obpIl1VS j't'
'lteln~.
ve vší šetrné uctivosti se ntíkáme
1 1 1c H~..L\
,
• a
žádáme, že týz plat k dotčeným ~áduším z téhoz velIce
zpuštěného dvara vycházející svést! a le~ (~sako V. ,Mten:;
žádného v tom vyměi'ení nečjníce~ nýb~z pn ~,~l\ v'v M~l
to zustávati bude)j poněvadž na onen cas ~k .uraau sestlpanskémll skály vá~enné i s }idmi p~ddanY?2! ~odle ko~:
pení téhož dvora JSou nálezely, oa tJ z uv";.zem p. ~,:rL,
mistra a pánův jakým pak koliv zpusobem odnaly avk uradu
úředníkům mostským z nichž by nemalý uZltek do
l"P,
"
b y tYem t ~ p 1a t"m
důchaduv dvorských pricházel, lakze
u
nemalé polehčcní státi se mohlo, pastoupeny, J:ou:. p~o
zpomažení takavému platu i jiným vydáním:, tychz ~zlt~uV
obrahtl a. prenestl
po d any'Cll a sl-al
, , da lHadu mastskéha
.
l"k'
ráčíle. Pakud?: by se loho stát! nemohla
tak ve "
vydání na budoucí časy, takového, p~at.u Ham I budoucl1n
úředníkům odvozovati a dávatI mOzne o)' nebrlo. Protc:.ž
jak bv to časně opatřeno být! mahlo, toha vs;eho
mav
žení V. lVItem padáváme a v ,tom zPT~ven: b):~l zadáme.
S tím se V, !\Ttcm poručené ciníce. UredmcI uradu šestJpanského,
.>-,

•

,

1..

•

I"

v

?ro.

a

;<

Dekretírováno na té žádosti rukou p. kanclíře toto
jest: P. pnrkmistr páni ráčili se n~ t~m snésti: Ja~{~~ ~eost
od úřadu mastu Pražského kazdorocne na zkoupem sat~uv
chudým žáčkum při yánocích ze dvora a. skal ~ram~kycl:.
15 k. m. a druhých 15 k. m. z úřadu .~estlP:nskeho, c~haz
30 k. m.· učiní, vycházelo, I a"by, uradu sesbeansk';.mu,
ktcrýž mnohá yydání má, polehcem se s:~la, tech 10 k.
m. z úl-adu šestipanského snímatJ a do uradu mostského
přenášeti ráčí. AcL 8. Octobris 1G14.
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li'l. 13ó8, 13. ledna. Desky dvorské č. 1. J. 114.
Ego Oliko Stuk, ;Vlai. Civ. Prag. civis, - volens pre~a
vere - ne sex sexagene gr. census ~, qucn1 o.h~
fraler meus· Nicolaus Stuk -- pra missa perpetua coltJdle
habenda legavit, - aliqua1iter deperiret, eundem - c:nsum supra villa mea Drzienow et super totam heredltatem in eadem vil1a me ex successione_. paterna co~t!f1gente ex nunc - assigno ita, quod d. NlColaa presbltero
dicta Skala, cui prelaclus census - propter. deum col1at~s
esL ut ipse per se vel per alium in ecclesla s. Egldu 111
Praga missam cottidie celebret et pasl ma rtem lpSlllS d.
Nicalai alteri prcsbitera - per me cl succe,ssores meas,
dicte ville - possessores, persolvantur - - o Lumque - d.
~'~icolauR migra...-erit ab hac luce) ex tunc", statl,m. ego vel succes 'ores mei discretarum ipsorum bndrlull et Myxonis Stuck consl1io adhibito de predicto censu ldoneo
presbitero - teneor - provideri. Datum lil octava
Epiph. d. MCCCLVm.
.
,.
*2. 1363, JO. února. Orig. listma hlastera 11 S7l.
Jilj;. Nas Michael Donati _iud;x, Bohuslaus de l\Ilhczm,
Sdenco pannicida, 1'I1)'rk.o de Eylaw, F,;;owmus ~ullfa:)el,
Niealaus Monachus carrnfex, J es co de 1'I1Onte, Endcrlmus
Ruperti, Peseo pistor de \Vlssegrado, Matlnas de ~ur:,.,:w:
Paulus de Glacz, Nicolaus Sabotka, Przles,:ako, NlColaus
Lekscheit, Bcrnbardus Sydlini de Pyeska, Wcn?eslaus Geunher et J akscho Polcanis J acobi, consules et !Urat: Clves
]~dai. Civ. Pr.) Dotum facimus tenore presencHHn ~lnlversis~
quod Henslinus Glagawer sartor, civis Prag~nsls, super
domo sua, quam 'inter domos ?alh. sutans et Fnd;
lini de Purckhaus pellificis sitam !tl hatlltat, et supcr area
eiusdenl domus unam nlarcam gravenl grossorurn denariorum prag. annui cen~us .SU~ . et hercdum .snoru,m n~
mine yendidit et in publtco lUdlCIO coram nobls reslgn:vlt
discreta vira Cůnczlino ,artori dicto Pueher, CIVl Iragensi, ementi pro decem m~rcis gravlbus gr. den, JPr:
predicto Henslino Glagawer lam plene persalul1s. 1 re
dicbis quoque Cůnczlinus Pucher ea~,dem mar~am c;nsus
honarabili viro d. Wenceslao, eeclesl~ s. Egtdll. m I raga
plcbana, appropriavit, assignavit, tradldlt el dedlt r.rapterea, ut damus sua penes curiam d. Stepham,. notarn terre
Boemie, si ta ab il1a marea census, quam eldem dommo
plebana annis singulis solvebat et tenebatu]" sahere, maneret et pcrmanere deberet ex nnnc ID an~ea lIbera, .so:
luta penitus et exempta. Itaque predicta damo predlCtJ
Cllnczlini Pucher a Solllcione dlete marce census perma-,
nentc de cetera in perpetuum libera et soluta memor.atus
Hcnslinus Glogawer, heredes et suecessores sm de. a:cta
domo sua et eius area mediam marcam, puta tngmt.a
ci os (Trossos in festo s. Gcorii et median1 Inarcam 1 SClu
b '
.
f esta s. G a.'r1 pre ďIC to dolicet
triginta duos grossos 111
*) Až na výminky uvádíme zprávy jen dosnd netištěné.
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mino \Venceslaa, prefate eeelesie s. Egidii plebano, qui
nunc est et qui plebanus futuris temporibus ibidem fuerit,
persalvere et dare debent ex nunc annis singulis conlradiccianibus el dilacionibus quibuslibet procúlmotis. Qnandocunque autem in aliquo predictorum festorum festo et
infra acto dies continuos census debitus persolutus non
fu erit, ťx tunc predictus d. plebanus, qui est et qui fuerit,
pro censu nOll persoluta et in super pro quattuor grossis
nomine pene poterit in predicta doma el eins are a pigllarare salvi8 semper iuribus, que de eodem censu predicle civitati Pragensi debentur temporibus oportunis. In
cllius rei teslimonium et robur sigil1um cÍvium Pragensium scu civitatis Pragensis predicte ad predietarum parcium preces presontibus est appensum. Datum in dic s.
Scolastice virg. a. cL m. trecentesin10 sexagesimo tercio.
li'3. l363, v l'íjnu. Orig". listúza tmivers. knihovny
tl Praze.
Noverinl universi presentes hlteras inspeeturi,
quod a. d, m. trecenlesimo sexagesimo tercio de mensc
Oclobre discretus vir Nicolaus dictus Rad, olim hastiarius imperatoris, infirmus carpore, campos tamen sue
lllentis et racionis, testamentnm sue ultinle voluntatis de
rcbus sibi a deo datis et cancessis fccil et ordinavit et
mandavit inviolabiliter observari sub penis a lege inflidis
mcliori mado, quiblls po test, per modum infraseriptum:
Et prima fccit. ordinavil et mandavit, quatenus omnia
debila, que legittime yrobata fucrint et que per manus d.
PetrÍ 1 ministri F. Egidii, scrjpta sunt, de bonis suis integraliter persolvantur. Item in eodem testamento dedit, legavit d. Jytcze, iilie sue, unum pallium et tunicam cum
pelOlo; item d. Petro, [ratri d. Duchconis, ministro s.
Egidii, dedit el legavi! unum pal1ium nigrum cum pellibus.
Item dedit ct legavit Martino, [ratri suo germano, vestem
suam, loricam, cassidcm, cirotecas ferreas cum gladio;
item dedil el leg'avit d. Duchconi, confessori suo, unum
annu!um cum flaveo lapide pro media sexagena valentem;
item legit ct lega"it pro [abrica ecclesie s. Egidii, in
qua sepulturus est, tres s. gr. pr. den. pro ani ma sua de
rebus suis ubicunque invcstis dandas et solvendas. Item dcdil et danavit et legavit pro anima Elyzabelh, uxoris suc,
unam s. pro fabrica sacristie s. Nicolai in faro puliarum de
banis suis dandam et solvelldalll. Item preeepit, ut omnia
pignora ,iilí vÍventi obligala vel quomodacunque acl ipsum devoluta, que aSLensa fuerint, legiltime esse et fnisse,
repelentibus admiltanlur redimi et exalvi. Item mandavit,
quod omnia ptemissa debita et legala ante amnia dentur
el solvautur sine pratraccione. Demum disposnit el ordina,'it, (juod omnia alia bona, sive mobilia, sive immabi1ia,
in quibuscunque rebus consistant, ad d. \Venccslaum, crucifcrum monaslerii Zderazíensis, et Jirziconem 1 filios SUOS 1
devolvantur) quos suos CL suorum bonorum heredes instÍluil equaliler pro equalibus parcionibus dividelldorum ita
lamen, quoel divisianem bonorum faciat inter eos d. vVenceslaus plebanus s. Egid.ii, qucm eis pro patre reliquit,
quatenus divisiane inter eas fienda per ipsum d. \\'enceslaum sint grati cl contenti, ita tamen qnod parcio d.
\Yenceslai, filium sunm predictum , contingens ad census
et redditus perpetuas canvertatur, quorum reddituum meclietatem post mortem d. \Venccslai, filii mei, pro perpetuo remedio anime sue ad ecclcsiam s. Egidii lcgavit
ct donavit. Item adiecit, quod si Jirzico, filius SUllS pre-,
dietus, qui absens est, iam decessit porcione sua non recepta vel alias vitam SHam turpem duxerit et dissolutam
vcl farle ludulll taxillorum exercenda, cx tune mandavit
ct percepil, q'Jad sibi de bonis suis nichil delur nee assignetur, nec alíquid ad ipsum devalvatur, sed per exeeutores suas infrascriplos ipsa porcio in usus pias pro anima
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testataris convertatur. Et huius testamenti et omnium et
singulorum premissarum executores feci! et ordinavit cl,
\Veneeslaum, plebanum s. Egidii, et d. \Venceslaum, filimn suum, predictos, rogans eos, quatenus suam ultimam
voluntatem et ardinacionem predictam fideliter exequantur.
Adieiens, quatenus testamentum presens per ipsum fratrem (2) propter aliquam obmissionem sollempnitatis iuris
ci vili s vel canoniei aut alicuius consvetudinis vel statnti
non irritetur nec infringatur. In cuius rei testimoninm sigilla dd. \Venceslai, plebani predicti, Wenccslai de Borssow, Ulrici dicti Sylwrczajger, Franconis et Andree panicidarum ad preees ipsius testatoris presentibus sunt
appensa. Datum anno, mense, qua supra.
*4. 1369, 7. září. Transs1i1lzpt kZá.~tera sv, Jiljí.
Nos Bussko, archidiacunus Curimensis, cananicns Prag.,
viearius in spiritualibus - notum facimus quod honesta d. Margaretha, relicta quandam Thomlini, civís Mai.
Civ. Pr, - pro remedio anime sue - octo marcas graves
gr. pr. den. census annui sibi in tabulis terre intabulalas
in boni, infrascriptis, unam videlicet marcham in hereditate Tassonis, clientis in vil1a Sliwna, tres verO marchas
in hereditate Pratywe, elientis ibidem, ct quattllor marehas
in heredilatibus Sobyehrdonis et Naczconi8 (?), fratrum de
Calomuk, sitis prope eivitatem - Byela, alias
eyswasser,
dedit - primo - scx mareas - pro altario s. \Venceslai
in ecelesia s. Egidii Prag.
Qui quidem a!tarista septimanis singulis tree missas legere debet - . Si autem
a!tarista - fuerit negligens ex t!lnc plebanus s. Egidii
- pro die qualibet, qua missam celebrare neglexerit, unum
grossum poene a predicto a!tarista recipere debcnt pro
pauperibus pancm comparendo - . Expressit eciam mulier
supradicta, quod quandocunque altarista altaris supradicti
aliud bcneficium - fuerit asseeutus, ex tunc dieto altario
mox et in continenti privatns esse debere - . De marchis
vero duabus residuis taliter dispasuit _. quod pro una _
annis singulis pannus emalur ct inter pauperos distribuatur,
de mareha autem secunda qllattuor servi cia in anniversariís
infrascpriptis in ecclesia s. Egidii peragantur - Primum vero servicium Thornlino, eonthora!i - Margarethe
circa festum s. Georgii - secundum Mathic, fratri germano Thomlini circa festum s, Petri ct Pauli _
tercium vero \Volfframo, .omnibus saroribus cetcrisque
amicis uno apta die past diem Cinernm - , quartum autem
Margarethe supradicle ea die, qua fnerit viam universe
carnis ingressa peragantur. CeterUl11 autem l\fIargaretha
sepedicta - ius presentandi ad altare - sibi reservavit ._.
Datum et aclum Prage a. d. 1369 die 7, mensis
Septembris.
*5. 1375, 28. prasinee. Libri crecl. sv. XII f. A 6.
(Pro prebenda s. Egidii Prage.) Die XXVIII. Decembris _
in curia archiepiscopali d, Przibislaus archidiaconus _ d.
archicpiscapi lhesaurarius, canfessus est, quad d. archiepiscopus tenetur singulis annis solvere de camera VI.
marcas graves prebende ecc1esie s, Egidíi, cui esL eciam
ccc1esia in Hradisst incorporata, pro et nomine annna
ccnsu, (Villa Michalowicz ad prcbendam s. Egidii.)
Die, quo snpra, canslitutus personaliler Nicolaus cliens de
Dobra~ confessus est) se teneri solvere noven1 s. gr. census
annui de villa Michalowicz speclante ad prebendam s.
Egidii Prage, quam prebeodam pro nunc \Veneeslaus de
Jenikov tcnet er possidet, prefato Wenceslao, qllem censum
reponere promisit aput Jahannem de Pamuk, natarium
dd. vicariorum in spiritualibus d. archiepiscopi, sub perdicíone iuris sui, quod in dicta villa dixit se ad vite sue
lempora dumtaxat abtinere. -- (Pra decana s. Eg-idii
anrlua pensio). Tamtéž t: F 3. D. Stephanus, plebanus
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Budwi~z .et Johanne de Pomuk, notariis publicis. Paulo
de }\'lalOTl L1dlCz, decano Slanensi, Henrico sancti Egidii
Pr~~ensls et Johanne sanctJ Stephanni :\faioris civitatis
Pr"gensls
ll1 .muro •
eccleslUrum
plebanis ) testib'us lil
. pre• .
T
•
ffilSSlS. ~n. CUIUS. r~l tesbmonÍUll1 et plcnioris roboris nrmitutem slglllum
lpSlUS
domini archidiaconi et arb't
t'
.
1 Tl. prememora 1 presentJbus est appcnsum. Et ego. Yitus B . . _
com'~. de Pra ga,. cIencus,
'
.
."
Ol ll!
pu b !Jcus
lmperali
auctoritate
~otanus, predlCtls arbitdi pronucciacioni, diffinicioni et
Ips~ru~1 emo!ogacioni attestacioni, recognicioni et nominaCIO!ll ~mll!busque aliis suprascriptis una cnm preno:Uinalls testIbus presens fUl eaque sic tieri vidi et audivi
ll1 .hanc formam pnblicam redegi et manu pro'pria con:
sen pSI ~l~no~ue et non11ne meis solitis consignavi rogatus
tet re~~lSltus lil fidem et testimonium omnium premissorum.
i. 1380. Ltber vtsiiacio1tlllll f. 3. Domi~us, ,LaurenclUs .de, Broda Boemieali, capellanus plebani
CCleSle s, EgIdll "ntedlCte, qUl eC13lll cessit curarn anil~a:um absente~ domino plebano, iuratus el interrogalus
aJ?,t, quod d. J ohannes Pecznik habeat concubinam no~"ne lVlaruskam, qui hodie filiam suam nuptui tr~didit
c~'Tdam sart~Tl, e.l famatur, quod eidem pro dote debeat
XXX s. asslgnan; et habet aliam filiam parvulam, qui di.
Clt, qu~d nun~ non moratur in domo cum dicta l\1aruska
- hen sarton euidam fuit copulata.
Dom. Henricns, plebanus ecclesie s. Egidii predicte
, dlXlt, quod d, Slephanus, prothonotarins regni 'Boemie
Labeat .concublnan'
dto. cui us nomlne
: .19norac, quarl1 lTlter-~
.
- ~''''
d.um Ille III domo sua tenet el interdnm ad ipsam ad
v!llam et quasi omni septimana solet equitare. Ex qua
~hquot pueros procreav;t - . n. dicit, quod VIT encesla;"s,
.JOtan.us predlCtJ d. Stephani, habens legittimam uxorem
propn~m CUldat:' Dorothee, uxori Jaxo]]is, eommiscetur-.
H. dlClt, .quod l~ domo dominorum abbatis et conventus
monHstern Cedhcensis moretur quidam noiarius nomill"
Hersso, de quo dicitur, quod daret pecuuias ad \lsuras~
sed "tpse testlS pro certo neseit.- "
It dl'CI't quo d D uc IlCO
sacns.tanu~ ~eplus ingerit se de confessionibus
de sacramentls mlIllstrandis dicto plebano contradicel;te. lt
dlClt, quod habeat XlIII altaristas, sed 110n omnes confir:
matl et non omnes legunt missas, eum tamen debeant
mterdum legere mlssas. ll. dicit quod Frana. eanonicus
eccleslarum s. Egidii el s, Apol1inaris, nnnquam dieit
]loras.
~. '. j)om. J axo W cn:~slai de Praga, predicator ecclesie s.
Egwu predlcte, - dlxlt, quod stetít circa dictam ecclesiam
Vln "nIllS. lnterrogatus, si sciat aliquos laicos concubinanos~ vel clencos, respondit, quod non, solum quod audil'il
di :otephanum predietum leuere concubillam. Interrogatus:
s, clenCI dlcte plebls ludant taxillos, respondit, quod non.
sah o quod causa. deducclOnis in domo plebani sepius lu:
dunt. lil alea at lpse cum eis pro una pinta vini et ce·
renSle. CUl mandavit d. archidiaconus, qllod amplius in
a.lea n~n ludat et alios de non ludendo inducat.
l\lcolans Cunlini de Nachod, altarista altaris s. Kalhenne l\l ecclesJa s. Egidii, habens dictum a!tare ill redditlbus VI sexag. census annui, - dixit, quod Ula Zilberca1ger babet hltera, originales ereecionis dicti altaris et
~;.Ctt," qubd bona dicti aitaris . erant in J essenicz prope
Nlmburgam, qu~ bona vend,d,t euidam Gregorio et Nicolao Rlezmer, C1VlbllS Pragensibus. Interrogalus, si sciret
ahqt.os presbyteros vel lalcos habentes concubinas vjsi~
la?leS tabernas taxiilos, ludentes, respondil quod ;,esciat
abquot tales"
'
"
Pelr~s de~r:n:.sir, p;'esbYlcr ultarista a!taris s. Agnelis
m ecc!esla s. Egldn premeta - di xi!, quod habel in cen-

su de a!lario suo predieto XII s. census annui videlieet
sex III bomB Jenkonis Sluk in vi1!a Cholpicz ;t sex in
vln~a eccl~sle Pragensis in monte Petrino sub ecclesia
s. LaurenCli.
Andreas Bartholornei de ~Ielniko, vícarius plebani
eeclesie s. Egidii predieti, qm tenel primam missam in
ecclesJa predleta ex parte pleballi, quam solet legere
SUIllmo mane, et slat in expe!lsis piebani predicti, qui
eelam nunc ln HbsenelH plebani ecclesie s. Andree Pra·
gensls O~lCl~t mtssas,. dícit, quod plebanus eec!esie s. Andree preOlctI recessenl ad quendam mililem SUDer terram
qlIl d.bBrzenko
de Skala nominaturl
sed nescl't"
. .
l'
b
.
' Sl lpse 1aeat a senClam archiepis,copi Pragensis vel non. 'ltem diei\'
quod. f?rmatas habeat CIrca plebanum ecclesie s. Andre~
predlctl - .
~aezko ,Pr~copii de Tetm dIaconus.
campananus
eccle"e. s. Egldll - dlClt, quod V, enceslaus notarius d.
Slepham, prothonotarii. regIli Bocmie, habens legittimam
uxolem, est lDfamatus ae adulteno. It. dicit, quod d. Ducheo solet pueros baptJ5are in ecclesia s. Egidii predicta.
sed d,lesclt,
Sl eum volulltate plebani vel non . It . d'ICI,
't'
d
quo . Otll. plebanus ecclesie predicte intromittai se de iunbus dpSlU' deponentis, videlicet in offertorio cl funera·
lIbus ct alia minus iuste, quod predecessoribus ipsius non
ticbat - .
Nicolaus Nicolai de Gilowy, altarista s. Agnetis in
ecclesia S. Egidii
quod de redditibus altaris sni
conLribui~ de VII. s. eUlU
IL dicil, quod d.
Andreas, vicarius S. Andree
Maiori Civ. Prag. sit in·
famalus publice et personaliter vidit ipsum idem teslis cum
pluribus mulieribus conversari. Item dicil. quod Nicolaus
dictus Roma:1us qui nune est in
nescit. si sit
~acerdos, qUla nunquam vidit ipsinm horis
o'ni lud1t
alea, et qnod idem d. Romanus dicit se esse pr~molu,;,
III Ungarla ad gradnm subdlaconatus, diaconatus in Austria.
sacerdocll III Reno.
.
Ula dictus Zilvereaiger, parochianus dicte ecclesic
s. Egidii, iuraLus et
' s i aliqui defectus sint
in ecclesia S. E2'idii
predicta
errores seu lllsolcncie,
.
~
respondit, quod si semel audit. cum
dictam ecclesian1 resideat, quod semel can~ntur
decies Ilon
audit decantari. Interrogatus, utrum alique negligeneie in
dleta ~cc1esla per plebanum vel S110S vÍcarios cit'ca 111ebenl
commJttantur,. respondit, quod non. Item dixit 'gnidam
sunt pleblZam in plebe S. Nieolai cl. b. Virginis ante
Letam mram. usuranL de quibus idem queratur. Interrogatu.s 1 SI qm sunt, qui leneantur aliquas Decunias pro
~abnca . ecclesie deputatas,
quod nesciaL sed
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archidiaconum Pragensem, qui fuerit pro tempore, limin Pulcro Monte, promísit solvere III s. gr. bonorabili d.
tandnm. Item pronueciamns, quod discreti viri Petrns el
Herbardo: decano s. Egidii ecc~esie, racione annue pensiFranciscus preshiteri, probi utique et ydonei, qnos diete
onis de cadem sua ecclesia retenta.. Ibidem dictus d.
partes ad tenendam diclam 'rnissam norninaverunt et pTeHerbordus concessit de permutacione dieto d. Stephano
scntaverunt, ad presens ex causa concordie dictarum parcum d. Procopio, pleÍlano in Strazisst, pro eadem sua
cium pro presenti ad elemosinam dicte misse teneude
ecclesia.
non promoveantur nec instare possint dictis ipsornm no·
'''6. 1380, 7. ledna. Orig. listina kapit. sv. Vitshé
ll1inacioni et pronucciacioni ad dictam missarn tenendan1.
XVI, 1. In nomine domin i amen. Anno nativitatis eiusdem
Item pronuncciamus, quod dieti HenzlÍnus Czeislmaister
m. trecentesimo octagesimo, indiccione tercia, díe septima
ex una el Nicolaus ac Jacohus, fratres germani, dieti
ll1ensis Januaríi in ?,,fin. Civ. Pr. in stuba hyemali curie
Orthni parte ex altera exnunc ante recessum ipsornm
archiepiscopalis Prag, hora terciarum vel quasi, pontifi·
exira curiam archiepiscopalem teneantur et debent aliquem
catus ss. in Christo vatris cl domini nostri d. Urbani,
ydoneum et abílem clericum vel presbiterum ad dictam
divina provldencia pare sexti , anno secundo in 111ei notaríi
miSSs,In tenendam nominare: (lUl si non concordabunt de
publici infraseripli testiumque presencia subscriptorum, ad
uno, extnnc ad quam partem honorabilis vir magister
hoc speeialiter vocatorum et rogatorum, constitutus per·
Cunsso, dccretorum doctor, custos eccIesie Pragensis,
sonaliter honorabilis vir d. Paulu s de J anowicz, decretorum
vícarius in spiritualibus reverendissimi in Christo patris
doctor, archidiaconus Pragensis J arbiter , arbitrator ac
dom ni archiepiscopi Pragensis, accedet, nominatus per
amicabilis eompositor per Henslinum dictum Czaislmaistcr
i ipsam partem debet predietam elemosinam obtinere, et
ex una et Nicolaum ae Jacobum dieto s Ortlini, fratres
in prGxima vacacione dicte elen10síne a1ia panij dictarum
germanos, uec non Nicolaum CzottCf, cives :Mai. Civ. Pr.,
parcium presbiterum ydoneum debeal nominare ct preparte ex altera unanimiter et concorditer electus et assentare, et sic deinceps vicissim temporibus perpetuis ·el
sumptus, prout hoc idem dicle
ambe fatebanlur
futuris. Ubi autem diclc partes de una persona ydonea
et in vcritate
se
ipsum ut arbitrum
prcsentanda seu nominenda, ut premittitur in pronucciaarbitratorem ac
compositorem compromisse,
cione presenti, concordabunt pro hoc vice, extunc [in]
auetoritate el virtute compromissi in ipsum facti dictum
oroxima fntura vacacione dicte elemosine dictus Henzlinus
arbicrium in
redendo in ioeo
Czeislmaister personam ydoneam, ut prcmittitur, ct in alía
prenotato pronutlcciavit,
mandavit, senlencia:vit
vacacione dicti Nicolaus et Jacobus seu heredes et succes·
et arbitratus est in scriptis per om!lia in hunc modUln:
sores eorum legittimi presentabunl, el sic in perpetuum
Nos Paulu s de Janowicz, deeretorum doctor, archiet futurum vicissim successive presentare debebunt et
diaconus Prag, arbiter, arbitrator ac amicahilis compositor
per sag3ces ae providos viros Henzlinull1 dicturn Czcisl- I tenebulltur.
Quo quidelll arbi LrÍo ct
sic, ut premaister ex una ct ;.Jicolaum et Jacoburl1 dictos Orllini,
miltitur, lato et proIlucciato
Czeislmaister
fratres
el Nicolaum dictum Czotter parte ex
confessus est et recog!lovit coram honorabili viro domino
uHera:
PL, commllniter electlls super omniCunssone, decretorum doctore, custode ecclesie Pragensis
bus controversiis eorl1m~ quas inter se habuerunt ct preet vieario in spiritualibus dicli domini archicpiscopi Pra~ertim occasione cuiusdam altarís s. \YenceslaÍ in ccclesia
gensls, ac Johanne de POIllUk, notario cancellarie, et actis
s. Egidii ;'Jai. Civ. Pr., de DOVO erígendi seli misse quin! ípsins cancellarie et vicariorum in spiritualibus don1ini
in qua1ibet ebdomada ex disposicionc et testamento
arcbiepi~copi J!ragcnsis antedict]j se dictas sexaginta sexamcmoric Conradi Clementerú) civis Pragensl s , fratris
genas tenere ct habere pro usu diete elemosine sustenqnondam Ekhardi nec [nonJ afinis Clementerii, perpetue
tande, de
dieta pronuceiacione plenius et vcrius
tencndc. Et primo diffinlmns, arhitramur t t pronu[ n JccicontinetuL
ambc, videlicet taul
amus sub pen a centurn sexagenarurn grossornnl denariorurn
Henzlinus
et Jacobus, fratres
in dicto comprolllisso prius per ipsas partes
germani dicti Ortlini, eives Pragenses predicti, ipsum
et vallata, quod dicte partes deinceps ,i nt
arbitrium, laudum, diffinicionem, selltenciam, pronuceiaet sinceri amici quodque iniuriarum, conti'Ocionem et mandatum in on1nibus suis punctis, clausulis er
et inimiciciarum preteritarum, quas inter se
corum quolibel approbaverunt st confirmaverunt ipsaque
habuerunt, nunquam animo vindicandi sibi mutuo obiciant
rata, grata ac firma babuerunt et habere promiserunl
et opponant. Et quia dietu, Henslinus Czeislmaister coram
temporibus perpctuis et futuris. Ibidemque statim prefati
llobis confessus est, se habere sexaginta sexagenas gľos~
Nicolaus et Jacobns, fratres" germani dieti Ortlini, ex unu
sorum pragensiurn predictorum in testamento dieti Con·
diseretum virum Georgium de Slana presbiterum nom;radi Clementerii contentarum (sic) pru perpetuis reddina\Cerunt ad dictam elemosinam tenendam et missam quinlibus sex sexagenas
pragellsium predictorum
quies in ebdomada qualibet offieiandum in ecclesia sancti
pro sustentacione
dictas quinque rnissas qui in
Egidii antedieta, in quem presbiterum predictum Henzlinus
futururn
ideo pronu[nJcciamus, quod
Czaislmaister, eivis Pragensis antedictus, consensit parte
Czejslmalster contU1 reverendisex a!tera ipsisque Nicolao et J acobo predictis suum a8sen·
simo patre domino Johanne, arehiepiseopo Pragensi, seu
sum prebuit et eonsensum. Super quibus omnibus el sin·
yicariis ipsius in f<1piritualihns sivc actis ipsorum teneatllr
gulis prememorate partes umue pecierunt ipsis per me
confiterl, se teneri pro dictis sexaginta sexagenis dictas I
notarium publicum subscriptum eonfici unum vel plura
sex sexagenas seu ad hoc, quanLun1.
dictis sexaginta
publicum seu publica instrumentum vel instrumentu. Acta
sexagenis emi poterit, pro
presbiteri, qui
sunt hec anno, indicione, die mensis, hora, loco et pontidictas missas in futurum tenebit, emcndis [sic] eL ernere
ficatu, quibus supra, presentibus honorabilibus viris dominis
teneatur certos redditus
dictis scxaginta sexagenis,
Ryuinio, archidiaeono Pilzoensi, Cunssone, decretorum
quanto cito comode
et hoc de con,ilio ct auxilio
doctore, custode ecclesic Pragel1sis, et Johanne Prusnicz,
Nicolai ct
predictorum, ipsius Henzlini
canonicis ecclesie Pragensis, Vla Zilwerczaiger, \VelfliOO
patruorum, seu
Lcrminul1i per dictUlll dotl1inum
Clementeríi, civibus ~1aioris civitatis Pragellsis, Jaeobo de
archiepiscopum seu vicarios ipsius in spiritualilJus aut
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cre~lt, deca~us dicLe

teneat aliquas

pe~unjas

sohere ad fabneam ecclesic, de quibns domini Ducheo
et 1!etrus fratres, 1111nlsiri ecclcsie, bene scJunt. Item dixit
qllod magnus eITor .ei distnrbium est inler plebamlm et
~eea~um dlcle eeclesle, petens, quod inter ipsos bono modo
"edmetur. Item dleli, quod qUldam Anthonius pannicida
dlClus Opes de plebe predicta habens legittimam morem
com misiI plura et muíta nefanda eum
. Interrogatlls, quis percipit testamenta
eeclesle, rcspondil, quod decanus pro nunc
quo d. Duchco, sacristanus diete eeelesie bene
sCIL nam
omnia conscribit.
'l
laxo,
ludeorum, brasiator, eivis Pragensis Dlebesanus ~eclesie predicte - , respondit, quod plura' t~dia
et llnpedlmcnta p!ebanus ecclesie S. Egidii per decanum
eceles!e patItur c~ttidie. rl. dixit, quod dom, Peczniko
quaIldam concubmam Maruskam nomine. que hodie
filiam suam tradit nuptu; et dicil, quod id, do~. Iohannes
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Pecznik cottidie ve nit ad eam et videt eundem sepius
intrari domum ipsius; et hoc scit ex eo, quia vicinus elUS
est propinquus et dicit, quod ultimo heri dicte sue concubine domum intravit ipso vidente, quam tamen ablUr~·
verat visitare et eidem conversari. Item dicit de. Anthomo
pannicida - , quod idem ~nthonius fuit examm~tus per
inquisitorem heretlce pravltatls, quod ab anms XII. non
fuit confessus nec corpus dominícum receplsset, quem
de tabema exbrigavit, qui amplius non ludere promlserat,
de quo di ci tur, quod heri lusit taxillos.
.
Ulricus, quondam vicenotarius tabularum ;egm Boemie, nunc civis Pragensis - , re'pon.dit, quod ;'ldlt ahquos
presbyteros, familiares plebani, et mlms~ros dlcte eccle.s:e
quadam vice exire taberna, 111. ql~a . vmum et c.erevlSla
propinabatur. lnterrogatus, si ahqUl smt defectus ;n procurando sacramentis populum dlcte plebls, reSpO?dlt, quod
non. Inlerrogatus respondit, quod ma~ime negllgenCle I?
dieta ecclesia committuntur ex co, qUla decanus prohlbUlt
domino Francisco ad hoc per plebanum dep."t~to, ne
predicaret, cl sic uno die dominico festa plebl ;n predicta ecc1esia non erant indicta, de quo plebesam causa·
bantur. ll. diéit de missa in capella s. Katherme,. quod
in ipsa capella ad minus due vel tres n:isse legebantur
septimanalim el quolibet mense una mlssa defunctorum
ct vigilie patronacione(?) Finclonisse fundatorum cantabantllr.
que modo non fiunt, sed solum m festo s. Katherme. de·
cantatur una n1issa. lt. di citl quod ln. au:-ora v.el l~fra
rimam deberet legi una missa singuhs dlebus
d;cla
~cclesia, quam tenuit Staniko, per d. Johannem, vlCa~lUm
ad s. Petrum in Poricz, quam interdum ex procurac~one
plebani legitur, eti nterdum [non] legitu~, ,s.ed :'aro neghgltur.
lL dicit, quod alias in eccleSla s. Egldll smguhs dlebus
regula legebatur el nomina defunctorum recltabantur, que
modo non ±iunt et propterca testamenta depenerunt. Item
dicit, quod prius non a singulis diebus de~antabatur, qu.e
modo raro legitur. It. dicit, quod ahas qUll!bet beneficI:
atus vel vicarii dicle ecclesie in religione tempore Off1011
intrabant, alias penam incurrebant unius vel ~nedll g;O.SSl,
sine religione dictam ecclesiam intrantes mfra dlvl~a,
que pena per scolasticos et mi?istro.s repe.tcb~tur a~ elS'
dem. It. dícit, quod ponuntur ligna m clmlter~o et clrc~m
ecc1esiam, sub quibus acerbis carnales COm!llIxtlOnes seplUs
committebantur el committuntur, ul audlvlt, et hoc ex
permissione decani, ut audivit, et pleb.ani.
..,
Weneeslaus dictus Borssovsky, .mlles et CIV:S dlcte
civitatis ac parrochianus dicle ecclesle - respondlt, quod
homines dicte plebis multum conqueruntur de ex~cclone
peeunie pro sepultura ct pulsu campanarum, qUlbus .ut
plurimum pregravantur. lL dicit, quod Bernhardus Zaldl
de plebe s. Nicolai el Procopms. ~Vasserman . de plebe
s. Marie anle Letam. cunam, ut dlcltur, conl1mttunl usuras el audivit a pluribus. ll, dicit de lestamenlls ecclesle,
quod decanus ecclesie intromittit se de rebus ecclesle et
testamentis et per hoc stat ecclesIa lllordlllata lta, quod
plebesani !lon habent tantam graciam ad dandum teslamenta el ornamenta ad diclam eccleslam, et raro cantantur
matutine, que prius cantabantur cottidie. Et dicit,. quod
cultus divinns ut plurimum diminutus est et d~mmUllu~
et ut dicitur propter inadvertenciam et neghgenclam dlCtI
decani. Item dicit, quod clenodía et quedam ornamenta
quam plura, que non e.numerat, erant a dicta .ecclesla
videhcet monstrancle, homeraha, caher f urtum abiata
p
,
. .
I b t
ces et a1ia, de quibus amic?s campa~atons lncu pa a ~r
et incarceratus fuit, pro qUlbus doml~us Duchco. ~acn
stanus pluribus annis fr.u~tus ~ampanane perClplt et
de eisdem nondum redldlt raClOnem.

ll:

Nicolaus Ortlini, CIVIS Pragensis, parrochi.anus respondit, quod sepius fiunt lites et gwerre mler de·
eanum, plebanum et dom. D~chco~em sacnslanum" na
lll
quivis ipsorum vult esse dommns 111 ecclesla S. Egldn
ant",dicta et per hoc plures errores d sc~ndala. committuntur. It. dicit decanum sepms unpemre dlVlnum
officium prohibendo predieacionem et cantum. m orgams
diebus festivis et aliis, de quo !lommes cotlldle conqueruntur. ll. dixit, quod Bepius tres minislri .ministrabant
ad summam missam diebus dominicis et festivls, que modo
non fiun!.
Angelus apothecarius, civis Pragensis, plebesianus
dicte ecc1esie - , dixit, quod seplUs audlt htes et gwerras
oriri inter dominos prepoBitum, decanum. plebanum, s~·
cristanum, campanatores, sed ex qua causa hoc Sll, dm!
se nescire.
.
Petrus Conradi de Praga, quondam capellanus .~l
colai Gentes - , respondit, sibi nihil constare, sed dlOlt,
auod deberet habere altare, quod est dotalum per Conr·adum quendam pie memorie et debet cngl per NIC~
laum et Jacobum Ortlini fratres, e~ NIC?laum Czothcn,
executores ultime volllnt'ltis Conradl predlctl, quod aJtare
in censu annuo habere deberet sex sexag. gr. ln~erro
galus, per quem stat, guod altare prT~dictum non el:Igl~ur
et confirmatur, respondlt, quod per NlOolaum Cal~jll~alst<l,
civem Pragensem, qui retiuet LX S. ln parata. dlOl! Con:
radi pecunia, pro quiblls VI s .. census perpetlll et annUl
pro dicto altari ct ipsius altans altansta debcren~ com·
parari, dicens, quod predecessor suus dO'.ll1nus pIe memorie fuit in percepclOne census antedlctL ll. dlCi\,
quod d. decanus fecerat quandam insole?cmm mfra sermonem
pulsare mandando super dom, Fral1C1SCUm tunc predlCan·
tem, ne predicarel, ex quibns ~:nagnum soandalum orat
commissum, pro qui bus parroclnam dlCte ocelesle causabantur.
Anno d. l\lCCCLXXIX, foria secunda post festum
s. Francisci die X m. Octobris hora vesperarum l~ domo
dolis plebani ecc1esie s. Egidii ad responSl~ne1l1 V;lk~~IS,
cuslodis carcerum curie arclncplscopa!Js 1 rag., RaczLonelIl calupanatOl'cm diaconum ecclcsie s. Egídii Cltatum
ad diem, locum et horam presentes et non comparen~em,
sed expresse eontradicentem, se nolle comparar~, ~aclOne
conturnacie excommunicamus ex eo Hl hns scnphs prcsentibus honorabilibús cl discretis viri~ dom. Petru s.
Michaelis in Opathowioz, Hcnrico S. Egl~ll eccleslarum
lebanis et Petro. quondam capellano Nlcolal Gentes,
~ubcamerarii regni Boemie. Ilo, ut supr~, dom, Duchcc·
nem sacristanum et l'etrum, fralrem lpSlUS, altanslam
eccle.:-ie s. Egidii, radone conturnacie eXCOmmU111CamUS ln
hiis scriplis.
'*8. 1387, 27 listopadu. Orig. Hdšlera sv. Jiljí:
l:rbanus episcopus, servus servorum. dei, universis Christl
tlde!ibus presenles litlcras inspeclurls salulem cl apostohcam benediccionem. Licet is, de CUlUS munere vemt, ut
sibi a suis fidelibus digne el laudabiliter servlatur,. de
abundancia sue pietatis, que merita supplicum excedlt ct
vota bene servientibus sibi multo maiora retnbuat, quam
valeanl promereri, nichilominus tamen desiderantcs dommo
reddere poplllum acceplabilem et bonorum oper~m seclatorem fideles ipsos ad complacendum sibi, quasl 9-Ulbusdam
al1ectivis muneribus, indulgenciis scílícet et re~l1sslOnlbus,
invitamus, ut exinde reddantur di,:ine g.;-a?l" apclOre~~
Cum itaque, sieut accepimus, ecelesla s: Egldn Prage~sl"
reparacione indigere noscatur, nos euplente~, quod dlCta
ecelesia congruis honoribus frequen tetnr et eelam reparetur
et ut Christi fideles eo libencius causa devoclOnls conflllan
j
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ad eandem et ad reparacionem huiusmodi manus prompci us porrigant adiutrices, quo ibidem dono celestis graeie
cxinde uberius conspexcrint se refectos) omnipotentis dei
misericordia et bb. Petri el Pauli app. eins auctoritate
confisi omnibus vere penitentibus ct confessis, gui in
Nati,-itatis, Circumcisionis, Epyphanie, Resurreecionis, Ascensionis et Corporis domini nostri lesu Christi, el Penthe.
costes nec Don in Nativitatis, Annunciacionís, Purificacionis et Assumpeionis b. M, V. et Nativitatis b. Ioannis B. ac
app. Petri et Pauli et s. Egidii predictorum ac ipsius ecclesie
dedicacionis festivitatibus et celebritate Omnium Sanctorum
nec non per ipsarum Nativitatis, Circumcisionis, Epypha.
nie, Resurreccionis, Aseensionis et Corporis domini nostri
ac Nativitatis et Assumpcionis b. Marie V. et Nativitatis
b. Ioanni, B. el app. Pelri el Pauli predictorum festil'i(atum octavas et per sex dies dictum festum Penlhecostes immediate sequentes prefatam ecclesiam devote
visitaverint annuatim et ad reparacionem huiusmodi manu,
porrexerint adiutrices, singulis vide1icet festivitatum ac
celebritatis unum annum et quadraginta dies, octavarum
vero cl sex dierum predictorum diebus, quibus predictam
ecclcsiam visitaverint et manus porrexerint adiutrices, ut
preftrtur, centum dies de iniunctis eis penitenciis miseri.
corditer relaxamus prescntibus post decem annos minime
valituris. Volunlus autem,
si alias visitantibus diclaIl1
ccclesiam vel ad eius
manus porrigentibus
adiulrices aut alias inibi pias el<emosinas erogantibus seu
alias aliqua aha indulgencia Íus perpetuum ,'el ad cerluUl
tempus elapsum duratura per nos concessa fuerit .. el si alie
consimiles littere super huismodi gracia sub presentis diei
dato alias confeéle appareant. huiusmodi presentes littere
nullius exislant roboris vel momenti. Datum Perusii V.
Kalendas Decembris pomificalu, nostri a. decimo. Iohannes
Raczo\y. A. de Car·cla. L. de Suessa. R[ egistrata.]
'1'9. 1389. 28. února. Liber erectio1Ur111 VII
80.
(Ereccio aHar;, Corporis Christi in ecclesia s. 'Egidií
Prage.) 'Wenceslaus, dei graeia Romanorum rex seroper
augustus et Boemie rex, notuu1 facimus lenorc presencium universis, quod constitutus in nostre maiestalis pre~encia ,Venccslaus dictUb Borsso\y,sky, civis Pragcnsí.s,
fideJi. noster dilectus, nobis humiliter suplicavit, ut cum
pro sue cl progenitorum snorum animarum remedio
a!tare in honore sacl'?tissimi corporis Chrisli in
ccclesia S. Egidii ]\fai. Civ, Pr. dc novo exstruere ac pro
usibus rectorum altaris ipsius ceusUIll octo s. ncc non
pro anniversario in dicta ecclesia singulis annis peragendo
duas sexag, gr. unnui census supcr domo sna sita prope
ecclcsiam ss, Philippi et Iacobi app. deputare proponal,
quatenus exstruecioni et deputacioni census huiusmodi nostrum, velud rex Boemie, adhibere CQnsensum ae pro
usibus predictis incorporare el annectere graciosius dignaremur. :';os vero predicti \Venceslai supplicacionibus,
ut pote racionabi1ibus atque iustis, benigllius annuentes,
ad honorem et gloriam omnipotentis dei et eius inteme.
rate genitrieis j'darie V, et s. Egidii, prefatc ecc1esie pa·
troni, exstruccioni et deputacioni census prefati consencientes benignius, ipsum pro usrbus sllbscriptis regia auetoritate Boemie·, et de certa nostra sciencia univinlus et
incorporavimus, unirnus t.:t virtute presenciuffi annectimus
ct iI1corporamus sub eo lure ac eccIesiastica 1iberlate,
quibns alia bona tenentur pacifice possidendum. Tal·ter
videlicet, ul prefatus \Vcnceslaus, seu is, (jui domum suam
predictam ex donacione Slla seu successione legiltima possidebit in antea, rectori a!Laris predicti, gui pro tempore
fuerit, oclo s. gr. et duas s. pro anniversario in dicta ecclesia peragendo annis singulis super termin;s solitís et
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consvelis omni prorsus impedimento seu difficultate cessante nomine veri census persolvere debeat integraliter
et pagare. In evelltum vero, quo prefatam ciomum íibe·
ram et a dicto censn absolutam habere voluerit, ex tunc
decem s. gr. certi census in alia domo seu bonis equi·
valentibus comparare debebunt. Quemquidem decem S.
eensnUl per eos taliter comparandum ex nunc prout ex
tune ad usus predictos similiter incorporamus et annectimus per presentes placetque nobis. ut predictus VVenceslaus et post eum Mathias de Kunraticz, servitor call1ere
nostre, ius presentandi rectorem ad dictum altare, quociens necesse fuerit, debeant obtinere, quodque post mortem ipsorum dictum ins presentandi ad plebanum ecclesie
s. Egidii et magistrum civium Mai. Civ, Pr., qui pro
tempore fuerint, iuxta disposicionem prefati \Venceslai
sine impediméntis quibuslibel devolvalur. lnhibemus igitur
universis et singulis regni nostri Bohemie subditis et ±idelibus presentibus ±irmiter et dislricte, ne se de censu
predicto quomodolibe\ ingerant seu ipsius soluciollem
processu temporis impediant quovismodo, prout indignacionern nostram gravissimam voluerint arcius evitare. Presencium sub regie nostre maiestatis sigil10 testimonio
litterarum. Dalum in Burgleis a. d. m. trecenlesimo octuagesimo no no die penultima Februarii [regnorum nost1'orum Boemie XXVI, Romanorum vero XIIl. Ad mandatum
d. regis Wlachniko de Weylenmale - . R[egistravit]
Petrus de \lVischc)'\y,]
*'10. 1391. 8. července, Orig. kZdštera sv. Jiljí.
Noverint universi, quod ego Bohunco cingulator, clvis
Nove Civ. Prag.\ tenore presencium recognosco, me !lleO I
heredum ac futurorum meorum nominibus quadraginta
grossos prag. den. census annui el perpetui de domo
mea et ipsius area, sitís pene Marssonem veclorem in
acie hincinde, plebano ecciesie s. Egídii et sacrislano ac
futuris ipsorum debere fideliter censuare, cnius census
medietas in feslo s. Galli proximo et alia medictas in
festo s. GeOl'ii deinde proxime venluro isto ac aliis
annÍs singulis sequentibus in ornncm meum rncorurnque
hcredllm eventum solvi debcnt contradiccione qualibet
non obstante. Quandocunque autem in aliguo premissorum
festorum termino et infra octo dies guernlibet post terminum deinde continuos census debitus non solverelur,
ex tunc super quemlibet ceosurn non solutum crescenl
duo grossi nomine pene septimana qualibet, quamdiu
dictus census non fuerit plenaric persolutus. Pro quibus
censu et penis noo solutis prefati plebanus et sacristanus
futuricjue ipsorum polerint me heredesqne meos, dicte
domus et aree possessores, quoscunque per se vel per
alium et specialiter cum nUllccio indicis impignerare usque
'satisfaccionem OlllDium premissormn. Rei cuius in teslimonium sigilla prudenlulll virorum 10hann;s Hoffmann
iudicis, Henzlini lapicide cl Henzlini Perchincr, consulurn
iuratorum civium Nove Civ. Prag., ad preces meas presentibus sunt appensa. Datum Prage sabbato proximo
post festum s. Procopii a. d. m, trecentesimo nonagesimo
primo. (V tatáž slova v týž den napsány listiny dvě darovací a 10 první quod ego Procopius dictus Nigra
Rosa, civi. Mai. Civ. Prag. de domo mea inter
domos Theodrici phisici et Marssonis veeloris týmž
dává decem et octo grossos PL den. census annui, a v druhé
.. - quud ego Anna Polka, civis Nove Civ. Prag . .- quadraginta quattuor grossos pr. den. census de domo
mea - inter domos Bohunconis cingulatoris et Iohannis
de Wil1emow - témuž faráři. I svědkové jsou titéž.)
'* 11, 1398, 8, ledna. Libri erectionmll Vl f. 56.
Nicolaus Puchnik Constitutus coram nobis honestus
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et Nicolai campanatoris, transtulerunt, quem ipsi domini
vir Henslinus \Veiswasser, civis Mai. Civ. Prag., testain eadem domo Andree Synak accepta\'erunt et sunt
rnentarius bone mernorie Hanossi.::onjs vVeis\vasser, CIVl~
contenti.
Pragensis, quandam litleram nobis suo et Stefam
*13. 140:2, 2. prosince. Rithop .. é. 996 f. 71. loha,:Luthomericzer. civis eiusdcm civitatis ~Iai. Prag., SUl connes de \Veilburg, prothonotarius 1-Ial. . C.IY. Pr., . dep.utavIt
testamentarii t ~omine presentayit - sub hUs. \'e~bis: Nos
X s. gr. census super domo Bertholdl plstons slta ex
Iessko Oczas iudex, Cristannus Helm, Cmx mstItor, Auopposito hospitalis circa S. Crucem Il'Ia!. ,ln. angulo, que
gustinus apotecarius, Iessko Kotko, Laurenz lIIartl1~', Peolím fuit Krbole pistoris, d. loh~nn~ de lrzl:vosmez pie:
soldus aurifaber Pecha frenifex, Vvenceslaus Marolt, Symon
bano. Nicolao sacristano, Iohanm ,hcto Cardmal, .. reet~n
de Pilzna, \Vel:slaus braseator, Pesslinus de Sicca, lessko
scola;·um. ct Nicolao campanatori ee elesie s. Egldll IP SISPehem aurifaber, Andreas Lud, DobesslUs Roll, illlchael
que XX' grossos persolvit pe~unia in parata pro il1is
se!lator, Vitko pannicida, Albertus Iurenten et Hanko de
duodecim grossis census, guos IpSI habuerunt super ~omo
Sukdol. consules iurati cives Mai. Civ. Prag., tenore preipsius lohannis inter domos relicte Urbani braseatons ex
senciu~ natum facimus, guad discretus vir Iohanko Slmgel,
una et domum Nicolai pictoris parte ex altera. Act.
noster concivis, octo ·s. gr. den. pr. census anUUl et persabbato post s. Andree.
. .
petui super domo sua et ipsius area Slta mter domos
14. 1400, 1. března. Opis v archIVU kaptt. sv.
Procopii ,Vitonis ex una et Iacobi braseatons parteJ' ex
Vítshé XXIII č. 5. \Venceslaus, dei gracla Romanorum
a!tera in acie sieut itur ad Longam plateam ,:e:'uldlt
rex sem per augustus et Boemie rex, notum facimus tenore
_
Henslino \Veiswaser, similiter nostro conClvl
.
presencium universis, quod cum Henricus lm~clda de scala
Datum Prage a. d. MCCCXClIII fer. tercia videl1cet !Jl
rubea, ciyis Mai. Civ. Pr., fidel!s n~ster dllectus, zel?
vigilia s. Marie ~Iagdalene..
.
devocionis accensus in sue et progenltorum suor~m anlPost cuius littere presentaclonem et recepcI~nem
marum remedium salutare a!tare in honore s. Mane Magsupradictus Henslinus IVeiswasser ~uo et dicti Stefam nodalene ecelesie S. Egidii Mai. Civ. Pr. decem s. gr. pr.
mine proposuit, qualiter dudum Cnstoforus LuthomerlC~er,
annui census dolare proponat, maiestati nostre humIhter
bone rnernorie civis PragenSls, dum adhuc ageret !Jl nusupplicavit, quatenus ad dotacionem ipsius cOl:sensum el
manis. ordinavit, ut de bonis suis - duo a1ta~ia, unu~
assenSUlll nostrum regios prebere et hUIUSlll0dl decem. s.
in ec~lesia S. Marie ante Letarn curiam et aliud !Jl ecclesla
,
usibus tninistri et
gr. PL annui cl perpe t Ul· census
s. Egidii predicte lvlai, Civ. Pr. dotarentur ac pro
ci'vem nostrum
capcllani eiusdem altaris per
quolibet a!tari et ipsius rectoribus octo s. gr. census
comparandi incorporare, lI1VISCerare, appropriare. anneannui et perpetui deputarentur. Et ad ea, . ut premIttltur,
clere et unire graeiosius dignaremur. Nos vero, qU! quodisponenda el ordinanda suum testamentanum Hanusskorumlibet iuste potencium vota pio s.emper affeclu complenem \Veisswasser, bone memonc Clvcm Pragensem, c?n:
ctimur, non per errorem aut improvlde, sed a~lmo deh~e
stituit et ordinavit. Qui Hanussius voluntatem snpradlCtl
rato. sano ficlelium nostrorurn accedente conslho, ad docaCristofori exequendo altare in Gcelegia. S. l'dane cum Gcto
cion'em predicti altaris consensum eL assensum noslrum re
s. gr. census dotans ipsum in beneficlU.m eccleslastJcum
gium adhibuimus nec non pred~ctas dec~m s. ,gr~ pl'.
erigi el creari procuraverit alíoque altan nondum d~tato,
annui et perpetui census pro pretato altan et USl bu; casic altissimo placuit, diem suum clausit cxlrernu~, .. NIllllopellani altaris et ministri ipsius, postquam per preI~tum
minus tamen ad dotandurn dietum a!tare et engl ]Jl beI-Ienricum in regno nostro Boemlc slmul. vel succeSSlve~
neficium ecclesiasticum procurandum suos teslam~ntanos
in bonis tamen liberis et non feodal1bus, ?omparate
et ullime voluntatis executorcs, honestos vlros, vldehcet
fuerint. eidem a!ta!'Í cl ipsius ministro el pro uSlbus IpSI~S
Henslinum \Yeiswasser ct Stefanum Lntomeel suc~es~oribus suis irnperpetuum incorpů~a:T1mus: .lDV1Sconstituit. Qui Henslinus cum dicto Stefano huiusceravinlus. appropriavimus, annexin1us et unlVllnus~ lllcormodi onere in se assumpto - censnm oclo s. ~r. d. prag.
pora1l1us~ 'invisce~amus, appropriamus et ex Dunc,. prout ex
in prescripta littera designatum .et descnptulll .pro
tunc cl extunc prout ex nunc, graciosius conmmus per
altari S. Crucis in ecelesla S. Egldll memorata m. perat1aristam sive ministrllm eiusdem altans habendas,. t~
petuum bcneficium ecclesiasticum erigendo et IpSIUS
nenda, et annis singulis ecclesiastica libertate perp~tUls
~ecloribus perpetuo dederunt. Cum autem b,e~eficlUm
temporibus pacifice possidendas .. Illa tam.en con.dJClOn.e
datur propter officium, suprascriptus.Henslmus \",elSWasser
interposita, quod predictus allansta, . capellan~s . slve n11suo et dieti Slefani. contestamentarn ~Ul, nOtll!ne. dlsponister predicti altaris el successores SUl de predlctJs dece:u
suit _
ut reetor di cti altaris - et omnes ipsius ~ucce~
s. gr. pl'. singulis annis scolaribus scole prefate ecclesle
sorcs sint astricti ad legendum smgul1s
s. Egidii pro lignis et calefactura 8CGl:, uIla~ S. gl. pr,
septimallis
tres missas - . Datum Prage a. d.
census perpelui', cum scitu tame~ dlctl He~n?l ct heMCCCXCVIII, .clic oetava mensis Ianuarn.
.
redum suorum. dare debeant et sme contradlCclOne et.re*12. 1399. - Liber erectiOl$um XliI f. 1.03: (Pro
nitencia qualibet assignare. lllo eciam signanter pro~ls.o
ecclesia S. Egidii media sexag. in domo.) ConstJtutJ perquod ius patronatus seu presentandi altaristam, mIms.
sonalitcr coram domino eorrectore, vicario in spmtuabbus,
trum sive capelianum ad prtfalum altare to Cl ellS, qu?clens
I-Iermanus, Civ. l\Iai. Prag. civis, et Dorothea,. uxo:- su~,
ipsum vacare contigerit, ad prefalum Hennc~rn lrmcl~am
in presenci a domini Nicolai viceplebani, Nicolm sacn~laJlJ,
ipsius heredes et successorcs debcant perpetUls te:uponbus
lohannis, rectoris scolarum, et Nicolai campanatons s.
pacifice pertinere. Committentes et mandantes eCJamourzeEgidii Mai. Civ. Prag. predicte, fassi sunt el. recognovedniconibus ccterisque labularum regm Boenlle. offlClahbus
runt, quomodo ips; per nonllulla tempora predlcle ecelesle
ct notariis, fidelibus noslris dilectis, present,bus et fus. Egidii solverunt seu censuaverunt. nomme cens~s de
turis firmiter ct districte, quatenus prefatas dece.ll s. gr.
domo ipsorum inter domos Chvalollls CJVlS et eplscopl
pl'.
postquam per prelatum cÍ\'em nO strum slm?l. vel
Luthomisslensis sita mediam sexagenam - , quam :-: 111
sudcessive pro prdato altari el ipsius altaris 111lmstro
domo Andree, dicti Synak, ex opposito domus domIll! de
usibus comparate fnerint, tabulis terre annotenl cum effectu
Rozemberg dicte Mai. Civ. Prag., de c~nsensu predlCtormn
et effectualitcr inscribant, prout indignaclOnem nostram
Nieolai viceplebani, Nicolai sacnstam, Iohanms reclons
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gravissimam voluerint arcius evitare. Presencium sub regie
nostre maiestatis sigillo testimonio litterarum datum Prage
a. d. m. guadringcntesimo guinto die prima Marcii re·
gnorum nostrorUJ11 Boemie guadragesimo secundo, Romanoruffi vero vicesimo Dono.
*Hi. 1405, 1. července. Nos Divissius, divina miseracione abbas, Iohannes prior, Vitus subprior, Sifridus prepositus (?), IVenceslaus sacristanus, Gregorius infirrnarius
totusquc con\'entus monasterii Brewnoviensis prope Pragam
notí1m facimus tenore presencium universis, gucd
quemadmodum serenissimus princeps ct dominu, noster
dominus 'Venceslaus. dei gracia Bohemie rex, nobis
graciose indulsit~ ut bona nostra et nostrí monasterii
sparsa in diversis regni partibus; que Dostro non bene
adiacuerunt monasterio, usque ad sumrnam duormll millium
S. gr. pl'. vendere possemus el in locum eorundem alia
vicinionl. bona pro nobis et dicto nostro monasterio ad
tantam summam compurare, prout in litteris maicslalis
sue nobis desuper datis luculencius apparet. Super guo
indu\to villam nostram Trnowa cum curii s rusticalibus,
censibus, agris, pratis, sil vis, iure patronatus ecclesie et
omni pleno dominio el iurisdiccione, nichil nobis ibidem
iurís et proprietatis reservantes, provido \'iro Henrico, civi
Ma;' Ciy. Prag. dicto a rubea scala, pro se et heredibus
suis ementi pro centum quindecim s. ~_ predictorum
nobis plene numeratis {usto vendicionis litulo vendidimus
el omne ias el dominium eiusdem \'i11e in ipsum et heredes suos transtulimus et huiusmodi peccunias pro emcione aliorum bonorum videlicet Klumin opidi el eius
pertinenciarum, quod super dicto indulto a provido 10hanne de Dubccz emimus, duximus convertendas, prout
eciam huiusmodi contractus in terre tabulis regni Bohemie lacius est insertus. Ut autem huiusmodi contractus
inter nOs et dictum Henricum pro fuluris temporibus stabilis perseveret, promittimus presenlibus pro nobis et
nostris successoribus huiusmodi vendicionis conlractum
inviolabiliter serv are cl 110n eontravenire eidem verbo vel
facto el opere uilo iure spirituali el temporali omni iuris
accioni 1 excepcioni doli 111ali, non numerate peccunie ct
non ex legittima caus'a a1ienacioni facto el omni alii excepcioni iuris vel facti, statuti ant con-vetudinis, per
quam seu quas presens contractus possit et yaleal vioiari
illfirmarj vel rcscindi. pro nobis et nostris successoribus
penitus renunciantes, harum testimonio, quibus sigi!la noslra
abbatis el conventus presentibus de certa sciencia sunt
appensa. Dalnm Prage anno d. m. quadringentesimo quinto
feria quarta in oclava S. Johannis B.
*16. 1405,12. srpnH. 01'ig. listina kapii. sv. Vítslié
XXlll é. 5. Adam cle Nezeticz, decretorum doctor, archidiaconus Gradlcensis in eccl.esia Pragensi) reverendissimi
in Christo palris el domini d. Sbinconis, dei gracia archiepiscopi Pragensis, apostolice sedis legati~ vicarius in
spiritualibus generalis, universis et singu!is Christi fidelibus,
presentibus ct futuris, ad guorum noticiam prescntes'pervenerinl, salutem. In eo, qui est suorum iídelium vera salus et pro
exemplo laudabili faciendi similia fidem dare debitum et
conveniensesse pcrpendimus, ut ad ea, que divini cu\tus
augmentum 'ct salutem respiciunt animarum, diligcnti studio intendamus et ani mas illorum, gui zelo devocionis accensi pro elerne bealitudinis premio acquirendo se vOluntarios et promptos exhibent, non solum in ipsorum
salubri confirmemus proposito, sed eciam eura pervigili
domino concedente iuxla l10slri officii exigenciam solicius
augeamus. Sane nostrall1 accedens presenciunl honestus
el circurnspectus vir IIcnricus linicida, civis 1Iai. Civ. Pr.~
quasdam dua, litleras in pargameno scriptas, unam sere-

msslmi principis et domini d. ,Vences]ai, Romanorum
regís semper augusti et Boemie regis, C0!-:'5en"lJ~ ne emendis decem s. gr. den. prag. census annui et perpetui pro
altari s. Marie J\fagdalene in ecclesia S. Egidii dicte Maioris Civ. Prag. de novo in beneficium ecclesiasticum erigendo el ministris ipsius, sigillo magno rotundo maiestatis
"iusdem d. regis, cl aliam litteram snper cOlltraclu empcioni, et vendicionÍs prescriptarum dccem S. gr. predictorum census de et super bonis in villa Trnowa reJigiosorum
virorum dd. Divissii abbatis et conventus monasterii Brewnodensis prope Pragam ordinis s_ Benedicti duobus sigillis,
uno dicti abbatis oblongo et alio conventus rotundo, de cera
alba communi in pressulis pergameni pelldente sigillatis
sanas et integras omni vieio et suspicione carentcs nobis
presenta\'it, guas recepimus per omnia sub hiis verbis
[Viz výše č. 14.]. Tenor vero littere snpterdicte, cle gua
superius fit mencio, sequitur in hec verba [list opata
Diviše z 24. června 1405 č.15.] Post prescriptarum litterarum
presenlacionem et recepcionem prefatus Henricus linicida
zelo devocionis accensus et cupiens temporalia pro etemis
et transitoria pro perpetui s felici commutare commercio,
pro rcmedio ct salute anime sue suorumgue progenitorum
et predecessorum prescriptas decem sexagenas grossorum
denariorum pragellsium annui census et perpetui de et
super bonis in villa Trnovea prescriptis per ipsum, ut
prescribitur a dietis dominis ab bale et conventn monasterii
Bre\Ynoviensis premissis debit;s tractatibus emptis cl comparatis pro dieto altari sancte Marie Magdalene in ecelesia sancti Egidii prcscripte Maioris civilatis rragensis
et ipsius rectoribus et signanter Nicolao, suo nato, el ipsius
succesoribus sub modis et condieionibus infrascriptis perpetuo dedit,
deputa "it cl
assignavil RC presentibus dat, donat,
et
dominio supremo
pro se, heredibus et succcssoribus suis in diclO censu ct
ipsius iuribus el signanter iure patronatus ecclesie ibidem
in Trnowa specialiter reservato ac oITIni dominio) promitlens per
heredes .ct successores suos dicte ville cl
bonorum in
possessores prenominato Nicolao
ipsinsque successoribus
cen sum deccm sexag.
grossorum djvisirn in
terminis, videlicet sanctorum Galli ct Georgii plene el in toto dare, tradere et
assignare sub pena excommunicacionis et aliis penis ecclesiastice censure; ita tamen, quod ipse Nicolaus et omnes
lpsius succeSRores, dieti altaris rectores, racione donacionis
huiusmodi in dieto altari sancte IIIarie Magdalene singulis ebdomadis per se vel alium iegant et ad legendum
sint obligati, obnoxii ct astricti gualuor missas, unarn de
beata Maria virgine gloriosa cl aliam pro defundorum
animabus omnium fidelium et alias duas tempori congruentes, vcl alias prout devocionell1 habllerint el hoc diebus,
quibus placuerit et a!tissimus inspiraverit. In casu vero,
ubi aliguam missam in aliqua ebdomada ex dictis quatuor
mi"is tenere et legere neglexerint, obmiserint aut non
curaverint, "xtunc ad supplendam huiusmodi negligenciam ad reguisicionem patroni eiusdem altaris poterul1l
compelli per dominos vicarios in spiritualibus clomini archiepiscopi Pragensis, pro tempo!'e existentis, ecclesiasti cam per censuram. Qui eciam Nicolaus et omnes ipsius
successores de prescriptis decem s. gr. census annis singulis unam s. gr. iuxta tenorem litterarum d. regis prescriptarum scolaribus scole ecclesie S. Egidii antedicte
pro lignis emendis et comparandis et ibidem cremandis
assignabunt cl assignare tenebuntur eum effectu. Eciam
Nico]aus a1tarista et omnes ipsius successores se aliis
cil'Íutll ius palronatus altarium in eadem ecc1esia
. Egidii obtinencilllll el habencium, cOJlformabllnt ac
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eonformare tenebuntur et debebunt. Ad que omnia superius descripta facienda, tenenda et explenda sepenominatus Nicolaus se et suos sueeessores benivole su'bmisit. Et
ne sueeessu temporis premissa valean t anullari el ani ehilari aut quomodolibet irritari prius nominatus Henricus
nobis humiliter supplicavlt el duxit supplicandum, quatenus ad laudem, gloriam et honorem dei omnipotentis
et b. M. V. gloriose ae s..Marie Magdalene sepedietum
a!tare in hODore eiusdem s. Marie Magdalene in ecclesia
s. Egidii memorala in titulum perpetui benefieii ecclesiastici erigere el ereare ac census el reddilus prescriplos
in bonis el villa Trnowa eidem allari et ip,ius recloribus
perpetuo annectere, unire, applicare, inviscerare et incorporare, necnon omnia et singula superius descripta in
sui, punctis, dausulis, condicionibus et artieu1is approbare,
ratificare, auctorisare el confirmare dignaremur. Nos ígitur
pium, sanClum el iustum propositum dicti Henrici ex premissa donacione et ordinacione considerantes et ex eadem
cultum auger; divinum, ideo visis litteris supradicti domini
nostri archiepiscopi Pragensis super contraclu admissionis
et vendieionis bonorum preseríptorum in Trnowa eum
eausarum expressione ac approbacionis, ratificacionis, au·
ctorisacionis et confirmacionis dictarum vendieionis et
empcionis, quas eciam regestris cancellarie vicariatus archiepiscopatus Pragensis immediate post premissa inscribi
mandavimus el inseri. Supplieacionibus quoque pretaeti
Eem-iei linicide, tamquam iustis, racionabilibus et iur;
consonis favorabiliter annuentes, crida seu proclamacione
premissa ac servatis servandis, que circa talia de iare el
consvetudine erant servanda prelibatum a!tare in honore
s. Marie Magdalene in ecelesia s. Egidii supradieta in
perpetuum beneficium ecclesiasticum erigimus et creamus,
census quoque ct reddilus superius designatos et deseriptos in bonis cl villa TrnQwa dicto altari et ipsius recto,
ribus perpetuo annectimus sub modis cl condicionibus
prescriptis excepto dominio, quod pro dieto Henrieo
ipsiusque heredíbus et successoribus reservamus, unimus~
annectímus, appHcalnus , invísceramus et incorporamus 1
necnon olunia et singula superius descripta in suis punctis~
clausulis, condicionibus et arliculis approbamus, ratificamus, auclorisamus cl auctoritale ordinaria in dei nomine
prescntis scripti patrocinio confirmamus. lus autem pa\ronaluB altaris antedicti el presentandi rectorem ad ipsum,
qnociens casus vncacionis oceurrerit, iuxla ipsius Henrici ,
disposicionem, prout in littera regia continetur, ad ipsum
Henriculll ipsiusque heredcs et successores eviterne spectabit et perlinebit. In cuius rei testimonillm presenles
litleras fieri et sigi1li vicariatus archiepiscopatus l'ragensis,
quo ad presens utÍmur, appensione iussimus communiri.
Datum Prage a. d. m. quadringentesimo quinlo, die duodecimo mensis Augusti.
*'17. 1406,22. srpna. Veleslaví1l14v halemj.ál' str. 443.
V sobotu před sv. Bartolomějem kněz Vít z Cernčic, probošt kostela sv. Jiljí, učinil mocnou ubrmanskou výpověď
mezi králem Václavem IV. a p. Janem z Skalska na vVartmbercell!' o měslo a tvrz Bělou - .
*18. 1407, 30. dubna. Libel" e1"ecti0111tlll I X 1- G 8.
Wcnceslaus, dei gracia Romanorum rex semper augustus
el Boemic rex, notum facimus tenorc presencium universis,
quod cum Elizabeth, relicta quondam Fridlini dicli Clawer
pellificis, devoti nostri dilecti, zelo devocionis accensa in
sne et progeni~orum ;;monlIl1 anilYlarUm remediurn salutare
decem sexag. gr. pr. pro perpetuo capellano capelle nove
in honore sacratissimi corporis Christi in cimitcrio ecelesie
s. Egidii Mai. Civ. Prag. de novo conslrllcte dare proponál, exlat maiestati nostre pro parte eiusdcm Elizabeth
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humiliter supplicatum, quatenus ad dotacionem predictarum
decem sexag. gr. pr. annui et perpetui census pro capellano prefate capelle e~nsensum et assensum nostrum regium exhibere ipsosque postquam per prefatam Elizabeth
in regno nostro Boemie, in bonis tamen liberis et non
feodalibus, empte et comparate fuerint eidem capelle incorporare
dignaremur ~. ~os vero confirmamus
tali lamen condicione, quod predicta Elisabeth et 1,1artha,
eius filia, ex nature defectu muta, prefatas decem s. gr.
pr. quamdiu ipsis ambabus vita ex alto concedítur, habere,
tenere, eisdem nli debeant - , eo tamen signanter
proviso, quod ius patronatu5 ad prefatam capellaniam
- ad l,lartinum dictum \Veichart, Henslinum, carnificem
de Longa plate a, et Lewam mercatorem, cives Mai. Civ.
Pr., debeat - pertinere - . Datum Prage ll, d. m. quadringentisimo septimo die ultima Aprilis,
'*19. 1407, 18. června. Libl"i erectiollU1IZ IX f. A 1Iohannes Kbel. deerelorum doctor - . Sane constitulus famosus el ho~estus vir Andreas dielus Opat de Budislav
armiger XIIII S. gr. d. pr. census annui et perpetui
super bonis infrascriptis, videlicet super curia unius arature
in villa Drahov ac super censibus in eadem villa Drahov
et super censibus et hereditntibus in villa Nyetowicz aput d. Kaczenam, relictam Dobessii de Mezimostye, residenlis in Drahov, et ipsius filios, videlicel Buzkonem et
Hcnricum, fratres carnales, emit XII. s. gr. et unas
~. gr. super bonis sllis\ quas infra cer-tunl Lempus in
certis bonis demonstrare promisit et se - ad hoc facien·
dum obligavit, pro a!tari ss. Rose el Apolonie virginum
in ecelesía collcgiata s. Egidii Mai. Civ. Pr. de novo
in perpetuum beneficium ecelesiastieum erigendo et
ipsius rectoribllS ct signanter d. \Venceslao de Brunna,
presbitero Olomucensis dioecesis, et ipsiu·s successoribus, dicti altaris rectoribus - . Ceterurn prescriptus d.
\Venceslaus ct ipsius successores de prescripto censu
1Ilichaeli de Slromilov, 'lui facit subsidiull1 perempcione
dictoruln censuum, annis singulis usque ad vite ipsins
dumtaxat tempora dabunt cl assignabunt divisim de dietis
censibus duas S. gr. census annui. Ipso autem Michaele
de hac vila sublalo altarista, qui fuerit pro tempore "llari,
antedicti, de eisdem duabus s. gr. ipsius Michaelis anniversariis dabit plebano ecclesie S. Egidii predicli el ipsius
sociis, qui eídcm participant in parcione, n1cdiam s. gL 1
de quibus ante omnia dno viearii plebani habeant duos
grossos, residullln vero modo aliorum anniversariorulh fiat
anniversarium pro remedio ct salute animarum dieli Mi·
chaelis et ipsins progenitorum et predecessorum, ubi ordine
prcseripto media s. grossorum antcdictorum pcr domínum
altarístam dividetur. De secunda vero sexagcna antediela
dabitur scolaribus ad seolas ecc1csic antcdiete media s. gr.
pro lignis ad calefacieudum huiusmodi scolas emendis et
eomparandis ct pro media alia S. gr. ementur soculares
et ocriolle et inter pauperes scolares ibidem de scitu d.
plebani, qui fuerit pro tempore, per ipsum altaristam annis
singulis parciantur ac distribuantur. Insupcr quia eciam d.
\Venceslaus de Brunna predieto censu conparando Eccil
subsidium, ordinatum est ct dispositum de di cti Andrec
consensu ut in ipsius VVenceslai anniversariull1 premisso
modo media s. gL lribuatur et distribuatur, ipse vero d.
\Venceslaus et ipsius successores ipso dic s. Rose, 'lui
annis singulis occurrit die immediete sequcnti post festnm
Nativ. 1'1'1. V., dividel mediam S. gr. amedictorum pro
interessencia (?) mÍssc sumn1t die predicto, modo infraseripto: dando primo d. plobano eeclesie anledictc VII
grossos, d. decano lllI gr., sacristano II gr., rectori scole
ununl gr., campanatori unum gr., yicariis canonicorunl, qui
j
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xxt1jll.

ministrabunt a.d missam.' per unum gr., altaristis de prima
et secunda mlssa. aut lpsorum substitutis per unum
cantant.
,
gr.,
I summ~m rmssam unum gr., organiste I gr., vicariis
duobus pleb~m III gr., cantori scole I gr., succentori
I gr., .clenels capelle I gr., clerieis ad seolas II
c~l~anhbu.s
gr. et 'pa~perib.us ante fores eeclesie
g:;:
Sl vero ahqUl ex premlsSls fuennt absenles, pars absencium
lD~er pauper.es ante fores ecclesie et scolares dividatur de
SCltu p~ebam. pe; ;undem ~ltaristam. Datum Prage a. d. m.
CCCCYII, d,e Xí III menslS ] unii.
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*.20. 1408, .. 5: května. Tamtéž f. VIII f. B 10. (Pro
ecclesla s .. Egldll ln Praga UUa s. census.) Iohannes Kbel
notu,,: faclmus quod. in nostri presencia personalite:'
const~tu.~us honorablhs VIr d. 10 haniles, plebanus ecclesie
s .. Egldn A:ntIque Civ. Pr. - recognovit. qualiter honesti
vm FranCls~us Rokeczaner, Albertus K~tek et Nicolaus
Zarowsky, Clves dlcte Antique Civ. Pr., ex testamento
bone mcmone Margarethe quondam Kotkonl's d P
'b"
.
e raga
Sl .' ~l. eccle.sle. sue un~m s. gr. d. pr. super domo Georgii
Zeld!Jm pelhficls et :pSlUS area, sita in Antiqua Civ. Pr.,
aSSlgnaverunt et slbl et ecclesie antedicte plebanis de
eadem .s. gr. census condescenderunt - . Cum autem
pr~:lO~'lnata Margar~th~ prescriptum censum pro commis.
sarus :n dlCta ecc1esla ln remedium animarum sue et alioram Ipsorum benefactorum el progenitorum fieri debitorum dIsposuerit, supradietus d. plebanus promisit per se
et suos:ucce.sso~es temporibus eviternis in dieta ecelesia
S. Egldll annls slDguIis in omnibus Quattuor temporibus
per clrculum anni eurrentibus unum anniversarum more
consveto c.u~ uliis .sibi in dicto censu participantibus peIagere, ubl lU quohbet anniversario vigilie novem lecti?num e~ntabuntur. et in crastino missa defunctorum ad
lUstar. ahorn.m .anmversanorum tenebitur. _ Et nichiIomi'~.US Sl lU. ahqUl~us temporibus Quattuor dictum anniversa.
Imm fuent obmlssum, tune die immediate sequenti poterit
supplen. Ad quod .eciam faeiendum plebanus, qui fuerit
pro temp~re, potent compelli ecc1esiasticam per censuram.
Ibldem eClam prdatus d, pIe banus de dicto censu gratus
e~ ~:ceptu.s Franciscnm, Aibertum ct Nicolaum liberos
dlmlS:t, qUletos et solutos. - Tenor vero littere, de qua
S?peWIS hablta est mencio, sequilur et est talis: Nos Martmus R?tlew lUdex, Iohannes de Ach, I·hnsa LUlhomericzer
Pro~oplUs Bohusl~i, Reinhardus de Mulhausen, Erhardu~
Lobll, Jo~hnus. Slmgel, Proeopius Nicolai Longi, Angelus
apolhecanus, Slglsmundus Huler, vVel1ceslaus Sluk de Caph,cz, Iohannes Slaner [Pleyer 1], Henslinus Meissner pan niCIaa. I~nko Dubecz, Henzlinus de Saraw, Hansa Rost, Ostrba
panmclda,. Nlcolaus de Taehovia et Pecha frenifex, con.
sules
et lUralI
Clves
Mai Civ "Pr
tenore presencmm
.
•
•
. . '
1
Ie~ogn?SClmUS umversls, quod discretus vir Georgius Olim
Zeldhm Koppel
fil'
,
. . pe Ir"'
lllCIS,
1 IU8) noster concivis, super
domo sua et lpSlUS area, sita in plebe s. Egidii intcr
domos d. Duchkonis ct olim Henslini Weyswasser parte
ex altera , unam s.gr
d pro census annUl'
.
..
et perpetUI
ex p~rte sua, heredum et successorum suorum nomine
vendldlt et m. publico iudicio civilatis predicte coram
n~blS more ~ohto resignavit honeste matrone Margarethe
ohm Peche Kot~onis relicte, nostre concivi, ementi pr~
se ct Alberto, fillO ems, heredibus et successoribus ipsorum
pro novem .s. gr: dIeto Georgio plene persolutis _. In
quorum testul10nlllm sigil1um diele nostre Civ. Prag. ad
preces dlctarum. personarum presentibus esl appensum.
Datum Prage fena qUlnta proxima post festum S. Kathenne a. d. ~. trecentesilno nonagesimo tercio. _ Quo
facto prescnptum censum unius S. gr. dicte eec1esie
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unimus, applicamus, annectimus - . Acta sunt hec a. d.
m. q~adringentesimo octavo, die quinta mensis Maii.
"'21. 1408, 31 . .května. Rukop. č. 210j I 151. D.
Iohannes, prothonotanus, .Mai. Civ. Pr, deputat medium
s .. gr. c. d. Iohanm, pIe.bano ecclesie s. Egidii, Nicolao, sa,
e;:stano ':lU~dem ecc!esle, et ministris ibidem super domo
NlCola!
Plvchta seratoris: ~.
'ct fer ."'T au t e P en tl lecos.
t
*dIet!
.1
22. 1408, 4. srpna. Llbi"t el"ectio1111m IX f. B 1
Iohannes Kbel, decretorum doctor - quod constit~tus' .....:
~sebco pullator et Katherina, ipsius conthora1is. residentes
III plebe ecclesie S. Egidii Mai Civ Pr
.
'.. .
.
. . , nobl's ,.'n presenCIa
h onorabllIs vm d. lohannis plebani ecclesie
E ·d··
t ď t.
.'.
S.
gl 11,
an e lC e exponere curavlt, quahter ipsos evidenti ne,
cesSltate urgente m,:diam s'. gr. d. pr. census ánnui super
domo lpsor~m - ~lta !ll d,Cta Mai. Civ. Pr. inter domos
quondam Wenceslal Dlonis dicti Stolarz ex una et
_
dam Materni pellificis parte ex altera honorabili vquond
10 I
.
lbI'
IrQ .
,anm, p e ano ecc eSle s. Egidii antedicte, et ipsius
successonbuB ac pro eadem ecclesia s. Egidii _ vendid!sse. - , Act~ sunt hec a: d. m. CCCCVIII die quarta
men.sls August! - presentIbns - Bartholomeo de Luthomenez, Paulo de Luthomisl, dicte ecclesie s. Egidii vicariis.
*23. 1408. 24. září. Tamtéž I
B. 4. (Littera
super una se.xag. pro d. Mathia ct vicario canonicorum s. Egldn). Coram nobis Joh. Kbel _ Wenceslaus
LItochleb, brascator Nove Civ. Pr., - proposuit, qualiter
bone me~one Nyeta, quondam \Veliconis relictá, eidem
qu~ndan: htteram super una sexag. gr. census confectam _
aS~lgnavlt, undo prefatus \Venceslaus diclurn censum
umus s. - . sup.er Johanne Humpoleczky, cive Nove Civ.
Prag. - Vlcarns ecclesie s. Egidii - , duobus in numero. dumtaxat
- dedit volens - , quod .
I'lS
.
Bmgu
septllnams unaln. missam defunctorum in capella s.
Rose sub campanll! ln d,cla ecclesia s. Egidii situata legant. Datum Prage a. d. m. CCCCVIII die XXIV. Septembris
~24 ..1408, ,2~. Yina.. Tamtéž .VIII f. E 2. (Donaci~
pro eCclesla s: Eg!dn Ma!. Civ. Pr.). Iohannes Kbel ._.
Sane ad ?,ostn vementes presenciam honesta matrona d
Cuna, .rehct~ Matiejiezkonis, civis Mai, Civ. Pr., et honora:
bllIs. vIr Egldms, filius eiusdem Cune recognoverunl
quahter - tres s. gr. ccnsus annni et perpelui duas d~
el super domo lpsorum, sita inter domos Hradkonis sartoris
~t domum, per quam itur ad cappellam, ss. lnnocencium
etleem . nnnccupatam, el te~cia~ sexagenam de et supe;
domo . NIC~lm Purkart sartOTlS slta inler domos Blazkonis
cullelhfabn ex una el domo Iurglini, similiter cultellifabri
dlet: Waltfogel, pro ecclesia S. Egidii - ubi dicti Matiejicz~
kO~lS, \Vencesla! et Procopii, filiúrum, et Ludmile filie
lpSlllS, c~rpor.a requiescnnt dederunt, donaveru~t _
sub condlclOmbus - : Primo cjuod plQban
t d'
rece t ,.....
us au e lctus
, p a una s. gr. - pro eadem pecunia de scitu magistri
:cole emat. ealceos et solutores pro pauperibus scolaribus
m . sC?la dIete ecc1esie S. Egidii habitantibus _ s
reSldUIs vero du bn
fl'
.
.
uper
'1
a. s ~. gr. lent anllls slllguhs tempon)Us perpet~o affntuns quattuor anniversaria: Prim um in
co:nmemoraclOne obitus prefati Matiejiezkonis videlicet
pnmo d,e .post fest. ll.m s.. G all'1, a I'la vero trIa
. annlversaria
' .
~b
a solvabrrntur proXlmls dlebus vacantibus post Quattuor
tempora per clrculum anni occurrencia, preter Q nattuor
tempora anle festum s. \Venceslai Occurencia immediate
posl f~SlU~ .s: GalIi observaturum - ubi in eisdem anniversarns . VIgIlIe novem lecionum cnm Iaudibus et in cra.
stmo n11ssa defunc~orum cantabuntur et due legentur,
prout m alIJs 3nlllversariis cum exhortacione fieri est
consvetUll1. In quúrum quolibet anniversario de dictis
pecuniis duarum S. gr. d. plebsllus ecclesie s, Egidii
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memorate ante omnia quattuor gr. habere tenebitur,
d. sacristanns pro cera emenda et in huiusmodi anniversariis consnmenda duos grossos, campanarius II gr.
pro suis laboribus, duo vicarii d. plebani per unum gr.,
clerici de sacristia per unum gr., clerici scole, qui canta·
verunt vigilias et mis sas defunctornm, pro pane II gr.
et cantor scole unum gr. habere tenebuntur a plebano.
Residua vero pars dictarum pecuniarum more aliornm
anniversariorum inter plebanum, sacrisianum et clericos
scole dividetur per d. plebanum ecclesie s. Egidii antedicte In cuius rei datum Prage a. m. CCCCVln
die vicesima nona mensis Octobris.
*25. 1409, 17. ledna. Rukop. 2101 f. 179. Otto
Magnus aurifaber ct Petrus aurifaber emerunt pro Barbara, relicta olim Clausonis aurifabri de Lubssicz, et pro
pueris ipsius V B. gr. c. erga d. Iacobum, plebanum ecelesie s. Egidii, d. \IV enceslaum capellanum Swachonisse
et Nicolaum \IV eyswasser pro XL s. gr., super domo
Iessconis Dupowecz olim Clementeri. Act. die s. Anthonii.
*26. 1409, ló.linora. Liber el'ectioHlwt XIII f. 166.
(Pro altari s. Erasmi, \IV enceslai et Procopii in ecclesia
Pragensi.) Iohannes Kbel tenore prescncium notum
facimus universis, quod coram actis noslris iudiciarils durante iudicio el in figura iudicii personaliter constitulus
famosus vir Iohannes dictus Dupowecz, civis Antique Civ,
Prag.) SUD, uxoris sue necnon heredum suorum nOlnine
nobis exponere curavit 1 qualiter ipse cupiens, ut honora ..
bilis vir dominus lohannes de Duba, plebanus ecclesie
s. Egidii dicle civitatis Pragensis, qui quoddam beneficium
perpetuum seu ministeriaturn ecclesie \IVyssegradensis in
Kamen Most nunccupalum debet assequi, éx causa permalacionis, quam inter se idem dominus lohannes et dominus Laurencius, dicti beneficii ministeriatus rector altaris
ss. Erasmi el \IVenceslai martyrum cl Procopii confessoris
in ecelesia Pragensi, in simu! pro dietis eorum beneficiis
facere intendunt, valeal melins el competencills, ubicunquc locorum fuerit constítutns, stare et pro ipsius meliori
sustentacione sex sexag. gr. den. pr. census annui et liberas et ab omni exaccione solutas ac ab omnibus ex accionibus, !osungis el aliis dacionibus quibuscunque exemptas, quas dicto domino Iacobo Jmc nsque de domo sua
sita in dicla Antiqua Civ. Prag., Cle m e nt e r i i nunccupata, et aliis bonis suis ex disposicione et testamento
per Dorotheam, relictam Marzikonis Rakuss, pro eodem
facto similiter liberas persolverunt et solvere sunt consveti
dieto domino lohanni ad ipsius vite tempora dumtaxat de
dieti domini lacobi ibidem presenci"liter astantis, audientis
ct consencientis voluntate non in titulum beneficii, sed
pure et simpliciter donaeione irrevocabili inter vivo s dcdit,
donavit, depu tavit et assignavit per ipsum dominum 10'
hannem, ut premittitur, ad tempora vite sue habendas. Acta sunt hae a. d. quadringentesimo nono die quindecima Februarii.
*27. 1409, 15. května. Tamte.ž VIII f. G 7. (Pro
ecclesia s. Egidii in Praga.) Iohannes Kbel ad uni·
versorum deducimus noticiam, quod constituta persona1iter
coram nobis - Margaretha, relicta Iohannis dieti Trinkaws de Praga recognovit in presencia d. Iacobi,
plebani ecclesie s. Egidii in Praga, qualiter dudnm domu s
ipsius cnm area, quam inhabitare in dicta civitate Pragensi
dinoscitur, et ipsius inhabitalores sunt et est obligata ad
dandum et solvendum duodecim gr. census annui et perpetui. Et qnia ipsa debitis est involuta, 'lne de faculta·
tibus suis abs'lue alicuius census vendicione in dicta domo
sua evadere non potest, unde ex huiusmodi Causa prefato,
d. hcobo, plebano ecclesie s. Egidii antedicte, ultra dictos
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duodecim gr. census annui et perpetui similiter duodecim
gr. census premissis debitis traclatibus pro duablls s. gr.
vendidit, ita quod iam ipsa el domus ipsius inhabilatores
obligabuntur annis singulis ad dandum el solvendum prenominato d. Iacobo plebano et ipsius successoribus vigin ti quattuor gr. annuatim -- solvere - . Datum Prage
a. d. m. CCCC nono, die XV. mensis ~laii.
*28. 1409, 16. května. Tamtéž JXf. C 3. Iohannes
Kbel - notum facimus - 'luod l'vlargaretha, relicta olim
Nicolai Zagan cultellatoris, civis Antique Civ. Pr., quasdam litteras - exhibuit huiusmodi sub tenore: Nos
MartiilllS Rollew iudex, Bernhardus de Pieska, ut inferius
continetur, censum aulem prescriptum duarum s. gr. pre·
fala d. Margaretha pro sua meliori sustentacione pro He
ad tempora vile sue reservando eundem censum plebano
ecclesie s. Egidii in Praga cum sociis eidem participantibus donavit - ita lamen, quod plebanus ecclesie s,
Egidii antedicte, postquam se de dicto censu intromÍserit
et eundem percipere inchoayerit, de eodem censu choralibus ciusdem ecclesie, qui mane missam de beata virgine
canlare cOrlsveverunt, mediam s. gr. pr. pro ipsornm meliori sustentacione, i1lis lamen qui studio adheserint, divisím annis singulis dare teneatur et aliam mediam s. gr.
pro se et suis sociis rescrvando. Pro quo censu residuo
diclus plcbanus cum sociis SUiH arlnis singulis quattuor anniversaria in dicta ecclesia s. Egidii more aliorum anniversariorum pulsu premisso, feretro eUln candelis preparato peragerc tenebitur. Primum in crastiťlo s. Anne pro
remedio Nicolai elaus, secundum immediale post festum
Nativ. M. V. pro remedio animarum Donati, patris, Katherine, matris dicte Margarethe, tercium in crastino s.
Lucie pro remedio anime Nicolai Zagall et quartum in
die obitus ipsius Margarethc. ln quibus anniversariis pIebanus ante omnia quattuor grossos pro se, item duo vicarii per unum gr., clerici de scolis pauperes pro pane
unum gr., gui vigilii s interfuerint, cantor scole medium
gr., clerici de sa oristia medium gr., sacristanus pro cera,
qui candelas dare tencbitur, duos gr. babebunt de censibus
antedictis. Residuum vero more aliarum vigi!iarum divideltu _. Acta sunt hec a. d. m. CCCC Ilono, di'i XVI.
Februarii.
Nos 1Tartinus Rotlew' iudex, Berohardus de Pieska,
VVenceslaus Geunhex, Martinus Laurencii, Ottlinus pannicida, Nicolaus Schotter, Peslinus Niger, Cunczo glaser,
Tbeodricus de Ach, Radolfus de Mnlhausen, Henzlinus
Wayswasser, Otlinus aurifaber, Andreas Vvladyka, Simon
canulator, Henslinus de Leutmussel, Nicolaus Froyleich,
~icolaus pullator, Laurencius Merklini institoris et Iohannes apothecarius, consules et iurati cives Mai. Civ. Pr., tenore presencium - recognoscirnus universis, quod discretus
vir lessko penesticus, noster coneivis, unam s. gr. d. PL
census annui super ambabus domibus suis sitis simul in
foro carbonum in acie inter domos Peschlini Czaslaviensis
ex una et Conradi de Ens institoris parte ex alia ex
opposito domus olim HoswesehEni sponte suo, herednm
et successorum SUOl'um nomine vendidit et in publieo
nostre civitatis iudicio eorum nobis more solito resignavit discreto viro Nicolao de Sagano cultellatori, nostro
concivi - . Datum Prage a. d. m. trecentesimo LXXXVI
feria tereia ante feslum s. Laurencii.
Tenor vero secunde littere sequitur et est talis: Nos,
Martinus Rotlew iudex, Bernhardns de Pieska, vVenceslaus
Geunher, Martinus Lallrencii, Otlinus pannicida, Nicolaus
Schotter, Pesehlinus Niger, Cunczo glaser, Theodricus
de Ach, Rudolfus de Mulhausen, Henslinus ViTayswasser,
Otlinus aurifaber, Andreas Wladyka, Simon eanulator
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HensEnus de L~uthimissel, Nicolaus Froleich, Nicolaus
pullator, LaurenelUs Merklini institoris et Iohan
lecarius, consules iurati cive" l'vlai Ci~T Pr "-tenore
nes apooresenClUm publree recognoscimus universis, g~od discr~tus
Vll:' d. Vvenceslaus presblter, olim lesskonis Ieczminconis
filrus, unan; s, gr.. d. census annui et perpetui super ambabus domlbus .sms .et lpsarum areis, situatis simul in
foro carbonum 111 aCle penes domam lesskonis Duranowicz ex un~ et ex opposito domus oEm Hosweschli~i
parte ex aIra
. vendidit discreto viro Nicolao de Sagano cultellaton, no~tro coneivi - . Datum Prage a. d.
m. C~CLXXXVI fena tercia ante S. Laurencii.
"'29. 1409, 29. října. Rukop, 2101 f. 206. D. Iacobus, plebanus s. E~idii, d. Nicolaus, sacristanus ibidem
ct plebanlls eceleSSle S. Stephani in muro et
. O",t
lol
C d' l'
.,
ma",!." cr
lannes ar ma lS, rector scolarum ecclesie s Eg'd"
t Xl·
.
1 11,
emerun
gr. census erga Iohannem Lanczman notarium
super domo Bartussii rymer retro Iudeos, Act. feL III. ost
Sym. et Iude.
p
;;'30. 1410, 9. ledna. Tamtéž f. 209. Herman·
nus, 110tarius .olím ungelti, et Dorothea, conthoralis
cius, el A ugustmus, filius eorum, depntant mediam s gr.
c .. d. Iacoho, plebano eeclesle s. Egidii, d. 0fikoJao sacnstano et magIstro lohanni dicto Cardinalis et Andree
campanaton elUsdem ecclesie, videlicet super domo '\Ven:
ceslal H~ldus corrigiatoris XXVI gr., super domo BarthuSSll co~nglatons lIU gr. 10 co medie s. C., quam habent
super domo predlctorum Hermanni, Dorothee ct Augusl111l. .,Act. fer. V. post Epiph.
"'3L 1410, 2. dubna. Libyi erect. IX f. G 8. Io·
hannes Kbel - Sane - d. Petrus, plebanus ecclesie in
C;lUchel ;- nobls quasda~ litteras serenissimi principis
\~ encee!a. -. regIs exlnbU1t - huiusmodi sub tenore:
\IVenceslaus rex - notum facimus, quod eum Elizabeth, rehcta quondam Fridlini dicti Clawer pellificis decem s. gr. pr: pro perpetuo capellano capelle tlove in
honore "sacrabsslml corporis Chrisli in cimilerio ecolesie
s. Egldn IvIa1.. Cn·. Pr. de no va constructe dare proponat,
ext~t malest~ll nOSlre pro parte clUsdem Elizabeth hun1!lrter supplrcatum, guatenus ad dOlacionem 11redictarum
decem s. - assensum nostrum regium '
t~li tar;:ren condicione, quod predicta Eliz'lb"th
elUS fiha, ex nature defectu muta, prefatas X s.
lpSlS ambabus vita ex alto concec!itur, babere - debeant
- eo tamen sl~nanter proviso, quod ius patronatus ad Martmum dlctum Weichert, Henslinllm carnificem de
Longa platea el Levam mercatorem, cives Mai. Civ. Pr.,
lpSOl'Umque heredes et Huccessores debeat - perlinere - ,
Dal~m Prage a. d ... m. CCCCVlI die ultima Aprilis. p'0."c prescnpta[llm htterarum presentacionem
dieta d.
Lhzabeth - octo s: gr. d. census - quas in villa Plicz
emlt .-. pro dl cla capella Corporis Christi - ac d.
Petro et lpSl~S succ.essoribus - resigllavit - lali condi·
?lOne, quod. lpsa, Elrzabeth prescriptum censum octo s. gr.
III Vlila predlcta:F trez usgue ad vite sue tempora reeipial el
de eodem d. Petro et suis successoribus solummodo duas
s. gr. ultra expensas, quas ipsi d. Petro ministrare consV~Vlt, eroget ;:-'. Ius autem patronatus d .. Elizabeth, quamdm vItam duxent III humnnis, pro se reservavit. Ipsa
autem. de . hoc seeulo subl~ta huiusmodi iue patronatus,
pro ut III "dletI d. reg's llttens est expressum, ad Martinum
dlctum vvelchart, Hensli~um carnificem de Longa plate a
ct Lewam mercatorem, Clves Mai. Civ. Pr. - devolvelur.
Datul\l
d'le secunda ll1enSIS
.Apnhs~
..
o:" ,.Prage a • d
• ln. CCCCX
'
·'32. 1411.
Tamtéž XII J. ť 191. (Pro
a!tari s. Rose in tcclesia s. Egidii.) Buzko armiger
'

.

'-

J.

•

,

•

••
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de Drahovv in presencia domini IVenceslai rectoris
a!tans s. Rose in ecclesia parrochia!i s. Egidii 'Mai. Civ.
Pr., personalIter constrtutus proposuit. Clualitc r Brl 0andum
s~lvendum e.t censuandum de bonis Dr~how et in Nyek~:
\VlCZ. duodecIm s. gr: d. pr. census annui et perpetui prenom:nato dommo \"enceslao et ipsius suceessoribus, dicti
altans s.
rectonbus, est obnoxius astrictu> et obligatus, prout.
tabuli, terre regni Bohemie dicebat plenI us contlnen
, .;;'33. 1.412, 2? ledna. Rt/kop. č. 2101 f. 305.
;íaglster EgldlUs, fihus ohm Mathie pannicide, resignavit
". s. gr.. census d. plebano ecc1esl" s. Egidii et successonbus SUlS super domo Purkardi sutoris. Act. sabbato ante
Con\'. s. Pauli.
.
"'34 . .> 1412, .29. května. Liber erectionuiII XIII.
J. 198. (I ro altan s. Rose m ecclesia s. Egidii). Constitutus personaht.er Andre~s de Nemisl principalis et Bussko
de Jedlan, ar~lger, fidemssor ipsius, promiserunt et presentIbus prom!ttunt duas s. gr. census perpetui de to ta VlHa,. cuna arature N emisI domino vVenceslao, recton altans s .. Rose in ecdesia s. Egidii Mai. Civ. PL,
et lpSUS rectonbus - censuare. Acta sunt hec. a d.
m. q:adnngentesimo duodecimo die vicesima nona Maii.
\ . 35 .. 1412. Rulwp. Č. 2099 f. 63. Hanussius
Svab pelhfex fatetur, se teneri HU marcas graves gr. d.
Hem!co, plebano eeclesie s. E. Act. fcr. V. post Procopii.
..
"36. 1412. - Rulwp. Č. 2100 f. 370. D. Henricus
dlCtuS Falknauer, plebanus ecclesie s. Egidii, et d. Nicolaus, sacnstanus ecclesie eiusdem, pub1ica verunt census
rc.tentos a duobus anni, in domo Anne Polcze in Nova
CIV. Pr.
*3'7.
20. srpna. Rukop. č. 2099 f 69. Wir
. der rate der Grossern Stat czu Prage
offenlrchen, das vor uns géstanden sein in un·
rate Nlclas Mates goltsmid und J ohannes von Briín
cramer, gescheftlute etwenu dcs Nielas von Tachow, und
haben mlt gu.tem wolbedachten mute, auch mit unsern
\ns~en und. wll1en \villiclichen aufgeben und abgetretell
dem Hemrelch von Melehsen goltsmid und \Yilhelm Leimw~ter1 CZ~ den c,zeiten kirchvettcrn der kirchen Zll sent
Gllgen, aller sulcner guter und rechte, al, die fraw Elz·
bleth, olwenn des Fridil Clementers
"cln lb
~!
u
~
~,lC as yon Tocha\v und andern Iren
in
Irem gescbefte geschieket hat, und wann umb ,ulehe o-utel' czehe.D schok gr. czinses gekauft sein \yorden, d~r
selben sem acht schok gr. uf dem gut Ujezdecz des abt
v~n Prawna,,", und zwei s. gr. uf den gutern desselben
Nlclas von Tochaw. Also das sie mil sulchen cúnsen tun
,oUen, als das dieselb fraw Elzbieth in dem briefe, der
[mt unser stal secret versigelt ist, dorynnen ir mcinun
und wIllen gesc!u:leben steh, wie sie mit denselben czin~
sen tun sullen, clgentlichen ist begriffen. Auch haben
aIdo vor uns derselb Niolas, Matlles und J ohannes von
Brnn demselben Heinreich und ,IVilhelm eino-eben und
ge~ntwort den gescheftbrief derselben frawe; Elzbielen
und auch den brief, von dem abt, der do lautet nber dieselben achl schok g-r. czinses. Das ist gescheen am nechstcn sunab,ent vor send Bartholomeus tage na ch Cristi
gepu~t l\ICCCC lar und dornach in dem czwelften iare
,. '"38. 1412, Ó. listopadu. Rukop. č. 2101 f. 332. D:
Nlcolau,s: sacnslanus ecelesie s. Egidii, Andreas reclor
scole 1O.ldem, d. Martinus el d, Mathias, viearii canonicorun; dlcte. ecclesie, resignaverunt XXXII gr. c. communitatJ ~lal. CIV. Prag. super domo "Venceslai, filii olím MemhardI aunfabri, in 'lua nunc Martinus, patrnus dicti \IVenceslal, moratur. Aet. sabbato ante s. Leonhardi.
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*39. 1413, 26. října. Rulwp. é. 2102 f. 14. D,
Petrus de Chrudym, cappellanus in ecclesia s. Egidii,
emit pro se III s. gr. c. ad vite sue tempora pro XX s.
erga d. Hodykonem, cappellanum in Chlumyn, quondam
plebanum in Prziedlicz super duabus vineis Margarethe,
relicte Johannis \Vlassecz. Act. fer. V. ante Symon. et
Jude.
*40. 14l4. - Libyi erect. X a XI, f. D 2. Petru s
Gastonis, domini nostri pape prothonotarius et ipsius sacri
palacii apostolici causarum et cause ac partibus infrascriptis
ab eodem domino nostro papa auditor specialiter depulatus, reverendissimo in Christo patri et domino d. archiepiscopo Pragensi eiusque vicario in spiritualibus et temporalibus nec non honorabilibus viris d, Herbordo de
Janowicz, decano ecclesie s. Egidii Pragensis, preposito
SderasÍensi in Praga, el Ulrico, plehano antedicte ecclesie
s. Egidii Pragensis, omnibusque aliis et singulis, quorum
interest - . Noveritis, quod nuper sanctissimus in ChrÍsto
pater el dominus noster d. Urbanus, divina providencía
papa sextus, quandam commissionis sive supplicacionis
cedulam per certum SUUlU cursorem nobis presentari fecit
_ sub his verbis: Supplicat S. V. procurator et nomine
procuratoris honorabilis vid d. Herbordi de J anowicz,
decani ecclesie s. Egidii Pragensis, quatenus causam et
causas, que vertuntur seu verli et esse sperantur inter
dictum d. Herbordum ex parte una et quendam Wenceslaum de Polonia inirusum ac omnes alias et singulos, qui
sua putaverint interesse communiter vel divissim de et
super decanatu dicte ecclesie s. Egidii Pragensis et ipsius
occasione ex parte a!tera, committere dignemini alicui de
dd. auditoribus veslri sacri palacii causarum audiendas-.
In fine vero diete commissionis cedule hec verba, videlicet de mandato domini nostre pape audiat magister Petrus
Gastonis, citet, ut petitur, et iusticiam faciat.
Cuius quidem commissionis vigore nos - comparentíbus in iudicio coram nobis d. \Venceslao de Polonia,
principalis predictus in antedicta commissionis sive sup plic acionis cedula nominati pro se ipso 'ex una parte et magistro
Iohanne Goczow, in Romana curia et antedieti d. Herbordi de
J anowicz principalis, eciam in antedicta commissione pr~nc~
paliter nominati procuratoris - idem d. \Venceslaus prmcIpalis in causa seu causi. huiusmodi more solito per .nos
inhiberi el lilteras inhibitorias sibi ad partes decerm el
concedi iuxta antedicte commissionis formam et tenorem
dignaremur. Nos igilur Petru s prothonotarius - more
solito inhibuimus et tenore presencium inhibemus expresse,
ne allerulra parcium predictarum contra aliam et vos,
quibus presentcs nostre littere diriguntur in causa seu
causis huiusmodi sic coram nobis pendentibus in a!terius
el nostre iurisdiccionis el inhibicionis preiudicium et
contemptum decetero quidquam attemptent - . Datum
et actum Rome aput s. Petrum in apostolico causarum
palacio, in quo iura redduntur, nobis unibi mane hora causarum ad iura reddendum in loco nostro solito pro tribuni s
sedentes sub anno a nativ. d. m. CCCLXXX secundo, indiccione quinta die lune mensis J unii pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri d. Urbani, divina
providencia pape sexti, anno quinto - .
Acta sunt hec a. d. m. CCCCXIIII die XV. Augusti.
*41. 1415, 8. ledna. Rukop. Č. 2102 f. 56. D.
prepositus, decanus, canonici ecclesie s. Egidii emerunt
I s. gr. c. erga Machutam procuratorem et civem Minor.
civ. Prag. pro X s.. super vinea ipsius Machute. Act. fer.
III. post Epiph.
*42. 1415, 8. ledna. Tamtéž f. 59. Marsso Mnyssconia et Dorothea, conthoralis ipsius, exsolverunt I s. gr.

c. erga d. Henricum Falknauer, plebanum ecclesie s.
Egidii, pro VIIr s. super domo propria. Act. fer. 111. post
Epiph.
"'43. 1415, 26. června. Liber erectionUl1t X J. H 2.
(Ereccio altaris s. Katherine V. in sacristia ecclesie s.
Egidii Mai. Civ. PL) Wenc. Gurein - , quod - Nicolaus,
natus Iohannis apothecarii, olim civis Mai. Civ. Pr., nos informare curavit, qualiter dlldllm quedam Agnes,
relicta olim lohannis Fintlini, civis diete Mai. Civ. Pr.,
dum viveret - sex s. gr. - census annui - in vilIaWrbiczie prope Raconik pro altari s. Katherine in sacrislia ecclesie s. Egidii. - dedit - ; et quia reclores dieti
altaris manualiter hucllsque ad beneplacitum patronorum
dicti altaris recipiebantúr - et per hoc cultus divinus minnebalur, q uia aliquando ex in curia patronorum el altaristarum
ipSUOl altare per plura tempora stetit inofficiatum - , que
- predictus Nicolaus perpendens - eum iam dieti teslamenti execucio ad ipsum - pervenerit et census prescripti
eidem sunt intabulati, eosdem census - de novo pro
dicto altari - el signanter pro d. Thoma, presbytero de
Wolframicz, - dedit - . Datum Prage a. d. m. CCCCXV
die XXVI mensibus Junii.
"'44. 1415, 7. listopadu. Rtthop. č. 2102 f. 88.
Elizabeth, relicta Ulrici Ehrer, emit II s. gr. c. erga d.
Henricum Falknawer, plebanum ecclesie s. Egidii, pro
XVI s. super domo Hanussii Kemlner. Act. lel'. V_ post
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"'45, 1417, 30. dubna. Libri erect. X a XI J. P. 14.
Coram venerabili d. Wenceslao vícario - honorabilis vir
d. Henricus, plebanus ecc!esie s. Egidii, Mai. Civ. Pr. recognovit, qualiter ipse duas s. gr. census perpetui in
vinea sita in Vitkova hora inter vineas d. Stephani et
Kassenpfennig pro prestimonia altaris 00. SS. el ss. Simonis
et Jude ap, in capella sita in cimiterio ecclesie eiusdem
s. Egidii, nunccupata Constancia, per Erhardum, Conradí
Newengruner clerici, ct ipsius successores regendum dedit - . Acta sunt hec a. d. m. CCCCXVII die ultima
Aprílis.
*46. 1417, 11. května. Ruhop. é. 2102 f. 144.
Elizabeth. relicta uhiei Eherer, emit alteram dimidiam s.
gr. cen'su's erga d. Henrícum de Falknaw, plebanum ecelesie s. Egidii, et Johannem Kunigswerder, not. pro XII
s. gr. super domo olim Endrlini frenificís. Ad. fer. III.
post Stanislai.
*47. 1417. - Tamtéž f. 160. D. Procopius, canonícus ecc1esie S. Egidii et altarista altaris S. Dorothee in
ecc1esia Wyssegradensi.
*48. 1417. - Rulwp. é. 2099 f. 8f. D. Wenceslaus, capellanus Swachonisse, et d. Nicolaus,v sacristanus
eeclesie S. Egidii, fassi sunt, quod Johannes Zlutický pro
omnibus censibus retentis de domo satisfecit.
"'49, 1418, 7. května. Tamtéž f. 83. Conradus
clericus, altarista altaris S. Crucis in ecclesia S. Egidii,
publicavit VIII s. gr. cellSUS retenti pro termino S. Georgií
super vinea Goblonisse. Act. sabbato dominice Vocem
iucunditatis.
*50. 1430. (?)
Tamtéž f. 143. Domus
olím Henrici aurifabri ad Adam el Ewam data est per
dd. consules parochianis ecclesie S. Egidii ex eo., q uod idem
Henricus, vitricus eiusdem ecclesie existens, quedam clenodia ad prefatam ecclesiam spectancia asportavit et eadem
ab ecclesia ad emulos veritatis aufugiendo alienavit - .
Act. fer. V. post Convers. s. Pauli a. XXX (?)
*51. 1431, 2. října. Tamtéž f. 319. Magister civium et dd. consules Mai. Civ. Pr. ex fidedígnorum
hominum testimonio lucide existentes informati, qualiter
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"Iikeš Sobek de Lojowicz, Tatar dictus, tulit XXV S. gr.
pro ecc1esia s. Egidii et easdem tradidit, pro quibus censum ad dictam ecclesiam comparare debuit, domum einsdem Sobkonis, sitam in acie penes domum olím ducis
Saxonie immediate, pro plebesianis seu parochianis eiusdcm ecclesie adiudicaverunt hoc modo, ut videlicet parochiani seu vitrici eiusdem ecclesie eandem dOml\m teneant et prout poterint, ipsam conveniant, convencionem
seu pensam pro dicta ecclesia tollentes et convertentes
el eandem domum de convencione, quantum poterint. reforment et emendant aut idem parochiani seu vitrici iam
dictam domum vendant et suas XXV s. gr. sublevent, et
quidquid residuum fuerit summe, rclinquant, cui ius ad
eandem compecierit pecuniam. Acl. fer. III. post \Venc.
a. XXXI.
*52. 1432, 28. června. Hdjhova kronika list 4(16.
V sobotu u vigilji sv. Pelra a Pavla krov skřidličný na
kostele sv. Jiljí v St. M. Pro od hromu zapálen a ve třech
hodinách i s zvony, ktel-íž byly na věži, shořel. A že
veliké sucho bylo, v nemalém strachu Praha pro ten
oheň byla.
*53. 1435, 5. března. Fragment mamtdlu starom.
v 1'ukop. é. 325. Ctiborius de ze Zhudic, olim camerarius tabularum regni Boemie, condescendit parochianis
ecclesie S. Egidii de hominibus censualibus in vil1a Veliký
Kuchařcc dieta, qui ab antiquo ad prefatam ecclesiam
spectabant, quorum hucusque erat in tenuta, nichil in
eisdem iuris reservando. Act. sahbato ante Invocavit.
*54. 1436, 21. srpna. Opis v archivu kapii. sv.
Vitské. (Kšaft mistra Jílka z Prahy.) Ve jméno
božie amen. Já mistr Jílek z Prahy oznamuji tiemto listem
všem lidem nynějším i budúcím a na vědomie dávám
že ačkolivěk jsa nemocen na těle, však proto s dobrým roz:
myslem a požívaje svobody zdravého rozomu, tudiež i paměti,
ze všeho zbožie mého - toho své poslednie poručenstvie
zjednávám, činím a zpósobuji obyčejem tíemto dolepsaným: Najprvé tak jakož sem před lety za časuov pokojných dobrovolně platy své dědičné poctivému knězi Vavřincovi, faráři z Petrovic, a slovutnému panoši Ctiborovi
ze Zhudovic i jiným přátelóm svým byl ve dsky zemské
vložil a zapsal, a z těch osob toliko nadepsaný kněz Vavřinec a Ctibor zuostali jsú zivi, protož tohoto svého poslednieho poručenstvie pravé II mocné poručníky činím
a ustanovuji kněze Vavřince a Ctibora ze Zhudovic svrchupsané a přidávám k nim pravé poručníky poctivé mistra
Petra z Sepekova, mistra Jana z Borotína, mistra ·Petra
z Králové Hradce a Václava z Soběslavě, přátely své dobré,
prose jich, aby oni toto mé poručenstvie tak zřiedili
a zpósobili, jakož jim toho dobře věřím a úfám. Potom
pak odkazuji a mocně dávám svrchujmenovaným poruč
níkóm všecko své zbožíe a jmenovitě platy své dě
'dičné, totižto na panu Vchynovi z Bělušic a na jeho na
všem zbožie tudiež v Bělušicích, v Hrádku, v Kolozniciech a v Milé šest kop gr. platu ročnieho II věč
ného, it. šest kop gr. platu r. a V. na Daliborovi z Zálezlic na všem jeho zboží v Zálezlicích a v Tlučicích, il.
šest kop gr. platu r. a V. na panu Haškovi z Zvieřetic
na všem jeho ibožie v Vranovicích a v Pněvicích, v Huorkách II v Nesvačilech, il. pět kop gr. platu r. !' v. na
panu Herbortovi Kolovratovi na jeho ,božie v Crnomicích a v Třebovizkách, jakož pak ti platové ve dskách
zemských šíře zapsáni jsú, - mezi ně na rovný rozdiel.
- Než tomuto chci, když by sě tíž poručníci těch platuov
doupomínali a v drženie vešli, aby z toho ze všeh o mého
zbožie šest kop gr. platu r. dědičného a V. zjednali
a zpósobili, aby placeno a vydáváno bylo věcně bez
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zmatku zákóm do školy u sv. Jiljie v Star. M. Pr., neb
sem jim liem povinen. Naposledy ozuamuji, že nadepsa·
nému knězi Vavřincovi zuostal sem dluzen puojéellých
peněz dvadcieti kop. gr., ten dluh aby sobě napřed ze
zbožie mého vzal. - Toho na potvrzenie a na svědectvie
prosil jsem múdrých a oDatroých mužuov Janka z Krajnic rychtáře, Jíry Domažlického a Martina Vlašimského,
konšeluov přísežných Stal'. M. Pr., že jsú své peceti
vlastnie k tomuto listu přivěsili, jenž dán v úterý před
sv. Bartholomějem léta tisícieho ctyřslého tricátého
šestého.
1. 1437, 7. března. Rt/kop. č. 2099 f. 400.
Leonardus pellifex et Makusse; conthoralis ipsius, fassi
sunt, se teneri vitricis S. Egidii in una s. gr., prout pater eiusdem Makusse pro dicta ecclesia legaverat. Act.
fer. V. in medio Quadragesime.
2. 1438, 15. února. Tamtéž f. 456. Nicolaus a S.
Anna, dictus DÚpOVéC, vVenceslaus ab anulo, Ctiborius Merbota et '\Vaczko de Sliwenecz, vitrici ecclesie S. Egidii, fassi
sunt, quia ille decem S. gr., quas legaverat \Venceslaus dictus Krbec sarlor in domo sua sita inter domos olím vVaiswasser ex una ct Petri Čáslavský parte ex altera, dum
vendita fuerit pro ecclesia prefata, predece"sores vitrici
eiusdem ecclesie, a Johanne dicto Vojnovský, possessore
predicte domus, perceperunt pecunia cum parata - . Act.
sabbato post s. Valentini.
3. 1438, 8. června. Tamtéž f. 461. Clara, conthoralis Johannis, nati Otticonis pannicide, principalis, J 0hannes Proboštík, Erasimus a clavibns. fideiussores pro
ipsa, fassi sun t se in quinque. s. honorabili d. GalIo, predicatori aput s, Egidium obligari. Act. dic s. Trinit.
4. 1439, 8. dubna. Orig, kapii. sv. Vitské XXlX
č. 17, Philibertus, dei ct apostolice sedis gracia Constanciemis episcopus provincie Rolhomagensis, sacri generalis
concilii Basiliensis cum potestate legati cardinalis, a latere
pape in Bohemiam et Moraviam legatus destinatus, dilecto nobis in Christo Iohanni de Torois, Parisiensis diocesis, canonico Pragensi, arcium liberalium magistro Parisiensi, sccretario el familiari, nostro domestico commensali.
salutem in domino sempiternam. Vite ac morum honesta~
aliaque 1audabilia probitatis et virtutum merita, quibus
personam tuam invenimus insignitam, n' 's inducunt, ut
tíbi reddamur ad graciam liberales. Cum itaque, prout
accepimus, prepositura colIegiate ecclcsie s. Egidii in
Anliqua Civ. Pr. per mortem seu obitum Mathie de Be1yna vaccaverit ct vaccet ad presens, cuius collacio, provisio et omnimoda disposicio ad archiepiscopum Pragensem pro tempore existentem spectare dídlur et ,pertinere,
nos attendentes et considerantes labores tuos, quos a longo
tempore legacionibus sacri concilii in hoc regno durantibus in vigiliis et scripturis subiisti cum legatis ipsius
sacri consilii nec non cOllsumpcionem temporis tu i, quo
pendente in studiis pro scienciarum acquisicione insudare
poteras, instantibus et nobis supplicantibus venerabilibus
viri, decano et capitulo ecc1esie Pragensis et aliis pluribus
consideratis, que circa persone tue ydoneitatem fo rent
attendenda et consideranda, dictam preposituram sic, ut
premittitur, vacantem aut alias ql10vis modo, eciam si tanto
tempore vacaverit, quod eins collacio iuxta Laterancnsis
cOllsilii statuta ad sedem apostolicam devoluta existat el
super ea Jnter aliquos lis pendeat indedsa, tibi prcmissomm meritorum tuorum intuitu auctoritate nostre legacionis ad hec et alia ab eodem sacro concilio facultatem
atque potestatem habentes conferimus et donamus de
il1aque tenore presencium, prout melius possumus, investimus providendumque duximus cum plenitudine iurium
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suorum et providemus. Mandantes decano et capitulo ceterisque ipsius ecclesie canonicis, qui sunt pro presenti
vel pro tempore fuerint, aliisque universis et singu!is, ad
quos spectat et pertinet, in virlutlC sanete obediencie,
quatinus te in regimine et administracione ipsius prepositure nullatenus impediant vel molestent seu impediri
vel molestari permittant, tibique pareant el obediant, quemadmodum ad verum el legittimum prepositum ipsius ecclesie
pertinet et spectat, et de omnibus iuribus, fructibus ct
bonis ad ipsam preposituram spectantibus respondeant
p!enarie et integre sine contradiccione et ab aliis responderi faciant, non obstantibus quibuscunque. Quocirca vobis
venerabilibus et discretis viris dominis venerabilis ecclesie
Pragensis et capelle regalis Omnium Sanctorum in castro
Pragensi decanis et vestrum cuilibet aucwritate nostra,
qua fungimur in hac parte, tenore presencium committimus
et maudamus, quatenus premissa omuia et singula supradicta exeeucioni demandetis, eundem Iohannem aut eius
procuratorem ad hoc legittime constitutum in corporalem
et realem possessionem dicte prepositure iuriumque et
proventuum eiusdem inducatis et inductum defendatis, et
recepto ab eodem iuramento seu procuratore suo iuxta
ipsius ecclesie statuta per prepositum prestari solito stallum in choro et locum in capitulo eiusdem ecclesie more
consveto eidem assignetis nec non de iuribus et bonis
ad ipsam preposituram spectantibus responderi fadatis
seu alter vestrum faciat, coutradictores et rebelles per
censuram ecclesiasticam compescendo. Datum Prage in
collegio Karoli sub nostri sigi11i appensione die octava
mensis Aprílis a. d. m. quadringentesimo tricesimo nono.
Tohoto probošta, který ovšem nikdy skutečně jím se
nestal, týče se i tato listina tamtéž pod číslem II chovaná
ze dne 2. dubna 1438, která zní: Philibertus, dei et
apostolice sedis gracia Constanciensis episcopus provincie
Rothomagensis a sacro Basiliensi concilio in Bohemiam
et Moraviam cum potestate legati cardinalis, a latere pape
destinatus legatus, dilecto nobis in Christo Iohanni de
Tornis, clerico Parisiensis diocesis, secretarioest familiari
nostro, salutem in domino sempiternam. Dignum est bene
agentibus pro merÍto responderi ut eorum re1l1unerata
devocio hylarescat et alii eorum exemplo laudabili ad virtutum amplexus forcius animentur. Hinc est, quod nos
attendentes tue probitatis medta grataque et accepta obsequia ac labores, que ab annis pluribus et specialiter ab
introitu serenissimi quondam principis d. Sigismundi, Romanorum imperatoris ac Hungarie, Bohemie etc. regis,
ad hoc suum inclitum Bohemie regnum pro venerabili
ecclesia Pragensi in divinorum resumpcione officiorum
impendisti et impendere studiose non deseris, prout per
amplius a1tissimo inspirante poteris in futurum, nos ineÍtant, ut personam tuam favore benivolo prosequamur. Cum
igitur in venerabili Pragensi ecclesia eanonicatus et prebenda, quos obtinere solebat in eadem magister Styborius
de Radecz, ultimus et immediatus eorundem possessor
legittimus, vaccaverint et vaccent per ipsius obitum, tibi,
Iohanni prefato, qui in artibus magisterii gradum Parisiis
suscepisti, apud nos in vita, moribus et sufflciencia mul tiplíciter et diutine approbato, prefatos canonicatum et
prebendam sic, ut premittitur, vaccantes aut alias quovis
modo et ex quacunque causa, eciam si tanto tempore
vaccaverint, quod eorum collacio sit ad sedem aposlolicam devoluta ct super eisdem inter aliquos lis pendeal
indecisa, auctoritate sacri concilii, qua fungimllr in bac
parte, ad hec et alia ab eodem sacro concilio facultalem
atque potestatem habentes. conferimus el donamus providendumque duximus, prout providemus te per tenorem
j
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presencium de ipsis canonicatu et prebenda cum omnibus
suÍs luribus et pertineI1ciis investientes, pro ut investimus~
que ornuia et singula universis et singulis, ad quos speclat
et perlinet, intimamus et notificamus. Vobisque venerabilibus et discretis viris preposito, decano, archidiacono,
scolastico et capitulo ipsius venerabilis ecclesie Pragensis
ceterisque, ad quos prebendarum recepcio et installacio
spectat el pertinet, auctoritate nostra supradicta in virtute
sancte obediencie precipimus et mandamus, quatenus recepto ab eodcm Iohanne iuramento prestari solito eundem
in canonicum et fratrem recipiatis et admittatis stal1um
in choro et locum in capitulo cum plenitudine iuris canonici eidem assignantes, ipsum vel eius procuratorem
pro eo in realem et corporalem possesionem eorundem
canonicatus et prebende eum suis iuribus et pertinenciis
universis, prout ad verum et legittimum canonicum spectat
et perline!' inducentes et sine contradicione induci facientes. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscunque. Datum in castro Pragensi sub nostri sigmi appensione die secunda mensis Aprilis anno d. m. quadringentesimo tricesimo octavo.
5. 1445, 4. února. Ru/wp. č. 2099 f. 905. Dum
causa controversie tractaretur inter magistrnm Iohannem
Příbram, plebanum ecclesie s. Egidii, nec non universos
plebesianos eiusdem ecclesie ex una et Fridericum ab
unicorno parte vertente ex altera pretextu unius s. gr.
census annui per Iohannem Reczkonem de Ledecz pro
oleo in lamparte ante corpus dominicum in dicta ecclesia
s. Egidii eontinue ardente per delegacionem testamentalem deputate et in domo olim Sazeme post Bethleern
inter duos vicos consite ac universis perlinenciis ipsius
domu" assignate et testate, pro qua s. gr. census sic solvenda prefatum Fridericum, tamquBm primnrn emptorem
eiusdem domus, impetebant. Domini vel'o magister civium
et consules Mai. Civ. Pr. - adiuvenerunt mandantes Friderico pretaclo, ut huismodi sexagenam gr. census a tempore
empcionis eiusdem domus solvendo prefatis actoribus expleret, ipsum a censibus per antecessores el heredes prefate domus retentis absolventes. Act. fer. V. post Purif.
6. 1445.
Tamtéž t: 906. Iohannes
Pytlík, Petrus Karthus, VVenceslaus Chřest et Procopius linicida, vitrici ecclesie s. Egidii, fassi snnt, se percepisse tros s. gr. pro reformacione ecclesie ipsol'um
per Dorotheam, relictam Miehaelis pileatoris, legatas.
7. 1448, 19. prosince. Ruhop. č. 2119 f· A 8.
Ve jméuo boiie amen. Já mistr Jan z Příbramě, farář
kostela sv. Jiljie v Starém Městě Pražském, vyznávám
tiemto listem ~c že ačkoli dopuštěním P. B. všemohúcieho,
v jehožto moci všeliké věci jSlÍ a jenž také živí i mrtví,
kohož a pokudž ráčí, nemocen a neduživ jsem na těle,
nevěda, kdy a kler)' cíl mé živnosti od jeho svaté milosti uložen jest, však proto zdravého rozumu a paměti
dobré požívaje, nechtě rád, což najdále na mně jest, nezachoval-li by mne milý P. B. v této nemoci od smrti,
by o statek a zbožie, jehož mi z nesmierné štMroty své
jeho svatá milost popřieti jest ráčila, nepřiezni ani které
nelibosti mezi příbuznými a přáteli mými nebo jinými
lidmi kterýmižkoli povstávaly a vznikly, toto mé poslednie
poručenstvie a konecný úmysl vuole mé o tom všem statku
a zboží mém movitém a nemovitém zřiedil jseu1 a zpó~
sobil i mocí tohoto listu a kšafLU řicdím a zpósobuji obycejem takovýmto: Najprve učinil sem a činím umělé a
rozšafué lidi mistra Petra z I-hadce, mistra Staňka z Gnezna,
v ty časy děkana ucenie Pražského a probošta kolleje
Karlova, a Mikuláše mydláře, mMtěnína téhož St. M. Pr.,
kmotra mého, pravé a mocné poručníky těch XlIII k. gL
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úroku a platu rocnieho a věčného na tvrzi a na dvoru
poplužniem s dědinami jeho v Malešicích i na tom na
VŠCll:, což k t~mu příslušie, kteréz jsem kúpil i zaplatil
a mam, to sobe, o~, Prvokop~, dobré pa;něti, Bervík řečený,
:~ dsk] z,en;ske r,:d~e dozeno a zapsano a kterýžto plat
Ja take tymz ~oruc~lkóm, zdrávv)eště jsa, týmiž dskami
zaps~l ,sem, Jezto vsecko to plneJie dsky v sobě zavierají
a svedc1,e. A k tomu přidávám k nim čtvrtého mistra
v
, '
'
"
t~K~ za pr,avého a mocného poručníka.
Jan~ ~v C aSlave,
J1,r:~ ".:'cky pak veCI mov1te po mně,
milý P. B. neraCl ;ne od smrtI uchovati, zuostalé, jakozto !cnieby, ruocho
cho.d1c;e v I postelné nebo jiné kteréžkoli na čem by ty
kolr zalezely .neb klerým a klerakým koli jménem mohú
a mohly by Jmenc:vány býti, nic ovšem nevymienuje aui
p~zuost~vuJe, poru~,l sem a mocně porúčiem svrchupsanY,m m1stru Petrov1 Zv Hradce a Mikuláši mydláři, kmotru
me;r.:~, ab!,O;l ty ve~l a takové vydali sestřenci mému,
Imez;m. a zakon;-. C?udXm, .na kostel i jinam, )akož já svě
doml ]lch nad Jme "ere J1m to zvlášte porúcím a rozkáži.
K tomu také přidal sem jim všem poručníkóm . svrchupsauým a přidávám uroz. pána p. Alše z Zieberka za
p.omocníka a r~deí věcí tuto položených i za obrancí čty
r:dcetr ~. b:z )edné kopy gr. A v tom jest mi zastavil
hst, J e;z sve,dcí na .sto k. ~r. pod takovlÍ úmluvú a vy11l1enku, kdyz by ml koh dLUh muoj zaplatil, ze jemu ten
11st na sto k. gr. má zasě vrácen býti. Aet. fer. V. ante
Thome a. 8e XLVIII.
8. 1448. Rukop. č, 2099 f. 1041. Nicolaus
Bethlemsk)' et \Venceslaus braseator, vitriei ecclesie.
9. 1448, 20. prosince. Hdjko'lJa Kroniha list 424
K ,~igily sV'v Tomáše umřel mistr Jan Příbram, professo;
v uceTIl Prazském, farář kostela sv. Jiljí a kanovník kostela hradu PraZského.
_ 10; 1449, g4., července. 01'igíndi hldštera sv. Jiljí.
~,rozenym, stateenym, slovutným, opatrným pánóm rytie~~m, zema~óm, městóm i všelikých hradóv, posádek a
uraduo-,:, drz1t~lóm, pánóm a přátelóm našim milým, jichž
tento !rst duoJde, my kostelníci a osadní farv a kostela
sv. Jilj!e v .St. M. Pr. službu naši vzkazujíc' oznamujem
a na vedomle dáváme, ze duchem bohdá umysla dobrého
hnuti jsúc umienili sme a již i skutečně počali krov dě
l~tJ n~ svuoj již jmenovaný kostel. A každý člověk, jenžto
drevm k;-QV ;ra témž kostele vidal jest, snadně muož tomll
porozumeLr, ~eť musí dielo to hromadné býti, ježtoť my
samI pro vehkost nákladuov nemuožem lomu nic učiniti
b~zvp~moci jiných dobr}'ch lidí, jakoz jsú již diel sě mnozí
pnc1TIlh z panov, zeman, měst i ohecních lidí a přičinějí
~ě téměř ze všech stran podobně. Protoz 'všech yuobec
I každého zvláště, jimž tenlo list bude pokázán. prosíme.
aby p~slóm, od osady našic svrchupsané posl~ným, to~
hot~ !r,stu ukazatelóm, kteříž by sě v té tak pilné a hodné
potrebe na naše panstvie a drženie neboli do měst a ')od
lÍřad čížkoli zahodili, ráCili a chtěli pro naši služb~ a
k obdržení almužen a pomocí k dielu již pravenému radni
a pomocni býti a přičiniti se k farářóm a knězím svým
aby na kázání obyčejem slušným lid pěkně k tomu na:
pomenuli, aby, jakž klo muož a chce k tak užitečnému
a SČ~Shlě bO'hdá začatému dielu ruce' své tiem štědřejie
otevreh pro P. B. a také pro účastno st modliteb i jiných
s~utkvuov ducho;ních, kteříž sě v tom kostele dějí a bu·
duc;re. ~:etl budu, pro odplatu bohdá věčnú. Dán ve čtvrtek
u, V1g1l)! sv. Jakub~ ,v: pOd pečetí kostela svrchupsaného
v
leta od nar. s. b. tlSlc1eho ctyrstého člyl-idcátého devátého.
. ll. 1449, 6. srplla. RllllOp. Č. 2099 f. 1059. Gregonus Krtek, Petrus ab hircis, Petrus Kuth et Šatka
cultellator, vitrici ecclesie s. Egidii, protestati sunt, qui!\
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XL s. gr. a magistro Petro Bielořit et Nicolao. sapomsta, tutoribus per magislrum Iohannem Příbram
substJtuLrs - . Act. fer. lIlI. ante Laurencii.
12. 1450, 27. října. Tamtéž f. 1071. Andreas
~b. a.ngelo~ N1colaus Slovák, I?hannes Ripský et Procopius
11Il1C1da, v1tnc1 eccles1e s. Eg1dii, fassi sunt, se percepisse
III. s. gr.. a N1colao, fratruele olím Nicolai Dúpovec, super
reformaclone prefate eccles1e lestamentaliter per dictum
Dupowczonem delegatas. Act. in vig. Simo el Iude.
13. 1451, 7. září. Tamtéž f. 1083. Wencéslaus Chřest, Nicolaus Pobožný, Wenceslaus od božie sukně
et \Venceslaus ?OCUS, vitrici ecclesie s. Egidii fassi
sunt, se percep1sse IlII S. gr. a Maro-aretha. relicta \Venceslai Sliven.ský, guas super labore :cclesiť prefate Wenc;slaus ,pred1ctus testamentaliter delegavit - . Ac!. in vig.
Nat1v. lVI. V.
14. 1460. Rt/kop. č. 2141 I 309. Iohannes
Sar1at cultellator et Andreas pellifex vitrici ecclesie s
Egidii, fassi sunt, se percepisse V S. ~r. per Margaretam:
rehctam a flavea rota, pro ecclesia prefata delegatas, Ac!.
fer. III. ante Kathedram S. Petri.
_ 15. 1462.
Tamtéž f 329. Iohannes Pytlík
VYenceslaus a Christi tuni<;:a, Petrus de domo Krtkoni~
et Augustinus . Beneda, vitrici ecclesie s. Egidii, fassi
sunl se percep1sse unam S. gr., quam Machna olim ab
aureo anulo testamentaliter delegavit. Ac!. díe Trans!. S.
Ludmile.
16. 1463. Tamtež J. 337. Jacobus, olim campanator ecclesie s Egidii.
. 17. 1464,
14. ledna.
Tamtéž f. 339. Maglster \Venceslaus de Drachow fassus est, se a tutoribus
per vVenceslaum sacerdotem, natum olim Nicolai sapomste, percep1sse II S. gr. Item sacerdos Gallus commanens
magistro Wenceslao predicto percepit II s. Item sacerdos
Iohannes dictus Kačer In s. percepitet vice sacerdotis
Iaeobi, olim directoris ecclesie S. Egidii, III. Item vice
sacerdotis Iohannis, qui erat cum sacerdote Iacobo habitans, I s. Act. sabbato die Felicis.
18. 1466, 12. srpna. Tamtéž f. 77.
Vitriei
ecclesie. S. Egidii fassi sunt, quia receperunt X flor. ung.
Anastas1a v1dua pro eadem ecclesia legatas. Act. fer. III.
ante Assumpc.
19. _ 1473.
. Tamtéž I 118. Iohannes pannitonsor
Chm~l dlCtuS, Matblas plctor et ceteri vitrici ecclesie S.
Eg1dn. tulerunt L S. gr. et cingulum argenteum pro eadem
eccleSla per Iohannem sutorem dictum Hedvábný legatas.
Ac!. fer V. ante Dionisii.
20. 1474. Tamtéž f. 131. Bartoš maršálek 10hannes Chmel et ceteri vitrici ecclesie s. Egidii fassi ~unt
quia tulerunt X S. gr. per Georgium bursificem pro eade1~
ecdesla legatas. Act. fer. V. post Marci.
21. 1476. Rtt/wp. č. 94 II f. 38. Mauricius
acufex, . An~reas K[rtekJ, Vitus porybný, - Andreas de angum, vltncl ecclesie S. Egidii. - Andreas de ano-ulo et
Andreas Krtek, vitrici.
b
22. 1478, 25. května.
Tamtéž f. 11. lohannes Slánský et Iacobus saponista, vitrici ecclesie. Act.
die Urbani.
23. 1482, 24. ledna. RUÍl0p. č. 2106 f. 100. Bartošek sacristanus.
..24. 1482. - Ruko]'. č. 94 J f. 41. Facta est amicab1lrs concordia inter vitricos ecclesie S. Egidii, videlicet
Iohannem Rak, Samuelem Clampernam, Bohuslaum braseatorem et Mathiam pictorem, ex una et Jiessam aurifabrum
parte ex altera racione debiti retenti scilicet XVIIII 1/2 s_
gr. m. pro eadem ecclesie. Act. fer. IlIT. post Symonis.
v

37. 1498, 31. října. Tamtéž f. 76. Wenceslaus
frenifex et Matheus cultellator, Iacobus braseator et 10niux Michaelis scriptoris de i\Iontibus Kuthnis. fassa .e~:,
hannes dietus Rošlík vitrici ecclesie. Act. in vig. OO.SS.
se tulisse omnem pecuniam a Martino, cantore s. Egldn,
38. 1499, 19. č'ervna. Tamtéž f· 77. Mathias Kočík
que quidem pecunia fuit data ad servandum ad fideles
et Clemens aurifaber, vitrici ecclesie. Act. fer. lIII. post
manus prefato Martino per Adam, rectorem scole BoleViti.
slaviensis. Act. fer. III. post Magdalene.
39. 1499 22 července. Tamtéž f. 78. Wenceslaus
26. 1484 16. prosince. Tamtéž II f· 32. IaJečmének, Cle:nens aurifaber, Mathias Kočík et Pa~lus pancobus saponist~ et Silvester, vitrici ecclesie. Act. fer. V.
nitonsor vitrici ecclesie. Act. fer. II. ante Iacobl.
post Lucie.
40.' 1501, 26. srpna. Rukop. ~; 1128 I f. 34. ~~ež
27. 1486.
Tamtéž f. 38. Andreas de angelo
osadní sv. Jilští vinili sú J ana o~ tn ,stu~tllC ,a ~at~nnu
m. j. ze třidceti kop gr. m. sumy k JIch zaduš.I odkazan.e nek~y
et Andreas Krtek, vitrici ecclesie.
paní Vojieřovú a p. Mikulášem z Lanšte}na, vp'ra~lece, ze
28. 1487. 20. března. Tamtéž f 39. Já Jan
oni byvše držitelé Košieře tu sumu p:nez m;h ,su k t?mu
Zajíc z Hazmburku a z Kosti vet~. v!z~ávámv tie~t~
záduší dáti a vyplniti. Proti t?mu om man;e,le odpler~
listem vuobec přede všemi lidmi, ze jakoz pred nekteryml
jíce pověděli, že jest tak, ze jes~. bylo. odkazano, ale z;,
předešlými časy osadní sv. Jilské osady na, St; M. Pr.
potom p. Mikuláš z Lanštejnu uCltlll Jest potom rozkaprodali sú ten duom řečený Otlovsk~, k kterem,uzto do~u
~ání jiný kšaft a pořiezenie. Při tom, p~es, to ~ravlece:
měla spravedlnost poctivá vdova p~m Anna, matl~ Etlo,.a
ze zástupcí té věci mají. A na to ukaza~1 su ,smluvu. m.ez:
zlatníka a tak iá a nebožtík p. MIkuláš z Lanštajna, ~ej
p. Janem z Lanštejna a na Tuchorazl z jedn,e .a meZlvtllml
vyšší písař desko zemských, učinili sme O ten duom smluv u
z strany druhé uciněnú. Tu p. pnrgmlstr v~ pa~,1 vysly~evš~
mezi jmenovanú paní Annú a osadními tého~ kostel~ sv.
žalobu i odpor takto o tom orteler:; v):ne.kajl: Ponevadz
ilského takovúto: Aby oni osadní jie pame A~ne n:
J.
svrchu psaní manželé k tomu v~e vznajl, ,z; Jest to ~ylo na
.,
v
d
l'
d
d
'te
kop
gr
na
mlšenske
jmenovlte casy vy a I eva esa
. '..
v.
v
nich, jako na držitelech Kosler~ odk~zan,o ~ ':~I.? to
počítajíc. I již sú za živnosti jejie ~ydah jle tr~v a. ctynpo všech kšaftiech smlúvu nahore" dotcenu. su u;I1;lh s p.
dceti s. podle Haftu a rozkázáme jejleho, kteraz Jest to
Janem Svitákem bez vuole a pnlomnosl1 ?sac,tllch. sv:
bvla. bvtem svým v městě mém Budytll, kšaft ten a rozJilských, těch iřídceti kop. gr. m. 1: tom';. zadušl POVlU,tll
kázá~ie~ učinila a odkázala těch bez trí padesáte kOp;
sú dáti aneb o ně smlUVItI ve dvu nedelí podle prá,a.
I již sú svrchupsaní osadní těc.h b::z t~í pade~áte kop ~n~
A mají-li oni toho které zástupce, o to k nim hleděti
vydali a tak sú tomu již dostI ucltllh podl.e té smlu;v?
právo se nezavierá. Act fer. V. ante Ruffl.
našie. A těch všech devadesále kop vydal! a zaplatil!:
41. 1502 3. února. Rukop. č. 9411 f. 83. ~etrus
A protož já svrchupsaný Jan Zajíc z Hazmburka a z Kosti
a flaveo cervo' et Iacobus Kord, vitrici ecclesie, fassl sunt,
elc. tiemto listem svým vyznávaje již do:?e~é osadme
quia tulerunt XXV s. gr. pr., quas olim Iacobus dict~s
z toho dluhu propúštiem, kvituji a prá~dna cltllm. Av tomu
Lauryn pro eadem ecclesia legavit.. "'-;ct. fer. V. post Punf.
na pevnost a svědomie sv~ sve~ pe~ef dobrovolne dal
42. 1502 23. června. Veleslavmuv g alendar str. 344.
pritisknúli k tomuto listu. Jenz Jest dan léta od nar. ,s. b:
V sobotu před sv. Janem ve tři hodiny n~ noc hrom
tisícieho čtyrstého osmdesátého sedméh,:: v ten utery
udeřil na kostel sv. Jiljí a smetav s kr~~u š:ndely a .se;
před hodem Zvěstovánie P. M. matky bozle.
,
třev vnitř vazbu vskočil do kostela, spalIl listu na vehk~
29. 1487. Tamtéž f. 40. Vitus porybny,
tabuli. u kancellum kamene kus urazil, v jednom o~n:
Samuel cultellatof, Georgius institor, MaunclUs arcufex,
formu' vyrazil. Potom vskoči! nahoru pod zvon a tu zapalu,
vitdci ecclesie.
ale skůro uhasili.
30. 1488, 24. ledna. Tamtéž f. 42 a 43. Iacobus
43. 1502, 9. července~ Rukop. Č. 94 II f. 84. Petrus
saponista, Iohannes aurif~ber. ab hir.ci~,. Valentu:us Rabasc~,
a flaveo cervo, Stephanus Crvenka, Iacobus Kord et ~da~
Georgius sutor dictus Sirócek, vltncl ecclesle. Act. dle
bertus cerdo vitrici ecc1esie. AcL sabbato post 1.ZYllat1l.
44. ] 50'2, 7. prosince. Tamtéž f. 85. Benes~lUs ZoTimothei.
31. 1488, 21. října. Tamtež f. 45. Iacobu~. ~~po
d aeus et Vfenceslaus gladiator, vitrici ecclesle. Act.
y
. l'
nista, Valentinus Rabasca et Georgius sutor dletus SlIocek,
fer. lIlI. post NICO a1.
.
vilrici eccJesie. Act. die Undec. m. virg.
45. 1504. - Tamtéž f. 87. BeneSSlllS Zodyacus et
32. 1494, 20. ledna. Tamtéž f. 61. WenceStanislaus Tletle, vitrici ecclesie.
46. 1504. Tamtéž f. 88. Vitus, antiquus poslaus reclor scole, tulit X s. gr. m. a Victorino Morave~ per Martinum oli';1 ab ~urea rota eidem testamenrybný, vitricus.
47. 1506.
Tamtéž f. 93. Johannes baccalarius
.
taliter delegatas. Act. dle Fablam.
'k el Iohannes Kunáč nomine
.J. rOVni
dictus Jirsa, J'VffJ.at l'Has I'Tá
33. 1495, 17. října. Tamtéž f. 64. Vitus, antlquus
totius
parochie
s.
Egidii.
,,~.
porybný nomine tocius parochie. Act. sabbato post Gall!.
48. 1507, 16. prosince. Tamtez f. 91v', An(~le.a~
34. 1496, 26. března. Tamtéž f. 66. a 68·v Barlhosbursifex, lohannes cultellator e~ Iohannes RostJk, vllnCI
sius a calicibus et St ephanus braseator dlCtus Cervenka,
ecc1esie. Act. fer. V. post LUCIe.
.
,
vitrici eeclesie. Act. sabbato ante IudvlCa.
.
.
49. 1511, 9. září. Tamtéž f. 104. BenesslUS porybny
35. 1496, 12. prosince. Tamtéz f. 69. VltU~ antlet Iacobus Trubka, vitrici ecclesie. Ac!.. fer. III. post.
quus porybný, Iohannes a tunica .dei, Gallus fumfex et
Nativ. M. V.
Adalbertus Kavalec, vitrici ecclesle. Act. fer. II. ante
50. 1516. 4. srpna (?) Rulwp. č. 94 II f. 212. Jan
Lucie.
•
d' t
Roštík a Bena kostelníci od sv. Jiljie. Act. fer. II. ante(?)
36. 1497, 13. června. Tamtézf· 71. .Iacobus IC u~
Laurin loco vitricorum ecclesle, VItU s anl1quus. porybny
Tiburcii. l~ 18. _ Rttkop. č. 2006 f. 314. Kateřina
,51;
u
Zvoleloco sacerdotis Iohannis, plebani eiusdem ecclesle tuz Zahoran, vdova po neb, p. JanovI Pytlíkovi ze
lerunt pecuniam per Andream Oremus legatam. Act.
něvsi, měštěnínu St. M. Pr., p. Jan a p. Václav, bratří,
fer. III. ante Viti.
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synové jich, oznámili, že ten plat jmenovitě V k., kterýž
mají, u Košíř kúpený někdy od p. Ondřeje Skalského
vzdávají k záduší kostela sv. Jiljí na oltář v témž kostele
Matce Boží a zákřiští. - Act. dominico ante Purif.

I neznal sem já ho tu chvíli i optal sem se hospodyně,
který jest to Bartoň. A on sedě sám třetí řekl: Já sem,
cos chtěl? A já řekl k němu: Poněvadz si ty ten, [jak]
ušel si z Chajna z gruntu panského, jsi jat a máš jíti ku
právu. I tak se stalo, ze mi se dal a šel přede mnou až
do kláštera. A v tom sem mu mluvil, že si kradí ušel
a obilé si vymlátil a pánu poustky nechal. A on řekl:
Musil sem to učiniti, neb já mám pány jiné. A já mu
řekl: Kto jsú tvoji páni? A on řekl: Kliment provazník
a úředníci sv. Jilští. A v tom jest poslal ty dva svá tovaryše k Klimentovi provazníku a já jej kázal vsaditi. A potom a jsa po dvú hodinú přišel jest Kliment provazník
s sousedy svými, ti jsú jeho od pána vymohli a škody,
které jest v tom dvoře učinil, tu sú pána prosili, že k jich
žádosti jemu ty škody pán prominul, k tomu úroku zadrženého kopu gr., ten jest měl dáti na sv. Václava, který
jest minul. A za to jest přiříkal Kliment pánu mému, že
se tomu všemu dosti státi má.
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Ruko}'. č. 94 1 f. .:;0. Veronica, co-

V'

52. 1519, 28.

května.

Kostelník sv. Jiljí Bartoloměj,
Act. sabbato post Urbani.

č. 534IIl f.· 10.
někdy písař p. purkmistra.

Rukop.

července. Tamtéž j. 23. Jan kožišník,
kostela sv. Jiljí. Act. sabbato post Procopii.
54. 1520, 28. listopadu. Tamtéž f. 27. Nebožtík
kněz Jakub řečený Kubec, farář v Zlatníkách. Ac!, fer. lIlI.
post Katherine.
55. 1523. - Rulwp. č. lQ47 f. A 2. (Mezi sv.
Jilskými a Viktorinem Měčínem.) Rehoř Hlava (?) svědčil:
To co v pameti mám, toho času, když sem úřad písařství
u rychtáře držal, že jsú předstúpili před mě Šimon Vuoz
a Kliment provazník, žádajíce toho na mně, abych Měčína
do vězení vzal, protoze jim člověčenství slíbiti nechtěl.
I mluvil ke mně Měčín, žádaje mne, abych toho nečinil,
ale že jim chce všudy práv býti, buď před p. purgmistrem
a pány nebo před rychtářem kdežkoli. A já sem k nim
pověděl: Pane Klimente s p. Šimonem, bych já to měl
učiniti a jej do vězení vzíti, snad bych jemu ublížil, poněvadž se k spravedlivému poddává. Tehdy odvedl se p.
Kliment s p. Simonem i naradivše se dali mi odpověd: Poněvadž se ~dá vám, že byšte mu ublížili, nechť vám slíbí,
ať před námi stojí v osadě, aby neřekl, že to z nás samých jde. I tak se stalo, že jest slíbil, že chce státi.
I stály jest před nimi.
Rehoř Hanuškovic řezník: Když sem byl dožádán a
Martin Konopě od Mečína, abychom s ním stáli na faře
před osadními sv. Jiljí, a když sme stáli, mluvili k Měčí
novi osadní, aby jim slíbil člověčenství. A on jim otpíral,
ze vám tiem nejsem povinen. A oni poslali po právo.
A než právo přišlo, on jim ušel pryč z fary.
Václav, rychtář z Ptíce: Když mě povolal k sobě Bartoň, člověk osadních sv. Jiljí, i řekl, abych s ním šel k Viktorinovi, f,e s ním chce mluviti, proč mého užívá. I šel
sem. A když sme se potkali s Viktorinem, řekl mu Bartoň: Počkaj, p. Viktorine, mám s tebú mluviti. A Viktorin řekl: I dobře. A on mu řekl: Proč ty mého užíváš
a nic mi neplatíš. Odpověděl Viktorin: Milý tovaryši,
nemám s tebú nic činiti a nemám od tebe nic. I vyhledl
se na Martina a na V:lvru a řekl k nim: Přistupte sem,
abyšte slyšeli. A řekl k Bartoňovi: Proč mi to stavuješ,
však od tebe nic nemám. A od koho tu vuoli máš? A
Bartoň řekl: Mám tu vuoli od pánuov svých. Martin
z Plíče: Trefil jsem se k tomu, an Bartoň mluví k Viktorinovi: Pane Viktorine, sedíš na našem a užíváš našeho
a nic nám za to neplatíš, ani pánóm. Odpověděl Viktorin: Nemám od tebe nic a nemám! zac platiti. I řekl
k nám Viktorin: Sousedé milí, buď vám to svědomo.
[Tak vypovídá i Vavřinec Sahánek ze Plíce.]
Jíra Tuček z Litovic: Kdež jest byl dal do vězení
Měčín Karše, švagra mého, pro ňákú škodu, i tak jest,
že sem já ho vyrueil s Dědourem. Pak když sme ho měli
stavěti a on toho nechtěl přijíti, leč to na své pány znese.
I tak ta věc stojí podnes. - [Václav Dědour z Ptíče vyznal totéž.]
Jiřík Kaďanskaj, tkadlec plátna: Toho sem svědom,
když jest Bartoň z Chajna ušel kradí, tehdy jest rychtář
dal nám znáti z Chajna. A já v ty časy byl sem úřední
kem u pána. I rozkázal mi pán, abych se jím ujistil.
I tak sem učinil. Potom pak v brzkým času pravi1i mi
o něm na Pohořelci, že by byl u ňákých Podholých v domu šenkovním. I tu sem já na něho šel s nádvorníkem.

53. 1520, 7.

ouředník

56.

1523, 16.

července.

Rulwp.

č.

689

1129. f. 295.

(Magdalena Rajdárka Zigmunda Roha obeslala z toho, že
jest pobral statek po přítelkyni její, žádající, aby jí jej navrátil, že jesti nečinila pořízení žádného a že on nic jí
navrátiti nechtě!.) V té při mezi Majdalenú Rajdárkú a
Zigmundem Rohem z Vlkanova kdež jest se ona Majdalena
táhla. a pravila se právo míti po příbuzenství k statku
pozůstalém [u] po panně Markétě, kteráž u kostela sv. Jiljí
svíce prodávala a on Zigmund po smrti její vešken ten
statek k sobě přijal, a z toho jeho vinila, žádající, aby jí
jej vydal, jakožto příbuzné přítelkyní po ní pozůstalé.
Proti tomu Zigmund pravil odpíraje, že jest ta panna byla
sešlá a chudá a což po ní pozustalo nějakého vosku, že
ten jest dálj k záduší sv. Jiljí. A o přátelství jejím ze nic
neví, aby opa jaká přítelkyně byla, a toho ničímž neprovozuje. Zádaje, aby jeho pti pokoji nechala. Zase k
tomu Majdalena dala mluviti: Ze ona žádá, aby svědomí
čteno bylo, že se z toho ukáže, co je toho stapm poostalo, i také že to pokáže, že se bna k ní znala. Zádající,
aby svědomí čteno bylo a je pokázala. Proti tomu svědomí
odpíraje [Zikmund] pravil: Jakož ta Anna svědčí, že jí
nezná aniž ví, kdo jest. K tomu že pastorek lo činí více z
hněvu, nežli z čeho jiného a ta Lidmila slyšenú věc praví,
co je slyšela od té mordéřky, že by k ní přistoupeno
bylo, tak jakož na ni přileží. A tak to svědomí nicímž není
a na odpor že též svědky má. Jedno proti příbuzenství a
druhé, že jest toho statku tak nebylo. Nebo o příteli jediném pravila a ten že jest daleký. A toho hřebenář i
hřebenářka svědomi sou. A na to po kázal svědomí jich.
A což jest pozustalo bylo toho statku, jako vosku, že to
dal k sv. Jiljí. A na to pokázalněkterých kněží svědomí.
Zase ona Rajdárka dala k tomu mluviti, že její svěd
kové očitú a vědomú věc praví a ti kněží, kdež vede, ze
jí k škodě nejsú, nebo slyšenú věc praví, co sú od mistra
Topka (Robka?) slyšeli. A ti hřebenář s hřebenářku dobře
mohú svědčiti, nebo jim jest z toho učinil. Žádajíc za
opatření a lisl mocný od své mateře pokáwla na to, aby
se o to soudila.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž to
se z obojí strany nalezá řečí, že po té panně Markétě sta
tek jest zůstal a ona o tom by jaké pořízení učinila,
toho žádná strana jest nepokázala a ona Rajdárka tah·
núei se po příbuzenství toho též jest neprovedla, jaká jest
její přítelkyně byla, teta-li čili sestra; anebo jak sluší pří
bnzenství menovati, toho svědkové podle práva na tento
čas nedoložili. I poněvadž jemu Zigmundovi podle práva
žádnéhb nepří1eží a kšaftu od ní od Markéty žádného na
to nepokázal, aby ten statek jemu jak poručen byl,
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i z té pncmy má on ten statek, buď na penězích, svrch- , pohružku činil, ježto kdyby to tak bylo, ta by se věc
jemu na hrdlo i na cest vztahovala, neb prve v tp pocích nebo čiemkoli záleží, na právě poloziti. Bude-Ii pak
tahovali V. IvL pány a starší i obec. V tom prose' za spravekdo k tomu statku právo chtíti míti, k tomu aby se odlivé opatření. Zase oni osadní k tomu mluvili, cOž sú
hlásil a svú spravedlivost do dne a do roka k próvodu
prožalovali, že sú to provedli a pokud sú provedli, v tom
postavil. Pakli se žádný nepostaví a k tomu statku neprosili, za spravedlivé opatření.
ohlásí, dále p. purgmistr a páni ten statek opatH podle
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž on
práva města tohoto. Act. anoo DC XXIII.
",
Jan z Prošovic, úředník od des k zemských tako'-ým sloKdeZ Majdalena Rajdárka podle ortele vyrceneho
vuom " Zalobě od nich sv. Jilských položeným prvé supprávo vykonala a žádala, aby tomu orteli dosti se s~alo,
likací svuoj (sic) i nyní v žalobě od nich sv. Ji!ských
kterýž jest na Zigmunda Roha z Vlkanova padl, cOz se
promluveným lÍstně se jest seznal a oni osadní podle práva
statku nebo panny Markéty dotýče, a že on ten statek
své žaloby sú neprovedli a nepokázali, i z těch přícin jim
poloziti měl a tomu dosti net:činil, prosíc y tom z~ opa:
tření, tu on stoje Zigmund podlé práva oznámIl, ze cOz i sv. Jilským on Jan tou žalobou povinen není. Nd poněvadž on Jan v suplikaci své, kteníž predsím byl učinil
bylo' po ní pozustalo, ze jest to k záduší vydal a že za
k úřadu a ku pánuom starším a přísežným z cechuov, odním nic nezustalo. A pro tu příčinu že tomu orteh dostl
píraje slovuom těm osadních, dosla\'Í1 jest, že jest neučiniti nemuže. A p. purgmisLr a páni vypovídají:
mluvil jinak než tak, nežli minou dvě nebo tři neděle, že
Poněvadž ortel na svědky jest rcen a ti se vztahují na
se to jinak změúí, a ze je tak toliko mluvil, v té supstatek peněžitý 'i také na svrchní, jako na vosk a šaty, i
likací většího počtu z osadních, že se je doložil a toho až
poněvadž tomu Zigmund jest na onen čas neodvedl podlé
dosavad nevystavil, i poněvadž toho se jest až posavad nepráva dostateeně, aby jejíbo statku nic k sobě nepřijímal,
stalo. tak chce-li on Jan z toho domnění, c'ož sú osadní
než znal se. ze tím statkem šafoval, takže k záduší vosk
mluvili, vyjíti a svou suplikací pravú uciniti, kdyžkoli ten
dal a šaty ~ozdal, i podle práva povinen jest to spraviti
počet vystaviti chce, toho jemu p. purgmistr a páni přejí.
tak, jak p. purgmistrem a pány bude jemu nalezeno. SpravíAc\. fer. II. ante Procopii.
li, prost toho ortele bude; pakli nespraví, což mu pány
60. 1525. Ruko!,. é. 534 I 75. Kostelníci zátu bude rozkázáno, dál tím se spraví. Act. fer. V. ante
duší sv. Jiljí Mikuláš Hromádka bakalář, Václav Košik
Magdalena a. XXIII.
a Mikuláš. zef Knechtuov. Ac\. fer llII. post TransL
57. 1524. č. 2007 f. 109. Jan Salsát,
s. ,Venco
měštěnín pražský, a
k. vinici III str. míry držící,
61. 1526.
Tamtéž f. 95. Kostelníci sv. Jiljí
kterážto leží, jdúc k Olšanuom podle Jana Domináčka a
Václav Košák, Vít od kalichuov a Jiřík z haldy - Petr
Burše pekaře od kněze Jindřicha, administratora v ty časy
vinopal, kostelník téhoz záduší. Ac\. sabbato post Bartholom.
faráře sv. Jilského, za L lc m. Act. fer. VI. ante Convers.
62. 1526. Ru7wp. č. 2155 f. 57. Jakoi jest
S. P.
byla nesnáz mezi Šimonom z Holešovic, Clověkem obce
58. 1525. Ru/wp. č. 1047 f. K tJ. (Svědomí
Pražské, a Matějem z Zlatnik, človekem osadních sv. Jiljí
mezi osadními sv. Jilskými a] onannesem z Prošovic, úl-edv Praze,
i jsú - porovnáni: Poněvadž Matěj - grunt
níkem od desk zemských, zetěm Václava Dokturka.) Petr
jest koupil za LXXXII s. m. od nějakého Petra, na ktez domu Hesoltova svědčil: Mluvi] to Johannes, když sme
rémžto gruntu týž Šimon spravedlnost po manž:Ice své
spolu v osadě byli, že pod zpuosobem víry co na nás
míti se pravil k jednomu dílu, a snotek, kteréhoz u seDC
přijde v krátkým času, to zvíte, než tomu dvě nebo tři
chová. k druhému dílu; třetí pak diel že by náleZcI sineděle minú. - Ambrož měšečník: Pověděl p. Jan v osadě,
rotku,' kter)~ž jest II téhož Petra, kteriž ten grund prodal)
že shledáte to, že pod zpuosobem víry to na nás pt·jjde,
než dvě neděle neb tři minou, budete-li dotud zivi ! proto? jest na tom ta věc postavena, aby on Ma~ěj za
grunt předse peníze ostatní na právo kladl - a on SInlOn
Jakub Šrámek: Kdyz jest do osady mezi nás přišel Dokdiel svuoj
vyzdvihl. Než diel náležící sirotku
též
tuorku zeť, tak pověděl: Milí pani, nechte těch hádek,
na právě
a ód žádného vyzdvihován nebyl.
což
však neZ dvě neděle neb tři minou, zvíte, což! se stane, budese druhého sirotka dotýče, poněvadž jest on Petr pánuom
teli úvi, pod zpuosobem víry. Mikuláš kovář: Já sem
svým z gruntu sběhl, že mu též díl jeho třetí vydáván
seděl daleko u dveří, to zaslechl, že jest řekl p. Jan meZI
b,iti nemá, než má na právě polozen leZeti do dalšího
jino; řečí, co žádáte pokoje od nepokoje. Kliment koZíšporučení pánuov osadních sv. Jiljských. Stalo se v úterý
ník: Kdyz sme byli v osadě, tehdy jest p. Jan pověděl,
Velikonoční 1. XXVI.
že shledáte to dříve d"ú nebo tří neděl, co na nás přijde
68. 1532. - RlIllOp. Č. 2007 f 384. Adam Holý
pod zpuosobem víry, budete-li dotud živi.
šenkéř s Annú. manželkú svÚ. oznámili jsú, že jsú dali rocně
59. 1525. - Rukop. č. 1129. f. 235. (Kostelníci
XVI pinet vín~ červeného z' vinice své, kterážto leží na
sv. Jilští s Janem z Prošovic o řeči.) V té při mezi kostelBiskupkách podle Jana Legata a Silvestra z strany druhé
níky a staršími osadní [mi] i vší osadú sv. Jiljí a Janem
III '/2 strycha a věrtel míry ddície,. k sv. Jiljí k. sluzbě
z Prošovic, úředníkem desk zemských, kdež sú ho vinili
bozí mše svaté. - Ac\. dormDlco dle post MatheI ev.
z toho, že některého času před tím pohnutím k nim učinil
64. 1535. - Rukop. č. 534 IIi f. 157. Zikmund
řeč v těchto slovích: Co na vás přij de, shledáte pod zpuokrajčí a Václav Hložek na místě vší osady.
sobem víry dříve neZli dvě nebo tři neděle minou. A
65. 1536. - Rukop. č. 2008 122. Ondřej Tatek
když jest suplikací na ně podal pravě, ze by neprávě
z Kuřího. měštěnín S\. M. Pr., oznámil jest, že má svěření
spravovali, že bohdá právě spravovali. A coz sú spravovalI,
a poruče~í od p. Václava Saka ze Zvíkovce, zetě svého
že to právě učiniti chtí a to pro,-cdou. A na to pokázáno
etc., podle kteréhož sobě svěření a porucení týž p. On.dřej
'est svědomí. Proti tomu Jan mluvil: Poněvadž tato žaloba
~ první ani s druhú se nesrovnává} žádal, aby to, což pro- Tatek na místě někdy zetě svého postúpil Jest platu Jeho
ročního a dědičného dvú k. gr. m. a II gr. m., kterýzto
žalovali, pokázali. A slyše svědomí takto k tomu mluvil: Co
plat rozdílně platiti mají z gruntuov svých zejména tito:
je v své suplikací prve psal, že se k tomu zná a znal, ale poJan Němcuov syn, z zahrad 7, II str. vinice ležící na Vodovkud jest jemu jeho řeč obrácena, k tomu se neznal a nezná.
kác'h podle Víta ]eronyma a Jíry Lúnského z strany druhé,
Nebo z těch slov, které sú prožalovali, rozumí se, jako by on
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z těch II str. on i budúcí držitelé též vinice platiti má
ph sv. Martině kazdý rok XXXVI gr. m. A týž Jan z louky
také platiti má ,při témž času sv. Martina XXXVI gr. m.
Kašpar švec z Cjezda z HU str. vinice XX gr. m., kterállo
vinice leží v Mezihoří Košíi'skéni vedle Jana od rožnuov
a Jana z Košíř z strany druhé; Jan Thasek kožišník z II
str. vinice XXX gr. m., kterážto vinice leží pod Vidovli
vedle Petra šlejfít-e a Kašpara ševce z Újezda. Tímto zápísem mocně vzdává a postupuje úředníkuom kostela sv.
Jiljí v St. M. Pro Ac\. fer. VI. die S. Floriani.
66. 1537. - Rukop. č. 1130 f. 218. V té při
mezi osadními kostela sv. Jiljí z jedné a Jírou z Třížkova
a Janem, synem jeho, z strany druhé, kdežto oni osadní
na místě Kristýny, manželky někdy Václava otudI z Tříž
kova, poddané své, vinili jsú je z toho, že jsú oni Václava,
člověka jich poddal~ého, zamordovali, příčiny žádné slušné
1:: tomu nemajíce. Zádajíce, aby páni takového hanebného
mordu, kterýž jest se od krevních přátel nad nebožtíkem
vyko:,al, litovati ráčili. Proti tomu Jíra z Třížkova a Jan,
syn Jeho, tomu mordu odpírajíce dali mluviti, že jest on
nebožtík sám příčinu k tomu dal, a oni že jsou ho z oumyslu
nezamordovali, zprávu o té věci činíce tákovú: Že OJl nebo
Václav, když sú se s Jiříkem, bratrem svým, o zajetí ně
jak)'ch husí potkli, v tom jesti Jiříka pod se podmanil a
jeho rdousil. A když syn jeho to spatřil, k tomu jest s
nějakou kratečkou, ktenlž dýně okopá\'al, přiběhl, jeho žádaje, aby mu otce nerdousiL A tak když Václav od toho
přestati nechtěl, on obávaje se škody, aby se otci jeho
nestala, a chtěje je toliko rozvaditi, tou kratečkou jeho
jest uraziL Kteréžto uražení jemu by k žádné škodě nekdyby on, nevsedši na koně, hned do Prahy nejel.
podnapivši se s téhož koně jest upadl a tak se stloukl.
A žena jeho vymývaje mu ránu likodu mu na zdraví uči
nila. A tak že jesti sobě sám příčina té smrli byl skrz
svú neopatrnost, jakZ i O tom od lékaře jest oznámeno.
K tomu od osadních sv. Jiljí mluveno, že jim odpor len
postaciti nemuze, neb jsú prve skutku neodpírali, ale
k tomu jsou se před právem znali. A on Jan že jest mohl
jinác nebožtíka napomínati, aby otce jeho zanechal, pončyadž přátelé krevní byli, nebíjíc ho. Ne~ nechuE k nč
mu od časuov dávných májíce, skutek ten hanebný na
něm jsou vykonali. Co se pak toho s koně upadení dotýče, to že tak není, neb neboztík sotva sem prijev, zase
jest hned na voze vezen, když sám jíti nemohl. A jsúc
v sobotu uražen, hned tu neděli jest umřel. A manželka
jeho že nc ránu jemu vymejvala, ale toliko krev okolo
rány. - Tu p. purgmistr a páni vypovídají: Poněvadž on
Jíra z Třížkova tomu jest neodepřel, aby s nebo Václavem
v pUtku vjíti, s ním se v puli uchytiti neměl, než příčinu
toho poldil, že se tím násilí svému obrániti chtěl a v té
a takové putce Jan, syn jeho, chtěje otce svého před
takovým nátiskem ochrániti, jeho nebo Václava kratcí jest
udeřil a také se nalézá, že jesti nebo Václav byl smrtedlně
uražen, i z tčch příčin jim osadním dává se v tom za
právo, takže jsou jim on Jíra a syn jeho tou žalobu povinni. A pro tož je p. purgmistr a páni v sVlÍ kázeň berou.
Act. in vig. ss. Petri et Pauli.
67. 1552. - Ruhop. č. 2142
AA. 17. (Kšaft
Markéty kuchařky od sv. Jiljí.) My purkmistr a rada St.
1\1. Pr. známo činíme - že vysvědčen byl před námi
kšaft někdy Markét)', služeb nice poctivého kněze Jana,
toho času faráře sv. Jiljí - takto: Ve jméno - . Já Markéta, služebnice kněze Jana, faráře na ten čas sv. Jiljí slatček svuoj veškeren dávám témuž ctihodnému
knězi Janod Stalo se v sobotu po sv. Janu Kř. 1552.
- Na potvrzení - v pondělí po sv. Jiljí etc. LIl.
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68. 1557.
v RullOp, č.
990 f. 33. Jakož jest
uroz. pán p. Jetřich Spetle z Janovic a na Březanech žádal toho při právě, aby Jan KOllas z
dan)' osady sv. Jiljí, ku právu útrpnému
a to pro
vyhledání mordu toho, který jest nad úředníkem páně na
svobodné královské silnici předešle yykonán a on při
témž mordu také že jest byl, jakž na něho vyznání od
Jakuba Holého, kterýz při právě Nov. M. Pr. konec svuoj
vzal a na tom umřel, se stalo, a jemu to v noci od téhož
zločince mlm'eno bylo. Kteréžto vznešení právě osadní
sv. Jiljí slyšíce toho jsú od práva také na místě téhoz
Jana Kotlasa žádali, aby jemu čas k tornu volný propujcen byl, ze on chce to dostatecně odvésti, že jest při
tom mordú neb)'l a kde jest toho casu a dne byl, ukázati chce.

I stojíce potom strany na den sobě k odvodu složený' osadní mluvili, že z odvoduov tomu jest porozumíno,
kterého času a hodiny úředník J. Mti zamordován jest, že
tu neděli před sv. Simonem a Judou v hodinu na noc,
jakž Matěj a Hrabaně, poddaní páně, to seznávají, čímž
pak svědkové to vysvědcují, že túž neděli Jan Kotlas
s jistými osobami z Prahy do Trnavky šel a tu k otci
svému přišed osoby z Menšího M. Pro přísežné tam našel,
Kundráta, Jakuba Skálu a Jošta, kteříž majíce do Prahy
se navracovati, jeho sú namluvili, aby s ním zase šel.
A dva paSholci toho dokládají, že toho dne a lu neděli
před sv. Simonem a Judou s ním na Malou Stranu a do
domu Kundrátova ve ctyrrnecitma hodin všel a z toho
domu nikam jest nechodil, než s nimi ve dvě hodině na
noc večeřel. A ježto nepodobné jest, aby mohl v tak
krátkém času ze Štihly, kdež neboztík zamordován byl
k druhé hodině na noc, zase se na Malú Stranu navrátiti
a jedné chvíle na dvú místech býti jest nemohl. A tak
čím jest od zločince toÍlo narcen, to jemu na škodu býti
nemůže.

Na to od p.

Jetřicha

mluveno:

Ti

svědkové

sami

sobě na odpor svědčí. N eb někteří toho dokládají ze po
vobědích šli, a jiní že dříví phplavili a na druhý den

pro peníze k Kundrátuvi přišel. A jiní, že se s ním vezl,
a tak nic jistého .neseZtlávají a kterú by lo neděli bylo,
p"trně nejmenují. Tu pan purkmistr a páni - nalézají:
Poněvadž se jest to z sv,ědomí od osadních sv. Jiljí našlo,
ze tu neděli před sv. Simo ,H Judou, kdyz neh. Martin,
\jl'edník J. Mti p. Jctřicha Spetla v hodinu na noc na
Stihle zamordován b)'l, on Jan Kotlas té chvíle i přes tu
celú noc v domě Kundráta Durníka, měštěnína Menš.
M. Pr., byl a toho dne, jakž tam přišel, a té noci z téllOz domu jest nevycházel, i z té příčiny takovému jeho
odvodu, jakozto pořádnému, od práva se místo dává a on
Jan Kotlas na takové vyznání Jakuba Holého ku právu
útrpnému spravedlivě podán býti nemá. Ac\. fer. VI. post
Reminiscere.
69. 15ó7.
Tamtéž J. 40. Vedle toho sročení, kteréz se stalo na poručení krále J. Mti s osadními sv. Jiljí a Martou z krámcuov, měšlkou Nov. Id. Pr.,
a strany podle lakového sročení před právem stojíce,
Marta dala od sebe mluviti, že k tomu statku na gruntech
jich osadních v Zlatnicích, na němž dcera její s manzelem svým
lepší právo a spravedlnost ona Marta má
nežli oni
a to proto, že z téhož statku jakožto
dědicka nikda jest vybyta nebyla a není. A proto ona
toho žádá, aby jí k takovému statku dopomoženo bylo. Proti tomu od osadních mluveno: Jest jim s nemalým
podivením, že tato hospodyně zbytečně právu i jim také
zaneprázdnění činí, toIikéž na J . .M. K. bezpotřebně suplikuje. Neb Vávra, otec této Marty, na onen čas přijav
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k sobě Říhu na grunt svnoj, s povolením pánuov svých,
jemu jest vnučku svú a dceru této Marty za manzelku dal
a vida, že se k němu dobře chovají, statek i také osobu
jeho opatrují, jim jest téz statek z lásky dal a to také
s povolením jich osadních. A tato Marta zde v Praze na
patnácte let jsúci z toho statku vybyta jest. - .
Tu p. jJurkmistr a páni - vypovídati ráčí: Poněvadž
to od osadních na místě Říhy, jich poddaného, j$'st ukázáno, že někdy Vávra z Zlatnik přijal' k sobě Ríhu do
statku svého, jemu svú vnučku za manželku dal a statku
svého jeho zmocnil a potom leže na smrtedlné posteli
takového zmocnění, vydělil' z téhož statku svého Martu,
dceru svú, patnácti k. gr. m., manželku svú třidceti k.,
pořízením svým jest potvrdil. A táž manželka jeho Vávry,
maje se také z tohoto světa bráti, z té sumy sobě odkázané jí Martě, dceři své, čtyry k. m. odkázala. Kterémužto jeho Vávry pořízení oni osadní, jakožto páni té
,;:si Zlatník, jsou povolili. I z těch příčin ona Marta jemu
Ríhovi, zeti svému, v takovém statku od někdy Vávry,
otce jejího, jemu pořádně danému překážku činiti podle
práva nemuože a nemá. Act. pridie Bartholom.
70. 1558, 26. června. Kopidř č. 62 v archivu
111istodrž. f. 28. (Arciknížeti Ferdinandovi.) Ferdinand
etc. Nejjasnější kníže, synu n'\,š nejmilejší! Prošeni jsme
jménem slovutného Mikuláše Sindl~ z Eberharce, rady a
sekretáře našeho při komoře naší Ceské, věrného milého,
se vší ponížeností abvchom k tomu milostivé povolení
naše dáti ráčili, aby s' vosadními kostela sv. Jiljí v St.
M. našem Prazském směnu na ty lidi a platy, kterýž
v Modřanech a v Braníku mají, učiniti a jim proti Jomu
tak mnoho platu dědičného a stálého, kterýž také blízko
Prahy ve vsi Sedlci aneb v Chabřích na lidech má, i s
plným panstvím k témuž záduší sv. Jilskému oddati a zase
postoupiti mohl. K tomu se podávajíc, že by jim v té
sumě o jednu k. m. platu ročního více, nežli tu v Modřanech a v Braníku mají, přidati a postúpiti chtěl, z samé
toliko té příčiny, ze jemu Modřany a Braník ke dvoru
jeho v Komořanech blízko přileží, aby to pohromadě
měl. I pokudž by týmž vosadním sv. Jiljí na platu a duochodech nic ujíti nemělo a jim bez škody bylo, a k tomu
jim více platu přidati že chce, poroučíme tvé lásce mi·
lostivě a otcovsky, aby tvá láska s nimi o to jednati dal,
chtěli-li by k lakové směně dobrotivě, přátelsky a beze
všeho outisku přistoupiti, že to proti nám také nebude,
a zvláště poněvadž tomu záduší na platech nic tou měrou
nesejde. Pakli by k tomu dobrotivě povolení svého dáti
nechtěli, aby také k tomu nuceni nebyli.
Na tom tvá
láska vuoli naši císařskou naplní. Dán v Vídni v outerý
po sv . Jakubu.
71. 1568.
Rukop. Č. lľZ2 f. 30. V středu
den Naroz. P. M. stal se popis věcí pozůstalých
po někdy Martinovi Gastlerovi stuhaři v domu slove zádušním, náležející k kostelu sv. Jiljí: Předkem a nejprve
sirotci Anna a Judyt, item [nádobí) item poctivice
soukenný tělný barvy muchejrem tělným vytahovaný a
kaftánek soukenný černý s rukávy muchejrovými též tělné
barvy, poctivice kožené harasem černým vytažené a kabát
též kožený, suknička votáhlá ferštatová a též suknička
votáhlá z černého harasu, šorc žensky' králíkový, sukně
ženská červeného lindyše a živůtek z popelatého barchanu, sukně ženská muchejrová tělné barvy s prýmem
aksamítovým planým, živůtek zelený tykyty a druhý rozínový barvy a třetí atlasovy' černý; item živůtek z černého
šibtuchu s nllkávy nadívanými, plátěný šorc, mantlík ferštatový hřebíčkový barvy, sukně ženská z koumorového
sukna, cejch prostředních pět, plachet malých i velkých
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11 a ručníkuov 8, ubrusuov 5, číšek na podušky 9, če
pice norcová zánovní - knížky německé troje - . Oznámeno, že nebo Martin Gestler dal osadním sv. Jilským
60 k. m. a na takovú sumu v tom zádušním domě bydlel
4 leta. Jemu byl dlužen Michal Petrle malíř, bytem
v domě Pergamenikovském [viz výše dům č. p. 194-1.)
72. 1569.
Rukop. č. 1056 f. 70. (Svědomí
mezi osadou záduší sv. Jiljí a Annou, někdy kněze Jana
Počáteckýho, faráře ve vsi Zlatníkách, kuchařkou). Matěj,
rychtář ze vsi Zlatník, svědčil: Když přistěhovali kuěze Jana
ten pátek po sv. Jiří na pěti vozích a na šestým přijel
[ze Sedlčan) sám, když sme sloZili truhly, lekl se za jednu
truhlu, že byla odevřína, hledal peněz, zdali mu je kdo
vzal. I našel jedny. Když je našel, řekl, když jsou ty
jedny, jsouf druhý taky. Polom sme mu ji vtáhli do svět·
nice. Když se pak rostonal, poslala pro mne kuchařka,
a on již nemluvil, mluvíc k němu, že( jest kšaftu nedělal,
abych k němu promluvil, aby jí opatřil. Těžko jest s ním
mluviti bylo, když nemluvil. Byl sem tu až skonal. A když
jest umřel, páni ráčili přijeti. Kdyz pochován byl, páni ráCili
na faru jíti, tu jsou patřili na ten statek, šaty a jiné nádobí. Bylo to sklízeno do truhel. A když nebylo žádných
peněz, ptali jsú se kuchařky Anny, kterak jest to, že
žádných peněz není. Ona se Boha dokládala, pověděla:
Hledala sem, nenašla sem než v aumarce (!) 1F/2 k.
Pravila, že jest je musel do země schovati. Bylo to
v středu, když pochován byl, a páni na zejtří ve čtvrtek
přijeli a vyptávali se na peníze.
Tu jest ona velice se
Boha dokládala, aby boží tváři neviděla, že o nich neví,
a páni pravili, že jest jím, když se lu přistěhoval, připo·
věděl sto k. gr. půjčiti. Páni jí řekli: Anna, jen pověz
nám včrnou pravdu o penězích, budeš se moci s svým
statečkem obrátiti i s tím, co by tvýho spravedlivýho
bylo, kde budeš chtíti. A než puol hodiny minulo, Lu jest
se přiznala, že jest schovala nádobí, knihy, štulu, truhlici
a soudek do řezaniny v stodole, kotly do slámy, moždíř.
Nechtěla se víc přiznati. Poslali potom páni ještě pro ní
do krčmy, ptajíce se jí, aby věrnou pravdu pověděla
o těch penězích. Vždy se boha dokládala, že víc než
21/2 k. neví a o tOItl, col jsou našli. Kdy" se nemohli víc
na ni doptati, kázali jsou jí opatřiti rychtáři. Nazejtl'í k ní
přišli, opět se jí ptali, jak den byl. Když se domů stro·
jilí, byli tu všickni čtyři páni vyslaní, mluvíc jí, aby o pe·
nězích pověděla. Pravila, že nic neví. A než malá chvíle
minula, tu skrze pacholátko vyslala, kteréž bylo u nebo
kněze Jana, aby přišli nahoru, že o penězích poví. Já
sem přišel s p. Mathiášem. Tu jest dala peníze v pytlíčku
otočeným okrajky. Ptal se jí p. Mathiáš, mnoho-li jest jich.
Pravila, že neví. Pověděl p. Mathiáš, že se před jinými
pány vyčtou a že se jí oznámí, co jich bude. Bylo jich
19 k. míněji 3 gr. Byly český groše a po 12 krajcaHch.
To také vím, když ještě živ byl, poslal sem k němu
k hlídání a k posloužení faráři dva konšely a jednoho
z obce. A kuchařka pověděla, že nepotřebovala žádnýho,
kdo by mu posluhoval, za ona mu od 18 let posluhovala,
a konšela toho vyhnala.
Jan Baršů z Zlatník: Byl sem na faře, když ten kněz
umřel. Pomáhal se ho i ustrojiti.
Tu kuchařka naříkala,
že jí neopatřil a připovídal jí opatřiti, že jest mluviti Ilemohl. Potom páni ráčili přijeli, doptávali se, ví·li kde
o jaký sumě. Boha se dokládala, že neví o žádný. Pově
děla. že hledala s kostelníkem v truhlách. Potom se jináč~ našlo. Václav Plíva z Zlatník: Slyšel sem od
nebo faráře, že jest žádnýho kš aftu neúdělal. v A když
umřel, přišel sem na faru. Již leZci umrlej. Rekla kuchařka: Již si mne, muj milej pane, špatně opatřil. A tak
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naříkala s pláčem. -

Řehoř VálU z Zlatník: Bylo nám
se k smrti strojil, abychom
tam ponocovali. A kuchařka vyhnala staršího pravíc, že
nepotřebuje ponocných, že ho 18 let opatrovala. A my
v noci ponocovali okolo fary i věděla O nás. Nesměla
vynésti truhlice a jiných věcí ven. Vnesla to do stodoly,
popírajíc, že není Zádn;ich peněz, než co dala pánům.
A j.á sem toho povědom, když sme to přivezli, odmekla
se Jedna truhla a on se lekl. I nahlídne do ní a vezme
jeden pytlík peněz. Když jsou, prej, ty, jsou! i jiný. A měl
jinej pytlík v svý truhlici peněz, byl kožený, skoro puol
lokte. Ležel na nich u Hamerníkový v Sedlčanech, an ta
paní sama řekla: Leží na vlčku. A těch jest neměl v ty
truhle.
Jakub Vaňáků z Zlatník: Když p. faráre přivezli, Ja
sem ho vítal a on nám potom při pověděl k záduší kalich
koupili. Potom poslal pro mne a pro kuchařku taky. Ne·
byla u něho tehdáž. I řekl jí: Nestarej se, já tě neopustím. - Jakub Pešků z Zlatník: P~slal pro nás, když
pouštěl krev. Bál se, aby ho neušla. Rekl: Sousedi, ponechá-li mne P. B., vystavím na svůj groš, kde kážete,
cirkvičku a koupím kalich, zvonec a což k tomu potřebí.
Havel krajčí z Zlatník: Když sme pro faráře přijeli
do Sedlčan, naložili sme ty truhly na vozy a jinýho nádobí rozličného, sudů a co bylo. Potom když zvěděl p.
farář, ze sem já nejvyšší ustanovený nad vozy, povolal
mne, abych poručil těch vozu bedlivě hlídati. I hlídal sem
jich sám druhý. Potom sme na zejtří jéli do Zlatník na
faru do vrat. Uhlídal p. farát truhlu odevřínou. Zavolal
na mne: Havle, vlez, prej, na vůz. Zdá mi se, že jest
truhla odevřína. Víko se bylo odchejlilo. Já řekl: Pane
faráři, neodcházejte odtud, až ji s vozu složí. Opatřte to
sobě. Jakž ji vzali s vozu, šel za touž truhlou až na faru.
Potom když se p. farář rozstonal, rozkázal rychtář nám
třem, abychom ho opatřili a pohlídali v jeho nemoci
těžký. I řekl sem kuchařce: Sme sem odesláni, abychom
pohlídali p. faráře, jakožto svýho správce věrny'ho. A ona
jest pověděla, že nepotřebuje ponocných, že jest pán
prosil Jana Soukupa, aby s námi pobyl. Af rychtář nerozkazuje, že sme statku svýho nenachovali v tyto obci,
abychom ho neopatrovali. Já sem řekl: Milá kuchařko,
nestojím já ani o malý peníz válí a neraduji se statlm
vašemu. I šel sem s takovým poselstvím zase k rychtáři.
I poradili sme se s rychtářem, abychom ponocovali okolo
fary. I ponocovali sme tři osoby. A on ty noci život
svůj dokonal, již ke dni. Páni naši nemeškali a přijeli
do Zlatník, vstoupili do svetnice a farář ještě ležel na
zemi. Ptali se kuchařky, učinil·li jest jaký pořízení. Ona
pověděla: Neučinil, ale c!ftěl učiniti. Potom nic nemluvil-.
Toto ještě vím: Některého času pouštěl krcv, poslal pro
nás, pro tři konšely, abychme s ním tu pobyli a poseděli.
Potom sme šli do sadu a on povědil: Kdyby vaši páni
maličko počali opravovati fary, že bych chtěl na svuj
groš zvelebiti tu faru i ten kostel. Sousedi, kdyby mne
P. B. ponechal na světě díle, že bych chtěl na svůj groš
ustavěti cirkvici a do ní všecky potřeby, kalichy, zvony,
zjednati. Já pověděl: Pane faráři, kdybyste ji chtěl stavěti,
já vím kde, na vašem poli, blízko od brány, jako boží
umučení. On řekl s pláčem: Však tu by jistě byla. (Ještě
vypovídali Havel (Havlík) ze vsi Hodkovic, Vít Vaňkův,
Václav Mařík, Havel Bllr~a, Ondřej Kárník, Václav tesař,
Bartoloměj) anda, Anna Ríhová, Anna Soukupka, vše ze
Zlatník, a Sfastnej Matků z Hodkovic.)
73. 1572, 2. prosince. Veleslavimtv Kalmdd1;, str.
596. Umřel Pavel Žipanský z Dražice, měštěnín, senator,
primas a císařský rychtář St. M. Pr. a v kostele sv. Jiljí
poručeno od rychtáře, když
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pochován. Lupáčuv Kalendář:
Decessit Paulus Zipansky a Drazicze, civis ac consularis Mai. Urb. Prag.,
praeterea primas etiam per multos in ea republica a!lnos
atque ibidem praetor sacrae caes. maíestatis. Sepultus
Pragae ad aedem divi Egidii. Vir praestans, sapiens atque
prudens legumque patriarum et historiae bene guarus.
Epitaphium, quum et cae teras eius viri virtutes exponat
et celebret, huc integrum adscribimus:
Hoc conclusa iacent Zipanecii marmore Pauli
Ossa, diem vitae clausit ubi ille suae.
Multarum fuerát cui tanta peritia rerum,
Quantam conslllto est laus habuisse viro:
Cui grave iudicium, cui publica commoda curae,
Iunctaque cui pietas cum gravitate fuit:
Qui scelerum vindex, qui iuris amator et aequi,
Magnanimos inler magnus et ipse viros;
Qni primo in celebri decoratus honore senatu,
Munia laudati praestitit ampla viri.
Hic quoque Caesare o gessit de nomine fasces:
Eloquioque potens consilioque bonus.
Quem, dum protracla est ad iustam vita senectam,
E misero demens evocal orbe Deus.
Fama sed et nomen, decus et, quos gessit, honores
Aeternnm gratis quae memorentur, erunt.
74. 1582, 18. srpna. Obiit peste in Veteri Praga el
ad d. Aegidii sepultus est v. cl. Stephanus Aychlerus ab
Aychenpaum, eq. Gennano·Polonus, cl. el praeslanlissimus
1. V. D. Stanislai, praesidis provocationum Saxonicarum
in rcgia Cracoviensi filii. Eius hoc cenotaphion ferelro
defuncti afflxum fuit:
Aychlerus claris duxit natalibus ortum,
Clarior ex studiis Teuto-Polonus eques,
Nec tam~n his .cse potuit sllbduccre pesli,
Ast ipsa, Pragae mortuus, occuhuit.
VelIet ubi ac posset ludis prodesse, vel aulis,
Ingeuii cullo no bilis eloquio,
Vita quod ornabat civilis, sobria, linguis
Ac usu rerum nobilitata magis.
Mortuus ante diem non est, cui funer;s exors
Ingenium genio famae supersLes adest:
Ante diem haud moritur, Christo qui YÍvit
in aevum

Iunctus Hero servus, denique tyro duci.
Iustitiae et meriti dextre certantibus ipse
In vita atque obitu iusta coronis erit.
Th. 11'[. LY11t.
75. 1586, 19. července. VeleslavílIltv kalenddř
str. 393. V sobotu po Rozesl. sv. ap. umřel Jaroslav Zlatník z Mutěnína, senato.. St. M. Pr. Pochován u sv. Jiljí.
76. 1589." - Rulwp. č. 2136 f. 36. Úředníci záduší
sv. Jiljí Havel Styrský a Jan Goliáš.
77. 1589. Rulwp. C. 2179 J. J. 36. Abraham
Roman, syn někdy Petra Romana ze vsi Braníka, poddaného záduší koslela sv. Jiljí v St. M. Pr., stoje osobně
v radě přiznal se: Jakož se jest za pány staršími a úřed
níky záduší kostela sv. Jiljí některúu spravedlnost dědic
kou a otcovskou po témz Petrovi Romanovi na dvoře v
Braníce jmíti hlásal a aby mu vydána byla, J. M. Cou
v tom následoval i poručení k osadním o vydání jemu
té spravedlnosti objednal, však pochybně za drahnou sumu
dě?ictví svého pokládaje, když bedlivým vyhledáním a
poctem skrze pp. radní z rady k tomu vydané vyhledáno
bylo, aby co jemu Abrahámovi, jakž on se domníval, náleželo, toho se ovšem nenašlo, však páni starší a úředníci
záduší ne z jaké povinnosti, ale z náklonné křesťanské
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lásky pro spokojení té věci mezi osadními a jím Abrahámem předně jcho Abraháma z poddanosti a člověčen
ství, kterým?; jim po Petrovi, otci svém, zavázán jest,
propustili a propouštějí, jej svobodna činí, k tomu 26 k.
gr. č. za všelikou spravedlnost a dědictví jeho přidavše.
A on Abrahám osvobozen z poddanosti potom za dědictví
své 26 k. gr. č. s vděčností pl'ijav, je pp. starší i všecky
osadní sv. Jilské kvituje. Ac!. fer. III. post. Concep!. M. V.
78. 1591. Rukop. č. 2179 I. f. 46. Úředník
záduší Jan Goliáš.
79. 1593. - Desky zem. č. 26 f. N 16. L. 1593vpondělí po sv. Vavřinci stala se smlouva a směna dobrovolná,
celá a dokonalá mezi námi purkmistrem a konšely i vší
obcí St. M. Pro z jedné a staršími úředníky a kostelníky
i vší osadou záduší a kostela sv. Jiljí v St. M. Pr. z strany
druhé a to taková: Jakož my předepsaní starší úředníci
a kostelníci i všecka osada záduší kostela sv. Jiljí jsme
v držení a v užívání čtyř dvorův kmetcích a páté krčmy
vejsadní ve vsi Modřanech s lidmi osedlými i na týchž
dvořích, s dědinami, lukami jakž nám dsky od někdy
Margarety Zlonické z Tejnce v kvaternn trhoyém červe
ném vypisův 1. 1542 v pondělí před sv. Prokopem pod
lIt. K II obnovený plněji svědčí a v sobě obsahuje zavírají, kteréhožto dědictví my starší úředníci i všecka osada
záduší a kostela sv. Jiljí postoupili jsme -- p. purkmistru
a konšelům St. M. Pr. - kromě nížepsaných vejminek:
Jako předně my starší úředníci - vymínili jsme sobě i
potomkum našim nápad na grúntu aneboližto dvoru kmetcím
s krčmou vejsadní, kteréhož v držení a užívání byl někdy
Jifík Turek, podanej náš, - kterýžto grunt jest od někdy
téhož Jiříka k témuž záduší odkázán na ten zpusob, aby
manželka jeho téhož gruntu a dvoru kmetcího v držení
a uzívání až do smrti své užívala a po smrti její aby
přišel a připadl k dobrému dotčeného záduší. Prolož kdyby koliI' ten nápad na nás osadní, nynější neb budoucí,
a k témuž záduší přišel, my starší úředníci - jsme a budeme povinni týž grunt člověkem robotným osaditi a jej
prodati, tak aby dědičně při též vsi Modřanech, jako i
jiní gruntové jsou, na budoucí časy zustával. A zač by
tak prodán by! - nám aby ~ od nich pp. purkmistra
a konšelův - propuštěni byli - . Item tolikéž jsme sobě
vyminili Martina, sirotka po nčkdy Janovi Hladíkovi otci
jeho, zustalého, i spravedlnosti jeho jemu náležející: kteráž jemu z gruntu po otci a mateři jeho tu ve vsi' Modřancch, každého roku po 6 k. m. vychází; což se témuž
:iro.tku k dobrému jeho při osadě záduší sv. Jiljí shromazďuJe a opatruje - . Naproti tomu my purkmistr a konšelé i všecka obec St. M. Pro směnou postoupili jsme
- dědictví k obci naší náležejícího ve vsi Braníku, coz
tu máme, totižto čtyr dvoruv kmetcích s platy - s lidmi
osedlými, s krcmou vejsadní - . Poněvadž pak táž ves,
což nám tu k obci naší náleží a čeho se jim pP. osadním
záduší sv. Jiljí postupuje, tak mnoho platu jalw díl vsi
l\Iodi'anech - vynáší, protož k vynahrazení hojnějšího
poZívání téhož záduší jim starším úředníkům .-...:. máme
dávati platu stálého - každého roku po 10 k. č. - Mimo
tobo pronesli .isme se k týmž osadním sv. Jiljí, jestliže
by kdy kterého casu ve vsi Hodkovicích. kde?: oni osadní též dva dvory bnelcí mají, ostatních pět lidí podaných
osedlých na prodej hyli a my mohli k nim přijíti, je
skoupiti a v moc svou uvésti, tehdy ze dotceným osedlým máme takových pět podaných proti této jich nynější
směně ve vsi Braníce postaviti a k témuz záduší v dědictví
uvésti a oni osadní sv. Jiljí proti takové směně odměně
podané čtyry a pátou krčmu v Braníce - zase obci navráliti a postoupiti. Což kdyby se stalo, již více mimo
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takové ?~noven~ P:,stoupení do:čených podaných ve vsi
~odkoVIClCh z tehoz dvoru a VSI Braníka ničímž dále 1'0-

mne, svěceného, svobodně všel, což jest se stalo contra
canones et immunitates spirituales. Aby se již více nade
mnou své zlosti nevymstíval a mocí sobě neproyozoval,
kterejž proti napomenutí a instrukcí J. Mti Cé nepokojně
se chová, na svých kázáních knězi haní, plundruje, v ošklivost a pomluvu lidu obecnému dává, předně ku P. B.
a k V. kn. Mti se utíkám a pokorně žádám, ze nade
mnou ochrannou a otcovskou ruku držeti ráčíte - . Kněz
Jan Facilis Boleslavský, farář kostela sv. Jiljí v St. M.
Pro P. Zbyňkovi Berkovi z Dubé, arcibiskupu Pražskému.
81. J 596. Čas. Ces. Musea 1913 str. 189. Sophianus Jacobus z \Valkenberka, minister verbi divini in
ecclesia s. Egidii.
82. 1599, 2. prosince. Rukop. č. 2231 f. 385. Jan
Zykmund Paucar z Rej cnšlaku pdznal se, že jest dlužen
50 k. gr. č. a to těch, kteréž jest týž Jan Zykmund za
místo to, kteréž jest jemu i všemu rodu jeho ku pohřbu
v kostele sv. Jiljí vykázáno, dáti připověděl, starším osadním záduší téhož sv. Jiljí a zapisuje je na domu svém za
sv. Jakubem na rohu vedle domu někdy Jana Maršálka ležícím.
83. 1599,*) Rukop. č. 2020 f. 37. Jakož jsou
Kašpar Lukáš Lukšan z Luftnštejna a Lidmila z Rovin
m. j. s uctivostí náležitou při páních starších úřednících
i všech osadních záduší kostela sv. Jiljí v St..M Pro toho
vyhledávali, poněvadž předkové jejich a držitelé domu
slove na Pernštejně v též osadě pod Zderazskou branou
ležícího od dávných mnohých let pohřby své jak v chrámě
páně téhož záduší, tak na krchově jsou mívali, aby jim
to místo tmavé jdouce do kostela z ulice po levé straně
pod kaplou na kruchtě postavenou k pohřbu budoucně
mrtvých těl jich, také dědicův a budoucích jejich dědičně
dáno bylo, že by v témž místě sklípek sklenouti, archu
na oltář páně i jiné ozdoby k okrase chrámu páně náležitě spraviti dáti chtěli, tak aby na den sv. Th králuv
po: velkém kázání slova božího. k posvěcování zlata, kadidla
a mirry, daruv synu božímu Kr. Ježiši ofěrovaných, též
na den sv. Lidmily, dvakrát do roka služby bOží v též
kaple, jenž jméno sv. tří králu míti má, od faráře nyněj
šího i budoucího jmenovaného kostela se dály a vykonávaly, proti čemuž že by jisté nařízení na odměnu, jak by
plat roční a dědičný z domu jich, kdež od starodávna na
Pernštejně pod Zderazskou branou slove, od nich manželů
i dědícuov jich k nadepsanému záduší vycházel, učiniti
mínili, jakž táž žádost jich manželův v obšírnějších slovích
předložena byla. Kdežto páni starší úředníci i jiní osadní
v náležitém a větším počtu též místo a ze se ho ne mnoho
platně uzívalo, neZli toliko márami a jinejmi věcmi, kteréž
Jinde opatřeny býti mohly, zaměstknané a téměř pusté
bylo, spatřivše, také žádost jich manželu pobožnou a slušnou uznavše, protož z jistého a bedlivého uvážení k žádosti jich sou povolili a též místo pusté beze vší ujmy
a škody záduší jemu Kašparovi Lukšanovi z Luftnštejna,
Lidmile z Rovin m. j. i dědicům a budoucím jejich vykázali, přivlastnili a dali, tak aby již psaní manzelé túž
kaplu řečenú u tří králu sklípkem, jak by se jim dobře
vidělo, líbilo a zdálo, na náklad svůj okrášliti a ji s dě
dici a budoucími svými užívati nyní, na časy budoucí
a věčné· bez překážky všech lidí i jednoho každého člo
věka; nic méně nad tím, aby pro čest a slávu jména
P. B. všemohoucího služby boží na dni svrchujmenované
v témž místě každoročně se vykonávaly, dály a vyřizo
valy, ruku ochrannou drželi a nijakž toho vopouštěti pp.
osadní i na místě budoucích svých se zakázali. Proti tomu
Kašpar a Lidmila manželé za - takovou hotovou volnost

pro dokázání vděčnosti k témuž záduší kostela sv. Jiljí
z lásky mocně dávají a postupují na časy budoucí a věčné
platu dědičného ročuího 6 lL m. na pOhCh, zahradách
a vinice ch losy řečených za Koňskou branou k Malešicím
a Strašnicím na rohu u božích muk ležících. tak jakž sou
sami týž plat skoupenej a postoupenej zápi~em od úřadu
perkmistrského kněh trhových 17. v listu 209. proti
jisté odměně odeyzdaný a daný jměli. Tomu chtíce a dě
dice i potomky, budoucí držitele častopsaného domu na
Pernštejne a těch losů svrchu jmenovaných na věčné časy
zavazujíce, aby oni týz plat dědičný, jehož kazdého roku
10 k. m. vychází, z tejchž losuv na časy budoucí a věčné
k domu vejš jmenovanému náležitě drželi a nikdy ho od
domu neodprodávali. Nýbrž takovej plat z dotčených polí,
zahrad, viuic, losy řeeenejch, od drlite!ů jich při každém
Sl'. Havle bez starání osadních upomínali a vybírali odtud
potom k jmenovanému zádUŠÍ kostela sv. Jiljí 6 k. m.
při času sv. Martina proti kvitanci každoročně bez odpornosti a zadržování i jakého proměnění. A ostatní 4 k.
m. týmž způsobem k záduší a kostelu sv. Jindřicha v Nov.
M. Pr., počnouce teprva při času sv. Martina 1. P. 1604
vydávali, poněvadž na krchově při témz chrámě páně blíže
dveří školních synové jich manželu v v P. Kr. odpočívají
očekávajíce blahoslayeného příští syna božího K. J. vzkří
šení živých i mrtvých k soudu, nad kterýmiz pro památku
kamenové hrobní mramoroví položeni a postaveni jsou.
Yšak s tou při tom znamenitou vejminkou, poněvadž oni
manželé k témuž záduší ten plat 4 k. m. dědičně na časy
budoucí a věčné dobrovolně z lásky a bez přinucení dávají, aby proti tomu pp. starší úředníci a osadní dotceného ztíduší a kostela sv. Jindřicha nynější i budoucí, na
to pozor jměli, aby těmi kameny hrobovými tu již položenými a postavenými odtud hejbáno ani jinam jakým vymyšleným způsobem odstrkováno nebylo. Nic méně jestli
by kdy kteří z dědicuov a budoucích jejich v tom místě
se klásti chtěli, aby jim toho od osadních hájeno nebylo.
Pakli by hájeno bylo, jako před položení kamenové hroboví z svejch míst zoumyslně hejbány a jinam odstrčeni
byli a tudy žádost a vůle dávajících průchod míti nemohla, tehdy aby oni manželé s dědici a budoucími svými
odvozováním tčch 4 k. platu dědičného zavázáni a povinni nebyli, nýbrž takovej plat aby na chudé lidi do
špitálu sv. Pavla za Poříčskou bránu na časy potomní vycházeL
Dále jakož jim manželům při úřadě perkmistrském
hor viničních Pražských, jakožto pánům dědičným, platu na
gruntech často jmenovanejch s strany pole 2 str. míry
držícího, jehož někdy Jakub Kodyci11us z Tulechova
v držení a užívání byl, proti Yáclavovi Rožnovskén1u i na
místě Kateřiny m. j., jenž se téhož pole bezprávně ujali,
přísudek, jehož actum 9. Decembris a. 1602 se jest stal,
i tomu častopsaní manželé tolikéž chtějí, aby takové pole,
též jako jiný platy z polí, vinic, zahrad výš jmenovanejch
jim manželum náležející k domu jich řečenému na Pernštejne na časy budoucí a věčné zustávalo a nikdy odcizováuo a odprodáváno nebylo; a držitelé toho domu na
Perštejně, nynější i budoucí, i těch 2 str. pole budou
povinni takové 2 k. m. ouroku z toho pole povinného
a k oněm 8 k. m., kteréž se od jinejch držitelu losův
předjmenoyaných odvozují, nále:1ejícího, jakž se tímto zápisem nařizuje, odvozovati, takové pole 2 str. míry k rucc
své dáti, osívati aneb je zahradníkum na penězích ročního
platu pronajímati a na to pozor jmíti, aby se takové pole
dílem, jakž náleží, neopouštělo a zdi okolo něho a jiné
věci potřebné aby se opravovaly a k spuštění nepřichá
zely. Také povinni budou držitelé téhož domu a pole
z užitku jeho předně z per krechtu p. perkmeistru z těch

vmnI abychom nebyli. A poněvadž pak v této smlouvě
směně dotýče se ,-e vsi Modl-anech tech lidí a statk~'l.
kteréž jsou s povolením nejjasnějšího knížete Českéh;
slavné paměti a někdy paní :\Iargarety Zlenické z Tejnce
k témuž kostelu a záduší sv. Jiljí v St. M. Pro nadaných
a nadaného, máme my purkmistr a konšelé i všecka obec
St. "L Pr. to při J. Mti Cé pánu pánu našem nejmilosti_
vějšímJoho vyhledávati a toho jednati, aby J. 1\1. Cá jakožto
král. Ceský Je této smlouvě a směně své milostivé povolení dáti ráčil, tak aby tato smlouva a směna naše na
ublížení práva a spravedlivostí obdarování a privilegium
~ašemu nám od slavně paměti - Ferdinanda - jakožto krále
Ceského na kollaturu danému a v dsky zemské do kvaternu
trhového tělného 1. ló79 ve čtvrtek po neděli Jubilate
pod ht. K 15. vloženému a vepsanému býti nemohlo a
nebylo k žádné tíjmě, škodě, protržení toho nyní i na
časy budoucí a věčné. A což tak tuto mezi námi smluveno
a směněno jest a k tomu J. M. Cá pokudž by své milostivé
povolení dáti ráčil, to jsme sobě náležitě zdržeti a všemu
dosti učiniti připověděli. ]'\ a potvrzení toho pečet naší
městskou a osadní z obojí strany k t~to smlouvě a směně
jsme přitisknouti dali - .
80. Asi z r. 1594, po 19. lednu. Recepla z archivu
arcibiskup. z 1'. 1594. Přednáším před V, knížecí Mti
se VŠÍ. líctivoS1Í své veliké bezprilví a posměch, kterÝ' mi
se děje od kněze Tomáše Soběslavského, jednoho konsistoriána, beze všeho mého zasloužení a to v příčinách
těchto: Předně nemaje sobě J. Mti Cé ouřadu administratorského poručeného mne z své veliké zlosti od konsistoře a společnosti kněžstva vyobcoval a v tom mi pře
kážku učinil, že sem se k SI'. Jindřichu při času sv. Havla
za faráře nedostal. Druhé, ze když o tom zvěděl, že
dvojí cti hodný kněz Fabian, p. administrátor, z daleké
cesty do měst Pražských se navrátil a já že sem ho k sobě
pohostinu v pondělí po Třech králích do domu farního
přijal, hned na pp. ouředníky záduší sv. Jilji s některejmi
pp. faráři nabíhal a na mne žaloval, že u sebe kněze poběhlého, nei;ádného , řírnskéllo přechovávám, aby mi toho
netrpěli. Třetí, žaloval na mne před dobrejmi a poctivejmi
lidmi, když se ho do~azovali, věděl-li by o p. administrátorovi, že se zase z RÍma nanátil, odpověděl: Tam lotr
lotra přecbováv,", ten kněz Felicts Kalwinus u sv. Jiljí,
kterýž se konsistoří nespravuj',;. Ctvrté, tuto středu pommulou k svátku sv. Fab. a Seb. že sem poručil zvoníkovi svému nešpor všemi zvony zvoniti, hned dne vče
rejšího v plné radě před p. purgmistrem a pány St. M.
Pr. mne omluvil a na mne zaloval, proti mně ouřadu,
též pp. starších osadních a pp. ouředníku sv. Jiljí pozdvihl,
že sobě dají bez potřeby zvony tlouci. Kteřížto na jeho
zprávu beze všeho uvážení a bez vědomosti mé jemu
k vuli, povolavše před sebe na rathouz zvoníka mého včera do
vězení vpravili a tam jeho přes noc vězeli. Nebyl kdo
dnes k službě boží zvoniti, musel sem to P. B. poručiti.
A poněvadž na ten čas nad sebou vrchního administratora nemáme a počet malej jest pp. konsis::orianuv, kteříž
maje staré knězi řádné pod poslušnost konsistoře priná,
ležející opatrovati, v jejich potřebách je zastávali, to
ještě k jejich těžkosti a posměchu vyhledávají. od konsistoře je odstrkují a lecjakés poběhlý kněze 'cizozemce,
Srby, Po)áky, přijímají a je na fary dosazují, kteříž
nikda v Cechách kaplany nebyli a ritum ecclesiae neznají ani neumějí, v ornátě na kazatedlnici vstupují. K tomu
včera kněz Tomáš přivedl v hodin třímecitma, že právo
světské, rychtář s písařem a s pochopy, do domu farního

*) Zapsáno r, 1608.
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všech polí, zahrad, vinic, slove na losích, povinného každo·
ročně po 12 gr. m. odvozovati a potom p. faráři kostela
sv. Jiljí předjmenovaného, nynějšímu i budoucímu, za dvě
mše při službě páně v kapličce Tří králův vykonané po
30 gr. m. dávati, tolikéZ žákovstvu při témž kostele do
školy za zpívání a chválení P. B. všemohoucího při týchž
dvou ch mšech k přilepšení vobědu na tíž dni vejš jmenované po 30 gr. m. masa přilmpovati, zvoníku a pulsantům
od zvonění k tejmž slavnostem po 15 gr. m., k službě
boží i na každou neděli i vejrocní svátky světlo na oltář,
jaH kdy náležeti bude, do té kapličky kupovati, na archu
páně na voltář a jiné všelijaké potřeby, jaké by kdy byly,
i na skla do též kapličky náklad činiti. Nic méně také
byla·li by jaká potřeba a vopravka na kameních na krchově sv. Jindřicha, kde dítky jich odpočívají, toho neobmeškávali a dokonce nic, co by zapotřebí bylo, neopouštěli, nýbrž se v tom z užitku toho pole upřimně
na před položené věci vynakládajíc chovati a říditi a na
to pozor a pamět bedlivú míti, aby se tak a nejinak pro
požehnání, jehož od P. B. očekávají, dálo a řídilo, jakž
jich manželů vůle z vůle boží v tomto řízení obsažena
jesL S tou při tom pokutou, kdyby kterej držitel téhož
domu Pernštejnskýho a losů jmenovaných i toho pole
2 str. míry držícího a k témuž domu připojeného takový
plat kdy zadržel a těch 10 k. m. z oumysla tak a na ten
způsob, jak se svrchu píše, nedal a nevyplňoval, tehdy
budou moci úředníci z předepsaných záduší jej před p.
perkmejstra hor viničních Pražských dáti obeslati a pokudž
by se po prvním obeslání z oumysla ku právu nepostavil,
do téhož gruntu jednoho i druhého na losích ležícího se
svésti a zmocniti a pokuty pro neplacení té sumy z jedné
každé kopy 2 gr. m. každého týhodne podle vejsad starodávných na něm i škod, pokudž by k jakým pro zvod,
zmocnění přišlo, postihati a neproměnitedlně dobejvati.
Však kdyžby jim tíředníkuom jednoho i druhého záduší
takový plat zadržalý s pokutou i škodami od držitele
častopsaného domu Pernštejnského vypraven a odveden
byl, tehdy tíž úředníci od zvodu a zmocnění upustiti a
dditele při pokojném užívání těch platův a pole zanechati povinni budou. Stalo se v středu po slav. hodu
Vzkříšení 1. 1599.
84. 1608. - Acta collegii Nazareth. XXI. Fehru·
arii v první čtvrtek postní k žádosti Adama Mrvy učiněno
jest psaní ku pp. osadním sv. Jiljí takové: Slovutné a
mnohovzáctné poctivosti pp. starším ouředníkům a osadním záduší kostela sv. Tiljí v St. M. Pro pp. přátelům
a sousedům našim zvláště milým. Službu svou vzkazujem
slovutné a mnohovzáctné poctivosti páni a přátelé naši
zvláště milí. Zdraví i jiného všeho dobrého přejeme V.
JIHem upřímně rádi. Adam Mrva z Malého Baště, clověk
poddaný náš, po castérn přátelském napomínání nemoha
dostati dluhu sobě spravedlivě povinného od Lidmily Ko·
pecké, poddané vaší, za N. Tomáše, manžela jejího, 13 k.
m. jako za obilí před čtyřma lety svěřené, dva korce
mouky, jeden po 1'/, kopě, dva korce ječmene též po
1'/2 k., šest korců ovsa, každý po 40 gr., a k tomu 3
kopy za pivo. Požádal nás za toto přímluvné spolu i ohradní připsání, aby snázeji k svému přijíti mohl. 1 nemohúce my jeho žádosti oslyšeti, tak činíme a za něho
se k V. Mtem přimlouváme, abyšte jmenované poddané
vaše, nebo toho, kdož nebožtíka statku v držení a užívání
jest, k zaplacení dluhu dotčeného přidržeti ráčili, tak aby
nám i vám z dalšího zaneprázdnění, ano i z stanného
práva, jež lut'? opovídáme, sjíti mohlo Ale naděje té sme,
že k tomu přijíti dopustiti neráčíte. Odpovědi žádáme.
S tím milost boží rač býti s námi se všemi. Datum v kol·
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kniha na pargarneně starejm písmem psaná, Ioannis Feri
Postlllae prIma et secunda pars, vVolfgangi Musculi Com.
mentana III e\'angelia, Nicolai de Lyra PostilIa, Hugonis
Sermones, Vltae ss. patrum, PeLri Bertborii Morale reduc.
tO,num super totam bibliam, Hugonis Sermones [opakoyano snad omylem?J, Fratris Belbarti Pomerium sermonum
S. Hieronimi Biblia, Hugonis Opera 4. pars, Gesta Ro:
~"anorum CUll1
applicationibus, Benedictionál kněžský,
L~cae 1.O:Sl1. Testamentum novum, Ludovici Lavateri Ho.
mlhae 38 IU lrbrum Esdrae, Rcschelii Barochi Dictionarium
Item kněh in quayrto. et octa\'o na polici vyčteno jich 87:
Item do s,udu kneh III octavo a menších vesměs narovnáno
]lch v poctu 120.
V ~oIll~řc onaš~o, se: POoslele 4, dvě menší, kolibka
na kruzlch, satu lozmch kusu 13, podaJe dech i s pro.
ste;-adl)'~ 2:2 kusů, rucníků 8, ubrusy 4. Od chodících
šaluv: Sa,:,lato"á re"crenda, harckap šamlatovej, harckap
flJrdr~t()ve~, kal10ty šamlatov)', šatr všední chodící starý. ?d ~l!~oveho ~ádobí: konvice pinetní 4, konvice po třech
z~jdhc;ch 2, c1Ilo~é k?nvice poloupinetní 5, cínový žejdlík,
šall' C11l0ve 3, mlS C11l0vcjch 6, talírů cín. }112 pouzdra
Ilašc dvě, hrnce dva cínoví, koflíčky stříbrný 'dva, jede~
z mch pozlacený, truhel 5.
16~1. -: RlIlwp. č. 1069 J. 21. (Svědomí ku
pOlrebe pam ,Anne,. na onen čas z Panmberka a již nyní
Rozentalero~e, prol! Damelovi Roudnickýmu z m'eznice,
co sc spol~cného statku vzdání někdy Zuzanny z Paum·
?crka Llolyce.) Dorota Kortesiova z Finkenštejna svědčila:
JatJ Duchoslav, syn jí paní Anny z Paumbcrka umřel
L 1611 ten tcjden pi'ed sv. Duchem a u sv. Jiljí jest
pochován ténož týhodne.
88. 1611, ll. července. RlIlwp. č. 1.956. Úředníci
z,íduší sv. Jiljí, p. Jan Bchem, na místi; všech, žádal aby
p. Skalskému psaní s ohradou učiněno bylo plat zaJrzalý
'
k Z<Íduší aby odvedl.
.
89 1613. - Rulwp. č. 475 J. 48 . Z zvláštního
jmén~r.n a, na místč J. Mti Cé J. ll,1lí p. presydenta a pp.

duší. - Rulwp. č. 2233 f. 2.90. Symeon st. Lopatský
z Liběchova, ouředník záduší.
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leji cís. Karla IV., jinak Veliké, v St. M. Pro ve čtvrtek
první postní leto 1608. Děkau a mistři direktoři kolleje
Nazaretské v St. M. Pro
85. 1609, 5. listopadu. Rulwp. č. 21'19 I. f. 141.
Symeon st. Lopatský z Liběchova a Daniel Sedlčanský
úředníci záduší.
'
86. 1609. - Rukop. č. 1174 f. 292. V středu den
sv. Kateřiny stalo se poznamenání věcí zůstalýeh po někdy
ctihodném knězi Mikulášovi Rejským, heřmanorněsteckým
faráři, při kostele sv. Jiljí v St. M. Pr.:
Mandalena vdova a Zuzanna, dcera, po něm zůstaly.
Na faře sv. Jiljí v pokoji hořejším našlo se toto:
Kněh in folio: Kniha velká latinská s figurami. Heinrici
Bullingeri eommentarii, Historiae ecclesiasticae libri 6.,
Heinriei Bullingeri in omnes apostolieas epistolas commentarii, vVolfgangi Museuli Dusani commentarii, VVoIfgangi Museuli in Genesim, Eodem autore IDei communes.
Leetio theologica Joannis Arguerii, Ioannis Calvini prae:
lectiones in Danielem et Jeremiam prophetas, Petri Martyris Vermilii loei communes, In Genesim Lutheri 3. et 4.
thomus, In Genesim 1. et 2. thomu., M. Lulheri in primum librum Mose enarrationes, Philippi Melanchtonis
Corpus doetrinae ehristianae, J oannis Bulingeri Com mentarii lib. 10., Josephi Flavii De antiquitate Iudaiea, Tabulae Spangenbergi, Nicolai Selveeeri, Stephani Sugetini
loci communes, Ioannis Brentii homiliae 122 in aeta apo·
stolorum, Historiae ecclesiasticae, Petri Vermilii Epistolae
ad Corinthos, Theatrum historicum, Rudolphi Qualteri
homiliae, Eodem autore ad Galatas, Eodem autore Homiliae in prophetas duodecim, quos vocant minores, Eodem autore In evangelia dominicalia, Eodem autore Super
loannem, Georgii Anhaltini Conciones et scripta, 10 a nnis Hus et Hieronimi martyrum Historiae,
Conradi Pelicani thomus quintus, I o a n n i s H II S M on ume n t a, p r i m a e t sec II n d a par s, Martini Bu·
ceri Enarrationes 4, loannis Brentii in Exodum aliquot
librorum, loannis Brentii in primum lib rum Regum, Ecelesias. et Iosue, D. Martini Lutheri Thesaurus, D. Petri
Vermilii in primum librum Moysis commentaria, Eodem
autore in epistolam s. Pauli commentarius, Ioannis Viganti
Corpus doctrinae, Lucae Osiandri in V. lib. Moysis, vVil·
helmi Zepperi Sylva homiliarum, Kněze Václava Cykady
Kázání, Decreta patrum sive concordie, Aurelii Augustini
in 1. Quinqua., D. Hieronimi Opera, latinská psaná kniha,
Kniha Jesus Sirach, Mšál latinskej, loannis Brentii Ser.
Sacr. Comment., Latinský knihy, nemuž se najíti autor,
Item kniha starejm písmem psaná, Cassiodori Expositio
in psalterium, Augustini MarIorati In Genesim, Toannis
Calvini Conciones, S. Hieronimi Liber Epistolarum, Ale·
xandri lmelensis Consilium, Domini Angeli Aretini Lectura, Psaná kniha česká, Petri Vermilii Melachi Sacrorum
~triusque testamenti index, Tomáše Bavorského Postila
Ceská, D. Georgii Maioris Commentaria, Nicolai Hemmingii Cornmentari", Ludovici Lavateri Commentaria
super Ezcchielem prophetam, Starejm písmem psaná kniha,
Andreae Musculi Loci communes theolog., Marthini Lutheri Enarrationes, Athanasii episcopi Alexandrini Opera,
Ioannis Schleydani De statu rei publieae, Heinrici Bul·
lingeri Commentaría in omnes epistolas apost., D. Emsmi
Roterodami Tomus primus Paraphraseon, Ioannis Frobentii
Concortium, Ludolphi Carthusiensis In meditationes lesu
Christi, Ioannis Hofmaisteli Homiliae in evangelia, Alberti
Magni prima et secunda pars Postillae, Conradi Pelicani
Commentaria in sacrosancta evangelia, Leonharti Culmanní
Conciones, Jacobi Fabri Epistolae div i Pauli cum com·
mentariis, Heinrici Bullingeri Decades quinque, Latinská

" 8T·

rad znzene kOlllory II království Ceském na žádost

starších úředníkův a kostelníkův záduší kostela sv.
v St. M. Pro v ~říčinč dluhu od někdy Anny
z p~ko!e v dome u zlatého kohouta od Reginy Herkule·
sov:' J11lak Nyslové, k témuž záduší sv. Jiljí jistým rčením
a ksaftem kmhann městskými utvrzcnýn1 na vychovárlí
rnl~db eJže školní odkázaném činze za sedm let, každo-

rocn; po 10 k., zadr}'alé, povinného, učiněného poručení,
Jehoz ,~cturn na hrade Praž,kém v pátek li vigilii sv. Bar·
tolomeje L 1613, J. MtI Cé rychtář p. Jan Kryštof Krodn
z DrahobeJle na místě J. Mti Cé a pp. úředníci úřadu
sestJpallského n} místě a k ruce obce St. M. Pro prodali
sou Clfartinovi Slaurovi, Dorotě m. j .. dědicum a budoucím
jich dv.ě stolice v jednu spojené v l;oteích tunných první
od kraje z podkotcuv šmejdířskich jdouc proti stolici paní
Anny .Roznberg~rové v tejchž kotcích slaných leZlcí za
Platu z týchž stolic do důchod"v
sumu 00 k. gr. C. obce k úřagu šestipanskému každé Suché dlli po 10 gr.
m. Martm Slor dávati má. Stalo se 10. Septembris

1613.
90.

16H, 16. dnbna. Rukop.

č.

217.91.J. 170. Bo·

h~slav Záho~an~ký, Ja~)akub Rozntaler, úředuÍci záduší,

pnznalr se, ze JSou pnjah sto k. gr. 1l1. odk'azll Barbory
Slachové.
91. 1614, 30. června. Rukop. Č. 2233 f. 223. Bohuslav Záhořanský z Vorlíka aJ an Jakub Roznt~ler, ouřed
níci zúduší.

92. 1615, 31. cervence. Ruhop. č. 217.9 1 f. 179.
Bohuslav Záhořanský a Jan Jakub z Rozntalu, úředníci zá·
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93. 1620, 9. července. Rukop. č. 2ú(f i. ;: 203.
:I'~ikuláš Vac~,an.ecius, vú~e~ník záduší sv. Jiljí, II Jakub Diviš
pn zn alt se, ze JSou pnJah k ruce téhož záduší vedle kiiaftu
někdy Daniele Skrejšovského 100 k. m.
1621, 27. července. Tamtéž J. 207. Mikuláš
Vac1:a~e:ius ú~edník a Jakub Diviš kostelník přijali 57 k.
m., ]CZ Jest nekdy Jan Postula, jsouc líředníkem téhož zá·
duší, v restu na počtu dlužen pozůstal.
~1;
1621, 2~. listopadu~ Rtthop. Č. 2234 j. 129.
Mikuláš VachaneclUs Broumovský přiznal se, že jest dlužen
100 k. m. pp. starším literátům obojího kůru kostela
sv. Jiljí.

*..

163~. Rulwp. č. 323 B. [Jmění kostelní.]
V krajI Kourímském: Ze Zlatník přijímá ročně od 16 lidí
pod~~~ých 5~,k., z Hodkovic ode dvou osedlých 10 k.,
z Stnzkova tez ode dvou osedl)ich 8 k., z Věřic od jednoh? osedlého 4, z Bmik od jednoho osedlého 2, z Kopeče
od .Jednoho 4, z Braníka ode dvou 4 k. 36 gr. Item obzvláště z též vsi kostelníci přijímají od pěti osob poddaných a ~čtším dílem chaloupníkův 7 k. 54 gr. Z Posa·
dOVIC ,od Jednoho osedlého 4 k. 16 gr. - V kraji Pod·
lJr~skYl11: Zc VSI Trnové od osmi lidí osedlých 12 k. 56 gL,
opely ?d sedm chal~pllíkův 3 k. 30 gr. Více od mlynár-e
ze mlejllCe pod touz vsí 2 k. - V kraji Slánským: Ve
vsi Hořejších Ptíčů od jednoho osedlého 5 k. 40 gr.
Suma stálých platův učiní 122 k. 52 gr. m.
Posudního ze vsi Zlatník, Trnový a Braníka k roku
rovnaje, ae casern více i méně, jak kdy odbyt, nic méně
tuto se klade 30 k. Peněz gruntovních právem odoumrt·
ním k záduší připadlých rovnaje rok k rokll přiiímá se
do roka 4? k: P~ijmu od pohřbu těl mrtvých, fak kdy
~uncra, ml~ : :l~, scházívá se do 40 k. Přijmu za
roboty. od ctyr Irdt poddaných daleko od Prahy jsoucích,
odVOZUje se po 1 k., to jest 4 k. Přijmu z kaply a seoul·
tury rodu p. Kašpara Lukšana od téhož ročně dávd se
6 k. Přijmu za obilí, mimo potřebu co se D. faráři dá·
val?, :?~, k roku !ovnaje, scházívá se, když P. B. úrodu
dátI raCI, 50 k. Vrokův ze sum hlavních od lidí k osad!'
povinných mělo by vycházeti: od pp. Rokyca nskýcl~
ze 3000 k. m. 180 k., od pp. úředníkův sv. Pávla za Pol'ič.
sko~ b,:~nou z sumy iOOO k., od někdy p. Václava Humle
k zadusI ~dká:anýeh 60 k;, 0;1 paní Markéty Roliarky
z nedodalych 100 k. (ponevadz tolik od ní pro spokojení
ně~derých vě~itel~ vyzdviženo od p. Jana Vostrovce a již
drzltele statkuv Jeho, z sumy zjištěné 750 k. m.l Suma
497 k.
.PI~tuv nájemných mělo by dáváno a placeno býli:
Od UdL poddaných p. opata Zbraslavského SkochovskÝeh
z řeky pod Trnovou 2 k. Od Němce, člověka poddaného
p .. Fl~r1ana Zdárského z Dolejších Plíčů, a polí jemu pronaJutycb 4 k., od paní Anny Lopotský z jednoho kusu
pole u Braníka, od purkmistra a pánův města Berouna
z ,poolí a.louk! j,im též pronajaté 18 k. Od pp. náklad·
mim; pIV va:,em, v St. M. Pro ze sklepu v soukenných
kotclch" kkryz nekdy p. Tomáš Zmrzlík (?) odkázal, 8 k.,
od p. ~"raZlma MeJka z domu blíž fary 20 k., od p. Váco
lava Btlka z druhého domu zádušního blíž krchova. Suma

68 k.
)
Plalův komorních: Od p. purkmistra a rady SL M.
1 r,' ,zc dvoru Bránického každého roku podle smlouvy
stale, ve dsky zemské vložené i od slavné 'paměti cís.
Rudolfa schválené po 20 k., od p, Jana Zylvara z dědin

88
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Sundarských 12 k., od Jiříka a Jana z Modletic ze dvorův
podle desk 3 k., od p. Vilíma Mikuláše Mošaura anebo
drzitele statku jeho z dědin k Dobřejovicum připojených
3 k. Suma 38 k.
Platův z vinic a chmelnic též by mělo vycházeti:
Od držitele domu Krocínovského (poněvadž od předešlých
držitelův z vinice na týž dům plat uveden) 1 k., p. Jiříka
Kapra z Kaprštejna 30 gr., Jana Harasa ze dvou vinic
54 gr., od dcery někdy p. Simona Voříkovského 12 gr.,
p. Tomáše z Proseče místo tejnského vína 5 k., p. Jana
Hrocha z Zajímačky 18 gr., p. Jana Skalského z Dubu
2 k. 22,gL, p. Mikuláše Magd: 36 gL, Voršily Florynové na Smerhově 1 Je. 15 gr., Lidmily Pichmanové 19 gr.,
p. Blaz.eje Stavy (?) 18 gr., Jana Nešatky, p. Zeyfryda na
Malý Straně 24 gr., Jiříka Škrety 30 gr., p. Nešatky
z chmelnice za Košíři 13 gr., Gregora cihláře 1 k., Matěje Kanky na Oujezdě 18 gr., Alexandra Najkrchera 26
gr., Maximiliana Ratycha 9 gr., Petra řezáče z Břevnova
26 gr., p. Jana Pronhofera 1 k., Václava Fencle, krčmáře
bránického, z zal.rady (kolik ?). Suma 18 k. 35 gr.
Přijmu od zvonění při pohřbu těl mrtvých přijímáno
bylo 37 k. 42 gr., Z peticí 35 k. Suma 72 k. 42 gr.
Počítaje to vše v jedno všech a všelijakých duchodkův ročních při záduší sv. Jiljí nachází se 817 Je. gr. m.
Taková suma, jako i trefí-li se té kdy více (což se
zřídka stává, jakž poetové predešle činění i kteréž se ještě
činiti mají, ukazují) obrácela se předně na vychování p.
faráře, žákovství, chrámu páně opravu, světlo, dum farní,
školu, domy zádušní a za druhé na zaplacení lidem úrokuv z sum od záduší povinných, nic méně na spravení
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Č. p. 237.

třídě.

(V ulici Dominikánské.)

Číslo pop. 237.
1. 1445, 8. května. Rukop. č. 90 f. 117. Svata
dicta K útová, conthoralis Petri de Slana, resignat domum
suam sitam jnter domos 'Venceslai dicli Kút sartoris ex
una et domum decani ecclesie s. Egidii tergoversus ex
altera - marito suo. Act. die Staníslai.
2. 1475, 26. dubna. Rukop. č. 2105 f. 373. Vitus
piscator et Ofka e. d. aput Swatam, relictam Petri Kout,
pro XLInI s. gr. AcL fer. Illl. post Marci.
3. 1484, 8. května. RullOp. Č. 2106 f. 137. Matheus Rajsek de Prostiejov e. d. penes Nicolaum cirotbecarium ex una et plebanum ecelesie s. Egidii situatam
erga Vitum porybný pro XX s. gr. Act. die s. Stanislai.
Některé zprávy o rodině mistra Matěje Rejska:
4. 1512. Rttkop. č. 94 II. f. 203. Estera,
dcera !1ěkdy Matouše Rajska, přijala na diel svuoj X k.
gr. PL od Víta, starého porybného, a Mikuláše rukavicníka, porucníkuov statku téhož Matouše Rajska pány ustanovených. Dálo se v radě v středu po sv. Lucii.
5. 1514. Tamtéi f. 208 a Č. 2108 t. 37. Alexander, Jan a Estera, sirotci někdy Matouše Rajska
a Regina, sirotek nejmlazšie.
6. 1516. Ru/lOp. Č. 1128 ll. f. E 14. V té při
mezi Markétú, Beneše ručníkáře služebnicí, z jedné a Ja-
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dříví na faru a do školy, též lán dědiny při vsi Zlatník
leZÍCÍ a jiné potřeby zádušní.
Kodex Talmbersk:;í t. 334. (Seznam zápisů
deskových o kostele sv. Jiljí z počátku XVI. sL) Ad s.
Egidium: Primo Dačic. BlIl. Zdislaus de Kročiblav vendidit preposito s. Egidii. - Eodem H XV. Vilem de
Skochovic vendidit ecclesie s. Egidii - Secundo Dacic.
P. XI. Dluhník nc de Hospozín vendidit eCclesie s. Egidii. - Eod. A XVIIII. Iohannes, prepositus ecclesie s.
Egidii in Praga nc permutaverunL - Primo Ulrici K XVIII.
Karolus indulsit Ulrico vicenotario emere II s. gr. -census
annui ad s. Egidium. - Eod. G XX. Procopius de Praga
vendidit altari in ecclesia s. Egidii. - Secundo Nicolai
A XXIII!. Elisabeth de Praga Nasonissa dedit altari s. Egidii. - Primo Stephani H XlIII. Vitko de Czrnczic, prepositus s. Egidii, vendidit Wilhelmo. - Primo Mauricii I
XXX. Henricus linicida de Praga dedit ministro et altari
s. Marie Magdalene in ecclesia s. Egidii. - Eod. I XXX.
Wenceslaus rex indulsit Hermanno de Praga emere ad
altare s. M. in ecelesia s. Egidii. Secundo Mauricii
I XIllI. Paulus de Praga vendidit ecclesie s. Egidii. Eod. C. XXIX. Wenceslaus rex indulsit emere Nicolao
Tachovsky pro predicatore in ecclesia s. Egidii. - Eod.
G II. Vitko de Crznczicz, prepositus s. Egidii, vendidit
Paulo. Eod. I XllIl. Wenceslaus rex indulsit emere
pro capella in ecc1esia s. Egidii in cimiterio. - Tercio
Wenceslai A XXX. Andreas opat de Budeslavic dedit
altari s. Ruffi et apostolorum in ecclesia s. Egidii. Secundo Ulrici U XVIII. Ulricus de Zhorzecz vendidit
ecclesie s. Egidii.

*

nem Rajskem, Zigmundem Stříbrným, Zigmundem, Škopka
nožieře, a Bohuší, Zigmunda z Caletné ulice syny, z strany
druhé, kdd jest on Beneš od ní od Markéty vznesl a
vinil je napřed jmenované obeslané z toho, kterak manželka jeho jí Markétu služebnici poslala k jedné nemocné
ženě a po poslu jsúc manželky jeho že se ku pul druhé
hodině vopozdila. A tu sú ji byli ostoupi!i a Rajsek jí
plášf vzal; a tu ona vyšedši z jich moci, jakž mohla,
prosila jednoho dobrého souseda, aby ji provodi!. I provázel ji a vida je před Strábochový potom dále s ní jíti
nesměl. A plášt jí byli vzali. A když od ní tu odstúpil,
oni se jí chytli a s ní se vodili k tomu se majíc, jakoby
jí plášt její vrátili chtěli. A v tom jí votočijj sukní hlavu,
veliké jí pohrůžky činíc, že křičeti nesměla. A tu jí vedli
až p,'ed CísaŤovú k,?lej. A tu sú s ní svú vůli měli. A při
sedmé hodině do Skop kov a domu, ji uvedli a s ní svú
vůli opět měli, Zygmund a syn Skopkuov. Než Rajsek
při ní skutkem vinen není, nd že( jest jí pláM vzal a jej
mají až posavad. Proti tomu obeslaní odpírajíce pravili:
Kdež jest jim prodlení dáno, aby se oni radili na žalobu,
kterúž sú obviněni a kteráž se vztahuje na čest i na hrdlo
jich, pak dnes, kdež se opakuje a praví, 3e sou se s tou
osobou vodili po krámích a že by byla v Skopkově domě.
Jest to věc dosti divná a neobyčejná, aby pro takový
skutek mlčela jsúc v takovém domě, v kterémz jest čeledi
drahně, a tu aby pokřiku necinila a neoznamovala, že se
jí násilé dílo; než že jest pryč šla a mlčela. A protož
tomu odpírají a pra\'Í, že oni tím vinni nejsú aniž se
v
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žalobě

srovnává. Prvé praveno od ní, že Rajsek vzal
a již praví, že někto jiný; a tak zaluje nevědlic
z čeho a na koho. Nebo komu se to děje, ten s tím
nemlčí, ale podlé práva volá a oznamuje, že mi se toto
a toto stalo; ježto tato, kdyby se to dílo, též se zachovati měla. Ale nestalo se jí nic a protož tím z' návodu
něcího je naříká, jdto tím vinni nejsú.
Zase od Markéty mluveno jest: Když přítel jejich
je vymlúvaje praví, ze jsúc v takovém domě, ježto jest
čeledi drahně, jestli že se jí násilí dálo, mlčeti jest neměla, ale měla křičeti. Test jistá věc, ze hy ona to byla
ucinila, ale neměla k tomu mluviti, nebo syn Škopku ov
s druhým tovaryšem ji z domu vystrčili a toho času hleděli, aby jich žádný neshledl. A nevidúc žádného i musila
pryč jíti. A šedši to jest oznámila a praviIa, i pokud jest
v krámích, volala proséc pro buoh, aby jí někto pomohl.
Toho se dovolati nemohla, než tak svú vůli s ní měli, jak
se jim zdálo. A k tomu sú je sousedé okřikovali a sami
se z toho chlubili někteří. Tak sú to činili, v tom se dokládajíc svědomí, a je pokazovali. K tomu zase od obeslaných mluveno: Kdež vzdy na ně žaluje, že ti mládenci
čtyři násilé, a praví, že pann~, učinili a do sedmi hodin
se s ní vodili a potom ji k Skopkovům uvedli a tu jí do
slunce měli, a na to pokazují svědomi, i praví k tomu
svědomí toto: Kdež se násilí děje, že to tajno není a
s tou se věcí nemlčí, ale jak brzo se stane, tak hned taková věc se oznamuje a křik se děje. Jeho kdyby této
ženě násilí se mělo díti, potom by přes noc v domu nebyla a nemlčela by, ale slÍc v domu pokřik nečinili. Nad
to že jest potom po ulicech chodila a tepruov snad po
třech nedělech pokřik činila a žaluje. Ježto se tomu rozuměti může, že jest to z návodu. A toho dóvod jest, kdež
Kateřina svědčí a praví, že ji k přísaze nutil, a ona neví,
co svědčiti, A svědkové jiní od této se nedělí a nepraví
a neseznávají, aby se to od těchto dílo. A což se Bartoše
Kaše dotýče, ten svědomí dávaje sám s jinými se nesrovnává a praví, že sú ji porazili, až bekla. A jiní jináč.
A k tomu on o jednom vysvědčuje a jeho menuje, ježto
on tomu jeho svědomí odpírá a že jeden svědek žádný
svědek není. A toho se nebojí, by měli tím na své cti
i hrdlu zkaženi býti. Že to za dosti ku právu není a těmi
svědky se nic nedovozuje, aby oni takovú věc při té ženě
učinili. A toho dostatečný vývod mají, kde sú byli. A v tom
na též svědomí se táhli a je pokázali.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Ačkoli svěd
kové Marketini toho neseznávají, aby jí Markétě od koho
jaké se násilé stalo, ale poněvadž ona Markéta sama této
chvíle od těchto časuov s žalobou se jest utekla, že by
se jí násilé stalo, den i čas menující, kdy a kterého večera. A při tom že se jest jí násilé stalo, jest ohledána
a tak nalezena po znameních k tomu přiležejících. A svěd
kové její svědčíce, že se jest jedné osobě ženské násilé
stulo, s tím časem a večerem se srovnávají, jakž ona
prožalovala, kdy a který čas večer se jest jí stalo. A k tomu
žádná jiná osoba z takové věci žádného jest nevinila ani
se ohlásila, by se jí taková věc přihodila. I po těch zna·
mení jest, rozuměti, což se jest dálo, tak jakž svědkové
její ?llarketini seznávají, že se jest jí dálo a stalo. I z těch
příčin dává se jí Markétě za právo tak, jakž jest prožalovala, ze se jest jí násilé stalo. A poněvadž pro takovú
věc s žaloblÍ jest nemlcela a při skutku, tak jakž svědkové
její seznávají, o svém násilí že jest nemlčela, ale o něm
se ohlašovala i coz se jest jí tu a ta doby stalo proti její
vůli z násilí, že to její cti a poctivosti škoditi nemuož
a nemá nyní i časy budlicí na věčnost. A poněvadž dále
a přes to ona Markéta to jest provedla podle práva, že
pláštěk,
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Jan Rajsek, truhlář, jeden z obviněných. tím se jest pochloubal při tom času a večeru. ze iesl' kurvu iměl. iakž
jeden svědek seznáv~, a že so'; čistého kusu dovedli: on
Zigmund Stříbrný, Skopkuov syn a Bohuše z Caletné
ulice, při té Markétě, jakz druh aJ' ~vědek seznává a toho
on Jan RaJsek niCÍm neodved, i z těch přičin p. purgmistr a páni jej Jana Rajska v svú kázeň berú a na něm
o takové věci podlé práva ptáti se chtějí, aby on jim to,
což v pravdě jest bylo a on ví, pověděl. A pokudi o té
věci na něm a na koho zvědí, při tom že se chti!jí podlé
práva zachovati, takové věci nekřesťanské, hovadní, sodomské a pekelní litujíce a tomu chtíce, aby takové věci
v tomto městě svého průchodu neměly. A poněvadž on Jan
Rajsek cině chlúbu o sobě, tak jakž svědkové seznávají,
Br; tom dotekl jest i osob Zigmunda Stříbrného, Zigmunda
Skopka a Bohuše, Zigmunda z Caletné ulice syna, že by
jeho tovaryši byli v témž skutku, o kterémž se chlubil,
a k tomu jeden svědek seznává, když jest se to násilí
dálo, že jest Zigmunda, syna Bohuši, seznal, a k tomu
pověděvše všichni, že to mohou provésti, že sou té noci
spolu leželi všichni čtyři, a toho jsou nepokázali, i z těch
příčin p~ purgmistr a páni je Zigmunda Stříbrného, Zigmunda Skopka a Bohuši, Zigmundova syna, také v svú moc
berú a k nim se spravedlivě podle práva zachovati chtějí,
takže se žádnému z nich žádná nestane křivda. Acl. a.
MVCXVI fer. V. Quinque fratrum.
7. 1525.
Tamtéž f. 195. Johanka Rajsková
'(inila Jiříka pokrývače z rčení jako příbuzná Lidmily
Zákové.
8. 1487,28. dubna. Rukop. č. 2106 f 198. Benedictus,
olím Benede filius [i m p r e s s o r J, et Iohanna e. d. erga
Matheum Rajsek pro XXVIII/, s. gr. pr. Acl. díe Vitalis.
[Beneš jmenuje se impressorem v kvití'-nci z L 1491.]
9. 1497, 1. února. Rukop. č. 2107 f. 119. Barthossius mensator et Martha e. d. a Benessio Zodyaco pro
XXXIIl1/2 S. gr. PL AcL fer. III. ante Puriť.
10. 1501, 5. července. Tamté.!:; J: 205. Iohannes
mensator et Katherina e. d. a Barthossio mensatore pro
XXXV s. gr. pr. Acl. fer. II. post Procopii. (Zru.šeno
•

1'.

y

,

1502.)
ll. 1502, 17.

září. Tamtéž f. 222. Anthonius cultellator et Dorothea e. d. a Barthossio mensatore pro XXX
S. g1'. Act. die Lamperti.
12. 1510, 20. června. Rtf/lOp. č. 2108 f. 61. Martha,
relicta Duchconis notarii, emit pro se, Andrea, sororino
suo, domum ab Anthonio cultellatore pro XXXV s. gr.
AcL fer. V. post Viti.
13. 1512, 27. dubna. Tamtéi f. 95. Iohannes Tří·
brat e. d. a Martha vidua pro XXX S. gr. Act. fer. III.
post Marcj. [R. 1514 doplácejí dlIm poručníci kšaftovní
Jana Tříbrata.]
14. 1514, 22. září. RullOp. č. 8 f. 8. Johanna Tří
bratrová fecit testamentum fer. VI. post Matlei ev. Oznámila, že činí statku svého všeho movitého i nemovitého
- porucníky opatrné Václava Rechka a Matěje hřebenáře.
ll. najprvé tomu chci, aby duom muoj, v kterémž bydlím,
byl prodán a z těch peněz domových aby byl doplatcen - .

15. 1521, 18.

července.

Rukop.

č.

534 11 f. 15.

Staly se smhívy svateb~i s strany Václava Tříbratra'a Doroty m. j., takže Jiřík Smakal jmenoval jest po též Dorotě,
dceři své, XV k. gr. pro a výpravu s!ušnú. Při tom týž
Jiřík oznámil, že jí, dceři své, Dorotě, tím milosti neodříká. Pwti tomu on Václav Tříbratr obvěni! jest ji tře
tinou vajš, totiž XXXVII1/2 S. gr. pl'. do dne a do roka
i s jejími. Po dni pak a po roce jestli že by jeho Václava
prve nežli jí Doroty m. j. P. B. od smrti neuchoval,
88*
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tehdy jí má opatřiti jako věrný manžel věrnú manželku
podle práva města tohoto. Act. fcl. V. post Div. apost.
16. 1522, 25. ledna. Rulwp. Č, 534 III f. 48. Václav, syn někdy Jana Tříbratra, oznámil, že jest Ondřej
Tatek pocet řádný z statku, který jest za sebú měl, jsa
porucníkem mocným statku jmenovaného otce jeho, učinil
a Je tomu se týž Václav seznal, že jest od jmenovaného
Ondřej e z toho ze všeho statku duům ležící za sv. Michalem a druhý duom za kostelem sv. Jiljí, krám postři
hačský s sklepem přijal. Ac!. die Convers. s. Pouli.
*17. 1542. Rukop. Č. 2142 f. U JL. (Kšaft Václava Tříbratra z Poutnova.) My purgmistr a rada St. M.
Pl'. známo činíme naším tímto listem vuobec oc, že vstúpivše před nás do rady opatrní Matouš Kasík a Pavel
Kulhavý, sousedé naši, i vyznali jsú a vysvědčili jednostejně takto: že ten pátek den sv. Michala [29. záři]
MODoXLIlo byli jsme požádáni od nebožtíka Václava
Tříbratra z Poutnova, souseda našeho, abychom k němu
přišli. Kterýžto když jsme k němu přišli, leZe v těžké
nemoci, paměti však dobré a svobody rozomu zdravého
užívaje vuoli svú poslední oznámil jest před námi takovúto,
takže statek svuoj všecken, poroučí a mocně po své smrti
odkazuje a dává Dorotě, manželce své, a to na takový
zpusob, aby táž Dorota z toho statku jí odkázaného byla
povinna vydati a bez odpornosti vydala, Anně, dceři jeho
vdané, deset k. gr. č. (Stvrzen 13. listopadu t. r.)
18. 1523, 21. ledna. RullOp. Č. 2109 I 304, Bohuslav, zel Bény porybného, a Regina k. d. od Václava
Tříbrata mladého za XXXIIII k. gr. pl'. Act. fer. lIlI.
post Marcelli.
U). 11'28, 8. října., Tamtéž 2110 f. 279. Stanislav
Hošek Illěšečník a Johanna k. d. mezi farou sv. Jiljí a
domem Václava Nosa od Bohuslava, někdy služebníka panského, a Reginy m. j. za XL k. gr. pl'. AcL fer. V. ante
Dionisii.
20. 1534. - R1flwp. 1130 f. 19. (O mord.) V té při,
kteráž jest mezi Johannú Hoškovú a Bartošem Služibkú
měšečníkem, kdež táž Johanna vinila jest téhož Bartoše
z toho, že jest jí pod řádem a právem zúmyslyně Stanislava
Hošl,a, manžela jejího, zrádně zabil a zamordoval. Na to vedla svědomí žádajíc podlé téhož svědomí za opatření spravedlivé. Proti tomu on Bartoš odpíraje pravi/, že on tím mordem vinen není a že jest tomu nerad, že jest se taková pří
hoda stala a že jest z takové věci i Martina, bratra svého,
klerýz nebožtíka zabil, trestal a prve jeho prosil, aby se
v to nevkládal. A také k nebožtíkovi Hoškovi pokojně
jest mluvil a on nebožtík hned jeho Služibku bíti je chtěl
i byl by jeho zamordoval, kdyby bratr jeho to uhledav
v to se byl nevložil a jeho nezastúpil a tu jeho Stanislava
v hlavu uhodil. A tak on Bartoš k tomu hned žádné pHciny nedal ani jeho neranil. Na to k svému odporu svě
domí ukázal Zádaje podle téhož svědomí a neviny své za
opatření spravedlivé podle práva. Proti lomu zase od
Johanny jest m'luvenD, že z těchto svědkuov jeho Služibkových nachází se, že jest nebo manžel její od něho zamordován a učinivše jemu ránu smrtedlnou že jsou jeho
nebožtíka i oloupili a šavli i sukni jemu vzali. A on
Služibka měl jest s nebožtíkem dávní záští a vždycky
k němu hledal přístupu. K tomu se jeho svědkové nesrovnávají, že ona žádá, aby k němu, jako k mordéři,
právem přistoupeno bylo.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž ona
Johanka Hošková jeho Bartoše Služibku vinila jest, že
by Stanislava Hoška, muže jejího, zamordoval a pokazujíc
svědomí, by on Služibka ten mord učinil, toho jest neprovedla, ani by on počátek zahubení manžela jejího byl,
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toho jest též nepokázala, i z té pncmy on Bartoš tím
mordem povinen jí není, než jest tím povinen, ze jest
s nebožtíkem v místě nepřileZitém o tom duminku udělal
že jest s nebožtíkem před právem činiti měl. I proto jeh~
Služibku p. purgmistr a páni v svou kázeň berou. Poněvadž
z tichž svědkúv to se nachází, že jest Martin, Bartoše
Služibky bratr, Stanislava Hoška zamordoval, chce-Ii ona
Johanna anebo kdo jini k němu o to právem hleděti a
přistoupiti, právo se žádnému nezavírá. Act. fer. II. post
Jacob.
21. 1534, ll. února. Tamtéž ?111 f. 66. Johanna,
někdy Stanislava Hoška a nyní Jana Zateckého manželka,
vzdala duom svuoj, v němž bydlí - manželu svému. Act.
fer. lIlI. post Scolasticam. (Doplneno r. 1560.)
22. 1565, 7. března. RullOp. Č. 2121 f. 124. Dum
Jana Hoška vačkáře.
93. 1572, 12, června. Tamtéž 2118 f. 326. Jan
Heřman Vrbčanský z Velišova k. d. ved}e fary sv, Jiljí a
Jana Malýho obostranně od Johanny Zatecký vdovy za
120 k. gr. č.
24. 1572. Tamtéž f. 327. Uroz. p. Jindřich
z Lobkovic a na Peruci k. d. od Jana Heřmana Vrbčan
ského z Velišova za 120 k. gr.
Act. fe1'. II. post Luciam.
25. 1576, 4. dubna. Tamtéž f 432. Jan Mnichovský
z Bochova k. d. od p. Frydrycha z Lobkovic a na Peruci
za 120 k. gr. Č, Ac!. die Ambrosii.
26. 1577, 9. ledna. Tamtéž f. 451. Martin Mimler
a Markéta k. d. Jana Mnichovského z Bochova za 22ň k.
gr. č. AcL fer. HII. post Epiph. (R. 15tl5 splácí J\Iimleruv náměstek Melichar Volinský.)
27. 1586, 14. července. Rulwp. č. 2112 f. 237.
Markéta, někdy Martina J\1imlera a již Melichara Volinského manželka, vzdává duom svui manželu syému. Act.
pridie Divis. apost.
28. 1602, 18. července. Rukop. č. 2113. j. 260.
David Mildnperger šmejdíř a Kateřina k. d. mezi domem
farním a mistra Jana Vokřínka obostranně ležící od Markéty, Jana Albina z Greifenberku manželky, za 350 k.
gr. Č, (R. 1604 kvituje Markéta jako vdova.)
29. 1606, 21. dubna. Rulwp. Č. 1174. I 196. (Popis
věcí pozustalých po Kateřině Mildenbergerové.) V pátek
po neděli J ubilatc stal se popis věcí někdy po Kateřině
lvIildenbergerové: Předně dum a v něm ve svět.nici velký
9 kontrfektu na rámcích, jako kontrfekt Davida i\Iildenbergera, Kateřiny m. j. a dítek jich. Pět kobercu plátěnných malovaných v světnici okolo stěny přibitých,
zelená polička na nádobí, zelená almárka s mřížkou, dva
stoly bílí, zelený luožko bez nebesí, dva nový mě:lěný
hrnce v kamnách, mísník na nádobí cínový, Jdouc z té
světnice na mazhauze jedna štoudev dřevěná malá. V komoře jdouc z té světnice dolu: dvě lužka zeleni po.d
nebesy, okolo jednoho koberec prostý zavěšený; při něm
na stěně též koberec cum virtutibus přibitý. Na témž
lužku poslanka a peřinka. Druhé lůžko též pod nebesy
prázdni, nad ním svrchu zbroj na jednu osobu a dvě šturmhauby Item papíry barevný všelijakými barvami. Černá
truhla a v ní staré hadry z plátna bílýho. Item ccrná
truhla větší a " ní: kabát barchanový černý letní, kabát
starý barchanový černý, putoička šamlat,ová černá, starý
dalaman soukenný podšitý cerným futrem, sukně stará šamlatová, šorc s prymem šamlatem podšitý, fedrpuš černi
velký, čepice liščí. Truhla barevná na nohách velká a v
ní; dva kusy bílé mříže tkané širokým dílem, dva kusy
krajkuv bílých velkých a dva kusy menších, jedna roucha
s černým hedbávím vyšívaná s lřapci, jedna roucha s všelijakým hedbávím vyšívaná, cejška s černým hedbávím vy-
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šíyaná, 16 kusu ubrusu na stoly, 34 servituv, 10 ručníkuv,
3 košile nebožky, patuch, [) yelkých cích, 10 malýcli, 5
prostěradel, cejška malá z pruhovaného plátna, asi tři
libry kubeb cukroyaných, prym nový s šorci, mušket
s vidličkami, dvě ručnice dlouhý, 4 krátký ručnice, dya
železný cepy, d\'a voštipy, 4 kordy a rapíry, tabule Hidlacová. Stolček pěkný bez trnožU, kotel s drejfusem
k praní, sOlldek a v něm 38 kněh, jest na ně od nebožky
pujčeno 7 k. Dvanáct talířuv dřevěných hranatých zašroubovaných.
Na mazhauze před tou komorou almara červená, židla,
stul, kruhy na kolíbku. V druhé komoře proti té: stul
bílý, židla zelená, nízká stolice kozená, almárka, 2 postele
pod nebesy. V sklepě pod zemí víno.
30. 1606, 28. dubna. Tamtéž f. 197. V pátek po
sv. Marku k žádosti sirotku Viléma ;\-li1denbergera, Anny
a Kristíny, stalo se šacování zboží šmejdířského v domě
Cejdlarovic v sklepě slozeného po též Kateřině Mildenbergerové pozůstalého:
Dva tuzny pasuv s pozlacenými hlavičkami čistcových
aksamítem černým povlečených, jeden tuzent za 2 zl. 45 kr.,
3 tuzuy pasuv řetízkových čislcových po 2 '/2 zL, 4 1/2
tuzny pasuv uzších řetízkových čistcových po 2 zL, 2 1/2
tuzuy menších po 11/2 zL, 3 tuzny pasuv s pozlacenými
puklemi čistcových a aksamítem povlečených po 2 zl. 45 kL,
tuzent pasuv ženských menších s cerným aksamitem za
.2 zl. 20 kr., 4 tuzny pasuv čistcových s cerným aksamitem po 2 zL, 25 nových zákonu německých od Martina
Luthera v bílý kuži vázaných, 4 za 1 zL, 92 modliteb
německých zlatem dobrým pozlacených 8 za 1 zl., 100
modliteb německých pozlacených 10 za 1 zl., 7 evangelií
za 1 zL, 106 modliteb malých vázaných 50 za 1 zL, 73
knížek vázaných malých 16 za 1 zL, 143 evangelia a Jesus
Syrach v červené kuži vázaných, 25 za 1 zL, 69 katechezim maličkých 30 za 1 zl, 5 žalmu německých v červené
kUž~. s ~:íme~ky vázaných za 1 zl. 3?v kr., 7 kníže~ ~ aks:lmte vazany za 3 zl. 30 I,r., 6 kmzek v karmazme svazaných s bílou kůží vyrejvanou za 2 zl. 24 kr., 306 hodinek sypacích 30 za 1 zl.. 31 bodinek mosazných sypa·
cích 8 za 1 zL, 5 pouzder sypacích hodinek na čtyry
čtHti po 15 k1'., dvě pouzdra po
kusech po 20 kr.,
hodinky sypací v pouzdře
za 40 kr" 24 cíno·
vých řapku (I) dětinských, 12 za 17 padí, 62 konviček
cínových pozlacených a barevným voskem vykládaných 4
za 1 zL, 77 konviček menších cínových pozlacených i
barevných 5 za 1 zL, 114 malých kalíšku cínových voskem vykládaných, 22 za 1 zL, 202 kalíšku CÍnových, prostějších, 52 za 1 zL, 15 kalíšku těžšího cínu za 1 zL,
9 slánek cínových za 30 kL, za všelijaké hřebeny 17 zl.
30 kr., 49 všelijakých modliteb zlatem vokrášlených, ph
nich tabulky s zrcádky, 1 za 30 kr., jedny žalmy pěkný
v zlatě svázaný za 1 zL, tabulek pozlacených malých z
Rejna Kolína za 9 zl., tabulek bílých za 5 zl. 10 kl'.,
prostých bílých nidrlandských tabulek za 2 zl. 8 k1'., kříd
lových tabulek vělších menších za 9 kL, 4 futra nidrlandská na hřebínky, nUžky za 2 zL, železných knoflíku
větších menších za II zl. 40 kr., nidrlandských železných
knoflíku za 2 zl. 24 k1'., mosazných knoflíku 30 tuznu za
1 zL, 400 tuznu sklených knoflíku, sto tuznu za 1 zL,
mosazných knoflíku s šmalcem za 9 zl., 28 tuznu lmoflíků starých železných za 30 kr., J 24 tuznu knoflíkuv,
černých sklených za 35 kr., zelezných černých knoflíku, 33 tuzny za 1 zl., 21 tuznu postříbrených okularií, šest za 1 zL, 9 pouzder mosazných s vážky, 5 za
1 zL, dva mosazný dlouhý kalamáře za 1 zL, dva menší
po 20 k1'., 5 menších pa 15 kr., 4 opět menší po 12 kr.,
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4 kalamáří~ku ?,osazných:a 1 zL, 6 prostějších za ~.5 kr.,
10 mosaznych sroubovanych Okrouhlých
1 zl., tn mosazný křesadla za 6 kr~, tři mosazný kalamáře s posípátky
za 20 kr., dva kompasy pěkný v červených kožených
pytlicích za 2 zl. 20 k., 12 kompasu bílých kostěných
honstucherových, 3 za 70 kr., 4 kompasy kostěný bílý za
1 zL, 40 kompasů bílých 5 za 1 zl., 23 kompasy honstucherový, 6 za 1 zL, tci kompasy v červených futrách za
1 zl. 10 kr., 42 kompasy, 7 za 1 zL, 7 komp. hanstucherových za 1 zl. 15 kr., 20 kompasu bílých, 8 za 1 zl.,
27 kompasů po 1 zl. JO kr., 78 po 1 zl. 12 k1'., 45 po
1 zl. 15, 80 po 1 zl. 16, 32 po 1 zl. 21 kr., 17 mosazných pozlacených po 28 kr., dva větší mosazný pozlacený
po 1 zl., 4 na zpCtsob loutny a houslí dělaný po 40 kr.,
16 mosazných v dřevěných škatulích za 2 zL, 6 tuznu
dřevěných malovaných za 2 zL, 4 tuzny menších dřevě
ných za 1 zL, 8 tuznu mal)ich prostých dřevěných, tuzent
za 5 kro Dvě velký zrcadla benácký v kuži pěkně vložený po 1 zl. 30 kr., menší benácký za 45 k1'., II menších
benáckých po 20 kr., 3 v černém futru po 30 kr., 23
zrcadla z Nonnberka po ó kr .• velký zrcadlo vyrejvaný
v černým pauzdře za 10 zL, 24 stučky podvazkuv tuplovaných, rozličné barvy za 6 zl. 17 kr., 28 kusu podvazkuv prostějších načatých za 5 zl. 36 kr., g štuky
tuplovaných podvazkllv načatých za 2 zL, 22 pouzder
na prsteny v nitř černým aksamitem obložených za 3 zl.
51 kr., 12 tuznu řetězu a II mosazných pozlacenich,
tuzent po 45 kr., dva armpantový řetězy, též mosazný,
pozlacený, za 1 zl. 10 kr., 17 páru nožu s bílejmi a čel'
nejmi kostmi, též s pěti vidličkami starými za 3 zL,
tuli ch malý za 1 zL, v desíti nožnicích skryptolarku s bílou
kostí za 1 zL, 34 lžic bušpanových starých za 1 zl. 10 kl'.,
6 nidrlarrdských kalamáříčku s perníaly (?) za 30 kr., 18
kalamářu prostejch s pernialy dřevěnými za 45 k1'., 24
háčku k zavěšení klíčuv za 45 kr., 15 kartu vlas ký ch za
1 zL, 14 lžic rohovýoh červených za 40 kr., 7 1/2 tuznu
'pouzder na akularia za 1 zl. 30 kr.. 12 tuznu prstenu
pro křeč za 2 zl. 20 kL, 7 tuznu peří dřevených s volejem
za 21 kr., 14 tuznu prstínku z drátu pozlacenýho za 1 zl.
15 kr., 4 tuzny prstenuv a tři z mosazi za 1 zL, 19 stří
brných prstenu váží 2 loty, lot po 40 kr., 3 páry armpantu, 3 granátky, jedna šnura, 3 křížky, dvě ručičky,
vše z červených granátu, za 3 zL, 6 tuznu lZiček k vytírání uší za 30 h., 12 tuznu tichž sprostších za 30 k1'.,
všelijakých špendlíkuv za 5 zL, 6 liber špagatu bilýho,
libra za 35 kr., 3/ 4 libry volova k psaní za 45 kr., jedna
libra a 28 lotu většího volova k psaní, libra za 2 zL, 18
truhliček malovaných, jedna v druhý, za 2 zl., 19 tuznu
stuh barevných za 3 zl. 30 kr., 10 tuznu polohedvábných
stuh za 50 kr., 25 pouzder malovaných krabicek za 38 kr.,
40 krabiček, též košíčků a vnich zahrádka z vosku za 1 zl.,
42 zámečky s přikrývadlem, 16 za 1 zL, páteřu kostě
ných a sklených všelijaké barvy za 2 zl., 16 zámečku
větších oloouhlých za 1 zl., 22 menších za 1 zl.. 60 zámečku okrouhlých 24 za 1 zL, 26 maíých za 30 kr., 3
aksamitový pásy černý s khenky za 3 zL, 4 pásy kordoyanský štepovaný s khenky za 4 zl., dva pásy s khenky
kordovansl<ý štep. bez khenku za 1 zl. 20 kr., 4 pásy a
khenky ze psa morskýho za 2 zL, 3 khenky bez pasu za
30 kr., 2 pásy ze psa mořskýho za 30 kr" 20 pásuv z
kordavallské kuže a z jiné, štepovaný s [ranclemi, 4 za
1 zL, 11 pasu aksamítových černých s franclemi starých
za 2 zl. 10 kr., 70 krokodilu z krabicích, vozejčky s koňmi
a jinejmi titěrkami za 2 zl., 3 tuznu kanrenu, říkají jim
.Nezapomínej na mne«, za 30 kr, 15 velkých truhliček
i kostěných na jeleny a jiná zvířata, 6 za 1 zL, 60 malých
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na rozličný ptáky, 20 za 1 zL, 8 tuznů prášku
purgující!io v červeným papíi'e po 12 kr., 35 štětek s aksamitem za 1 zl. 30 kL, 17 pouzder plechových a mosazných okularií po 2 kL, 1ti cirklů mosazných za 1 zL,
14 menších za 34 kr., 10 klíček k ručnicím za 45 kL,
45 mosazných peří k pShn( za 15 kr., 6 malých nůžek
za 30 kr., 3 nůžky železný za Hi kr., 5 menších za 12 kL
Za kalamáře, posýpátka a utěradla f!losazná 45 kL, 30
hub za 30 kr., 2 páry punčošek vázaných dětinských za
15 kr., 9 řemenů k broušení bi'itev za 20 h., 3 agnus
dei a 3 zuby vlčí za 1 zl., 7 liber akštejnu za I zl. 10 kr.,
dva pulpity na všelijaké poUeby krámské. Suma za to
zboží krámské učiní 497 zl. 15 kL
31. 1610, 9· června. Rukop. č. 2114 f. 4. Mates
Peiskr punčochář a Eva k. d. od Viléma Mildnpergera
za 400 k. gr. č.
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5.

1521, 28. května. Tamtéž

f. 115.

Jan Gebhart
k. d. u rukavice od Klime:rta ?rovazníka za L VIIl~/2 s.
gr. pro Acl. fer. III. post Urba1ll.
.
6 1524, ll. února. Tamtéž. Jakož jest Václav
Rechek pro dluh svój přípověď učinil k domu Jana Gebharta najprvé před jinými přípovědníky a žádný se z těch
jiných přípovědníkóv nenalezl, aby se v tajž duom uvázal
po něm zuostalý a aby jej Klimentovi provazníkovi platil,
neZli jmenovaný Rechek, kterajž se jest v tajž duom
uvázal s povolením panským. Act. fer. V. ante Valentini
(R. 1529 splácí vdova Markéta Rechková.)
7. 1526, 21. července. Rukop. č. 211 Of 164. Václav
Nos a Anna Je d. od Václava Rechka za LX S. gr. pro
Act. sabbato arte :\1agd.
8. 1529, 9. listopadu. Tamtlž f. 315. Jan Sladký
z Pecinovce k. d. mezi pivovárem Krtkovským a Hoškem
měšečníkem od Jana Buška s povolením Anny Nosové za
LXV k. gr. č. Act. fer. III. ante Transl. S. Lidm.
Mezi číslem 237 a 352.
9. 1529, 24. listopadu. Tamtéž f 316, Jan Sladkaj
z Pecinovce vzdal duom p. Mikulášovi z Pecinovce, otci
(U rukavice.)
svému, a Dorotě m. J. matce své. Act. fer. IIIL antc
1. 1476, 22. lÍnora. Rukop. č. 2105 f. 314. ReKatherine.
gina, relicta o1im vVenceslai sartoris KlÍt dicti, cum lVlarga- i
10. 1532, 26. lislopadu. Rulwp. č. 2111 f. 35. Ši,
retIla, filia sua, resigllavit omne ius suum, quod illis testa- : mon Vůz a Lidmila k. d. mezi domy Stanislava Hoška
menlo memorali \Venceslai competebat, ad domum ipsius
a pivováru Krtkovského od J\Iikuláše z Pecinovce za
\Venceslai .itam ex opposilo domus Jacobi Sobkonis inter
LXXV k. gr. č. Ac!. fer. III. post Katherinall1.
domos Viti piscatoris el braxatorium F rtkónis, Nicolao,
ll. 1536, ~5. ríjna. Tamtéž f. 152. Jiřík Vorel
genero memorati vVenceslai, cum Katherina, uxore eius.
pasiř k. d. od Simona Voza za LXXXVIJ1/ z k. gr. č.
Ac\. fcr. V. ante Mathei ev.
Act. fer. lIlI. post Severini.
2. 1518, 14. srpna. Rl/lwp. Č. 2108 f. 231. Do12. 1041, Hl. ledna. Rulwp. č. 2134 f. 368. Stala
rola Ráčková k. duom leZící podlé Krtkovsk'ého pivovaru
se jest smllÍva v středu před sv. Šeb. a Fab. ;",ezi knězem
z jedné a vdovy N. z strany druhé od Mikuláše rukavicJiříkem, z Vodolenie Vody farářem, a Jiříkem Vorle.m:
níka za LVI s. gr. pro Ac\. in vig. Assump. M. V.
Jakož jest mezi nimi vznikla nějaká nevole o du-om, v kle*'3. 1524. - Ruko}'. č. 1129 I 19. (Doroty Ráč
rémž bydlí nyní na tento čas Jiřík Vorel a to taková, že
kové kšaflu mluveno, aby tvrzen nebyl.) Jakož po smrti
jsou prostředníci vypověděli, aby kněz Jiřík dal XV k.
nebo Doroty Ráckové porucníci jie učinění a kterýmž
gr. č. témuž Vorlovi, jemu knězi ale duom postlÍpiti.
svuoj stalek poručila, vstlÍpivše před p. purgmistra a pány'
[Kněz Jiří postoupil dům bratru svému Havlu souketlžádali slÍ, aby kšaft její Ráckové, kterýž jest udělala, čten
níkovi.]
a lvrzen byl. Pravíce a dokládajíce, že jest i'ádný a podlé
13. , 1544, 28. listopadu. Ru/wp. č. 2117 J~ 51.
práva města tohoto přišlaj, poněvadž od jednoho z konLinhart Sípař k. d. od Havla sOllkenllíka za LXV k. gL č.
šeluov a druhého z starších obecních od nie vzat jest
Act. fer. VI. post Katherinam.
a do rady pfinesen. Proti tornu Kliment provazník od14. 1565, 7. března. RullO}'. č. 2121 f. 124. Viz
píraje žádal, aby taji kšafl nebožky Doroty tvrzen nebyl
díl I. str. 319 č. *1.
a moc od práva aby mu dána nebyla, pravě, že není
15. 1567.
(Svědomí
mezi Janem Koutským
řádný. Nebo v kš aftu tom jest položieno v dluhu L k.
a mistrem Pavlem Kristianem z Koldína.) Mikuláš Dejmek,
gr., ano má býti XX a sto kop m., kterýmiž byl jí jest
šrotýř, svědčil: Já nic jinýho nevím, než co sem slyšel
Šimon Vuoz povinen. A na to pokázal některá svědomí.
od nebožtíka Martina Šípaře. Když přišel z rathouzu,
Dále mluvě, ze do toho statku vneseno jest drahně také
pravil, ze ho porovnali páni s nevěstou; stejskal sobě,
statku, kterýz jemu Klimentovi náleZel. I to tudici mluvě,
ze peněz žádných nemá, měl ji, tehdáž hned sto kop gL
ze jest ona Dorota nebožka jemu priříkala, že jemu z toho
dáli, pravil: Tak musím, prej, dáti víno šenkovati, aby
statku chce učiniti; žádaje v tom za opatření.
striil šenkýř peníze, a dám jí těch sto kop gr. a nechci
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž ona
ji míti hned při sobě. Tak pověděl; více nevím. - DoDorota Ráčková byla jest měštka lohoto města svoboduá
rota Dejmková: Slyšela sem od neboztíka ~Iartilla Šípaře,
a žádný za živnosti její statku jejího jesl nenaříkal ani jí,
rozprávěl nám, když přišel z rathouzu, že páni ho poale ona jeho jest svobodně užívala a jeho v držení a
rovnali s nevěstou a ze mu poručili, aby jí hned d~l sto
v užívání byla, z té příčiny o témž stalku svém mohla
kop gr. I staral se velmi o ne, pravil, ze jich nemá,
jest dobře kšaftovati. A poněvadž jest kšaft řádný a podlé
i řekl, tak káži načíti Janouškovi víno a shledám ly pepráva učinila, z té příčiny tomu jejímu hšaftu moc se dává
níze, dám jí je. Než hned ji tu při sobě míti neclici.
a páni jej podlé práva stvrditi rozkáží. Než což se těch
Měl jí pak vejse dáti tři sta, nebo do pěti set jí vydati
sedmdesáti k. gr. m. dotýi:e, o kterých zmínka není, bude-Ii
měl, ale nevím jak SOlI se dále o to snesli, na něčem jí
kdo chtíti k nim právo jmíli, žádnému se právo nezavírá.
byl je vykázal. J~n jinak Janoušek, šenkýř:
Po neA. a. XXIII I. fer. III. aute .Malhei.
bozlíkovi Linhartovi Sípaři otec jeho l'vlartin řekl k ne4. 1519, 16. lÍnora. Rukop. č. 2109 f 22. h liment
věstě:
Anna, kde máš klíč od ty truhlice, aby mi neprovazník a Kateřina k. d. podle domu Thbratrova a pi.
dala, abych já lidem zaplatil, co sem dlužen, než se ty
vováru Ca!tova ležící od Doroty Ráčkové za LVI s. gr.
peníze rozundají. Vzal truhlici do světnice, nasázel čtyři
pro Act. fer. III. post Valentin i.
sta Kasíkovi kožišníku a dvě stě Mikulášovi šrotýři. To
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jim oplatil, ze byl dlužen; potom měl vydati nevěstě
nějaklÍ sumu Martin Šípař, aby jeho a statku jeho
prázdna byla, i neměl peněz, poslal pro mne, aby víno
šenkoval. Potom z těch peněz, C9 sem stržil, dal jí dvě
stě kop.
A když stonal Martin Sípař, po jeho smrti vostaly tři sudy vína, kteréz sem já vydal a peníze p. Ja·
novi Koutskýmu dal a on z toho na čeleď i na vinici
nakládal neho on nemohl k ničemuž. Jakz nebožtík skonal, hned Anna bězela, všecko dala spečetiti, lak ze sme
nebožtíka, když na prkně již umrlý ležel, neměli čím
odíti a já naň sukni svou uvrhl a tak sem ho přivodil.
Dorota, Jana šenkýře mani.elka: Když Sllle dávali víno,
ještě za nebožtíka vydali sme je, neměl i.áctných peněz
a měl dáti nevěstě tři sta, i stejskal sobě a my mu dali,
co sme za ně stržili. I dal jí dvě stě. A ty tři sudy vína
po smrti jeho když SOle vydali, 'cento Koutský odtad na·
kládal na čeleď a na vinici i na stravu. A jakž neboztík
starý umřel, hned to spečetili páni všecko. Víc nel'a'llatuji, než to vím, že tehdáž peněz neměli, nebo půjčoval
na ty vsi, a co v truhlici bylo, to dal Kasíkovi nebožtíkovi a šro\ýřovi. Anna Šípařka: Viní prej můj zeť Koutskýho z tisíce,
ale nebral jest nic Koutský, já sem nebožtíka starýho vinila po smrti mýho Linharta, že jest mi jej ten tisíc vzal
z ty truhlice, ktení!. nyní má můj zeť s registry. Nebožtík můj Linhart dal mi od ní klíč, a řekl: Anka, opatř
se! já jej měla den a noc. I vzal mi jej starej ještě prvej
než Linhart umřel; a kdo by jej jindy vzal než starej,
an všecko přehledal, a když klíč mi vzal, vždycky do ty
truhlice chodil. A když byli páni vysláni, byl tu i pan
Sylvestr; vynesli tu truhlici do světnice na stuL A já se
tu hned domlouvala a naříkala sem, kam že se ten tisíc
děl; on mi pověděl: žváčko mlč! neměla si nic, nemáš
mne z čeho upomínati. A všecko špihoval do svýho sklepu,
a nebožtík mne s svými pomocníky vystrčil odtud. Já
byla v podruU u Sladkýho s dětmi. Víc nevím, než
s strany sladuv, když sem se tu přistěhovala, šest strychů
sem ho našla, dali mi pak páni 70 neb 80 k.; pak sem
já na to vařila, ale dali mi na můj díl podle smlúvy,
a co jest bylo v sklepě dědovu, já podle své hlouposti
domnívala sem se, že to náležeti bude synu mýmu a deeři
a ono se to jináče sformovalo. Urban, sladovník od
p. Jindřicha z Lobkovic: By! tento p. Jan u nebožlí"a
Nasaje a nebožtík Martin Šípal' prosil Nosale zaň, aby
mu ho propustil k vochraně a opatrování jeho, neb mu
byl strejc a sám se opatrovati nemohl, že na jeho místo
jinýho sladovníka jemu Nosalovi způsobiti chce. I propustil jest ho Martinovi Šípařovi, na žádost jeho a byl sem
já tehdáž za mladýho i starýho Sipaře u nich za sladovníka. Když pak umřel Linhint, vostalo, něco sladu po něm
i vyvážil je všecky Marlin Sípař, tak že po nem nic a žádného sladu nezůstalo. A taky by on Jan vařiti nemohl, by
i co zustalo, nebo do pořádku přijat nebyl a cechu neměl. A po smrti Martina hned páni všecko zapečetili a my
sme tu byli po smrti jeho, opatrovali sme a dělali
od rána do večera na vinici, ale nic sme se jiného ne·
gotýkali a žádný várky nevedli potad, pokavadž Anně
Sípal'ce ten ,dům puštěn nebyl. A když ona držela ten
dum, p. Jan koupil sobě od nebožtíka Nosale dum s slady,
sudy, s dřívím i se všemi nábytky a teprva potom jest
od pp. starších do cechu přijat a tu teprva vařil a objednal sobě peníze. Neb i já sem mu svých vlaslních
peněz pujčil 13 k míšo
16. ló70, 29. listopadu. Rukop. č. 2118 .f. 268.
Jan Malej a A1Zběta k. d. od Pavla Krystiána z Koldína
a lIIandaleny lll. j. za 115 k. gr.
Act. in vig. S. Andreae.
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17. I ó9ú, 31. srpna. Rukop. č. 2113 f. 141. Jiřík
Wolfuv uzdař k. d. od Anny z Šonova, někdy Jana Malýho, již Jana Jahodky z Turova manzelh
400 k. gr.
č. Ac\. fer. III. post Decoll. J. B.
'
18. 1600, 11. srpna.
Tamtéž I no. Mistr
Jan Vokřínek, písar radní, a Kateřina k. d. mezi domy
;Vlarkéty Mimlerový a pivovárem Jana Sladkého od Jiříka
Vi~ olfa uzdare za 400 k. gr. č.
* 1647, 10. ledna. Rulwp. č. 2235 311. Stala
smlouva přátelská mezi uroz. p. Bohuslavem Záhořanským
z Vodíku, ingrossatorem vetších desle zemských, na místě
paní Kateřiny Záhořanské, roz. Kbelské z K apí Hory, a
paní Annou Krupskou, po někdy p. mistru Janovi Vokorynovi. kancléř'i v St. M. Pr., pozůstalou dcerou, a to takové: Jakoz jest léta pominulý 1635 31. Decembris porovnání a smlouva činěna byla, kteráž však tehdáž pro
všelijaké nesnáze k svému stvrzení nepřišla, pročež tuto
nyní obnovuje se: Ačkoli po témz někdy dobré paměti
p. l~lÍstru Tanovi Vokorynovi dům. vinice v Šárkách a pole
na Zidové peci pozustalo, čehoz všeho p. Bohuslav Zahořanský a paní Kateřina manielé od množství let do
vdání výš dotčené Anny Krupské a až dosavad j sou v poke jném uŽÍvání byli a zůstávají, však poněvadž dle společ
ného téhož p. mistra Vokoryna s ní paní Kateřinou, manželkou svou, statků v zadání někteří dluhové k uplacení
pozůstal)", někteří pak z nicb od paní Kateřiny a p. Bohuslava Z. z jeho vlastního s:alku k zaplacení jsou přišly,
z té příčiny, aby takoví gruntové jiným do rukou nepřišly a dotčený p. Bohuslav Z. co jest tu tak svého vlastního od množství let vydal a po ta léta na soldáty provynal"žil i jinak dluhův zaplatil, k svému zase přijíti mohl,
výš psaná Anna Krupská, v živobytnosti samotná pozůstalá
dědička, jest od takových gruntů", totiž domu a vinice,
upustila a 1'. Bohuslav Záhořansk)' na místě paní Kateřiny,
manželky své, ji Annu Krupskou v dílu jejím vybýti při
j

r

i

pověděl.

Císlo pOp. 352 a.
(LJ Kr t k ll,

1.1

S 1 a d k Ý ch.)

1. 1441, 5. řfjnva. Rukop. č. 2099 f. 499. Jakož
jest pi'e byla mezi Riehú, synem Krtkovým, v ty easy
pergmistrem viničním, z jedné. a Vavrú, bralrem jeho,
z strany druhé, o duom jich dědičný, kterýž leží na rohu
proti domu Bechynovskému, uhrmané vypověděli, že jSlÍ
ten duom v v LXXX k. šaco\"ali, přiřickajíce jej svrchupsanému Rehořovi. Ac\. fer. V. post Francisei.
2. 1442. Rulwp. č. 2102 J. 433. Gregorius,
pro tunc magi.;ter vinearurn, natus Katherine, relicte Krtkonis, publicavit pro se et Ozanka, conthorali sua, domum
cum braseatorio et braxatorio sitam in aeie, quam sibi
iuxta divisionem inter ipsum, et Laurencium, fratrell1 suum
faclam cessi\.
3. 1452, 9. lÍnora. Rl//wp. Č. 2099 f. 1091. Viz
výše díl I. slr. 568 č. 1.
4. 1452, 9. lÍnora. Tamtéž J. 1091. Když Znzanna a Petra, sestry vlastnie I{iehovy nebožce, rcce·
ného Krtek, byly slÍ nařkly Ozanku, vdovu po témz
Riehovi zuostahí, praviece, že odtud jie" Zádného dielu
nedáno, chtějiece po matce své i po bratru lepšie
právo mieti k domu. v Proti nimžto Ozanka odpierala jest,
rozdiel muze svého Riehy svrehupsaného z knih vypsaný
s VavrlÍ, bralrem jeho nejmladším, ukázavŠi. Vedle kteréhožto rozdielu Ú.ieha V.vrovi diel jeho splalil jest a duom
ten ph něm zuoslal jest. Páni zápisu Ozančinu' moc dá-

704

XXIX. V Husově třidě. -

vají druhým stranám
Act. die s. Apolonie.

přikázavše,

Č. p. 352a.

aby jie v pokoji nechaly.

5. 1460, 13. září. Rukop. č. 2105 f. 124. Petrus
cingulator et i\'largaretha e. d. erga J ohanncm, natum
Krtkonis, pro CXX s. gr. Act. sabbato ante Exalt. s. crucis.
6. 1465. - Rukop. c. 2119 f. H 9. Kšaft Ozanky
Krtkové otištěn zde v díle I. str. 568 č. 2.
7. 1465, 11. ledna.
Tamtéž f. N 14 Ve
jmeno bozie amen. Já Petr pasieř, měštěnín St. M. Pr.
od Krtkuov, vyznávám tiemto listem ;)c že duom
muoj již psaný u Krtkuov, v němž bydlím dal sem
dobrovolně Margretě, mauzelce mé milé, s Janem,
synem mým a jejím, k rovnému mezi ně rozdielu. - -i\ct.
fer. V. post Epiph. d.
8. 1472, 21. května. Rukop. č. 2141 f. 105. Johannes, filius olim petri cingulatoris de domo Krtek,
fassus cst, quia pro porcione sua hereditaria post mortem
memorati patris sui illum concerrente tulit domum supra
memoralam Krtkonis dictam - ab Andrea, vitrico suo.
Act. fer. V. ante Trinit.
9. 1473. - Tamtéž. f. lľZ. Uněk z Planice, frater
olim Andree Krtkonis. - Tamtéž f. 118. Johannes, frater
olim Andree Krtek.
10. 1479, 22. srpna. Rulwp. č. 2119 f. T 6. (Kšaft
Jana Krtka.) Ve jméno božic amen. Já Jan řečený Krtck
etc, vyznávám etc., takže duom muoj u Krtkuov, v němz
bydlíll1 - dal sem - Kateřině, manželce své milé, Janovi
a Margrétě, dětem mým a jejím, k rovnému mezi ně rozdielu. Act. dominico ante Bartho!.
ll. 1480, 4. listopadu. Rttlwp. č. 2106 f. 67. Appropriata est domus olím Iohannis Krtek in XL s. gr. pr.
Margarethe, reEcte olím Andree Krtek, cx quibus dedit
Katherine, sponse sue, XXX s. gr. pro Et orphanis memorati Iohannis, videlicet Iohanni cl i\Targarethe, pro
XXX s. dare debebit, dum ad annos legittimos etatis deverint. 15tO tamen adiuncto, quod debita, si que fuerint,
ct prescrtim X s. gr. m. indiccionis Procopii [Pikart], fralris
dicte Katherine, ipsa Katherina cum Gallo, marito SUD,
solvere debet. Act. sabbato post 00. SS.
12. 1480,4. listopadu. Tamtéž. GaUus, natus 10hannis saponiste, el Katherina e. d. si tam in bivio dictam
ad Krtek, aput Margaretham, relietam Olilll Andree Krtek,
pro XC s. gr. pr. Act. sabbatto post OO.SS. (R. 1484 doplácí dum Katherina, olim GaUi saponiste conthoralis.)
13. 1480, 7. listopadu. Rukop. č. 2141 f. 258. Margaretha, relicta olím Andree Krtek, suscepit in tutelam
suam Iohannem et Margaretham, orphanos oEm Iohannis
Krtek, cum LX S. gr. Act. fer. III. post Leonardi.
14. 1483, 16. srpna. Rttlwp. č. 2119 f V 13. Já
Havel Krtek mladý vyznávám - že duom muoj, v němž
bydlím, dal sem - Kateřině, manželce mé milé, s dětmi
mými a jejími k rovnému mezi ně rozdielu.
Act.
sabbato post Assumpt. M. V.
15. 1484, 17. listopadu. Ruko}'. č. 2141 j: 262.
Faeta est divisio omnium bonorum - post mortem Galii,
filii Iohannis saponiste, derelictorum inter Katherinam,
eiusdem Galii, nunc vero Andree rotificis uxorem, et
IVenceslaum, orphanum eius, talis videlicet, quod domus
Krtkonis aciaIis :- data est lllemorate Katherine ad eius
hereditariam possessionem, ila quod - IVenceslao, orphano
suo, debet dare LX s. gr. m. Act. fer. lIlI. ante Elizabet.
16. 1484. - Rukop. Č. 94 11 f. 32. Katherina,
olím Iohannis Krtek, nune vero Audree rotificis coniunx.
17. 1486, 20. listopadu. Rttkop. č. 2106 t: 191.
Katherina, conthoralis Andree Krtek dieti, resignat do-
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mum suam acialem Andree, marito suo. Act. fer. II.
post Elizabeth.
18. 1513, 9. července. Rttkop. é. 2108 f. 126.
Jan provazník z Loun k. duom řečený Krtkovský vedle
domu Mikuláše rukavičníka z zadu ldící od Kateřiny Krtkové vdovy za CLXX s. gr. pr. Stalo se v sobotu po
sv. Kylianu.
19. 1514, 27. zái'í. Tamtéž f· 148. :\Iatouš Calta
a Dorota 1<. d. Krtkovský proti kolleji Loudově a vedle
domu !'vlikuláše rukavičníka z zadu z jedné a Martina
Krúpa, též z zadu, z strany druhé, od Jana provazníka
za 160 k. gr. pr. Dálo se v středu před sv. Václavem.
20. 1515, 20. ledna. RIt/zop. Č. 2108 f. 154. Kateřina Krtková dožádala se jest p. purgmistra a pliHUOV,
aby k ní dva pány z rady ráčili vyslati. I vyslali sú Jiříka
Horše a Václava Pecku. Kterážto před týmiž prrny úmysl
a vnoli svú konečnú o všeln statku svém ozn~ílnila - že
slatek svuoj dává Prokopovi Pikartovi, bratru svému,
a Lidmile, manzelce jeho. Act. sabbato die Fabiani.
21. 1518, 6. února. Ta1/ltéž f 218. J\Iatouš Calta
z Krtkova domu vzdává duom svuj, v nčmž bydlí, Martě,
mauželce své milé. Ac\. <lie Dorothee.
22. 15:21, 18. února. R1Ilwp. Č. 1129
104. (Frijemu jeho
drich z Polene vinil Malúše Caltu z pyehu,
čeledína zbil ;)c). V té při mezi Frydrychem z Polenc a
Matúšclll Caltú kde?: je,t ho vinil z pychu a to takového',
že je on Ca1ta phšel do toho domu, kdež jest Frydrych
hospodářem, a tu jemu kuchal-ku zbil, jemu na ní nic
nežalovav, ani co nan vznesl pravě, přccinil-li by jenlu
co jeho čeledín a Oll by mu byl žaloval, že by od ní
spravedlivé učinil. N' eZ v tom jeho i právo opovrhl, svévolně ji sbil, žádaje v tom za spravedlivé opatření. Proti
tomu Mattiš Calta odpíraje pravil, že jest ji nebil, než že
jí sekeřičkú postrčil a to z té púčiny, kdyz byl přišel do
toho domu, kdež p. Frydrych jest, a on Calta vyšel na
dvuor, tu ta kuchařička volmem, které jest na dvuor, jeho
slila. A když na něm šaty slila, on Lil; tehdá ona se vymltivala a pravila, že je to z nevědomí učinila a doluov
sešla a jeho šatem olírala. i\.. 011 ji t.ú sekeřicí od sebe
postrčil. A přišel tam pt'Oto, ze sú mu byli dlužni, aby
mu zaplatili, a ie ten počátek nešel z něho, z Cal ly, než
vyšel z jeho čeledína, ze on šel z svého ·upomÍnati. A když
se naň utekl s řečí takovú, že mu čeledína sbil a jemu
lál, že on šel přec, a jinému nerozomí, než ze se mll to
stalo, aby mu za ten dluh nic dáno nebylo.
Zase proti tomu Frydrych mluviti dal, že čím odpírá,
že sú toliko slova nápomocná a zastírají to lím dluhem,
že by tato včc proto vznikla, a ze on s ním o dluh nemá
co činiti, než o pych, nebo by ho pak ta kuchařka byla
z úmysla zlila, proto Calta měl se jest v tom právem
spraviti a sám sobě toho nenapravovati, nechtěl-li je toho
na pánu jejím přestati. A že pro lakovti věc a podlé
zustání k němu posílal. A poněvadž lakové věci Slí již
mezi stavy narovnány a smlouvou pojaty, jiz on Frydrych
žádá loho, aby podlé toho spravedlivě byl opalřen. A na
to pokázal některá svědomí.
Tu p. purgmistr a rada __ vypovídají: Poněvadž on
Frydrych z Polenc žaluje, v své žalobě toho celedína svého
jest křtěným jmenem nejmenoval, a též posí!aje o nápravu pych!l k Matúšovi Caltovi, též toho čeledína křtě
ným jmenem nejmenovali, jakož tíz svědkové dávajíce
svědomí, též toho čeledína nejmenují jmenem křtěným,
i z těch příčin poněndž sám Polene tu včc zmátl a tím
pořádku práva chybil, že p. purgmistr a páni tu žalobu
zdvihají. Acl. in consilio a. XXI fer. II. post lnvocavit.
o
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23. 1523, 18. března. Rukop. č. 2109 f. 282. Jan
Sladkej a Marta k. d. někdy Krtkovskaj s pivovárem
ležící na rohu podle domu Jana Gebharta z zadu od Ma(tiše Calty za CLX k. gr. pro Act. fer. HlI. post Gedrudis.
(Zaplatil r. 1542 Jan Sladký z Peclinovce.)
24. 1548, 15. února. Borový, Jedl1álú 1. str. 219.
(Od konsistoře utrakvistické vydáno svědomí.) My kněz
Jan Mystopolus, děkan kostela sv. Apolináře a administrator, mistři a farářové konsistoře známo činíme:
Jakož jsou žádáni od p.' Jana Sladkého z P., že jsme
svědky nížepsané podle práva s strany víry a náboženství
k potřebě jeho přijali, jenž jsou tito a vysvědčili o něm
takto: Kněz Václav Hrozen, na ten čas farář u sv. Ště
pána V.: Když jsem byl v Benešově za faráře před mnoha
dráhny lety, p. Jan S. z P., jsa tam také, do kostela jest
chodíval a z mých rukou svátost těla a krve P. J. Kr.
přijímal. A nic jsem na něho pikartského a bludného neshledal. Kněz Jan, farář u sv. Jiljí: To vím, ze p.
Sladký do našeho kostela chodívá na slovo boží a tu ho
vidívám, a mnou se spravuje i svátosti těla a krve P. T.
Kr. z mých rukou poZívá; v osadě té také se pokojně
chová ani v žádné sekty se nedává. A pro lepší toho - .
25. 1548, 22. června. Rt/kop. č. 2129 j. 163. Jakož
jest Jan Vokáč obeslav Jana Sladkého z Pecinovce vinil
jeho na místě manželky své z toho, že on Jan Sladkej
drží za sebou jeho manželky spravedlnost sto kop gr. č.
a spíše více nežli méně, kterýž jstic z ní nejednou od
něho Jana Vokáče napomínán i také před pp. soudce
obsílán a vinín, zanedbává jemu z té až posavad práv
býti, pro tož on na místě manželky své žádá k takové
spravedlivosti za dopomožení. Neb jestliže by tornu chtěl
na odpor nastupovati chce to pokázati, že takovti spravedlnost on Jan Sladký za sebou má. Proti tomu od Jana
Sladkého mluveno: aby jakú spravedlnost manželce jeho
náležející za sebou jměl, tomu odpírá, aniž také on to
ukázati bude moci. Neb má-Ii on statek jaký, má svuoj
a ne cizí, a pro tož věří, že v tom podle spravedlnosti
opatřen bude. Za;;e od puovoda mluveno: Poněvadž tomu
odpírá, že žádné spravedlivosti manželky jeho za sebou
nemá, chce to podle podvolení svého učiniti a že jí sto
kop gr. jest povinen ukázati. Podavši na to svědomí žádal
za přečtení mluvě, že podle obvinění učiněného, aby daremní nebylo v jednom, druhém, třetím, čtvrtém i pátém
artykuli svědomím pokázáno jest, a protoz by jměl přes
takový pruovod jakými bezpotřebními řečmi právo zanášeti, zvláště v patrné spravedlivosti potřeby toho neuznává, než s tím se vším, cožkoli ukázáno jest, poroučí
se k spravedlivému rozvážení.
Na to od Jana Sladkého mluveno: Aby jakú spravedlivost manželka jeho Vokáče za ním jměla, z toho ze
všeho svědomí ukázaného nic toho se neseznává, než toliko jak jest otec jeho Jana Sladkého na poplatním dvoru.
byl a že jest z toho statka Sladký vybytej; ježto kdyby
o takové vybytí jměl před právem činiti, věděl by dobře,
co k tomu mluviti. Neb takové vybytí, jež oni jmenují,
žádným jiným zpuosobem býti nemuože než dskami, když
se věcích pozemských dotýče. A to svědomí, kterýž ně
jaký Pavel, nejsa přísežný, přijímal, ačkoli žádné platnosti
nenese, pořádné není, neb jest přísahy ten, kdož je dával,
neučinil. Než jako by osoba vyššího stavu byla, to k své
víře a k své duši béře, jeZto takovým spuosobem nikdy
se zvláště od nižšího stavu svědomí nepřijímá. A tak nÍčímž se toho nepokazuje, aby jakých sto kop gr. jeho
Jana Voká~če on Jan Sladkej za sebou jmíti jměL K tomu
nebOžtík Simon, bratr jeho Jana Sladkého a manžel této
prvnější Doroty, zeny Vokáčovy, z ničehož Sladkého,
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Jsue drahně let živ, nevinil a na něho nenastupoval. JeZto
kdyby jemu čím byl povinnovat, bezpochyby že by jeho
byl tak nenechal, než k němu byl by se o to domltival.
A poněvadž jest on, jsúe manžei její, žádné spravedlivosti
na něm nejměl, tolikéž ani ona míti nemuože. A také jest
jí nebožtík Šimon, předešlý muž její, statku svého nepodal, než věnem ji odbyl a opatřil, kteréž jí on Sladký,
když se za tohoto Vokáče vdala, dal a vyplnil a ona jest
od něho je přijala a nikdy se O víc na něho nedomlúvala,
až teď po sedmi letech. Ježto by i té co spravedlivosti
za ním jměla, tu jest, poněvadž z něho časně nenapomínala, potratila. Neb zřetedlné statutum jest a za právo
se drží, že manželka, kteráž by koli po manželu svém
spravedlnost se jmíti pravila, o tu se má, nedadúc létuom
městským projíti, domlúvati, sic jinak ji potracuje. Tato
pak ne toliko městským ale i zemským nejedněm jest projíti dala a jměla-li jest jakú spravedlnost na něm Sladkým,
tu jest samodět potratila. A pro tož poněvadž nic se tuto
nepokazuje, žádá on Jan Sladkej, že před ním Vokáčem
upokojení jmíti bude. A na to také ukázav svědomí portičeje se s tím se vším k spravedlivému opatření.
Naposledy od Jana Vokáče na místě manželky jeho
mluveno: Nemohla jest ona své spravedlivosti nijakž promlčeti, neb i práva to ukazují, že dluh nikda se nepromlčuje a jest vždycky mlád a ona v tom statku několik
let jest pracovala a toliko jí z toho puol desáty kopy vydáno jest. Ježto by to spravedlivá věc nebyla, aby za tolik
let jí tak málo dáno býti mělo. A prolož s tím se vším,
což ukázáno i také promluveno jest, k spravedlivému uvážení se poroučí.
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají: Poněvadž on Jan
Vokáč na místě Doroty, manželky své, toho podle práva,
aby jakých sto kop gr. č. jí Dorotě náležejících Jan Sladký
z Pecinovce k sobě přijal a za sebou jměl, ničímž nepokázal, i z té příčiny dává se jemu Janovi Sladkému za
právo, takže jemu Janovi Vokáčovi na místě Doroty, manželky jeho, tou žalobou povinnovat není. N'ež chce-li ona
Dorota, manželka Jana Vokáče, jeho Jana Sladkého z Pecínovce z toho, že by jí za službu a práci, pokud jest
u něho sloužila co povinnovat zuostal, pořadem práva viniti, právo se jí nezavírá. Actum f. 6. ante Joh. B. a. 1548.
26. 1553, 8. května. Tamtéž f. 340. V té
při mezi Kryštofem Šrejlichem, tovaryšem kožišnickým,
z jedné a Janem Šedivým, Janem Špačkem a Václavem sladovníkem obeslanými z strany druhé, tu kdež týž Kryštof obeslav dotčené vinil z toho, že v sobotu po sv. Katefině, když
domu se od Zachaře kožišníka navracoval, šel mimo duom
Jana Sladkýho a jda mimo ně řekl jim: Dobrej večer. A oni
mu nic neřekli, než pobízeli se naň tak mluvíce: Poďme
naň, poďme naň. A ;n chtě se před nimi opatřiti dobyl
meče a mluvil k nim pokojně a oni tolikéž. A v tom
osttipivše jeho z předu i z zadu jej porazili, vláčeli, bili
a zranili. A když křičel, jeho zloupivše, sukni a meč jemu
vzali a za ním se honili jeho zamordovati chtějíce. Proti
tomu od obeslanýsh mlllveno: Odpírají té žalobě, neb on
dobyv rapíru na Sedivého kolmo uhodil a on jemu z takové rány vyskočil. A on Kryštof podruhé naň uhodil,
takže kdyby jeho sladovník byl ruku nezavrhl, byl by
jeho Jana probodl. A když na - něho předce třel, Šedivej
vrhl na rapír sukni svou a sním se svázal a j em u rapír
vydřel. A tu o něj se sním dera sám se jest v ruku podřezal, k čemuž se jest sám potom přiznal, že jest k tomu
z opilství přišel. A ten pacholík, který jeho provázel,
tolikéž před lidmi oznamoval. Kdež pak je naříká, že by
jeho loupiti jměli, tomu oni odpírají, neb ten rapír a sukni,
do kteréž odběhl, hned na zejtří na právě položili.
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Zase Kryštofa mluveno: Není věc podobná, aby on
sám jsa na tři počátek učiniti jměl, než oni sou to zoumyslně bezc vší jeho příčiny dané jemu učinili, jeho zbivše zranili. A poněvadž pak té žalobě odpírají, on což
jest pro žaloval, chce pravé učiniti - . Na to od obeslaných mluveno: Z jeho vlastních svědkův tomu se vyrozumívá, ze oni nic při sobě neměli, a on kdyby rapíru proti
nim nedobýval, bylo by nic toho mezi nimi se nezběhlo - .
Tu p. purkmistr a páni - vypovídati ráčí: Poněvadž
Kryštof kožišník žaloby své podle práva jest nepokázal,
nébrž k tomu se jest sám v žalobě své přiznal, že jest mece
svého, maje jich dojiti, dobyl, a svědek Augustin od něho
Kryštofa vedený dotvrzuje, že po pozdravení hned rapír
vytrhl, a toho nedokládá, aby oni prvé příčinu k dobytí
rapíru Kryštofovi dáti jměli, i z těch příéin oni obeslaní
tou žalobou jemu Kryštofovi povinni nejsou. Act. fer. II.
die Stanislai.
27. 1557,8. listopadu. Rukop. č. 1233 j. 92. Martin
rourník vznášel na Jana Sladkého, kterak když mu z poručení panského odjal vodu na dvoře jeho, jej haněl a
plundroval, láje je: Takový zrádče, pročs mi vodu odja!.
A mluvil to před lidmi mnohými. Nacež mu dal za odpověď, že ho nebude než za zrádce' držeti, dokudž toho
na něj nepokáže, že by zrádce byl. A když mu tak řekl,
chtěl jej bíti a on se mu postavil i sekerou chtěl bráni~i,
než že jej jeho žena zdržela. Jan Sladký promluvil: Ze
coi sám ucinil a mluvil, to na něj táhnouti chce. Při tom,
což sepsáno, podal, žádal, aby čteno bylo -- Dictum Janovi Sladkému: Poněvadž se toho dopustiti směl, vzat do
vězení na rathouz. Act. feL ll. post Leonardi.
28. 1559, 22. února. Rukop. č. 1165 f. 17. Jakož
jest Eva z Peclinovce obeslala Jana Sladkého odtud z P.,
vinila jej ze sta k. gr. č. od něho Jana z dobré vuok
před dobrými lidmi a před dvěma lety Václavovi z P.,
otci jí Evy a strejci svému, přiřčených, že když která
dcera jeho Václava se vdá, chce jí každé sto k. gr. dáti.
I poněvadž ona Eva, jsouc dcera jeho Václava, již jest
se vdala, žádá, aby on Jan Sladký tu sumu dal (DicSladký má na toto obeslání odpovědi ti ) Act.
cathedrati.
29. 1561, 6. června. RlIhop. č 1234 j, 185. (Jan
Sladký s Martou hrstnicí.) Viní, že jest lotr a ji lotrovsky
a šíbalsky o statek její připravil; a tuto sobvotu, když
k ní o to posláno bylo, přiznala se k tomu. Záda), aby
ta slova pravá činila na něho, poněvadž ho tak vysoce
nařkla. Fol. 191. Dictum: Poněvadž Marta tomu, z če
hož jest jí Jan Sladký obvinil, odpírá a páni také jej Jana
za toho a takového nemají, protož on Jan Sladký na
poctivosti své od práva se opatruje tak, že jemu ta slova,
ač byla-li jsou která o něm od Marty mluvena, nejsou
a býti nemají k ujmě jeho dobré pověstí a poctivosti na
časy potomní. A lVlarta se napomíná, aby se spokojila
proti němu Janovi v řeci i v skutku a sluv zbytečných
zanechala. Act. postridie Corp. Chf.
30. 1562, 31. července. Rulwp. é. 1235 f. 234.
Dictum: Poněvadž Jan Sladký toho se dopustil, že jinde,
neZli náleZí, vobilí kupovati a ne na svobodném, trhu poručil, pročež i pokutu se dáti podvoluje. A dále
jest
on Jan neuctivě se k starším pořádku sladovnického zachoval, cehož mu páni nepřejí a jej do svého trestání
bráti ráčí. Act. postridie Abdonis.
BL 1567, 3. února. Rukopis č. 991 f. 426. Vedle
toho kdež jsou ur. Bohuslav Šleibor z Tisové a Hanuš
Falk obeslali Jana Sladkýho z Peclinovce a Martina Jílovského, též Alžbětu z Vrchlabí, proti nim vznešení učinili,
že jsou se v statek a duom pozuostalý po nebožtíkovi Vik-
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torinovi Severinovi zredE, i ežto oni Bohuslav a Hanuš.
jakožto rukojmové za něho neboztíka, v ten statek a duo~
pro jistú sumu uvedeui i zmocněni podle zápisu, jakž to
do západu slunce na vrch práva by vydržáno bylo, též
Alžběta snmll jim puovoduom a rukojmuom i s škodami
ssouti, oni puovodové, Bohuslava Hanuš, toho statku postoupiti chtějí, poroucejíce se k právu Je uvážení, aby při
svém předešlém zvedení a zmocnění zuostaveni byli. Proti
tomu Jan Sladký a ~Iartin Jíiovský jest mluvili: Že jsou
se oni pořádně v ten duom někdy Viktorina zvedli, aby
tu sumy své podle přísudku dosáhnouti mohli, poněvadž oni
mají prve přísudky nežli Bohuslav a Hanuš, a nebyli jsou
než rukojmové za nebožtíka a ještě za něho' nic nedali'.
Aniž co toho ukazují, aby co za něho nebožtíka anebo
za to rukojemství dali, pročež jsou nemohli na ten grunt
poznostalý zvodu toho učiniti. A také aby měii dáti nebožtíkovi Viktorinovi napřed puol léta věděti, jakž zápis
to v sobě obsahuje, ani jim nic není dáno znáti, což také
poukazovati chtějí, když čas bude uložen od práva k pruovoduom. Což se jest stalo a strany na den jmenovaný stojíce daly své pruovody čísti. Jan Sladký a :\1artin Jílovský
na místě také Alžběty předkem zmocnění od Bohnslava
a Hanuše na duom Viktorina Severin a, čehož jsou učiniti
neměli, jakž příčina jest toho položena, že jsou za něho
nebožtíka ještě nic nedali. Ježto právo jest, kdož prve nic
nedá, nemá upomínati ani právem se vésti; ukázavše právo
kap. XXIII art. XIlII, též vejpověď mezi přípově~níky
statek Viktorina Scverina též mezi Jiříkem Cejsem a Simonem Třeštíkem, ,k tornu mezi Martinem, podd~ným pana
Trčky a Petrem z Castrova, též svědomí Jiříka Zďárského,
promluviti davše, že to na ublížení jich Martina a Jana,
též Alžběty spravedlnosti býti n~má, aby v tom statku nebožtíka Viktorina oni Bohuslav Slejbor a Hanuš Falk měli
předčiti, dokudž za něho nebožtíka nic nedadí; což se i
provozuje, protož to zmocnění jejich zdviženo býti má.
A příčina toho jest i ta, že pnol léta napřed podle zápisu nedali znáti ukázavše zápis podpurství jim Bohuslavovi
a Hanušovi od Viktorina učiněného, že jsou vejmince
v něm postavené dosti neučinili a každý má se podle
toho zachovati a své vejminky užiti. Třetí že oni Bohuslav ani Hanuš Falk žádné přípovědi na statek nebožtíka
Viktoriná neučinili a tak ani toho zmocnění na ten duom
činiti neměli, a pro ten nepořad, kterýž se stal, má to
zmocnění od nich Bohuslava a Hanuše Falka učiněné
zdviženo býti.
v
Na to od Bohuslava Slejbora i na místě Hanuše
Falka jest mluveno: Že tuto od strany druhé ne tak se
mnoho proti nim mluví jako proti vejpovědi práva, nebo
jsou oni Bohusla,' a Hanuš na onen čas psaní vyžádali
od tohoto práva, aby Marky tě, po Viktorinovi pozuostalé
vdově, puol léta napřed znáti dáno bylo, že podle zápisu
i pokut jíti chtějí. I když vyšlo puol léta po tom dání
znáti, toho žádali podle vejminky, aby se zvésti i zmocniti toho domu mohli. K čemuž i od práva jest bylo po·
voleno, aby tak své sumy dosáhnouti mohli. I chtěli, by
Martin Jílovský, též Jan Sladký a Alžběta to jim vyzdvihnouti dali, což nemá jim postačiti, nebo jsou oni po právě
nešli. Měli-li jsou jaký přísudek, jest učiněn na nebožtíka
Viktorina a nebo na jeho statek a přísudek jest učiněn
léta oc LXIIIL a oni LXVI. tepruva na to nastupují.
Pak šli-li json po svém právě, to bude v uvážení. Než
Bohnslav a Hanuš pořádně jsou po právě šli, davše čísti
zápis podpůrctví podle rukojemství odv Viktorina učiněného,
k tomu vejpověď mezi Bohuslavem Slejborem a Marky tou
Viktorinovou, táhna se i na druhou, že by ·povoleno bylo,
aby se zvedli, poněvadž jsou podle zápisu se v tom za-
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chovali a nic nepromlčeli, ani aby v čem pochyby ti měli,
toho Jan a Martin neukazují, ale po svém právě šli, jakž
puol léta po dání znáti prošlo. Marky tu, po Yiktorinovi
pozuostalú vdovu, obeslati dali, ale ona ku právu najíti
se dáti nechtěla. I z té příčiny oni v ten grunt jsou uvedeni a potom jeho i zmocněni od práva, nýbrž jsouce
toho gruntu a domu v držení za něj peníze gruntovní
platiti musili, jakž jim to od pánuo,' soudcuov nalezeno
bylo. Poněvadž neboztík Viktorin ho nedoplatil a peníze
zadržal, již dvoje oni p ,loziti po patnácti kopách musili,
nkázavše trh domu a kvitanci. Kdež pak Marky tě také
ti'etí díl na tom domu jest přisouzený i nedostane se ještě
jim Bohuslavovi a Hanušovi za ton příčinou sumy jejich
prisouzené, co jest na tom domu od neboztíka vyplaceno.
A jestli po dosažení jejich Bohuslavova a Hanuše sumy i
škod a outrat po vyražení zbude, co na tom domu proti
nim nenÍ. Však nedali-li jsou času právnímu po přísudku
projíti, davše zřízení zemské čísti F. III. a právo městské
kap. XLIX. art. Vll. roz. l, žc kdož má na jakým gruntu
zápis, má také předčíti v tom, aby mohl své spra;'édlnosti
na něm dosáhnouti před jinými. A Bohuslav Slejbor i
Hanuš Falk mají zápis na tom gruntu prve nežli jest
přísudek druhé straně se stal. Věří, že při tom zuostaveni
budou a jim od Martina Jílovského též jiných zbyteční
překážka činěna nebude. A chce-li Martin nebo kdo jiný
k Marky tě, na níž se přísudek stal, oč toho hleděli, proti
!lira Bohuslavoyj a IIanušovi není) než oni podle prá\~a
při zápisn a zvodu i zmocnění svém toho domu zuostaveni
býti žádají a toto od druhé strany učiněné zdviženo býti má.
Opět od Martina Jílovského i na místě Jana Sladkého,
též Alzběty z Vrchlabí jest promluveno: Na to jest Bohus:av na místě také Hanuše nastoupil, jako by proti vejpovědi on Martin s jinými před sebe tuto něco bráti mě!.
JeZto jest nikda tak. všetečný nebyl i s Janem, aby co
toho před sebe bráti chtěli. Než oni Bohuslava Falk
včdonce dobi'e o tom, že Martin a Jan, též Anna Habartická, mají přísudek na tom gruntu pro své sumy a dluhy,
však bez přítomnosti jich směli jsou na ublížení spravedlnosti jejich a těch přísudkuov vyžádati sobě zvodu a zmocnení od práva, ac pak právo to uciniti i toho dopustiti
mohlo. Nebo každému práva žádajícímu povoluje se a
jeho užiti dá, neb za strauu mluviti povinno není. Však
potom, když strana druhá na to nastupují, že toho uči
niti a žádati neměla odporná strana, tu již v uvážení
práva to bývá, dobře-li jest toho Zádala a mělo-li jest
to biti čili nic, jakož i to má se uvážiti. Nebo se vidí
J\Iartinovi i jiným, že jsou puovodové neměli toho od
práva na jejich ublízení zádati. Nastoupeno jest také
na to od Bohuslava i na místě Hanuše. že by pořádně
toho domu po Viktorinovi Severinovi pozuostalého zmocněni byli, však toho aby se při tom pořádně zachovali, nic neukazují, ne!; toliko, ze dali znáti .1"'larkytě
ViktorinOvé napred puol léta vedle zápisu; jeZto ona není
za dri'itelkyni toho statku usouzena, než ze jí tu věno
toliko jest přisouzeno. A promlčení co se od Bohuslava
mluví, to se ničímz neukazuje a nic jsou Martin a Jan
Sladlqi i Alžběta neprornlčelí, nýbrž to ukazují, že jsou
pořádně po právě svém šli, jakZ jsou tu registi'íkové podáni, kterak vzdycky jest na odkladu bývalo. A vejpověď
mezi Bohuslavem Slejborem a Markétou učiněná, která
tu člena jest k lepšímu jim, Martinovi a Janovi Sladkému,
že se z toho uznává, kterak jsou pořádně nedali znáti
napřed pllol lfta. Nebo jest ta vejpověď na to učiněna,
ze Bohuslav Slcjbor sám obsílati jí Markéty neměl; že
jest pak on Bohuslav gruntovní peníze za ten duom platil, to proti nim nic ani na škodu není, poněvadž se v to
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sám bezprostředně dal věda, že lito Jan Sladký a Martin,
též Anna jsou před ní k němu přísudkem, i když. se tu
protI nIm BohuslavoYl a fIanušovi nepoiad uka:luj-':;:, to
zmocnění jejich na ten duom učiněné má zd,'iženo býti.
Zřízení pak zemské od nich ukázané nic se sem netrefí,
nebo oni jsou žádného zápisu na Viktorina a statek jeho
neměli. Než 11artin a jiní přísudky předně mají. l'rotol
vedle toho také před nimi předčiti mají, jakž i právo na
to jest ukázáno, kteréž v sobě to ohsahuje, ze kdo jest
první časem, má býti i právem přední. A věří Jan Sladký a Martin při tom svém přísudku a podle něho ph
zvodu a zmocnění zuostaveni budou, též Alzběta z Vrchlabí, kteráž od Anny Habartické spravedlnost také jí při
souzenou má sobě postoupenou, a cožkoli se tuto od Jana
a Martina proti Bohuslavovi též Hanušovi mluvilo, to té,
od Alžběty se mluví, poroučejíce se v tom právu k spravedlivému uvážení.
K tomu od Bohuslava Šlejbora i na místě Hannše
Falka jest mluveno: Nastupují Martin a Jan proti vejpovědi té, kterouž jest Marky tě nalezeno, aD)' Bohuslavovi
a Hanušovi klíče od domu dala, a tak oni sobě jsou
právo dovedli, ale Jan a Martin měli-li jsou přísudek,
toho sobě k místu nedovedli. Nebo každý má časně po
prá\'ě jíti a je sobě dovésti, a tito vedli-li sou je pořádně
čili nic, vyhledalo by se, kdyby o to pře byla, ale tím
zaneprazdňovati nechce, Bohuslav poroučeje se k uvážení
právu.

Naposledy od Jana a lvlartina také na místě Alžběty
z Vrchlabí jest promluveno: Nemají oni žádné pře s Markétou, Viktorinovou, nežli s Bohuslavem o neporádné zmocnění gruntu a domu po někdy Viktorinovi Severinovi
pozuostalého i není jim nic potřeba k Marky tě ukazovati
a k ní hleděti. S tím se strany k spravedlivému uvážení
i opatření právu připustily a poručily.
Tu p. purgkmistr a rada vypovídají: Poněv~dž Jan Sladký z Peclinovce a l\Iartin Jílovský, též ALžběta z Vrchlabí
js')Uce obesláni ku právu od Bohuslava Slejbora z Tisové
a Hanuše Falka, to jsou podie odpovědi své proti vzne,
šení jich puovoduov dané provedli a ukázali, že na domě
Viktorina Severina jisté sumy podle svých přípovědí prve,
nežli jsou oni Bohuslav Siejbor a Hanuš Falk právem
toho domu podle zápisu podpůrčího zmocněni, předsudky
měli, a aby oni Jan Sladký a Martin Jilovský, té" Anna
Habartická a nebo Alžběta z Vrchlabí podle odevzdání
sumy od ní AI!ny, takové přísudky své pro mlčeti a nebo
oni Bohuslav Slejbor a Hanuš Falk podle zápisu svého
podpůrčího se zachovati II na to své rukojemství za Viktorina SeverY}la co věřiteli svému dáti měli, toho od nich
Bohuslava Slejbora a Hanuše Falka podle práva provedeno
není. I z těch příčin dád sc jim Janovi Sladkému a
l'vlartinovi Jílovskému též Alžbětě z Yrchlabí podle zvodu
~ odevzdání od Anny Habartické proti nim Bohuslavovi
Sicjborovi z Tisové a Hanušovi Falkovi za právo, tak že
oni Jan Sladký a Martin Jílovský i Alžběta podle těch
přísudkuv při sr)7ch ~vodích se zuostavují. A Bohuslav
Šlejbor též Hanuš Falk po dosažení Jana Sladkého, l\Iartina Jílovského i Alžběty z Vrchlabí sum jejich, budou-li
chtíti buď podle zápisu podpurCího pro sumu a nebo pro
peníze gruntovní, kteréž za duom ten po Viktorinovi dali,
po svém pdvě jíli a své spravedlnosti dosáhnouti, to
budou moci učiniti a právo se jim nezavírá. Actum postrídie PuriL 1567.
32. 1577, 2. říjl~a. Rukop. Č. 1241
210. Dictum
p. Janovi Sladkýmu: Ceho se dopustil,
na některých
osob z rady a z úi'edníku povolení dal se v nepořádný
stavení kromě vědomosti pánu, z(luplna pro jisté příčiny
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nemuže se dopustiti. Ale na přímluvu J. Mtí pánu se mu
dovoluje, aby toho po cihlu ustoupil těch - (?) - spodních a hořejších aby sobě povysadil.
33. 1580. Rukop. 1059 f. 119. (Svědomí mezi
Janem Rudolfem a Martinem Volovatým.) Jan Skrejšovský
Lovčic svědčil: V pátek po sv. Anežce Jan Rudolf provázel p. Martina Volovatýho do domu jeho [co p. 257-1.]
a sladovník p. Břekovec i pachole jeho svítilo a sladovník
šel zádu. Přišel potom ten sladovník s pacholetem zase
do domu p. Jana Sladkýho, tu jest oznámil, že Jana Rudolfa p. Martin z domu pustiti nechce. Oznámil to p.
Břekovcovi, pravíc, že by Jan Rudolf měl nějaký prsten
vzíti. Tak p. Jan Sladký nslyšev to chtěl jíti ku p. Volova·
tý~u zvěděti, co se to děje. Byli tu přísedící p. Heřman
Ríčan, p. Jaroslava p. Břekovec. Rozkázali mně, abych
tam šel ku p. Martinovi vzkázavše mu dobrou noc, abych
mu p. Martinovi oznámil, co jest se tu koliv sběhlo, aby
toho p. Martin tak zanechal. To mi za odpověď p. Martin
dal, že já v hrdlo lhu, že nejsem poslán od těch pánu,
že sem rovuějž náhončí Jana Rudolfa a jemu podobnej
zloděj. Nechoval sem se tak a žádný zlodějství není na
mne uznáno. Tu Jan Rudolf stojíce toliko v košili, všecky
šaty měl složený a vokrvavený na tváři. Tu sem Michalovi
i jiným sladovníkum a pacholeti, Heříž tam se mnou šli,
oznámili, aby šel pro p. Jana Sladkýho, aby přišel a pohleděl, co se to děje. Tak jest Michal šel, oznámil to
tem pánum všem, ktehž seděli tu u p. Jana Sladkýho.
Potomně přišel p. Jaroslav z Mutěnína a Zděnek z Svarova.
Tu )sou ještě našli Jana Rudolfa státi v košili, jakž byl
slecený. Pan Jaroslav dí: Bopomoci, p. J\Iartine, nechválím
Vám toho. A kázal Janovi Rudolfovi se obléci a jíti
s sebou zase 1m p. Janovi SladkJ'mu, Tak Jan Rudolf
oblékl kabát. Tu p. Martin Volovatý řekl Janovi Rudolfovi,
kdyby ho měl lipěji přehlédati, že by našel ten prsten
u něho, p. Jaroslav řekl: I mu přehledávejtd. Tehuy p.
Martin pověděl: Nechám toho, však všeho toho smíchem
odbýti mohu. Tak sme potom šli domu. A jdouce z domu
šli proti nám čtyři ponocní ve zbroji. Tu p. Jaroslav
z Mutěn!na řekl p. Martinovi: Což ste pro nás poslali,
aby nás dali do šatlavy vésti. P. Martin řekl: Poslal sem.
aby taky do našich ulic nahlída1i, že jest toho potřeba:
Tak sme domu šli ku p. Sladkýmu.
34. 1583, 28. ledna. Ru7wp. Č. 1060 f. 328. (Svě
domí mezi Janem Rudolfem z Lovčic a p. Martinem 1'0lovatým.) Jaroslav z Mutěnína svědčil: L. 1580 v pátek
po sv. AgneZce zahodil sem se s pány a přátely večerního
easu k p. Janovi ~ladk)'mu, mezi kterýmiž i stavu panského p. Heřman z Ríčan na Kosové Hoře, p. Kryštof Leskovec z Leskovce, p. Zdeněk Karel z Svarova a jiní páni
a přátelé přítomni byli. Též také p. Martin Šinwald, jinak
Volovat)', tu přísedící byl podnapilý, žádného při sobě neměL Tak dožádali sme se, Jan Sladký, p. Břekovec a já
Jana Rudolfa, aby jeho p. Martina doprovodil do pří
bytku jeho, což jest tak učinil. Po malý pak chvíli při·
běhlo pachole p. Sladkýho, že Jan Rudolf prosí, aby p.
Jan šel k p. Volovatýmu, ze .ho tam sláčejí. Když p. Jan
chtěl tam jíti, p. Heřman z Ríčan jemu nedal: P. Jeníčku,
já vám tam jíti nedám. A já vystavše z zástolí: Račte
mne odpustiti, já tam pujdu. Dobře muj milý p. Jaroslave, ucinte tak, pujde s vámi ujec muj, p. Zdeněk. Když
sme tam spolu šli a do domu ku p_ Volovatému [č. p.
257-1.] vešli, uhlídal sem Jana Rudolfa v košili bosýho
bez klobouku. Kabát toliko na sobě jměl, krev mu po
!erku zádu tekla. Váček jeho na nějakým štočku odevřený
ležel, peníze vedle váčku a cedule nějaký. Promluvil sem
ku p. Volovatýmu, co tu před sebe béře, ze mu toho ne-
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chválím. Pověděl, že mu prsten s ruky vzal, a kdyby měl
mu jej v kabátě dobře hledati, že by jej našeL Proti
tomu Rudolf svlékl kabát a s pláčem hodil mu jej: Hledejž sobě. A on ještě p. Martin řekl: Kdyby na žebříce
byl, že by pověděl. Tak já viděvši jeho Rudolfa, an tak
srdnatě pláče, řekl sem, aby se zase oblékl a se mnou
šel. A kdyz se zase obláčel, ponocní v tom přišli. P.
Volovatý řekl jim: Bejvejte taky v našich končinách. Rudolf oblekše se šel s námi. K jiným sem řekl, že bych
Volovatýho statku neujal, abych měl to udělati. Po ně
kterém dni na zámku před komorou když sem p. Martina
trestal, co to před sebe vzal, on mi řekl: P. Jaroslave
věřil-li ste mi jak živ, tak mi věřte, že mi ten prste~
s ruky vzal.
Vavřinec Dřekovec z Závořic: Toho sem povědom
že 1.. 80. ~ěkterého ča~.u při sv. Anyžky byl sem s p:
Martlllem Slllwaldem, Jlllak vVolovatým, u p. Jana Sladkého na truň ku vína s p. z Rícan a jinejmi pány až k hodině na noc neb k druhý. V tom p. liIartin vstavši za
stoly oznámil, že od nás chce domu jíti. Já jemu vždy
řekl, co tak pospíchá brzo od nás. A kdy, nechtěl ostati
tehdy sem řekl, že ho káži svýmu mládkovi a pacholeti
domu vyprovoditi. V tom p. Jan Rudolf mně oznámil, že
taky chce ho domu vyprovoditi. A já sem týhož jeho
Rudolfa také prosil, aby podle své celádky tak učinil a
domu ho vyprovodil, což jest mi i připověděl a na to mi
ruku dal, ze se k nám zase, k p. Janovi Sladkému, navrátí. Než potom přišel mládenec páně Sladkého, oznamoval nám přísedícím, že by Jan Rudolf u p. Martina
musil jse mu z šatu a z košile slíeti. A v tom uslyševše
to my přísedící za stolem, p. Jaroslav se v tom ohlásil,
že tam chce jíti a co by toho bylo, nám potom to v známost nvésti. Potom po dobrý chvíli týž p. Jaroslav zase
k nám přišel a s ním, Janem Rud@lfem. A na tváři svý
že jest krev měl vo tom oznamujíce, kterak by pán
Martinovi Volovatýmu měl se k vuli z košile slíkati a jeho
že by měl naříkati, že by mu s ruky prsten sníti měl.
Kašpar Kyselo sládek: Když sem pi'išel nejprve
z vozdu, vadili se. A v tom sem na stole viděl pláM a
váček na něm. I přehledával p. Martin nejprve' plášt
a potom vácek, vysypal peníze vcn. ::'\Jenašel tu nic. Nemohl jednoho zámku vodevříti i řek': Odevři mi ho.
A když jest v něm nenašel prstenu i řekl Jan Rudolf:
V hrdlo lzeš, co mluvíš. V tom jest ho uhodil v hlavu
váčkem, až mu krev tekla přes tvář. I tu řekl p. Martin:
Máš ho kdekolivěk. A on Jan Rudolf řekl: Kteří ste tu
děvečky a nebolito ženského pohlaví, varijte na stranu.
Já sem k tomu přinucen, musím se slíci. A tu sobě 1'0svědčil námi dvěma, kteří sme tu byli. Více pověděl p.
Martin: l\iusíš povědíti, když budeš na žebříce. A v tom
poslal pro ponocný. A mezi tím přišel p. Jaroslava velel
se jemu zase strojiti. A on se po druhé zase chtěl sláčeti
z poctivic a p. Jaroslav mu nedal. A v tom sou šli spolu
pryč.

35. 1593. - Ruhop. č. 2231 f. 18. Jakož jest dobré
Jan Sladký z Peclinovce, měštenín St. J\1. Pr., jsúc
mnohá leta do šedin a veku sešlého, až právě do vykročení z tohoto světa při berni království Českého na
hradě Pražském písařem předním nařízený, za správy své,
jakž se po smrti jeho poctem vyhledalo, jakým kolív zpuosobem, tomu se nerozuml, do berně pozuostal sumy
1332 k. gr. č. Kdež l\Iandalena z Voltáfíku, pozuostalá
po něm Janov; SI.adkém vdova, byvši od J. Mti pp. berníkuv království Ceského k tomu napomenuta, aby takový
omyl pro ušetření budoucích nesnází i také zachování
po nem dobrého jména, z bolestné litosti i manželského
paměti
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aby v jakém postranním
jmín aneb ohlašován byl,
jeho také dávní pilné služby v domnění zustávaly, k vy·
přázdnění toho všeho dobrovolně se v to uvolila, když
by kollv nejv. pp. berníci statek po Janovi Sladkém pozuostalý, jakožto domy dva, vinice, chmelnice, zahrady,
louky, podle přípovědi od Adama Wolfa na týž statek
nčiněné zase propustili a za svobodný jí postoupili, že
takových 1332 k. gr. č. do berně na hrad Pražský splatí.
_ Act. postridie M. Ioannis Husii. (Zaplaceno skutečně
r. 1597.)
R6. 1606, 4. července. Ru7wp. Č. 11~1 j. 86. Jalsož
sou Václav, Jan.a Simeon, bratří vla~tní Sonovští z Sonova. a Anna Stěchovská odtud z Sonova. sestra jich
vlast~í, měšťané a měštka St. II Nov. Měst Pr., synové
a dcery po někdy Janovi z Šonova a Lidmile z Kaprštejna manželích zustalí, učinivše přípověď na duom s pivovarem v osadě sv. Jiljí v rohu ulice v tomto St. M. Pro
ležící i na jiný všechen a všelijaký statek movitý i ne·
movit]i a na čemkoli záležející po někdy paní Magdaleně
z Voltaříku pozustalý, jakž táž přípověď, jíž actum feria
4. post Conductum Paschae 5. Aprílis léta tohoto 1606
plněji svědčí, k ní pana Jakuba, J. Mti C. při komoře
l..eské koncipistu, Jin&icha a Jana vlastní bratry Kozly
z Peclino\'ce, též Jana mladšího Kapra z Kaprštejna a
Dorotu Pecinovou k pondělku po sv. Vítu 19. Junii obeslali davše předlozili touž přípověď ku přečtení a po pře
čtení dolozili, pokudž by obeslaní jí na odporu býti chtěli,
aby jim den Je provozování uložen byl, že za to žádají.
eroti cemuž po vzatém hojemství pan Jakub, při komoře
Ceské koncipista, Jindřich a Jan vlastní bratří Kozlové
z Peclinovce skrze Floriána Píseckýho přítele mluviti dali:
Ač by mohli některé příčiny právní k neodpovídání před
kládati, ale ušetře již jak práva, tak sami sebe a dalšího
za~eprázdnění to za odpověď dávají, že oni bratří a sestra
z Sonova podle též své přípovědi takovýho práva jako
bratří Kozlové, kteříž na bližším stupni paní lI1andaleny
Sladké z Voltáříku zustávají, nemají tak, že paní Marta
z Voltáříku, pravá milí jich, byla vlastní sestra ~Iandaleny
z Voltáříku a s ní nedílná. A tak bratří Kozlové z PecH·
novcc, jsouce synové od sestry vlastní paní Man~aleny
z Yoltáříku, a Lidmila, máti jich bratří a sestry Sonovských, byla jest dcera od Anny z Voltáříku, kte!ážto Anna,
máti Lidmily a bába těchto bralH a sestry Sonovských,
by la jest sestron paní Magdaleny z Voltáříku a s ní paní
:\1andalenou a Martou, matkou bratří Kozluov, dí1ná. Procež
páni bratří Kozlové. jedním stupněm a k tomu nedí1ností
je bratry a sestru Sonovský převyšují a k tomu ke všemu
statku po ní paní Magdaleně z Voltáříku pozustalému
ouhrnkem právem nápadním před nimi bratry.a sestrou
z Šonova i každým člověkem právo a spravedlnost m'.'jí.
Nad to kdyby táž Lidmila, máti jich bratří a sestry Sonovských, posavad živa byla a k témuz statku po ní
Magdaleně z Voltáříku jaké právo nápadní (jakž ho neměla) míti se pravi1a, tehdy skrze své nepoctivé chování,
zustávajíc vdovou, o takové právo a spravedlno.st svou
všecku se připravila, o čemž práva království Ceského
patrně vyměřují a toho nejedni příkladové dotvrzují. A tak
k čemu máti jich práva a spravedlnosti žádné neměla,
k té i tito páni bratří a sestra žádného práva a sprave,dlnosti míti nemohou. l'okudž by té odpovědi bratH z 50nova místa dáti nechtěli, což by jim kolí bylo poti'evbí,
provozovati i odvozovati nepominou. Na to od bratH So·
novských: Co proti přípovědi jich páni bratří Kozlové
za odpověď dávají, tomu vyrozuměli a nejprve činí protestatí, že by mohli příčiny k neodpovídání předložiti;
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měli-li sou co toho, nebránil jim žádný, byli by zase repliku slyšeli. Potom přistnpují k přípovědi a mluví, že
odpověď dávají, že ačkoli Anna z VoltáHku sestra uebozky
paní Mandaleny vlastní byla, však že oni bratří Sonovští

teprv z Lidmily, dcery její, splozeni souce na třetím a
dalším stupni a bratří Kozlové na druhém sou a tak právo
pi'ední mají. A tu již o to právo a přednost, kdo by co
lepšího a pořádnějšíhs ukázal, k té přípovědi spor uči
nivše, že samí bratří Sonovští k tomu práva míti nemohou.
Oznamují k tomu, že by paní Marta sestra nedílná paní
Mandaleny byla, paní Anna pak že by měla dílná býti
a tu již v druhým punktu, kdo by lepší právo k tomu
míti měl, na svém místě zustává a spor učiněn jest. Dále
potom vydali se v haI1ění a plundrování na velikou nepoctivost těchto mladejch ydí a bratří i sestry jejich, že
by máti bratří a sestry z Sonova, Lidmila z Kaprštejna,
za vdovství nepoctivě se chovati měla. I není-liž to proti
právu i proti všemu zpusobu dobrýmu, synové a dcery
jsouce poctivě zrozeni, kdyby po jIch zplození některý
z rodičuov k ňákýmu stižení přišel, to. těm splozeným ke
škodě aby bylo. Též se mluví, že by to její nepoctivé
chování ukazovati chtěli, i jsou-li tito bratří Sonovští povinni průvod jak)' slyšeti, zdaliž muže na člověka z světa
sešlého pruvod veden býti. Však práva a zřízení zemské
toho brání a toho ani slJ'cháno není. Na ten artikul, poněvadž proto obesláni nebyli, není potřebí odpovídati,
budou věděti, dále co činiti. A poněvadž sou již bratří
Kozlové s bratryv Šonovskými k pruvoduom připuštěni
a odpověď jich Sonovských na tom jest založena, aby
bratří Kozlové sami právo a spravedlnost míti měli, že
tomu odpírají a že sou též svou přípověď učinili, kterouž
pravou učiniti chtějí. čemuž od bratří Kozluov místo jest
dáno nemluvivše nic toho, co se nyní mluví. Tak již jest
věc zbyteční a naděje není, aby p. purgmistr páni měli
se tou věcí dáti zaneprázdniti a k prllvodům povoliti. Od
bratří Kozluov: Páni bratří Šonovští již k tomu přistupují,
ze o to, kdo by přední právo a spravedlnost Je tomu
statku měl, k "pruvoduom připuštěni jsou, a páni bratří
Kozlové aby to provésti mohli, též toho žádají. Co se
dalšího dolože~í při odpovědi dotýče, že by (prej) na
poctivost jich Sonovskýsh lidí mladých něco se přednášelo
i aby tu v čem bratří Sonovští a sestra jich dotejkati se
měli, nebylo toho slyšáno. J est·li sou pak tu příčinu do
odpovědi položili, podle práva B 36. 38. to učiniti mohli,
že jest se máti jich nepoctivě chovala a to budou ukazovati. A k čemu jest ona práva míti nemohla, k tomu ~éž
oni aui sestra práva nemají. A aby podle vule bratří 50novskýeh k pruvoduom o to toliko, co by se jim líbilo,
podání se stalo a oni aby toho podle odpovědi neměli a
a nemohli provozovati, nejsou té naděje, aby od pořadu
práva odstrčeni byli. Od bratří a sestry Sonovskýeh: Při
znávají se k tomu rn:atří z Peclínovce, že sou odpověď
proti přípovědi dali a ze O př"dní artikul, kdo k tomu
statku právo a spravedlnost míti bude, k pruvoduom podáni sou; ale co se stupně a nedílnosti dotýče, o tom
úmlkli. Potom chtějí, aby na nepoctivost člověka umrlého
pruvod vésti mohli kladouce příklad. Ten příklad sem nepřísluší a poněvadž rodičové s dětmi k nápadum připu
štěni bývají a kdyby táž Lidmila živa jsoucí nechtěla po
svým kráceti, zdali by oni bratří Šonovští s sestrou svou
uemohli o touz spravedlnost přípovedi činiti? A tak již
o samou přednost a dílnost a ne něco jiného k pruvoduom
připuštěni býti mají. Co se pak tu na nepoctivost jejich
vztahovati chce, to sobě k nápravě přivésti nepominou.
Od bratři Kozluv: Mluví se, jakoby již měli s nedHností
mlčeti, poněvadž to do odpovědi položeno jest, i daremní
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jest zaneprázdnění to opakovati. Iniquum enim est per
plura fieri, quod per pauciora esse potest. Strany posledního artikule, nebude na něčí vuli neZ na spravedlnosti;
a právo F 12 s sebou přináší, jak a kdo se k nápadům
připouštějí a doloženo: leč by matka těch dětí nepoctivě
se chovala, že o nápad se připravuje. A poněvadž i jich
matka se nepoctivě chovala a nedočkala nápadu, jiz ani
synové a dcera nemohou míti nápadu. Pročež podle práva
G 28. mají k průvodům býti připuštěni. a tím spor ten
zavřen.

Kdež p. purgmistr a rada O tom vypověděli: Poně
vadž v tomto sepření stran toliko o to sam é činiti jest,
zdali by Václav, Jan a Simeon bratří Šonovští z Šonova
a Anna Stěchovská odtud z Šonova, sestra jich vlastní,
lepší právo a spravedlnost nápadní k domn i jinému statku
všelijakému po někdy Mandaleně Sladké z Voltáříku pozůstalému před jinejmi přípovědníky po<!le přípovědi své
míti měli, pan Jakub pak, při komoře Ceské koncipista,
též Jindřich a Jan, vlastní bratří Kozlové z Peclinovce,
jakožto to!ikéž přípovědníci na týž statek dávajíce odpověď proti přípovědi bratří a sestry z "Šonova při konci
těch slov doložili: ,kdyby i Lidmila z Sonova, máti jich
bratří a sestry z Sonova, živa byla a k témuž statku
právo a spravedlnost nápadní míti se pravila, tehdy skrze
své nepoctivé chování, zůstávajíc vdovou, že by se o ni
připravila, žádajíce o to k průvoduom podáni býti, kterážlo žádost jich bratří Kozluov z Peclinovce za právní
býti se neuznává, obzvláštně že o takový nářek osoby
mrtvé žádného přestupu ku právu se nestalo ani na ně
bratry a sestru z Sonova se nevztahuje, k tomu aby na
nepoctivost člověka mrtvého v prachu země dávno odpočívajícího jaký průvod mimo povahu pře při právě veden
býti měl, práva království tohoto to skutečně zapovídají.
Z těch příčin co se toho artikule a nářku dotýče, ten se
na tento čas zdvihá a při těchto přípovědech provozován
býti nemůže, nýbrž bude-Ii která strana chtíti o něj pořadem práva k druhé přistoupiti a z něho viniti, právo
se jí ani žádnému v tom nezavírá podle práva. Actum
die Procopii ] 606.
K této při zapsáno 10. cervence 1606 toto svědomí
Adama Wolfa z Wolfenburku. Ten svědčil: To jest mi
dobře vědomé, že paní Mandalena Sladká z Voltáříku,
někdy p. Jana Sladkého, jinak Peclinovského, z Peclinovce
manželka, a paní Marta Kozlová odtudž z Voltáříku vlastní
sestry a dcery někdy p. Jiříka Patde, městěnína St. M.
Pr., hyly a oni vlastní bratří Kozlové, synové paní Marty
Kozlové, s někdy p. Adamen Kozlem z Peclinovce splozeni jsou. Též i to jest mi dobře vědomé, že jsouci paní
Marta Kozlová z Voltáříku, matka týchž vlastních bratří,
nezletilá, že jest při paní Mandaleně Sladké, jakožto sestře
její, až do zróstu jejího netoliko zůstávala a chována byla,
ale také za někdy dobré paměti p. Adama Kozla z P.,
otce častojmenovaných bratl'í, táž paní 1,landalena ji paní
Martn od sebe z domu, jenz Sladkých slove. na Hradčany vdávala. Na kterýmžto. veselí svadební~ i já jsouc
pozván podle jiných, také jsem vesel byl s bázní boží.
S strany Lidmily, někdy Jana Šonovskýho z Šonova, písaře při berni na hradě Pražském, manželky, to pamatuji,
bylo jest vo ní zlý slovo vubec, že jest se témuž manželu
svému za živnost~ jeho zpronevěřila, a potom hncd po
smrti téhož Jana Sonovského, manžela jejího, k knězi Tomášovi Soběslavskýmu za manželku-li čili jakejm jinejm
způsobem jest se dostala a s ním zjevně obcovala.
37. 1607, 16. května. Rukop. č. 2113 f. 434. Jan
Kozel z Peclinovce k. d. s pivovárem u Sladkých řečený,
na ně bratří Kozly nápadem po Mandaleně Sladký z Voltá-
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říku přišlý, od Jakuba a Jindřicha, bratří svých, Kozlův
z Peclinovce, za 1250 k. gr. č.
38. 1607, 17. září. Rttkop. é. 1141 f. 259. L. 1607.
feria 2. die Lamberti, Jakub a Jindřich bratří vlastní Kozlové z Peclinovce vedle vstoupení před p. purgmistra a pány
do rady vyžádaného vznášeli, kterak dobře p. purgmistru
a pánuom vědomé jest, že P. B. prostředkem smrti časné
pojíti ráčil Jana Kozla z Peclínovce, bratra jejich vlastního.
A poněvadž v městech Pražských ten způsob se zachovává
že nejbližší přátelé vedle vyměření právního napadají p~
přátelích z světa sešlých, když žádných dědicův, kromě
bratří a sester vlastních, se nenachází a mimo ně bratří
též žádných jiných bližších a s městem trpících přátel
není a oni i v nedílnosti s nebožtíkem zustávali, žádali,
aby nápadu po témž Janovi, bratru jich vlastním z Peclinovce, pozili mohli. Ukázavše k dotvrzení své žádosti ně
který průvod, jakž pod literami vyznamenán jest, a k tomu
zřízení zemské I. 52., právo městský E 5, 9.13. 16. pře
čísti, po přečtení oznámiti dali: Ten průvod k ohlášení
svému proto sou přivedli, že se z kněh městských
nachází, kterak sou všickni tři od Adama z Peclinovce
otce a Marty z Oltaříku matky pošli a podle toh,} i spravedlnosti nápadní po nebozce Mandaléně z Oltáříku, tetě
své a matky jejich vlastní sestře, se dosoudili a zl'ízení
zemské i práva městská, k tomu privilegia a nadání městu
tomuto daná ukazují, měl-Ii by kdo vlastního bratra
s městem trpícího a dědicuov žádných jiných nebylo, ze
má nápadu po něm požiti, jakož ani tnto mimo ně žádných bližších přátel s městem tímto trpících se nenachází,
protoz žádali nápadu toho po něm požiti tak, aby p. purgmistr páni do domu toho a všelijakého statku po něm
Janovi pozůstalého je právem zvésti poručiti ráčili. Kdež
páni majíce v svém uvážení žádost týchž bratří KozIuov,
zápis, kvitancí, městského práva udělení, vejpověď, zřízení
zemské a práva městská i což při tom vejše ukázáno a
mluveno bylo, takto o tom oustně vypověděli: Poněvadž
jest to od Jakuba a Jindřicha, vlastních bratří Kozluov
z Peclinovce, právně provedeno a ukázáno, že sou oni
vlastní bratTí nebožtíka Jana Kozla z Peclinovce byli, a
zřízení zemské i práva království tohoto, jako i privilegia
jak městu tomuto, tak všemu stavu ~ěstskému od Jich
~1tí slavné a svaté paměti císařuov Rímských a králuov
Ceských daná ukazují, ze nejbližší krevní přátclé s mě
stelfl trpící, když by zádných dědicuov po z světa sešlých
se nenacházelo, napadají, protož k žádosti vejš psaných
Jakuba a Jindřicha, vlastních bratří z Peclinovce, povoluje
se, aby do domu i jiného všeho statku movitého i nemovitého po dotčeném Janovi Kozlovi z PecEn ovce, bratru
jich, pozůstalého právem zvedeni byli podle práva. Actum
feria 2 díe Lamberti 1607.
39. 1607,22. října. Ruko]'. 2113 f. 448. IVlelíchar
Haldius z Najenperka a Voršila k. d. u Sladkých řečcný od
Jakuba a Jindřicha bratří Kozluv z Peclinovce za 1300 k.
gr. č. i v tom ve všem právě, jakž jsou jej oni bralří po
Janovi Kozlovi, bratru svém vlastním, nápadem sami jměli.
;j'
1627, 28. září. Rukop. č. 2234 I 285. Stalo se
podělení mezi Janem Haldiusem, Kateřinou Karbanovou
a Lidmilou Haldiusovou, bratrem a sestrami z Najenperku
o statek po dobré paměti p. Melicharovi Haldiusovi z N.
a paní Voršile, rodičích jich, zustalý a to lakové: Předně
poněvadž Jan Haldius živnost( za živobytu týchž rodičův
"'ých byl opatřen a po Kateřině Karbanové věno 500 k.
m. jest dáno, pro tož Lidmila, sestra jich nejmladší, na
svém dílu též pět set nyní vejše přijímá a jí se vykazují
takto: Jsouce dům 11 Sladkých šacován ve 3691 kopě m.,
ten dum ona Lidmila pouští Kateřině Karbanové, sestře
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své. A když k prodeji přijde, bude jí Lidmile náleZeti
napřed těch 500 k. A o ostatních 3191 k. takto se narovnali, že jedné každé mělo by přijíti 1595 k. 30 gr. m.
Ale poněvadž s těžkostí ten dům tak draho prodán býti moci
bude, pro tož začkoliv prodán bude, na rovný díl se rozdělí. K kteréžto sumě 1595 k. 30 gr. ujala táž Lidmila
chmelnici menší vedle druhé větší a pole Kropáčovského
v 185 k., takže jejího dílu na gruntech učiní 1780 k.
30 gr. K tomuto dílu bude povinna dodati táž Kateřina
21 k. 30 gr. m., takže jejího dílu i s věnem uciní 2282 k. m.
Dále Kateřina přestala na témž domě u Sladkých
1595 k. 30 gr. a k tomu přijala zahradu pod domem
Horoměřických v pří kopích ležící ve 300 k. m., takže se
jí na její díl na těch gruntech dostane 1895 k. 30 gr. m.,
z něhož Lidmile 21 k. 30 gr. m. a Janovi Haldiusovi
72 k. dodati povinna bude. Naposledy zůstala Janovi
Haldiusovi druhá polovice domu toho, kteréhož jemu před
týmiž sestrami jedna prvé postoupena jest v 1515 k. m.
A k tomu chmelnice větší ve 215 k., jehož dílu učiní
1730 k. m. K Herémuzto dílu Kateřina Karbanová, sestra
jeho, 72 k. dodati má, takže se jemu tolikéž 1802 k. m.
na díl dostane.
Co se pak jistot právem listu hlavního psaných dotejče, poněvadž jistota od pp. Rokycanských na 3000 k.
m., kteráz 1. 1619 na den sv, Jiří obnovena jest, druhá
od pp. Kouřimských na 2000 k. m. a třetí od pp. Rakovnických na 2000 k. m. svědčící nyní na tento čas pro
příročí věřitelům a rukojmům daného k vyupomínání velmi nejisté jsou a aby z většího nákladu, zaneprázdnění
všem společně a outrat sjíti mohlo, jsou se na tom
snesli, že chtějí ty jistoty Janovi, bratru svému, proti jistému reversu postoupili, a kdyžby on Jan co toho, buď
sumy hlavní neb ourokův, zvyupomínal, že jedné každé
sestře rovnej díl dáti povinen jest.
* 1629, 12. června. RullOP. č. 2114 f. 410. Jiří
Reich k. d. s pivovárem nárožní u Sladkých řečený od
Kateřiny Karbanové a Lidmily Haldiusové, sester vlast·
ních z Najenperku, za 1500 k. m., jako jsou ony sestry
týž dům po nebo Melicharovi Haldiusovi z Najenperku,
otci jejich, samy jměly.
* 1650, 15. prosince. Rukop. č. 2115 f. 255. Jan
Jindřich P~oškovský z Krohenštejna J. V. licenciatus, pE
kanceláři Ceské koncipista a Judyt z Diisterwaldu, man·
želka jeho, k. d. s pivovarem, sladovnou, hvozdem u Sladkých řečený od Jana Pavla z Dystu za 2160 zl. rýn. jalá
jest ten dům po nebo Jiříkovi Reichovi nabyl.
"'1665, 30. března. Rukop.
2116 f. 102. Vilém
Dyryx z Bruku a Rozyna k. d. u Sladkých od Jana Jin.
dřicha Proškovského z Krohenštejna za 2850 zl. rýn.
'* 1566, 23. února. Tamtéž f. 166. Týž koupil
sousední dvě poustky vedle sebe za 130 zl. rýn. do obce
St. M. Pr.

c.

V ulici Svatojilské.
Číslo pop. 352b.
1. 1449. Rukop. č. 2099 f. 1056. Stephanus,
gener Katherine Wenceslai pictoris, et Anička, nata predicte Katheríne.
2. 1463, 12. května. Rukop. č. 2105 f. 184. Stephanus pietor et Anna e. d. erga Katherinam, relictam
Wenceslai pietor;s, pro XXIIII s. gr. Act. fer. V. post
Stanislai.
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3. 1464, 19. března. Tamtéž f. 205. Margaretha
relicta, Iohannes, natus eius, e. d. erga Stephanum pictorem pro XXXIIII s. gr. Act. fer. II. post Iudica.
4. 1466, 17. května. Tamtéž f. 239. Nicolaus
pileator et Welka c. d. penes Dorotheam, relictam Stiborii a tabnlis, et braseatorium Krlkonis situatam erga
Margaretham viduam pro XXXIII S. gr. pr. Quemadmodum
vero inxta contractum predicte Margarethe Katherina
pictrix in eadem domo estuarium pro sua mansione et
tempore hyemis eum hospita ealore stube gandere debebat,
ex tunc prefate Katherine eadem mansio exsolvi debet
VI s. gr. Act. sabbato post Asc. d.
5. 1470, 22. března. Tamtéž j. 289. Mauricius
acufex et Susanna e, d. inter domos Mathie baccalarii ex
nna et Dorothee, relicte Ctibor, parte ex a1tera ex aput
Nicolaum pileatorem pro 39 S. gr. Act. fer. V. ante
Anuncc. M. V. (Viz níže č. p. 352c část druhá.)
6. 1489, 13. října. Rt/1lOp. Č. 2106 f. 263. Michael vitrator et Ursula e. d. inter domos Mauricii aculicis et Andree Krtek situatam hincinde erga Wenceslaum
Cocum et Iohannam, conthoralem ipsius, pro XX s. gr. pro
Acl. fer. III. ante GalIi.
7. 1499, ll. prosince.
Rukop. č. 2107 f. 180.
Dorothea, olim Michaelis vitratoris, nunc vero Iohannis
de Montibus Cuthnis conthoralís, resignat domum suam
sitam penes domum Andree Krtek ex una el domum
Stephani Nigri parte ex aHera marito suo. Act. fer.
IIII. ante Lucie.
8. 1500, 27. čen'na. Rukop. č. 94 II. f. 166. Dorothea, conthoralis Iohannis de Montibus Cuthnis, statuit
in fideiussoriam caucionem lohannem Knecht, Petrum
Betlémský, Martinum cultellatorem dictum Syrovátka et
Sigislllundum Huolkam de Nova Civ. Pl'. in XXV S. gr.
pr. Iohanni dicto Zelenohorský de eadem Nova Civ. Pr.,
quibus obligat domum suam, quam inhabitat, penes domum
Andree Krtek. Ac!, sabbato ante Petri et Pauli.
9. 1505, 13. ledna. Tamtéž. Martinus Syrovátka
resignavit omne ius suum ex snperiori proscripcione Martino
funifici el Martha, conthorali cius. Act. fer. II. post Epiph.
10. 1505, 8. listopadu. Rukop. č. 2107 f. 273.
Martinus funifex emít duas porciones domus, cuius tercia
porcio ad eundem Martinum pertinet et tota domus sita
est in parochia s. Egidii penes domum Katherine, relicte
olím David mercatoris, el braseatorium Andree Krtek,
a Iohanne Knecht et Petro Betlémský pro XI. s. gr. pr.
Act. sab bato post Leonardi.
ll. 1506, 12, října. Tamtéž f. 289. Augustinus
ssroterius et Anna e. d. inter domos Katherine vidue
dicte Davidka el Andree Krtek sitam a Martino funifice
pro XXIl1/2 S. gr. pro Act. fer. II. ante Calixti.
12. 1508, 17. dnbna. Rt/kop. č. 2108 f. 19. Marti·
nus pannifex et Regina e. d. ex opposito collegii Loude
inter domos Katherine acuficis el Katherine dicte Krtková
silam ab Augustina ssroterio pro XXVII s. gr. pro Act.
fer. II. post Domine, ne longe.
13. 1538, 30. ledna. Rukop. č. 2111 f. 204. Jan
vačkář a Anna k. d. mezi domy Jana Sladkýho a Davídkovým od Jíry Smetany za L k. gr. pro Act, fer. HlI.
ante Purif. (První manželka Smetanova slula Regina, patrně vdova po Martinovi Knapovi soukenníku.)
14. 1541, 9. listopadu. Tamtéž j. 373. Petr ZajdI
a Johanna k. d. od Jana vačkáře za L k. gr. č. Act. fer.
IIlI. post Leonardum.
15. 1553, 4. října. Rt/kop. č. 2117 j. 298. Jan Zajíc
rukavičník a Klára k. d. mezi domy Jiříka rukavičníka
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a Jana Sladkého od Petra Zajdle Zll XLlI'/2 k. gr. č.
Act. fer. lIlI. post Remigii.
16. 15'77, 6. června. Rulwp. č. 2122 f. 233. Po
smrti Jana Zajíce rukavičníka mezi dětmi jeho, též Bernartem Rajn, otčímem jejich, podána smlouva v taková
slova sepsaná: Co se po smrti nebo Kláry, manželky
Bernharta Rajn rukavičníka a někdy prve manželky nebo
Jana Zajíce, též rukavičníka, podle smlouvy svadební mezi
nimi Klárou a Bernhartem učiněné mezi týmž Bernhartem
a Janem Adamem a E\-ou, dítkami vlastními jeho Bernhartovými, a Annou Dorotou a Kateřinou, pozůstalými
sirotky po nebo Janovi Zajícovi a Kláře, mateři jich, se
děliti pozustává nejprve na dvou domích podle sebe ležících zaplacených 175 k. - . Stalo se ve čtvrtek den
Těla božího.
17. 1601, 25. září. Rukop. č. 2234 f. 12. V outerý
po sv. Matouši stala se smlouva mezi Bernartem Rejnem
rukavičníkem a Janem Rejnem, též rukavičníkem, synem
vlastním jmenovaného Bernarta a to taková, že Bernart
uznávaje krátkost a sešlost života svého, aby po smrti
jeho mezi Barborou, manželkou jeho, jakožto macochou
Jana Rejna, a jinejmi dítkami jeho Bernarta nějaKé nevole
nevznikly, protož on Bernart. syna svého Jana z statku
svého vybejvá a 40 k. m. dává.
18. 1602, 15. ledna, Tamtéž f. 58. V úterý po sv.
Štastném stalo se podělení svrškuv po někdy Bernartovi
Rejnovi rukavičníku a to mezi Barborou vdovou~ Zuzannon
dcerou a Melicharem a Bernartem syny. Předně dum Jan,
starší syn, ujaL - .
19. 1602, 27. února. Rukop. č. 2113 f. 237. Jan
Rejn ujal v podílu svém sobě, Kateřině m. dum mezi
domy Lukáše paumistra zámečníka a Siadkejch obostranně.
20. 1006, 28. dubna. Tamtéž f. 393. Václav Parma
krejčí a Alžběta k. d. od Jana Rejna za 150 k. gr. Act.
die Vitalis.
21. 1606, 11. července. Tamtéž f. 398_ Samuel
Opolanský a Dorota k. d. mezi domy Sladkých a Lazara
paumistra od Václava Parmy krejčího za 150 k. gr. č.
22. 1614, 28. května. Rukop. é. 2114 f. 147. Samuela Opolanského a Doroty m. j.
23. 1615, 21. ledna. Tamtéž f. 168. Václav Jiráček
a Anna k. d. za 225 k. gr. č. od Samuele Opolanského.
Q~. 1620 splácí Anna na onen čas Jiráčková a již Jan
Cervenky manželka.)

Číslo pop. 3520. (Část první.)
Odděleno

od domu č. p. 352c (části druhé.)
1553. Rukop. č. 2111 f. 298. Jiříka [Goll.
peka] rukavičníka. (Dostal patrně po smrti Martina Straky.)
2. 1574, 1. prosince.
Rulwp. č. 2118 1- 381.
Bernhart Rejn rukavičník k. d. od Voršily Pantelanový
rukavičníce za 45 k. gr. č. Act. postridie Andree.
3. 1577, 28. června. Rukop. é. 2112 f 8. Jiřík
Martin vačkář a Elena k. d. mezi domy Jeronyma ševce
a Bernarta Rejnara od téhož Bernarta Rejnara za L k.
gr. č. Ac!. in vig. Petri et Pauli.
4. 1589, 17. března. Tamtéž f. 309. Jiřík Kolb
zámečník a Kateřina k. d. mezi domy Duchka Bránického
a Bernarta rukavičníka od Jiříka Martina vačkáře za 821/2
k. gr. č. Ac!. fer. VI. post Gregorii.
5. 1600, 1. září. RullOp, č. 2113 f. 186. Lazar
Paumejstr zámečník a Krystína k. d. mezi domy Duchka
Branického a Bernharta Rejna rukavičníka od Jiříka Kolba
zámečníka za 150 k. gr. č.
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6. 1601, 1. března. Rukop. č. 1063 f. 48. (Svě
domí Valentinovi Benešovi proti Lazarovi Paumejstru zámečníku o nářek cti.) Anna Senomatská svědčila: Když
jest ten jistej Lazar byl u manžela mýho za tovaryše, že
jest mu nebožtíkovi manželu mýmu některé věci od nádobí bral a vobojky kmentový dva. Jeden zase vrátil,
přinesl do mých vlastních rukou, na schodech mi jej dal,
prosíce, aby jej vzala, že druhýho ještě pohledá. Potom
po některým čase najal sobě od manžela mýho kovárnu
a krám. Tu jest pak se vykrad a činže kopu ještě vostal
a k1íč~ dosavad za sebou má od kovárny a od domu a od
krámu. Což manzel muj za živobytí suplikací jest dodal
před pp. starší zámečníky. A když byl povolán do pořádku Lazar, vzal tu suplikacf a roztrhal ji. Potom když
manžel muj [Jindřich] umřel, já sem druhou suplikací dala.
Dal mi za odpověď před pp. staršími, že by mne i s tou
sL1plikací et cetera. - Barbora, manželka Jana Pokornýho :
Já jeho Lazara nenařikám, nevím o něm nic zlýho, než
- všecko dobrý. Koupil od nás 4 pilníky, ale zaplatil je.
7. 1605. Rulwp. č. 1065 f. 242. (Zprávy ku
potřebě Lazarovi Paumistru zámečníku proti starším zámečníkum.) Jindřich Cinkeisen hodinář tuto zprávu dal:
To mohu s dobrejm svědomím pověditi, že jest mi Lazar
jak živ žádného dobrého ani zlého v slova nepověděl, co
jest v pořádku zavřÍno. - Martin Snejder: Starší mistři
p;a;í, ~e. by mi L:zar ~ěl donášet!, cO ~ se . v cechu zav
V1r3,. Ja Jsem chtel mestského prava zadatI a mIstrem
bejti, tak starší mistři nechtěli se mnou jíti. On mně nic
nedonáší; jen že mi radu dal, abych stálo městské právo,
že mi se má toho dostati, čeho se mejm předkům dostalo.
Sice jiného nevím, než všecko dobré o něm. Já jsem tři
kráte žádal starších mistrův, aby se mnou vstoupili, a oni
nechtějí. A já se držím jejich zvyklosti a oni chtějí nyní
něco nového. - Šimon Brodský zámečník: Že již víceji
jako jiní mistři od J obšta Šmelera, staršího mistra zámečnického, do pořádku obsílán nebývám, protože se
držím starých artykulův předkum našim a nám vydaných
a že se novejmi německejmi artykuli od něho Jobšta
smejšlenejmi říditi nechci. Za tou příčinou ani Jana Pavla
Gloknara hodináre ani jeho Lazara neobsílá. Nebo pře
dešle za slavné paměti místodržícího arciknížete Ferdinanda
také mezi námi zámečníky někteří německý arty kule sohě
sdělati chtěli, a když toho při J. Mti, aby jim stvrzeny
byly, vyhledávali, J. M. to k dobrému zdání p. purkmistru
a . radě St. M. Pr. odeslati rá~il. A tak J. Mti to bedlivě
uvážíte. A poněvadž zde v Cechách jsou, tehdy aby se
českými arty kuly, jakž za starodávna bejvalo, a ne němec
kejmi řídili, nařídíte. Takové pak rozbrojníky cechu a
všetečné lidi s velkou domluvou tu z rathouzu ihned
vržením šatlavním jsou strestati poručiti ráčili. Od toho
pak času vždyckny se ten starobylej řád zachovával. Al
teď tento Jobšt sobě německé sám vymyslil, mistry jiné
k tomu, aby je plnili, nutí a jak mistry, tak i čeládku
pro špatné vejstupky, jak se jemu vidí, pokutuje, na ně
brouká, hurtem se udeří, y cechu se vadí a nejináč, ne
aby toliko starším v cechu, ale všech dědične:m pánem
byl, tak sobě pusobí. Item to též vím, že se [od] obsilky
do cechu viceji nikdá nedávalo, nežli po groši bílým, a
on Jobšt uložil a sám bére po ortu.
Jan Pavel Glokner hodinář: Tomu již rok jminul, na
den sv. Markéty byvše při schůzi naší v cechu, když jest
Jobšt, jsouc za staršího volen, nám v pořádku nové ně
mecké řády proti prvním starejm českejm, kteréž před·
kové naši zachovávali, nařizoval, k nim jsem přistoupiti
ani nimi říditi a je slyšeti nechtěl, nýbrž raději odešel.
A tak od té do by vícej i mne do cechu ne obsílá. To vím,

XXIX V ulici Svatojilské. -

C. p. 352c.

XXIX V ulici Svatojilské. -

C.

p. 352c.

713

,že ten Jobšt víceji sváru mezi mistry nežli jakou svornost
Taky praví, že by nemohl tak mnoho peněz vydělati, co
pusobí, nebo ani jednoho arty kule starého v nejmenším
by pořádku pokut. dal, ale já jsem nikdy neviděl, aby
punktu nedrží a nezachovává.
měl kdy peníz dáti. Když se od pořádku obsílá vo Suché
dni, tehdy on smí vzkazovat, (s uctivostí, V. Mti, ráčí mi
Jakub Hoger zámečník: Kdyz jsme byli pospolu, byla
odpustiti), že jest již tě.ch peněz nešpráchal. Všechny nás
votázka na kaZdiho. A když přišlo na Lazara, tehdy dal
svou odpověď, když jsme chtěli jednoho trestati, jestli
naříkal a zhaněl, s uctivostí, že sme hundsfutové a že není
nám dá deset kop, abychme vzali. A to udělal proti požádnej tak dobrej, jako on. Přicházejí lidé do pořádku,
řádku, aby jej zlehčiL To jest štukmistr, kterej nechtěl
žalují naň, že nic dobrého díla nedělá, bére peníze a dělá
nám všem mistrum hanbu. A když jdou v cechu vokolo
kusu dělat, jako ho chtěli pokutovat. Tehdy mu Jobšt
pravil: Jestli nechce lépe pořádku zastávat, nežli zastává,
votázky, smí ~ust neotvírati, hází hlavou, abychom dělali,
tehdy že by ho po druhý raději doma nechal. Potom se
jak chceme. Castokráfe v pořádku vstal a odtud běžel,
hádrovali; tykal mu, jako by již žádný starší nebyl. Háani povolení neb odpuštění nežádal. Když jsme se všickni
mistři v pořádku snášeli a když jest on tam byl, tehdy
drovali se, až se rozešli. Ty schůzky není mezi námi, aby
se neměl.i vzdycky hádrovati. Tyká starším, jako by byli
jsme jen s ním hádku měli.
i eho nějací pastorci; žádnýho sobě za nic ·neváží. By ho
Jakub Rolend vostruzník: Na den sv. Matouše, když
kterej trestal, praví, co mll on rozkazuje? Andreas 'Vizjsme Suché dni drželi, byl tam Lazar v pořádku a štukner ručnikář: Na den sv. Matouše byli sme spolu v cechu.
mistři taky byli vobesláni z příčiny štuky. Jobšt se jich
Chtěli jednoho mladýho mistra trestati, jak v štuku sedí,
ptal, jsou-li hotovi s svejmi kusy; co dělají, že tak dlouho
vězením nebo penězi. A byla kázka vůkol vokolo ponad nimi sedí. A šla votázka vukol, že měli pokutu ulořádku, až přišla kázka na Lazara. Tak on dal odporný
l.iti, aby s štukami pospíšili. A když na Lazara votázka
slovo pořádku. Pravil: Chcete-li ho trestati, vemte od
přilBa, tehdy on hlavou vzhůru házel, mínil: Dělejte, jak
něho deset kop, chce-li on dáti. Tak broukal v pochcete. K tomu J obšt řekl: Když nechceš své odpovědi
řádku. Jobšt
meler, starší, řekl: Vždycky chceš ruznici
od sebe dáti, tak nejsi nic platen v pořádku. Potom šla
druhá votázka vukol. Opět přišlo na Lazara, tak on řekl:
v pořádku dělati, máš spurnou hlavu svou. Co pak
nechceš se s námi snášeti. Inu od ty doby nepůjdeš mi
Když slova má nic neplatí, tehdy já nic nechci říci.
více do pořádku. Nechám tě seděti, jako jiných, Pavla
K tomu Jobšt řekl: I tehdy tě nikdy více k pořádku
hodináře, poněvadž nechceš se s námi srovnali. A koliobsílat; nebudu. Na to řekl Lazar: Když mne neobešlete,
kráte koliv pořádek pospolu byl, vždycky Lazar odporná
to raději uhlídám. A s tím potom šel z pořádku.
slova dával, nesvornost a nepokoj v pořádku udělal,
Rottycher Knoperoge hodinář: Když jsem se do povždycky proti pořádku byl a co tejný věci. někdy v pořádku dostal, tehdy jsem nic jiného neviděl, nez dobrou
řádku se snesly, to Lazar v šenkovním domě rozprávěl.
svornost a bratrství. Než toliko Lazar, ten byl vždycky
Nadal Jobštovi šelem, že nespravedlivě soudí. Když mladý
zpurnej. Co já v pořádku jsem, na čem se všechen poctivej pořádek snesl, k svornosti, obci všeho města a pomistr vobchází cech, aby, jestli kdo co dlužen, dal, když
k Lazarovi přišel, tehdy on řekl: Odpusťte, neničko jsem
řádku k užitečnému, tehdy on nikdy svýho hlasu k tomu
vzal rovně ty peníze, abych je mistrum dal. Tak on vzkadáti nechtěl a pravil: Dobře-li uděláte, dobře budete míti.
zuje odporný slova starším. Když oni se ho potom v cechu
Anebo hlavou přes sebe házel a dokonce mlčel. Byl jsem
mladším mistrem asi rok v pol-ádku, když přišlo poručení
zeptali, když votázka na něj přijde, proč nechce podle
pořádku státi, jako jiný mistr stane, on pravil: Vždycky,
od J. Mti Cé aneb od p. purkmistra, tehdy mne starší
ty Jobšt, mg mnoho na mne. A sám jest tak zpurný.
mistr obeslal, abych obsílal pořádek a poručil mi, co
Kdy chce, ujde z cechu, ani odpuštění nevezme, ani
bych měl mluviti. A když jsem k němu přišel, tehdy on
dobrou noc nedá. Kolikráte ušel z cechu a nic neřekl,
ddycky zpurná slova dával, aby jemu starší mistři netak odporný jest. Potom lidi bi:zí na starší mistry, ze žádrozkázovali, aby oni v svých domích vládli, že on SVtlj
nýho díla dobře nedělá. A když ho obchází, aby do podům dobře opatří. Dále jeden mladej mistr do pořádku
řádku přišel, že ten pán na tě žaluje, že dobrýho díla
byl přijímán, jménem Tomáš Poml; vstoupil s přátely
svejmi do cechu. Tak mu poctivej pořádek předkládal,
mu neděláš, že jsi mu dlužen a za dílo děláš, co v chceš,
on brouká na starší mistry, aby mu nerozkazovali. Rezníci
čím by do pořádku povinen byl. Tehdy Lazar vstal s svého
taky na něho kolikrát žalovali. On taky nechce zaplatiti,
místa a šel k toho jistého přátelum v cechu a pravil jim,
když se napomíná, nedbá nic na pořádek. Co by malý
aby v to nešli, co jim poctivej pořádek předkládá, že
věci mohly srovnány y pořádku bejti, to nic. Než má-li
toho nemají v svém privilegium, čeho od mladého mistra
kdo co, ukazuje na p. vpurkmistra a pány. Praví vždycky
Zádajf. K tomu přátelé jeho pravili: Uchovej nás P. B.
Lazar, že jest Jobšt Smeller proti němu a že nahání
od toho, my nechceme proti pořádku bejti; my chceme
pořádku. Haní ho a tupi, že jest ho připravil vo 300 k.,
pořádek pomáhati síliti, ne lehčiti. Jsme taky dobří spolujak živ. A von mu ještě Jobšt půjčil 10 zl. k jeho zaměšťané a mistři. Naposledy když byl v pořádku, byla
čátkum. On tak Jobšta haní, že jest ho připravil vo 300 k.,
vukol trojí votázka držána. A když na něho přišla, tehdy
jako by tak by! od pořádku trestán, že by vo 300 k.
on mlče! aneb hubou přes sebe hodil. K čemuž mistr
měl přijíti a ty peníze aby se jen jemu Jobštovi dostaly.
Jobšt řekl: Když nechceš žádné odpovědi dávati, tehdy
tě nikdy více do cechu obsílati nedám. K tomu on s usmíA Jobšt pravil, jestli jest von ho vo 300 k. připravil, že
mu on chce 600 zase dáti. Než on Lazar jest vždycky
škem řekl: Znamenité mi šíbalství uděláte, když mne do
proti pořágku.
cechu nebudete obsílati. A nic více mluveno nebylo nežli
to. A on hned obžaloval před radou mistry, že by mu
Jiřík Sumacher zámečník: Já jiného nemohu praviti,
než že Lazar po všecky časy od počátku vždycky byl
řemeslo s,ožili. Já to přísahou stvrditi mohu, pokudž já
proti pořádku; co jest na čem se pořádek snesl a za
v pořádku jsem, že mu nic zlého se nestalo, ale on jest
dobré uznal, to on po šenkovních domích roznášel. A
vždycky proti nám a proti jednotě a bratrstvu.
když byl do cechu obsílán, tehdy vstával a stranám, které
Tomáš Paumel ručnikář: Jiného povědit; nemohu, než
před pořádkem činiti měli, tejně šeptal, co jsou proti
že mistr Lazar jest neposlušnejm mistrům. Když jsem tam
pořádku měli mluviti, aby jen pořádku posměch udělal. , od starších mistruv byl odsílán, že jsem ho do pořádku
90
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obsílal aneb sice když vrchnost poručila, že jsme se měli
stavěti za příčinou vojákův anebo když cizí legací aneb
Poláci přijeti měli, tehdy mi on vždycky za odpověď dával, že jemu starší mistři nemají co rozkazovati. - Pavel
Grofft vostružník: Toho jsem pOl,'ědom, že Lazar, můj
milej kmotr, v cechu častokráte zpurnej byl. A já ho
proto trestal: Medle, kmotře, nečiňte toho; vy bez pořádku bejti nemůžete. Však předse se nedal napraviti,
Fabian Keller zámecník: Lazar mne potkal na rynku
a řekl, že zdejší mistři drží pořádku zvyklosti jako jiné
šelmy, že by tudíž chtěl k nám přijíti, k sv. Anyžce, a
že by s námi pořádek držeti chtěl: - Mates Šindler zámečník: Mistr Lazar k nám na rynku přišel a řekl: My
držíme zvyklosti pořádku, jako jiné šelmy, Že by tudíž
chtěl k nám přijíti a s námi u sv. Anežky pořádek držeti.
Andres \Vizner ručnikář: Tak se stalo ten den po
Novém lítě, 'lm jsme k svýmu sousedu na žejdllk vína,
Paul Kloker tam seděl s Lazarem a Kloker pravil: Neničko já musím mlčeti, neničko fuxšvancer jde. A my
vinšujeme jemu šfastnej novej rok od p, B. všemohoucího, abychom se šťastně zase shledali přes rok. Potom
řekl Lazar: Jsou někteří mistři hudlaři, odpusťte, a nedělali mistrovský kus, jsou fletrový. ~očal hnedky na Jobš!a
láti, že on nový pořádek počínal. Rek! jsem k Lazarovi:
Medle, co mluvíš to, však toho nemůžeš dokázati. Kloker
pravíl ke mně: Proč ty taky na hospodu nejdeš? Však
dnes dadí mistři panu tatíkovi nový líto. Já řekl: Dejte
mi pokoj. A Lazar chtěl mne práti. A ti dva řekli, jak
tu budou svědomí dávat? Medle, dejte nám pokoj, my
jsme sem na žádnou vádu nepřišli, míti budeme za své
peníze píti víno.
Wolf Unger platnýř: My sme na den Nového líta,
já, Andres ručnikář a Jan Kračmer jehlář, na žejdlík vína
k Danielovi Netterovi šli. I byli tam Kloker a Lazar.
Tak sme my se k nim posadili a Kloker a Lazar začali:
Nyní přichází zrádce, A měli další handl spolu a vespolek
se vadili. Jedno slovo za druhé. Tehdy Lazar řekl, ze jest
Jobšt přesvědčený člověk, že ho chce přesvědčiti, že by
nebylo žádného lživějšího člověka v městě, jako jest on.
Z těch řečí jsme my jeho trestali, On pravi!, že toho
chce dokázati a starší mistři že jsou hudlaři, pasáci. A
Jobšt že jest k svému mistrovství pečenej herynk přidal.
A tak posměšnejch a hanlivejch slov více, Muse! by jeden
dobře ark míti, aby byl všechno popsal.
8, 1615, 10. listopadu. Rukop. č. 476 f. 88. (Bohuslav Záhořanský s Lazarem Paumistrem.) Od Bohuslava,
že jest se dožádal obeslání na Lazara, kterak on stavějíc
nějaké stavení v domě svi'm na onen čas a při sklepu jeho
puvodem latryny a táhnutím do sklepu veliká škoda se děj e,
Pročež dříve, nelli by jakého opatření vyhledával, za
vejchoz žádal. - Dictum: Poněvadž jest se lo při vejchozi z očitého spatření a i z zprávy pohodlného našlo,
že skrze latrynu v domě Lazara Paumistra zámečníka,
v kteréž z spodka zdi nemálo kamení vypadalo, na sklepu
podzemním i suchém v domě Bohuslava Záhořanského
z Vorlíku táhnutím se nečistot veliká škoda děje - z té
příčiny Lazarovi P. z práva se nachází, že jest takovou
latrynu do gruntu vyciditi, tu zeď vybořenou vyzdíti, dobře
vycvikovati a vápnem obvrci dáti povinen.

Číslo pop. 3520. (Část druhá).
Odděleno od domu č. p. 352b.
1. 1470. Rttkop, č. 2105 f. 289,
acufex et Susanna, (Viz výše Č, p, 352b,)
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2. 1493, 13, srpna, Rulwp. Č. 2107 f. 43. Andreas de angulo publicavit, quod iuxta concordiam nupcialem do:"um suam resignat Zuzanne, uxori sue, - . Insuper
prenommata Zuzanna viceversa resignavit candem domum
eum alia substancia sua universa ac cum domo alia et
instita sub cotzonibus memorato Andree, madto suo caro_
Act. fer, III. ante Assumpt. M. V.
3, 1493, 8, října. Tamtéž f. 45, Stephanus Niger
colorator cucium et Anna e. d. in parochía s, Egidii inte;
domos Michaelis vitratoris et plebani eiusdem ecclesie
sitam utrinque ab Andrea de angulo pro XL s, gr. PL
Act. fer. III. post Francisci,
4. 1499. - Tamtéž f 180, Stephani Nigri.
5. 1504, ll. ledna. Tamté}; f 243. Katherioa
reIícta olím David mercatoris e, d. penes ortum pIe:
bani eiusdem ecc!esie ex una et domum olim Labanovský
parte ex altera a Bartl, sublimatore vini, pro XXV s, gr.
pr. Act. fer. V, infra octavam Epiph. (V rejstříku zove
se kupující Katherina jehlařka Davidka.)
6, 1505.
Tamtéž f. 273, Katherine, relicte
David mercatoris,
Rulwp. č. 2108 f 19, Kalherine
7. 1508.
acuficis,
8. 1533, ll. září. RullOP, Č, 2142 f. P. L. (Kšaft
Kateřiny Davidky.) My purgmistr a rada St. M. Pro známo
činíme kterak Kateřina řečená Davidka, někdy souseda
naše, učinila jest ],šaft v úterý před sv. Dorotú 1.
XXXIII. - kterýžto - toto jest v sobě držel a zavíral:
Vuole Kateřiny Davidky a pořízení. Item Martinovi [Strakovi] synu mému poroučím dumu, hospodářství, kteréž jest
v něm a krám s všemi potřebami, co jest ve všech truhlách
krámských; ty věci krámské aby byly prodány Martinovi
k ruce. Item Anně, vnučce mé, L zl. uh., Kateřině,
vnučce mé L k. gr. m" Regině, vnučce L k. gr. m.
Item k sv, Jiljí deset k, m. Stalo se ve čtvrtek po
Nar. P. M,
g. "1577. Rukop. č. 2122 f. 211, Stala se
smlouva mezi Julianou, Jiříka Goltpeka rukavičníka manzelkou, a Janem Strakou, bratrem jejím o statek všeliký
po Martinovi Strakovi, otci jejich pozuostalý.
10. 1545, 16. dubna. Rukop. č. 2117 f. 59. Mikuláš
Drabant a Anna k, d. ležící vedle zahrady fary sv. Jiljí
a Petrem šenkýřem obostrauně od Jana Straky a Jiříka
měšečníka, švagra jeho, za XXV k, gr. č. Act. fer. III.
post Conductum pasche.
ll. 1547, 28, února, Tamtéž f. 105, Jan Nosek
krojee sukna a Anna k, d. od Anny, Mikuláše Drabanta
manželky, za L k. gr. Č, Act. fer. II. post Mathiam.
12. 1557, 24, května. Tamtéž f. 384. Lukeš malíř
a Dorota k, d, od Jana Noska kroječe za C k. gr. č.
Act. fer, II, ante Urbani. (R. 1558 splácí Dorota vdova.)
13. 1560, 31. července. Tamtéž f. 457. Jeronym
vetešník a Johanna k, d. ldící mezi farou sv. Jiljí a rukavičníkem od Doroty, někdy Lukše malíře manželky, za
CV k. gr. Č, Act. fer lIlI. post Abdonem,
14. 1583, 21, února. Rukop. Č, 2112 f. 143. Jiřík
Branický a Dorota k, d. proti kolleji Nazaretské ležící
od Kateřiny JaroUmový za 125 k. gr. Č. AcL fer. ll. post
Valentin;'
15, 1604, 27, ledna. Rtlkop, č. 2205 f. 242, (Kšaft
Duchka Branického,) My purkmistr a rada Star, M. Pro
známo činíme - že kšaft Duchka Branického, měštěnína
našeho, - vysvědčený - toto v sobě - drží a zavírá:
Ve jméno ~-. Já Duchek Branický známo činím - :
předně dům můj mezi domy Lazara zámečníka a zádušním domem při zahradě farní sv' Jiljí - dávám Dorotě,

XXIX. Na prostranství za sv. Jiljim. manželce mé, Anně, Jana Štela sedláře a měštěnína
StaL liL Pr., manželce, dceři mé milé, 20 k. m, - Jehož
jest datum v outerej den sv. Jiří 1602.
KterýZto Haft
_ rozkázali jsme upečetiti v outerej po Obrácení sv,
Pavla 1. 1604,
16, 1606. - Rukop, č. 2148 f. 59. Stala se smlouva
mezi Dorotou Branickou a Lazarem Paumejstrem zámeč
níkem a to taková: Jakož jest nešťastnou příhodou díl zdi
při světnici jeho Lazara od žlabu až k stavení Doroty
Branické se obořilo, kterýmžto zbořením dvě podlahy až
na dvůr Doroty Br. se zlomily a obořily a tím na domu
jejím nemalou škodu učinili, že On Lazar takovou zeď
ostatek seberouce, až pod klenutí domu svého ji zase na:
horu svým nákladem vystavěti dáti a žlab, poněvadž jak
s jeho krovu tak i Dorotiného do něho voda spadá a ten
puvodem zboření takové zdi zkázu vzal, zase y to místo
položiti má. Stalo se v pondělí po sv, Vítu.
17. 1613, 15. března. Tamtéž f. 342, (Kšaft Doroty
Branické,) My purkmistr a rada St. M. Pl'. známo činíme
- že kšaft Doroty Branické - 28, Januarii 1610 publikovaný - toto v sobě drží: Ve jméno - . Já Dorota Branická, pozůstalá vdova po dobré paměti p, Duchkovi Branickým - dum můj dávám Jakubovi Hyršlovi vnuku
a Marjaně m. jo -- Datum - v středu den sv, Martina 1609,
_ Tomu na svědomí Kterýžto kšaft - . Stalo se
v radě v pátek po neděli Oculi 1613,
* 162ó, 2 září. Rukop, Č, 478 f- 27, Mezi Marjanou Ottovou a Lazarem Paumistrem.) Dictum: Poněvadž
to se očitě spatřilo, že zeď společná jejich jest a před
mnoho lety díry, kde v ní trámy vloženy byly, posavad
se spatřují, protož se z práva vynachází, že on Lazar jest
povinen tu střechu dáti opraviti.
.. Hl43. Rukop, č. 2115 1- 1U, P. purkmislr
a páni koupili k obci dům spálený od Jana Otta
sedláre, (Zápis není dokoncen,)
* 1643, 27, března, Tamtéž, Bohuslav Záhořanský
, Vorlíka k, d, spálený a dokonce zruinirovaný vedle
domu Lazara Paumistra zámečníka a fary starý sv. Jiljí
od obce St. M, Pr. za 168 k, gr. pro s tímto při tom
dalším jemu p, Bohuslavovi od pánův daným opatI'ením,
že na týž dum spálený žádné další městské berně a to
pro platné služby obci této od něho p, Bohuslava prokázané více a dále ukládané bejti nemají, nýbrž za jeden
toliko dum spáleniště toto k jeho p. Bohuslava domu při
pojené jmín a držán býti má.

Na prostranství za sv. Jiljím.
Mezi čísi. pop. 352 lil 236.
(F a r a s v, Jil jL)
1. 1482, 22. června. Ru7wp, č. 21191- K 5. Ve
jméno božie amen, Já Mikuláš Dúpovec, úředník desk
zemských a měštěnín St. M. Pr., vyznávám oe. že ačkoli
z dopuštěnie božieho nemocen jsem DC. Najprve a přede
všemi věcmi činím a ustanovuji poclivú paní Annu Koštáilm, měštku St. M, PL, sestru mú, pravú a mocnú i najvyšší poručnicí domuov mých nížepsaných a podle toho
také i s tiem všeho statku mého. Potom pak právo
mé, kteréž všecko k domu Ctiborovskému proti sv, Jiljí
kostelu ležiciemu mám, jakož listové královští na týž duom
vydaní široce to svědčíe, dal sem mocně ctihodnému
knězi Václavovi, opatu kláštera sv. Karla, s jeho konventem,
tak aby oni domu téhaL, jakož najlépe moci budú, po-
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žívali tak dlúho a dotud, donižby probošt k již psanému
kostelu uveden nebyl řádně; A když by tak byl uveden,
tehdy vuo!e má jest, aby duom ten témuž probošt,w; beze
všech úplatkuov postoupen byl i také listové královští
Daboře dotčení vydáni byli beze všech nesnázÍ. A opat
s konventem počtu z toho žádnému činiti aby nebyli povinoi, Duom také muoj druhý za sv. Linhartem v němž
bydlím, k témuz klášteru sv. Karla mocně odk~zuji, aby
prodadúce jej platu, což muož býti kúpeno bylo aneb
peněZit;' na dielo kláštera obráceny byly, jakž sě knězi
opatovi bude zdáti. A podle toho knihy mé všecky, pás
střiebrnJ' pozlatitý, z něhož kalich buď udělán, a střiebu.
XHII1/2 lotu a kl-ištal, kterýž u J eška zlatníka mám, aby
sestra má nahoře psaná pektorál slušný z toho zpósobila
a k tomu ornát za X k. gr. kúpi!a barvy, kteráž by se
knězi opatovi zdála, k omirálu a k albě, kteréž prve mají,
a to aby při častopsaném klášteře zuostalo všecko, Jakož sem kúpil zahradu od kapitoly Pražské do dvú životu, mého a Matěje, syna poručnice častopsané, za XIII
k. gr., to aby kapitole též bylo splněno z mého statku
a týž Matěj túž zahradu držal a jie požieval až do své
smrti. Ale po smrti jeho táž zahrada na túž kapitolu zase
pfipadla beze všeho úplatku. Item sklep muoj, kterýž mám
v kocích, sestře mé ca"topsané otkazuji. Item mám
od mistra Václava Paly kalich střiebrný pozlatit;' a něco
při tom, nepamatuji ani v čem, než v registrách mých to
sě najde, "'-cl, sabbato ante Joh, B. a, LXXXII.
:J. 1484, 8. března. Rukop. č. 2106 f. 136, Postquam domus Ctiborovský dicta inter datem plebani s.
Egidii et Mauricii acuficis utrinque siluata post discessum
ab urho canonicorum de Car10via vacua et deserta est
relicta, animadvertentes dd. seniore" communitatis et toto.
communitas Mai. Ci\'. Pr., quod domus predicta ad ecc1esiam S. Egidii ab antiquo pertinebat, ad instantem peticionem parochianorum ecclesie prefate domum eandem
eidem ecclesie predicta communitas dedit, donavit et
appropriavit. AcL fer. II. carnisprivii.

Proti kostelu sv. Jiljí.
Číslo pop. 236,

1. 1440, 1. prosince. Rukop. č. 90 f. 6Cl, Iohannes Semečka emit d sitam inlcr domos Petrzikonis Kúth
el Stiborii a tabulis pro se et post mortem ipsius nabili
d. Otta de Bozkowicz [má státi de Bergow] erga Wenceslaum de Chrustenicz eum consensu Anne, relícte Drslai
de Malovar, patrueli, sue, pro XXX S. gr. Act. fer. V.
post Andree ap.
2. 1479, 4, února, Rukop. Č, 2106 f. 29, Serenissimus princeps et dominu. d. Wladislaus, rex Boem.,
motus innata benignitate ad nobilem dominam d. Margaretham de Týnec, dictam Zlenická, eidem d. Margarethe
auctorilate regia Boemie omni sine errore, sed sano desuper habito consilio suorum nobilium domum olim decani
s. Egidii penes domum Stíborii sitam per generosum dominulll d, Czenkonem de Klinsstejn, procuratorem memorati d, regis, relatorem horum ad Maí. Civ, Pro consilium,
dedit et donavit graciose. Que domus post mortem olím
d, lohannis de Bergolow (sic) in memoratum d. regem
iure fuerat decoluta - , Sed sepedicta domina Margaretha bernam de XXX s, gr, ab antiquo et omnia onen
civitatis de predicta domo solvere el subire eum sui!
successoribus debebít. Act. fer. V. post PuriE.
90'"
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Rt/kop. č. 2119 f. T 6.
(Kšaft Markéty Zlenické z Týnce.) Ve jméno božie amen.
Já Margreta Zlenická z Týnce vyznávám tiemto listem :lC,
že ačkoli z dopuštenie božieho nemocna jsem oe toto mé
poslednie poručenstvie :lC takže duom muoj v St. M. Pro
blíž kostela sv. Jiljie ležící, v němž bydlím, a k tomu
také všeckeren jiný statek muoj, na čemž by koli záležel,
kterýž v témž domu jest, dala jsem dobrovolně a tiemto
kšaftem mým se vším a plným právem po smrti mé mocně
a dědicky odkazuji a otdávám panně Dorotě, sluzebnici
mé věrné - . Jenž jest dán léta - čtyřistého sedmdesátého devátého ten čtvrtek po Všech Sv.
4. 1484, 8. dubna. Rukop. č. 2106 f. 136. Generosa d. Margaretba de Týnec dieta Zlenická stan s persOI<alíter in consilio - domum suam ex opposito ecclesie
s: Egidii inter domos Ctiborii et Viti porybný utrinque
sltuatam dedit parrochianis s. Egidii. - Act. [er. V. post
Ambrosii.
Spojeno s farou.

3.

1479, 4. listopadu.

o ulicích

Nožířské (Karlově),

Karlově)

Zlatnické (též nyní
a k sv. Jiljí (Husova třída).

*1. 1360, 10. února. RullOp. č. 986 f. 192. Nos
Nicolaus Reinbote iudex, lohannes Leuthemericzer, Ulricus
Czotter, Wolflinus Galm, Iohannes Rost MatÍ1ias Ress
Seydl Ottonis, Waltherus Gabler, lohEnu's Permossii
Martinus VVawrziconis. Iesco Pibraner et Frana Sevdlini
de Pieska consules, . Nicolaus Znoymer, Bohusla;s de
MiIiczin, Conradus institor dc NÓrnberch, Ula Zilberczeiger
et roslinus Rotonis scabini, iurati M. C. Pr. cives, notum
facimus tenore presenoium univerús, nos ab antiquis iuratis, pr.edecessoribus nostris, hoc pro vero indagasse, quod
cum ohm Pesco Kowarz ex una el \Venceslaus cum baculo
Leupoldus et Nicolaus dictus Reuhel cultellatores ex part~
altera pro luce, que de eiusdem Pesconis curia ad eorundem cultellatorum domos transit, ad invicem litigassent,
tunc placuit ambabus predictis pártibus huiusmodi litem
discretorum virorum Georii aurifabri dieti Krich et Nicolai dicti Hozweschel, civium Pragensium, arbitrio seu
decisioni de a!to et basso committere, quod et fecerunt.
Quiquidem arbitri, proul eciam ab ipsorum ore audivimu"
eandem litem ipsis sic commissam deciderunt seu complanarunt in hunc modum, quod fenestre predictorum
cultellatorum ad dicti Pesconis Kowarz curiam tendentes,
sicut nunc extant situate, ita ex nunc semper in eadem
longitudine ct qualitate permanere debent et earundem
feuestrarum lucem prefatus Pesco Kowarz, heredes et
successores sui, non debent obstruere aut aliqualiter obumbrare. Predicti quoque cultellatores, heredes et successores eorum, de predictis ipsorum domibu8 ad curiam
predicti Pessconis Kowarz non debent aIiquam imundam
aquam fundere sub pena, quam domini consules Pragenses,
qui nune sunt et [uerin!. dicabunt super eo. Porte vero,
sive hostia fenestrarum de dictorum cultellatorum domibus
ad curiam dicti Pesconis aut sui sucessoris tendencium
ab inlra et non ab extra ipsas domos debent appendi.
Deinde fumus de dictis domibus proveniens per directum,
et non indirectum, supra dirigi et dud debet. Prioribus
eciam litteris super murorum locaeione inter predictos
Pesconem Kowarz et V\Tenceslaum Leupoldum et Nicolaum
cultellatores confectis semper permanentibus in sue robore
firmitatis. Ut autem omnia et singula premissa firmum
robur perpetue obtineant, presentem litteram de verbo
;Id verbum in libro iudicii nostre Civ. Prag. predicte
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fecimus annotari. Horum, quibus sigiIlum secretum nostrum seu civitatis nostre Pragensis predicte appensum
est, testímonio litterarum. Datum anno d. MCCCLXO in
díe s. Scolastice Virg.
*2. 1406. - Rukop. č. 2099 f. 25. Consilium
antiquum recognovit ex parte platee cultellatorum, quod
Michael venit eum vicinis ct peciit, ut reformaretur platea
ibi dominis apparuit ulile et promisernnt ipsam laborare;
s!Cut nunc est. Demum quando Ottlinus aurifaber cum
vicinis conquerebatur, quod talis labor ipsis esset damnosus, ibi se Michael submisit dicens, si post modum
damnum inferret labor suus vicinis, quod propria cum
pecunia veIlet reformare et damnum avertere.
1. 1498. Rllkop. Č. 1128 I f. 29. Když stargí
a jiní všichni mistři řemesla nožieřského vstúpivše do plné
rady oznámili stl, když které potřeby do řemesla, buď
to železo, ocel, pušpan aneb jiné veci k jich řemeslu
potřebné kupují, že se těmi diele v řemesle. I přiházie
se, že některý mistr vdl uže se i z města ujde, v tom pak
někteří jiní lidé přípověď k stalku toho ušlého učiniece
ten statek v svých dluziech osáhntl. A skrze takové věci
řemeslo jich škody nemalé béře. I prosili Stl pánuov, aby
je v tom ráčili opatřiti. Pan purgmistr se pány - k tomu
sú své povolenie dali, kdyžby kolivěk některý mistr nebo
tovaryš jich řemesla vdl uže se i ušel by pryc, aby přede
všemi přípovědníky i věřitely z jich ze všech statku ov,
to, coz by bylo do jich cechu dluhu spravedlivého, zaplaceno bylo najprve beze všie nesnáze. Act. fer. V. ante
Margarethe.
2. 1501, 12. dubna. Hdj/lOva kronika list 459.
V pondělí Veli1wlloční sladovníci staroměstští přišedše
z Slovan vskočili do Nožířské ulice a některé z nožířii
škodně urazili. Potom byli z města vypovědíni.
3. 1504. Rukop. č. 1128 i f. 51. V té při,
kdež někteří tovaryšuov řemesla sladovnického ranění vinili Stl jménem jednoho zabitého Farářovým sladovníkem
a jménem svým Nosála, Bielka, Špalka a Pazderu, nOlieře,
praviece, kterak by onoho zabili a je ranili svévolně beze
všeho jich proviněnie nočně na ledu. Proti tomu oni nožieři pravili, znajíce se, ze Stl ten skutek učinili, ale
mluviece dále, že stl se svému násilí a moci brániece to
učiniti musi1i~ a že sú oni sladovníci na ně počátek uči
nili a jim se, když Stl výskali, se portlhali. A na to vedli
stl některá svědomie.
Tu p. purgmistr se pány vyslyševše žalobu - takto
- nalézají: Poněvadz ti z O btlstrantl pacholci záštie žádného sú s sebú neměli, z toho jest rozuměti, že jStl jedni
na druhé naschvál nešli; než tu teprův ssedše se že sú
o něco zašli a někteří na druhé musili počátek učiniti.
Ale poněvadz nožieři praviece, že by sladovníci na ně
počátek učinili, dostatečně podle práva toho neprovozují,
a oni sladovníci nikterakž tomu neodvozují, i pro takové
nedostatky a z těch příčin, aby oni nožieři předkem ta
to spravili na Hí;::i, že sú neučinili nikterakž na ně počátku. A spravíe-li oboji, již podle práva nicímž sobě
v té věci povinni nebudú, než tiem toliko, aby sobě toho
nezpomínali a jedni druhých tiem aby nedotýkali, ale aby
k sobě dobrú vuoli jměli, chtie-li v městě býti. Pakli by
kteříkoli správy učiniti nechtěli, tehdy páni k te.kovým
chtie se jako k vinným zachovati. A také jestli ze by
kteří po učinění správy druhých čímkoli takovým dotýkali
a pokoj přerušovali a v tom byli usvědčeni, páni k takovým beze všie milosti chtíe se zachovati jako k všeteč
ným rušiteIóm pokoje a k lidem nepravým. Než že Stl
oboji ti tovaryšie panské přesttlpilí přikázánie, takže sú
~e nočně túlali a dlúho seděli, kdež skrze to vražda
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i tlrazové staly Stl se, i z té příčiny páni je v svú kázeň
bertl a k nim se chtie zachovati podle takového jich
proviněnie a podle zdánie svého. Že pak mezi tovaryši
týchž řemesl, totiž sladovnického a nožieřského, naj viece
a najčastějie puotky neslušné bývají i aby toho mohlo
viece již nebývati a takové nesnáze přestati, o týchž tovaryších vandrovních takto o tom páni rozkazují: Aby
oni sladovničtí ani nožieřští tovaryšie tovaryšuov jiných
řemesl žádných k sobě nepřipojovali pro nic proti druhým a s žádným aby se nepuntovali; sami také v žádných
rotách a v počtu velikém bez potřeby a příčiny hodné
aby nechodili. Než byla-Ii by toho potřeba kterýmžkoli
v počtu dráhném aneb všem jíti spolu, to budú moci dobře
učiniti snestlce to jedni každí na své staršie, beze všie
však braně, a povoleli jim jich starší. Pakli by se kteří
koli s jinými řemesly proti druhým puntovali aneb v rotách bez povolenie svých starších a bez potřeby chodili,
a také kdyby pak i s povolením starších v mnohém poctu
s braní choditi postížení byli aneb že by kteří na druhé
řečí ňákú co podrývali a v tom by byli usvědčeni, takoví
z města aby beze všech prostředltuov vypovědieni byli
a věčně v městě aby nebývali jako ti, Heříž jednotě by
překážeti chtěli, kterúž město státi a trvati má. Pakli by
kteHkoli skutek skutečný, buď zraněním neb mordem,
na druhé učinili a v tom polapeni byli, ti beze všie milosti a beze všech prostředkuov a súduov aby hned na
svém zdraví trestáni byli.
Také pak že páni mistři těch Ťemesl, když jaká pří
hoda trefí se mezi tovaryši jich, že podle nich stávají
a je fedrují i jich pře vedú před súdy a zastávají, a tak
jich tovaryšie takový fedruňlt majíce i snáze a lehcejie
ledačehoz se doptlštějí, ježto by mnohokrát nčiniti nesměli, když by v mistřiech svých posilku a naděje nejměli. I aby toho všeho potomně nebylo a k tomu také
aby kyselost, kteráž skrze to mezi stlsedy se přiházie,
nebývala, o tom takto jest narovnáno: Jestli že se kdy
co kterému tovaryši anebo viece jich od někoho přihodí
aneb oni se něceho proti jiným dopustie a sami se v ledacos uvalé, v takové věci že jich n1istři ani zastávati ani
litovati nemají. Než nechť každý svú věc vyjednává. Pakli
by se toho kteří sousedé dopustili, že by takové fedrovati aneb zastávati chtěli, tehdy páni takové mají trestati
podle zdánie svého jako ty, kteřa by svévolným a neposlušným folkovali. Než jestli že by kdy kterého mistra
tovaryši se co přihodilo, kdyby po jeho posle, službě a
potřebě šel nebo jel, v tom jeho optlštěti nemá. Act. fer.
Ull. post Letare.
4. 1513. Tamtéž il. f. 2ľZ. V té při mezi tovaryši sladovnickými z jedné a řeznickými a nozířskými
tovaryši strany druhé, kdez sou je vinili sladovničtí tovaryši, že z řeznického řemesla tovaryšuov nesnáz, různice,
bitva, naposledy i mord jest vznikl, a toho počátek a
puovod že jest byl Jíra na Malé Straně, za nimi chodě
a jim, sladovnickým tovaryšóm, ku půtce příčinu dávaje.
A potom sebrav se s jinými skutkem putku vyplnil a Adamova sladovníka bil s Tuomuo, Jiříka puškare synem, a
SturIíkem, sebrav se s jinými. A na to pokázali svědomí.
Proti tomu strana odporná mluvila: Jestli že se co na
koho shledá, ježto jest v tomto skutku "inen, aby páni
ráčili viného trestati, aby takový jiným dobrým všem vespolek takové nevole a nesnázi necinili. Kdež i on Jíra
od sebe pravil, že ne z něho ten pocátek přišel, alé že
pokojně [s] sladovníkem mluviti chtěl, s svým krajem,
a on pocátek naň nčinil, kterémuž jest odepříti musil.
A Sturlík že jest bez viny usazen byl, nevěda od koho.
A Tomáš že v té věci nic povinen není, že jest je roz-
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vazovaI. V tom též se na svědomí táhnúce a pravíce, že
o tom mordu, kterýž se potom stal, nic nevědí aniž sou
při tom byli.
Tu p. pnrgmistr a páni vypovídají: Poněvadž to
se jest skutečně shledalo z řeči Jíry, řeznického pacholka,
a z svědomí, že tou vší věcí hnul a jí i počátek se dál
na Malé Straně, a skrze ten počátek po sobě jiných potáhl, kteříž spolu s ním skutkem na sladovníky jest sáhl(!),
jakož to jest svědomím provedeno, skrze kterýž takový
zlý počátek potom ten mord se stal, že človek bezviný
jest zamordován, protož páni jeho Jiříka bertl v svú kázeň.
A Tuma truhlář že podle něho Jíry v touž neřádnou věc
se dal a toho sladovníka bil, jako i on, ježto jemu to
nenáleželo, aby to činil, a Šturlík že jest vajboj ucinil
v tOU1tO městě. I poněvadž jsou společllě takoVll neřádnú
věc puosobili, skrze kterúž zlá jest věc vznikla, pro takovú jich svúvolno,t páni je také v SVtl kázeň bení a trestati je budú. Než což se dotýče toho Moku, který2 sc
jest z tohoto počátku stal, že ten mistr pivovárský jest
zamordován a Kroupa zsekán. poněvadž tak zřetedlně ten
skutek se na tento čas podlé práva vyhledati nemuož, p.
purgmistr a páni po té řeči bez prodlení ptáti se chtí.
A tito, kteří na rukojmích sú, do té pře skonání, tak
a pod těmi závazky aby stáli. A ta věc když k místu postavena bude, nevinní své neviny uživtl. A na kohož se
shledá, že jest v takovém útoku na tom zabitém skutek
vyplňoval nebo nad Kroupou, páni jako k těmto též
i k oněm podlé práva se zachovati chtí. Stalo se 1.
MVCXIII v outerý u vig. sv. Bartoloměje.
5. 1523. - Rukop. Č. 1047 f. B 3. (Svědomí mezi
Mikulášem Fryckovic a Matějem Sedlákem z jedné a Václavem, tovaryšem zámečnickým z strany druhé.) Matěj
Maxa, brannaj z domu Saského vyznal: Některaj večír
šel sem zavierat brány i uhlédám, an běží z mostu ten
zámečník, maje rozštípenú tvář a křiče na tovaryše svého.
I přišel k němu jakýs jeho tovaryš, chtíce zase na most.
jíti, že tam byl biret nechal. A já byl ji!: brány jednú
stranu zavřel i chtěl sem i druhtl zavříti a tof on lIIikuláš
Sup a Sedlák běží z mostu a také ji); byl raněnej, křiče
lla mně: Počkej, zráda, nezavíraj. A když ke mně při
běhl sám třetí, chtěl mnč bíti tesákem, laje mi, ze sem
je pustil a ukazoval mi na ucho: Hle, co mi se stalo.
A já jen řekl: 2\1ilí tovařiši, což sem já tiem vinen? A Oll
il'!ikuláš vzdy chtěl s tiem tesákem na mně a já potom
dobyl sem také šavlice chtě se hájiti. A v tom tovaryš
jeho trhl jím a řekl jemu: Co děláš, chceš ho híti, však
jest brannaj a panský služebník. A Matouš hospodář to
uslyšav i ozval se: Co děláte? A kdos z druhé strany
brány k Malé Straně cos jim také k tomu řekl. A oni
tam prchali ode mne na 1I1alú Stranu i tamž se prali.
6. 1570. - Rulwl" č. 1050 f. 31. (Svědomí mezi
Lorencem \Jífeispergere't1';') k ruce Valentina, ,čeledína
jeho, a Václavem, Jana Strossa'ř.) uzdaře synem.) Sebestian
Sobek, štoferník llzdař,ký, svědčil: Nenadál sem se, aby
měla zlá vuole býti, i měl Michal uzdař veselí v Přemy
siově domu. Když sme měli jíti z domu, já rozsvítím
loučku, i dí VácIav', Strosii syn: Valento, připíjimť. Va·
lenta řekl: Dobře, rád ji mám. Potom řekl VácIav: Valento, poď s námi, vyprovodíme devecky. Již byly ctyry
hodiny na noc. Valenta řekl: Nepiijdu, nebudu se toulati
po noci. Václav řekl: Radilf bych. I še; Václav k kuchyním s Soběslavským spolu a já s Valentou tudy mimo

*) Viz díl 1. str. 779 č. ll.
..,*) Viz díl 1. str. 777 C. 17.
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11. Boží a mimo ráj [dům č. p. 144] domů. Když bylo
v kuchyních, Valenta jde napřed domů, já ostal sem
s močem. V tom Valenta vzkřikl : Václave, co děláš, pa·
matuj se, co děláš? Pral kordem na Valentu. až se vosvěcovalo. V tom se ozvala paní Lorencová. fekla Václa·
vovi: Vožralli si se, vyspi se. On jí řekl na to: Vyjebená
osobo talovitá, co si mi na mi vožralství přidala. Otec
mu řekl, mlč, já, prej, tu stál a on na mne šelma udeřil:
Tak řekl. Vzal otec Václava domu II Valentovi taky odevřeli.

Jeronym, zvoník od M. B. na louii: Když sem byl
kteriž byl u paní Přemyslovi, já sem nic
jin)'ho neslyšel nežli to: předně připil Václav Yalentovi:
Valento, připijímf. Valenta odpověděl: Dobře, mám ji rád
od tebe. Tehdy Václav, Jana Pštrosa, zase Valentovi: Poď
Yalento, pomoz nám této panny doprovoditi. Valentá řekl,
že nepůjde. S tím já šel dolů se schodů a Václav za
mnou. Potom když jsme vyšli ven z domu přes strouhu,
Vádav Pštrosu řekl: Radilf bych, anebo po tázal si se.
Nic víc nevím. Vít Písař kožišník: Byl sem pozván
na veselí k Michalovi uzdaři do domu paní· Anny Přemy
slov)'. Seděli jsme za stol~m; když sme jedli, tehdy přišel
k stolu \'áclav, syn Jana Strosa uzdaře, podnapil)'. Připíjel
p. Laurenovi jednou i druhi, aby mu splnil plnou konev.
On to prosil, že nemůže splniti, než co mu se líbí) že
splní. Já ho chtěl okřiknouti, aby toho připíjení nechal.
Když nám vzal perny s stolu, tajž Václav, tehdy p. Laurín
mnou trhl, abych mlčel, že tu on příčiny hledá k nevoli.
1 nechali sme toho tak.
Jiřík, Pavla rukavičníka syn: Tu středu po sv. Petru
v vUl;ovách když jsme byli u Michala ženicha uzdaře, já
a Jiřík Soběslavsk)" Václav Štros, když smc šli provázeti
paní Martu s dcerami k druh)' hodině na noc do cejpku
a odtud sme šli k ženichovi ve tři hodiny, tu sme seděli
a pili. Šli sme ve čtyři hodiny domu a 'když sme měli
jíti domů, Václav Štros připil jest Valentovi a potom:
Valento, poď s námi. Valenta pověděl, zuostanu tu, ne·
půjdu. A Václav Štros řekl, když šel s schodů, radili bych,
aby nechodil. A v tom sme šlí \'šickni tři domu s světlem.
- Michal Lebock)' uzdař: Když bylo při m)'m veselí,
přišel tam Vúclav Pštros vopilý a tu se nenáležitě choval.
Když bylo po všem,lIjá jim děkoval i rozešli se. - Pavel
Stříbrsk)' uzdař Jsúce na veselí přísedící při stole p.
Lorenc, Václav Štros přistoupiv k stolu a piva konev
majíc připíjel jest Lorencovi plnou a potom po dobré
chvíli tolikéž vzav konvici opět připíjel plnou. Lorenc mu
řekl: Nemohu tak mnoho píti, než dobr)' truňk mám rád;
tolikiž ty pi, cof se líbí. Potom když sme se rozcházeli,
p. Lorenc šel skrze můj duom do domu sv)'ho.
při sňatku,

Dorota, Lidmily Karkošový dcera: Když bylo ve tři
hodiny, přišel Václa\" Pštrosovic a byl vožralý. - Já seděla na židli a on přišel ke mně, vzal mne k tanci. Valenta tancoval napřed. Když bylo v tanci, řekl Václav:
Bodejž tě hrom zabil, abych za tebou tancoval, já bych
tě - ! Valenta hned toho tunce nechal, hned potom seděl.
Strojil se mne Valenta vyprovázeli domů a když Pštrosovic
syn měl mne provázeti, Valenta se k tom~ neměl. Již
sem se byla vodíla a strojila sem se domů, Strosovic syn
řekl mi: Kdyz vás budu vyprovázeti, že se dobře nestane.
Já sem proti tomu )'ekla: Má-li se co zl)'ho státi, vos(aňte
tu, já sama dobee půjdu domů. V tom .sem šla předse se
schodů, žádn)' za mnou nešel, ani Valenta. Abraham
. Bomkart, varhaník z špitálu od mostu: Když sem já nechtěl Václavovi hráti k tanci, chtěl pachole naše, jako se
mnú byl, z vokna vyhoditi.
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Matěj Uhlík kuchař: Bylo tak: Přišel sem v jedenácte
hodin německ)'ch domů od p. Albrechta Malovce; nebylo
žádného tu okolo kuchyně, když sem šel domů, kromě
jeden pacholek ležel u kuchyně, vstával. Já měl, že se
chce loupati do kuchyně, zeptal sem se ho, co tu dělá.
Odpověděl: Obracím se na druhou stranu, že tu chce
spáti. V tom sem šel, dal sem mu dobni noc, on mi poděkoval. Vejdu da domu, rozhostil sem se. Chtěl sem
odpočívati po práci svi, ji~ sem i lehl, v tom se stala
mumrejška nějaká. Nevěděl sem, co se to stalo, až sem
uslyšel, že kordy cinkají. Řekl ,em sv)' manželce: Jistě
se sekají. Chtěl sem svíčku vystrčiti, a ona nedala. Já
sem toho tak nechal. Hnali se do ulice, jeden křičel, co
děláš? Nemohl sem jména slyšeti. V tom potom sem šel
ven, když bylo po sekání, stál sem na práhu. Pštrosový
syn přišel ke mně, prosil, abych mu půjčil svíčky, že
nemůže klobouku najíti. Hledal ho, našel jej přede dveřmi
p. Lorencc. Otec jeho pobízel ho domů. On pravil, že
půjde k barvíi·i. Já pravil, aby otce poslechl, nechodil po
noci, že k němu přijde domů. On pravil, by měl lepší
kord, že by ho tu na místě nechal, že mu se kord sehnul.
V tom paní Lorencová se ozvala, kdyby doma bývali, že
by se toho nestalo. On řekl: ~11č ty vosobo bulatá.
Petr Klich švec: Václav Strosů sekal na Valentina,
tovaryše p. Lorence; Valenta před ním ucházel a tak oba
dva na se sekali. Valenta prosil Váciava a napomínal ho,
aby se parnaLoval. Já seznav je, skočil selll z postele,
vzkřik 1 sem na ně, aby pamatovali na řád a na právo,
a Václav dával Valentinovi šelmy, že jest na něho stál.
Potom vehnali se před můj duom, tu jest Václav ufal
Valentu, oba dva se uhli před m)'m domem. Potsm kři
čela sestra Václavova na něho, aby se pamatoval. Sel zase
zpátkem domů, poznal, že jest raněn)', vrátil se zase
zpátkem k domu m)'mu, tu jest teprve tuze pral na Valentu; musel míti kord vohnuti, hyl by ho probodl; až
Valenta vzkřikl a prosil pro P. B., aby p. L~renc retoval.
Potom šel zase k domu Václav, vzal svíčku, hledal vokolo
m)'ho domu, aby poznal, jestli taky raněn: Když krev
uhlídal, řekl: Však jest šelma taky ufat. Když prosil Valenta pro P. B., tu teprva matka a otec jeho rozundali
je. Když Václav přišel k domu mateře a otce, tu jest se
sám přiznal, že jest stál u sloupu, a pravil Valenta, jda
mimo něho, že jest ,1aĎ. udeřil. Potom paní Anna Lorencová vyšla na mazhauz, řekla Václavovi, kdyby šel domu,
toho by nebylo. Václav jí řekl: Mlč ty voso ba a polib
mne - i s ním.
Dorota, podruhfně od Votruby kováře: Praví, že by
Valentin měl utíti Strosku v nohu, ale nebyl jest tu již
Valentin, než Synáček ji to udělal, ueb pral dláždění.
Pravil: Pane tatíku, bych měl kord dobr)', jak sem prvy
měl, slal bych mu co psu hlavu. A sám vždy velel: Jdi
dom1'1. A on: Nechci, nepůjdu, nerozkazuj mi. A sam)'
paní Anně Lorencov)', když řekla, jděte domů, netlukouc
se a nesekajíc tu: Zvyjebená kurvo tálovitá. Otec mu
řekl, mlč a on, proč' já tak dobri jako ona a snad lepší.
Pravil: Pane tatíku, stál sem tu u sklepu II bych byl ho
podskočil, byl bych ho propíchl. A tlustou Anku Poslovou
vzali za svědka; ona doma nebyla ani tu mezi nimi. Dá·
'lají ji prebendu, nedělá nikda nic.
Anna, Martina Vovsa dcera: Když sem sešla před
duOtn, přišla ke mně Důra, podruhyně Votrubova, a Václav
Pštrosů šel tudy, řekl jí tak: Těpakyně, co ty mne po·
mlouváš fl mluvíš o mně, ze bych já měl sv)' věci v tomto
slavným mestě provozovati a svou paní matku že bych
já měl utíti, jeZto toho za prav)' neuciníš. A ona mu poveděla, že v hrdlo [lže], těpáku, sám zvytěpenej, cert-li
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tebe ví, zvytepen)'v ~se; Nedávejž mi psů, řekl jí Václav,
sama kurvo vypovedena, Ona mu řekla: V hrdlo lžeš,
jako zvytěpen)' šelma a zrádce, abych byla vypověděna.
On jí rekl: Nedávejz mi zrádců, bych! sobě nevážil, dal!
bych pohlavek. Oua proti němu vosu kovala ruce mluvíc
mu tak: Jsi-li syn dobr)' mateře, uhoď zvytěpell)' z kurvy
synu. On pověděl tak; Co bych se s kurvou starou bil.
Ona p'2věděla: Pokus se o to, pokus, šelmo, zrádce duplovani. Cím dále víc za ním křičela až přes ulici a vždy
za ním šla, mluvíc, ze hanba mluviti. Já bojéci se, abych
svědomí nevydávala, zamkla sem se v domu.
Jiřík Soběslavski, tovaryš ~zdařsk)': Byli sme u Michala uzdaře na veselí. Václav Stros mezi nás přišel i pověděl, rádi-li ho vidíme ci neradi. lVly sme pověděli, že
rádi, jakožto tovaryše svého, zvali sme ho, aby šel do
světnice. A on jest šel s námi do světnice a tu až bylo
po jídle i provázel s námi panny i paní až na Nov)' Měsjo,
s Jiříkem rukavičníkem a se mnou, Tu sme stáli v Ze·
lezni ulici až do hodinf na noc, že dišt pršel; když
přestal, šli sme až do Cípku s těmi paními a pannami,
vostali sme u nich až do tří hodin na noc. A potom sme
šli, daly nám pochodní, po třech hodinách k ženichovi;
ženich dal nám koláče, pověděl, že sme veceři zmeškali.
Seděli sme u ženicha až do čtyř hodin, dali sme mu
dobrou noc a šli sme od něho ve čtyři hodiny do kuchyní, tu sme sobě dali dobrú noc.
Anna, Jiříka, posla z kuchyní, manželka: Sběhlo se,
když bylo k pát)' hodině na noc. Ta bitva se stala pod
mim voknem, kde já líhám. Uslyševši ten Hik, vstala
sem od manžela m)'ho z lože, zavolala sem, co se to děje,
kdo se to tepe. Pamatujte na P. vB., aby jeden druhého
nezabil. I poznala sem Václava Strosa, když se ohlásil,
~dyž mluvil Valentovi, což tak platí, nemůž jináč biti.
Sehno, což mi tak děláš? Valenta jest slova nepromluvil,
jeho sem neslyšela. Potom jest soused, naprotější kožišník,
se vozval, kdo se to tepou. Uslyšav, že jest od Lorence,
zavřel hned vokno, neposlouchal víc. Potom sestra Václavova vyběhla čistova nítí [nahá], vyhlídla z vokna, paní,
pak vyběhla mezi ně v patochu, čistova níti. V tom jest
křikla mezi nimi: Bědaž mně, nebožišce hříšn)', již! sem
sobě právě uhonila. V tom jest tovaryš puštěn kVavřin
cavům do domu.
Anna, kuchařka u Jana Pštrosa: Již sme leželi a spali,
nevím, kolik hodin bylo, a p. Václav zazvonil. Já z pra. v)'ho spaní uslyšela, pak než sem sběhla dolů, uslyšela
sem braň, že se sekají. Křičela sem na pána a odevřela
sem vokno, neviděla sem dva; jedny, že se sekají Valenta
a Václav, an se zenou do uličky. Pak sestra jeho vyběhla
čistova nítí, jak ji matka porodila, běhala po mazhauze,
křičela: Pane tatíku, vstaňte pro milosrdenství boží, Vaňka
sekají. Paní matka vyběhla v košili, bosa, šla mezi ně:
Což děláte pro milosrdenství bozí. I tu hned k uraz u
přišla mezi nimi. Pán pak sešel v košili mezi ně, bos)';
a jakž pana uslyšeli, tak hned Valentu pustili do domu
a zavřeli po něm duom. Já sem chodila sem i tam po
mazhauze; z leknutí nevěděla sem, co dělám. A paní jde
nahoru, křičí ouyé, běda mně, což mám dělati. A kde
šlapá, tu hned krvavi šlápeje. Vejde na mazhauz i zavře
se. Václav šel nahoru, já ho nepoznala pro krev; šla
z něho krev, co z nějakého hovada. Jakž vejde na mazhauz pod vokno, tak se zvře (?). Poslali Sobka uzdaře
pro barvíře, on dlouho nepřišel, já musela sama jíti jen
v košili a v rukávcích bosa, jen sem se v kožíšek vodíia.
Přišla sem před barvíře, on stál před domem. Dím. mu:
Což tak dlouho děláš. On řekl: Půjdou hned. I vyšli dva
tovaryši II šli se mnou. Když přišli, hned paní strhal (I)
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nohu, co měla podřezáno, a Václav ránu měl v hlavě a
v ruce, věnec na dvý rozfat)' byl. Kdyby toho nebylo na
bozí milosti, aby živ znostal, pln)' klobouk krve byL
7. J 570. -- Rukop. é. 1050 f. 59. (Svědomí mezi
Tomášem Taubmanem impressorem ~ Šimonem Moravcem
ševcem.) Simon Vodní muž, řemesla zlatnického, svědčil:
Co jest se přihodilo dne večerního v neděli, jako včera
tejden, Tomáš impressor bratra svýhg vyprovázel domu
a jdouc domu rozprávěli spolu. Teď Simon švec odevřel
sobě vokno, zrádců a šíbalů jim nadával. Oni se ozvali
k tomu, proč jim on laje, že jsou mu nic neucinili. TehdY
vstav on z vokna sv)'ho vzal kámen v světnici svi, hodil
jest na Tomáše, kdož jest se zpátkem na zeď, když ho
trefil, převrhl. I na tom ještě nebylo dosti, šelmů, zrádcu,
šíbalů jim nadával, že jest lepší nežli oni. K tomu ještě
z volma sv)'ho lámal vápno a cihly, ja!d ještě znáti na
tom voknu, a házel na ně nejednou, než třikráte i čtyři
kráte ještě. K tomu se Slon švec ozval, v ty slova jim
lál, zrádců a šelmů jim nadával, bškal po nich, když jsou
do domu chtěli jíti, i ještě lál a šelmoval jim, že sou na
něm nemohli nic míti. Museli ujíti před se domů a on
předse šelmy a zrádce jim dával, až do domu vešli.
Salomena Cejklová zlatnice: Zazvonil domů Tomášů
bratr Stanislav a šel nahoru. Potom uslyšel, že bratr jeho,
když šel provodi v ho, an s něk)'m rokuj e nahoře před
Zlatich křížovic (c. p. 147-I.), šel tam k němu. Nevím,
co jsou oni tam mluvili . .Nějaki pán se k tomu přitrefil
na koni, taky s nimi tam mluvil. A tak v ty chvíli šel
Moravec, Slon a nevím, kdo třetí mimo mne k svimu
domu od sv. Jiljí z ty ulice. Nevím, co jest pravila žena
Moravcovi; zdá mi se, že mu řekla: Jdete nahoru, jděte.
A Slon šel taky do sv)'ho příbytku a třetí nevím kam
šel. Po mal)' chvíli bratří tito, Tomáš a Stanislav, šii od
rynku k m)'mu domu mimo mečíře [č. p. 143·1.] po druh)'
straně. Když docházeli před Moravce, zavolal na ně: Což
vy tu chodíte lotrovsky a šelmovsky, řekl, škaredě vysvědění potvorníci. Oni se ozvali: Nejsme žádní lotři,
sme všudy tak dobří, jako ly, vymienujíc tvůj ouřad. On
pověděl: V hrdlo lžete, nejste tak dobří. A házel hned
na ně cihlami; několikráte hodil, až Tomáš upadl. Vstal
i hodil kordem ke dveřuom, řekl: Pročež házíš na mne.
On nepřestal, lál, že ste šelmy a lotři. Kdybyšte !Jyli
dobří, byli byšte doma. A když mu řekli, že sme tak
dobří, on řekl; Pockejtež tu dole a udělejte sobě plac.
Steli tak dobří, počkejte. Několikráte řekl: oni několi.
kráte odešli a on vždy po nich volal, že ste šelmy a lotři,
A oni se navracovali, pravíc, ze nejsme, proč nám nedáte pokoje a házíte. On řekl: Já házel a ještě házeti
budu. Stanislav řekl; Neházej; hodíŠ·li, bodejž tě ten
zabil. Osvěčovali sobě Slonem a on jim: B)'vali byšte
doma, vyjedení potvorníci. A žena neb děvečka jakási
lála. A kškali po nich. A ten Moravec vždy lál. Tak
Stanislav všel do domu a Tomáš taky šel k rynku. Ně
jaki mládenec mu se přitrefil; šel s ním po druhé straně,
jako mečíř, a on na ně ještě volal, že lotři jsou a šelmy.
A tento se mu ozval: Nedávejž těch šelmů a lotru, nevíš,
komu dáváš. Všakf sme nic neudělali. Jiz dosti si jich
nám nadal. Než když pravili, že jsou tak dobří, on jim
řekl: Mlčte, však vás znám; ty si knihař Holoubek, mnoho
vrkáš holoubku. Když mne znáš, lépe jest; sem tak dobri,
jako ty. A on: Lepší sem švec nežli ty. A on: Dávám
tomu místo, můžeš lepší botky udělati nežli já.
8. 1587.
Rukop. Č. 1054 f. 152. (Svědomí
mezi Martinem Hronem jablečníkem a Janem Pravcem.)
Martin Žateckej svědčil: Byli u mne Martin Hron s manželkou svou a když jsou byli u mne, já sem je domu do
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provázel, bylo k druhý hodině na noc. Šli jsme mimo
Zlatejch křížovic a on Brodský slál mezi dveřmi sám třetí.
A my jdouce s Martinem dali jsme jim pozdraven! a oni
nám poděkovali. A nepomeškaje Jan Brodský, jinak Pravec, po malý chvilce přijde za námi a když nás dohoní,
švagra mýho, Hrona jablečníka, s manželkou jeho, řekne
Brodský: Co prej ty lotře starej vedeš sobě kurvu do
domu? A on Martin y tom řekne: I co ty, prej, nadáváš
mně, padouše, lotrů a jí kure v, však nemluvíš pravdy.
A tak jdouce vždycky mu nadával a jí až k jeho Martina
domu. A my když jsme přišli k domu a kuchařka nám
odmyká a on Brodský šel před námi, vždycky lál. A já
potom řekl: Mládenče, co ty pak tak vždycky haníš, však
je on dobrý člověk a ona dobrá souseda. Poď sem, alf
na tě pohledím, co si pak za člo\-ěka. A ten drabant,
kterej s ním šel, napomínal ho, ahy nám dal pokoj. A
ten předse vydře se mu li dobude svůj mečík, žene se
ke mně a uhodí mne kordem přes hlavu. A švagr muj
přiskočí a chytí ho s manželkou svou Dorotou a drží ho.
A já nemoh nic viděti, tak mne krev polila. A když mu
pak ten kord vytrhli a drabant přiskočí s halapartnou
svou a on nepomeškaje Brodskej vydře tu halapartnu tomu
drabantu a chce ní píchnouti Martina, švagra mýho, a my
nepomeškajíc strčili sme ho do domu, aby nám dočkal
práva, abychom zvěděli, co je pak za člověka. Vstrčivši
ho do domll, tu on lmedky Brodskej na švagra mýho,
vytne mu dva nebo tři políčky. A v tom švagr posla!
pro právo a prosil, abychom ho nechali, že nám budt
státi kdekoli a každýmu za pravý učinit. A já se ho ptám,
proč mi to udělal, že sem mu neublížil, jak sem živ, nic.
A on v tom, že on se chce se mnou smluviti. A já: Co
pak, kdyby ty mne zabil, s kým by ty se smlouval. On:
Již tomu nevím, co říci. A když mu tak dotázku učinil,
co pak, kdyhy ty ho hyl pak zabil, co by tobě pak zase
učinili, a on řekl: Mlč ty kurvo tuplovaná s tím svejm
lotrem, starejm mužem. A já proti tomu řekl: Tak haníš,
však jest on dobrcj soused a ona dobrá souseda. A on
řek: Když mi tak zprávu dali. A já' řek: Nu dobře, hodí
se tobě ta zpráva. A v tom 2\Tartln cukrářů viděvši z pav~
lače,
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co jest se bylo dálo, řekl: P. Martine, nepouštějte
ho a pošlete pro právo, neb j<e vám šelmovsky udělal.
Vy jste lnu neublížili nic. A v tom přiběhla Mateska
s svým mužem do příbyttu švagra mýho, chtěli ho nám
tu vzíti z domu mocně. Ze nám za něj připovídají, abychom pro právo neposílali. A švagr, že toho neudělá, až
právo přijde. Pak nemohši nikdy rychtáře najíti, přivedli
dva ponocný a ponocní ho do vězení vedli a nejprvé k p.
prymasovi. A p. prymas již ležel; pak kázal, aby ho předce
do vězení vedli. Pak my odtud šli sme k bradíři.
Anna, dcera někdy Valentina Zvary kováře: Když šli domu p. Martin Hron s manželkou svou a s dítětem svejm Jeníčkem a švagrem a on Jan Pravec s nějakejm drabantem
šel mimo ně k Matesovi, nadával paní Káči, Martina Hrona
manželce, kurvy tuplovaný, že jest kurva jeho neodávaná
a on že s ní líhá. A on Martiu Žateckej řekne: Nedávej
jí kurev, jest šva~rová má, jde ode mne domu. A ou
řekne p. Martin Zatecký: Kdo si, že tak umíš čistě kurvy
dávati. Poď sem, ať na tě pohledíme. A on Jan z Brodu
nepomeškaje, !"ež jim Mateska duom odevřela, běžel jesli
za Martinem Zateckejm co moh' nejtouže s kordem dobytejm běževši za ním. A náš Jeníček stál tu; byl by
prvy pachole proboď, neZli Martina. A Martin vytočil se
mu z ty rány, on se ho chytil kordu a on ho ubod nad
voko kordem. Přiběh' mezi ně drabant, chtěl jim vzíti
fryd a když se prali, paní mezi ně šla. A tak jsou je
vpravili oba dva i s tou halapartnou, se vším. A tak svých
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pláštu nechali na ulici a já sem je pobrala do domu. A
potom ještě se p. Martina Hrona Jan Brodskej chytil za
vrch v domě jeho a dal mu vosm pohlavkuov. A ještě
on Brodskej paní dával kurvy tuplovaný a jemu šelmy
a zrádce. Jan Brodský chtěl třikráte z domu uteci a když
ponocní přišli, ještě jim chtěl s práhu uteci. A oui pravili: Počkej, neutíkej, počkej!
Petr Svorníček: Když jesti bylo k druhý hodině na
noc, šel p. Martin s svou manželkou domů. To sem viděl,
že jest se ňáká zbraně blejskala, a ona j esti jeho Martina
žena křičela, že mají řád a právo, aby nesekali a nemordovali. A Martin cukrářů stál na pavlači, řekne: To
je šelmovská věc, když jeden má v rukou zbraň a druhej
nemá, sekati jednoho. A sem se ho ptal, koho sou to
sekali, a on pověděl, že R' Martina jablečníka. A viděl
sem. kdyi k němu hnal. Rek' sem: Již-tě ho probodl.
- ""rartin \Velfner: Nejprve sem toho povědom, když
sem ležel doma ve sklepě a tu uslyšel sem šust mimo
duom a v tom slyšel sem kurvování a šelmování a zrádcování, tak to trl' bylo všechno pohromadě. A v tom když
sem uslyšel dům otvírat u p. Martina Hrona i vstal sem
a šel sem na vokno v košili. A v tom, než sem ještě
z vokna vykouk, slyšel sem: A já ještě pravím, že si
zvyjebenej šelma a zrádce a tvá žena tuplovaná kurva.
A v tom sem vykouk veu i uhlídám, že p. Martin s svejm
švagrem a s svou zenou před domem stáli a ten pekař
dde! v hrsti světlo a šel s tím světlem až k domu MeEcharovic. A řekl těmito slovy: Si-li dobrej, poď sem, af
na tě pohledím, že nám tak laješ; kdo si? V tom on Jan
Brodskej od domu Matesovýho s dobytejm rapírem hned
k němu běžel a on pekař prch k domu p. Martinovýmu
a Brodskej s dobytejm rapírem k němu kolmo hnal. A
v dobíhání ten pekař skočil stranou a jak on uskočil,
tehdy Brodskej obrátil se a fal na něho a rozťal mu hlavu.
A v tom p. Martin popad ho i s tím rapírem a porazil
ho do louže, dral se s ním o ten rapír. A já, když tohoto
tak ranil, vzkřikl sem na ně z vokna a p. Martin když
na něm seděl, ten drabant je rozundaval a měl halap'artnu
v rukou. A pekař také k tomu přiskočil. Tak se to tu
trhalo vesměs. V tom sem já zase šel do sklepu, abych
se zase oblík' a než sem já zase přišel na vokno, nebylo
žádného již na ulici. I slyšel sem dus (1) u p. Martina,
šel sem na dvur, volal sem na p. Martina jablečníka, co
je to. A on řekl, abych k němu šel. Tak já přes studnici
sem přešel a když přijdu tam na dvur, tehdy Brodskej
tak v koutě, nevím, stál-Ii je či seděl. P. Martin a ten
pekař se s ním drali a trhali. Tak já je odtrhl všechny_
A v tom sem já řekl Brodskýmu: Velmi si pěkně handloval. A on řekl: Co si ty také tu, nutkaje se na mne,
abych se s ním rval. A já sem pověděl, že žádné chuti
k tomu nemám. V toni zase dali se v lání a tak to bylo
v hromadě v dom!;, až se zase rvali. V tom Mates přišel
a tloukl na duom a já mu odevřel a pověděl. Prosil sem
ho, aby to pomoh' spokojit. A poslal pro ponocný. Když
pravil, že jest desátníkem a ona sama paní Martinova žena
řekla jemu Matesovi: Ty chováš tu na nás i s tvou ženou
lotry a zrádce, ve dne aby se procházeli a v noci aby
nás mordovali. A on potom Mates líel zase pryč. Tak on
sám p. Martin řekl: Zrádce, dám tě stíti, neb si nás
chtěl zamordovati. A ten pekař vokazoval Brodskejmu:
Však si čistej jebáček. Hle, pohleď jakej si mi šram udělal. V tom že by mu toho nebylo líto, kdyby mu to
udělal redEch aneb kdyby ho byl probodl, aby tu na
místě voslal. Jaký by naříkání bylo od manželky a od
jeho dítek. A nejnčko také u sebe nic nemáš, ale já mám
teď nůž u sebe v kapse, mohl bych tě také probodnout,
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než nechci. A Brodskej jemu řek', když mu na tu ránu
pohleděl, aby poslal sobě pro barvíře, že mu od toho rád
chce zaplatiti, neb jest mu znamenitě krev tekla. A ten
pekař řek, jestli že uml'e, že mu to odpouští, a pakli
neumře, že s tou věcí ví dobře, co má dělat. A v tom
Matesova žena přišla a řekla: Co ho pak tu chcete zamordovati. A ona sama paní Káča řekla: Kdyby tebe nebylo a nepřechovávala lotru, bylo by se toho snad nestalo, kteří ve dne se toulají a v noci chtějí sousedy
mordovat. A že přechovává lu lidskou čeládku, že kradou
a jí donášejí. A Brodskej se v tom ozval, že v hrdlo lže.
A p. Martin chtěl na něho s pěstí a já toho nedopustil,
opět sem je odtrhl. A řek' sem, že já tu déle nemohu
bejti a oni sami ho tu souditi nemohou, aby poslali pro
ponocný. A tak to trhán! bylo, ze Brodskej ani vokruží
neměl. A tak v tom na něco vsedl v domě a mně řekl,
abych dobře pamatoval, jak s ním zacházejí, šelmu a
zrádcu mu ještě nadávají. V tom tu Maieska 'rožvejkala
mu zázvor a dávala mu, neb pravil, ze jest mu velmi mdlo.
V tom se ptal na svůj pláš! a klobouk, kord a oni pravili, že jemu nebude ztraceno. A on potom p. Martin
okazoval, jak jemu šram nad vokem udělal halapartnou,
i krev mu tekla. A v ty rozprávce přišli ponocní, odevřeli
jim duom a p. "-1artin pověděl, aby ho vzali, že jest chtěl
oba zamordovat. Tak oni ponocní vzali ho za krk a vedli
ho pryč.
9. 1588. Tamtéž f. 402. (Svědomí mezi Janem
Kytlarem tkaničkářem a Jakubem Manc cukrářem.) Jan
Kremsir svědčil: Přišel sem do světnice, uhlídal sem Jana
za stolem, byl velmi vopilej. Něco měl s jedním tovaryšem. Tu jest ten cukrář od stolu vstal, stál na rohu, ptal
se jesti, co to jest. Také Jan Gittl chtěl ven jíti, neb mu
hospodář kázal, aby ven ze dveří šel. Ale neviděl sem
já jistě, on-li jest ho upich či nic, neb tulich sem já do_o
bitej viděl, dostal sem jej do svejch rukou. Optal sem
se, co s ním dělá, a on pověděl, že nic. Jan Gittl nedal
mu žádné příčiny, ni s ním nemluviL Já sem u něho tulichu nebo nOže Eeviděl.
Benedikt Šugelt: Já to pravím, že můj tovaryš Jan
Gittl jesti tu neděli před adventem domu přišel a do mé
světnice šenkovní, kde rakovnické pivo dávám, přišel,
k dvěma mužuom se jesti posadil, s nimi pil. A v tom
vstane můj tovaryš Gittl od stolu a chce ven jíti. A jak
on vstane a chce ven jíti a upadne na jednoho kordovanského tovaryše, takž sem já, ie sou se spolu vadili, poručil sem jiným dvěma tovaryšuom, aby ho nahoru vedli,
aby se tu nic nestalo, poněvadž také velmi vopilej jest.
A v tom stane tejž Jakub cukrář také od svého stolu
s svejm kordem i tulichem a podepře se na roh stolu
a ptá se, co je to. A můj tovaryš strčí ním od sebe
rukou a trefí ňák nenadále toho cukráře rukou, nebo můj
tovaryš nic při sobě neměl. A v tom cukrář vydobude
svůj tulich ven, píchne Jana Keltle mezi těmi dvěma tovaryši, kteří ho ven vísti chtěli, v oko z hlavy. Vedle toho
poslal se'!.l pro právo a dal sem Jakuba do vězení vzíti.
- Jiřík Spiler tkaničk:iř: V té hospodě sem ležel u jeho
mistra a Jan Ketl přišel jesti u večír domů vopilej, byl
sundal s sebe klobouk a pláš! i šel dolů do světnice dolejší a chtěl víceji píti. Já sem neviděl, aby komu měl
jakou příčinu dáti ani trochy. Ani kordu ani nože při sobě
neměl. A mistr jeho mne prosil, abych ven vyvedl, po·
něvadž vopilej jest, aby snad něco, ňáko\l svádu, nezačal.
A když sem ho ven vedl ze dveří, pichl cukrář přese
mne. On mohl tak dobře mne trefiti, jako jeho. Když
sem ho ven vedl, nic sem neviděl, aby měl uboden býti;
až sem potom uhlídal. A když se cukrář toho dověděl,
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že jest ubodeu, chtěl ven z domu. Takž hospodář duom
zavřel a pro rychtáře poslal.
Jiřík Kruk cingisser: To sem se upal11aio\"aI, Ž.: tento
Jan tkaničkář že jesti se mnou z Normberka sem do Prahy
šel a na cestě vždycky bojící se P. B. byl i na hospodách, kde sme koliv byli, u večÍr i ráno Syou modlitbu
věrně vykonával. -- Mates Kludvik kordovaník, tovaryš:
Když sme byli na pivě, já a můj tovaryš, tak byl tu je·
den tkaničkář mladý, mistr Jan Kytl; hadrunk začal s jinejm mistrem. Tak řekne Jakub cukrář k němu, aby nic
nepočínal a raději kom-ici piva vzal a jemu připil. Jestliže
co jeden počne, tehdy se to na něm vše sveze. Potom
šel od stolu a posadil se do kouta, mlče. A potom vstane
muj tovaryš a chce pryč jíti. Jest město namalované na
listu, Rejnšpurk; můj tovaryš stoje cle jej a Jan Kytl
strčí nohou mého tovaryše. Po ty vstana řekne: Co chceš
broukati? Takž Jan Kytl strčí ním a padne na něj, chtěje
jej bíti. Takž já Jana Kytle odtrhnu a strčím ním za
kamna od svého tovaryše. Vstane po tym zase a běžel
na cukráře, strčí ho rukou. Ale nemohu pověděti, trefil-li
jest ho. A potom běží od toho cukráře na mne. Tak jinej
tovaryš tkanickářskej přijde a řekne ke mně, abych mu
nic nedělal. Takž já nechám ho. Tak opěty běží na toho
cukráře zase. Cukrář předse seděl na svém místě, kde
prve. Zase po něm uhodil, po cukrářovi. A v tom bodne
cukrář po něm; dvakráte po něm bodl tulichem. Potom
on vyšel ven Jan Gy tl. Potom hned sem odešel.
Abraham Davi (?) kordovaník: Byli sme u tří fendrychuov na pivě, pili sme. Byli tu dva tkaničkáři, jeden
druhému něco do uši šeptal. Takž řekne Jakub k tomu
tkaničkáři, aby se nelládroval a dal mu pokoj. Raději aby
konvici piva vypil. Rekne Jakub cukrář k hospodářovi
tkaničkáře: Hospodáři, začne-li co, tehdá se to jistě na
něm sveze. Potom ten jistej tkanickář pryč šel. Takž já
vstanu od stolu a chci pryč jíti a pohlednu na stěnu. Byl
Rejnšpurk namalovanej na listu, říšské město. Čtu ten
list. Sedí ten tkaničkář na stole a já stál sem vedle něho
hledíce na ty listy. Takž on klátil nohami a trefí mne
na straně s nohou. I vzhlédnu se na tu stranu k němu,
pohlídnu na něj a on vskočí hnedky i s toho stolu dolu
a přijde ke mně chtěje mne bíti. 1.:0 ly řekne ke mně:
Chceš si broukati? Vem tě čert! Reknu Jr němu: Však
já tobě nic nedělám, nech mne s pokojem. A v tom
přijde jeho tovaryš Jonáš chtěje ho ode mne odstrčiti.
Rekne ke mně, abych ho nechal. A ten, Herej uboden
jest, tkaničkář, dá mi jednou na rameno. Po ty ho odstrčí jeho tovaryš pryč. Potom se to tak smíchalo vesměs,
ti lkaničkáři, mistr a můj tovaryš. Já nevím, běžel-li jesti
ku cukráři a jeho bil. Neviděl sem. A když ho ven vyndali, takž dostane v tom dva štichy na voku. Já sem neviděl, je-li ubodenej. Přijde Jonáš a sáhne k cukráři,
chtěj e mu tuEch vzíti. Běží nahoru po schodích, aby spatřil, je-li tovary~. ubodenej. Přišel zase doluov pravíc, 7.e
jest ubodenej. Rekne k paní, aby ho nepouštěli ven, že
on půjde pro bradíře. Potom šli sme my domu.
Jiřík Kruk konvář: Byli sme dva přišli tam ten večír
a cukrář též také seděl za stolem s jinejmi lidmi. Hráli
vrchcáby. Vinšovali sme jim dobrej večír. Tu jesli nám
cukrář děkoval řekne: Tu nenyčko jde ten, klerej děti
dělá; naliče nám konvici piva a podá ji nám poclu. A
my děkujem jim, posadíme se nahoře za tabulí. Takž při
nese nám hospodář taky konvici piva. A v tom sedíme
dobrou chvíli pospolu. Petr z Kolína vstane ode mne a
posadí se k cukráři doleji za touž tabuli hrajíci s ním
o konvici piva. A v tom přijde tejž Jan a řekne: Votče,
já chci píti svou konvici piva. Řeknu : Já sem dobře spo-
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kojen. Potom po malý chvíli vstane ode mne majíce s ně
kým zlou vuli. Na to řekne cukrář: Spokoj se, nebo já
tě pěstí uhodím. V tom já se vohlídnu a vidím, jak oni
hrají vrchcáby. A v tom tejž Jan, kterej vo ko ztratil, navrátil se zase ke mně, ř~kne: Votce, máte-li konvici piva,
já dám jednomu poctu. Reknn: Tu máte plnou konvici.
V tom vyšel ven ze dveří, dobrou chvíli zuostane vně.
Káži sobě dáti jinou konvici. V tom přijde zase, posadí
~e ke mně za tabuli a řekne: Votce, buďte dobrý mysli:
Reknu: Sem dobrý mysli. Po malý pak chvíli vstane ode
mne. Tak se ten parlament začne. Obrátím svíčku k sobě,
sejr a chléb, kteréhoz sem já nejedl. Kdo koho upral,
vyjdou ven. Po malé chvíli přijde cukrář tam, přijde i hospodář tam a řekne: Pane sousede, nevyřídili ste dobře.
Tak sem já předse seděl, když sem slyšel, že sou dvéře
zamčeny byly. A v tom potom přišlo právo.
10. 1592. Rukop. č. 1055 f. 211. (Svědomí
mezi Václavem Vosadilem a Janem Fojtem, jinak Dřelem.)
Jan Lajker svědčil: Když počal Václav mimo duom jíti,
vzal sem na sebe plášt, chtěl sem na rynk jíti a hospodyně na něho počala křičeti, že je ublížoval tomu pacholeti. Nadávala mu šelem vlašskejch, že jest ho chtěl probodnouti kordem. Tak on se na ni rozhněval a její muž
vzal voštip, vyběhl vt;,n a on mu se zamítal kordem a
sám vždycky pravil: Selmo vlaská, tak bych tě píchl, tak
bych tě uhodil. A on chtěl již odjíti a ten teprva sám
uhodil ho po zadu voštípem a Václav se převrátil, lezel.
Pravil, že ho chtěl probodnouti. Ale já sem toho neviděl.
Než to sem viděl, že jest měl kord vytaženej. Ten, když
ho udeřil voštípem, převrhl se, ležel za umrlýho, I vzali
ho odtud k Vačkářovum. Já sem ho neznal, než potom
mi pověděli, že jest toho poselství služebník. - Kateřina,
Marka Glecle vačkáře manželka: Toho sem pavědo ma,
že pachole na mne volalo: Paní matko, p. Václava tepou.
A já vyběhla ven a Dřel vždycky píchal k němu voštípem
štychem a on mu sháněl s sebe rapírem a ustoupal. Já
křičela: Pane Jene, nebi, nemorduj. Potom ho Dřel popustil a on již šel až před Taxovic dům (víz výše č. p.
178-L) a schovával rapír do pošvy. A když Dřel viděl, že
schovával rapír do pošvy, tehdy on pozadu z obou, ručí
co mohl, uhodil ho voštípem přes hlavu, že chráplo, jako
by na tykev udeřiL Tak sem já za ním běžela až k domu.
O lotře starej, již si ho zabil, sama pověděla. Ano zabil
ho šelmu, že by mne byl chtěl píchati. Tak sme my ho
s paní Annou stoličkářkou [viz výše č. p. 177-I.] zdvihli
vzamši ho co za umrlýho, posadili sme ho na krám apatykářu [viz výše č. p. 163-1.], tu sme ho křísili voctem. Ně
jakej se barvíř nahodil pána z Rožmberká nebo pána
z Pernštejna, prosila sem ho, aby ho uvázal a on řekl,
aby ho někam nesli do tepla. I vnesli ho k nám, on ho
tu uvázal. Tak on potom lezel tu u nás až do hodiny na
noc. Potom ho vzali domu.
Dorota Taxová: Příčiny sem neviděla, jaký jsou sobě
dávali. Vyhlídla se~ z volma, když muj soused šel proti
tomuto s voMípem. Rekl.: Což ty hrome chceš mou manželku
mordovati? Jako by ho chtěl tím voMípem píchnouti. A
ten zase vždycky odstrkal kordem až k mýmu krámu, jako
tkaničkář prodává, kejklovati a když již chtěli od sebe jíti,
ten ho teprva tím voštípem uhodil po zadu. - Anna, Petra
Opieiusa manželka: Když sem uslyšela, že jest něco na
ulici třesklo, vyhlídla sem z vokna a Václav stál u Dřelky
s dobytejm kordem a ona zdvihala proti němu ruce pravila: Cc jsi, kdo jsi? A on k ní mluvil, ale já sem tak
vysoko do vokna nemohla slyšeti. Ona mu pravila, nedělal
by mi škody. Potom on se cd ní vobrátil a řekl: Trebas vás hrom zabil; ~el od nf a vopravoval sobě kord,
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že byl sehnutej. A její muž stál ve dveřích, vběhl chutně
do domu a popadl voštíp, řekl: Počkej, hrome, počkej!
Píchej nenyčky, coz mi chceš manželku zamordovati ?- A on
se zase k němu vobrátil a on proti němu píchal tím voštípem. Já se po ty schovala, šla sem z okna dolil. Než
když kuchařka má křičela vyhlídaje z okna, již jest ho
zabil, já vyhlídla a on ležel jako umrlej před naší apatekou. - Wolf Teybner tkanickár [viz výše 176-I.]: Já sem
seděl v krámu, takž jeden šel ulicí nahoru od zlatého
kříže a p. Václav za uím. Před mejm krámem se sešli.
Tu já nevím, co jsou oni spolu měli. Václav udeřil po něm
kordem, nejprve s pošvou; potom vytáhl kord ven, odmlátili se od mýho krámu až k kulkáři. Tu sem dále neviděl, co sou dělali. Křik sem dobře slyšel. A ten, kterého
on bil, zase od něho prchl (?). V tom přišel kulkář a
Václav zase před můj krám. To sem viděl, že jsou se
proti sobě postavili, ale obadva té vůle byli přestati.
V tom když se Václav obrátil a chtěl jíti, kulkař zase na
něho udeřil.

Linhart Voves rychtář: Ve čtvrtek po Smrtedlné nekdyž jsem pro Jana Fojta šel do domu jeho, on
jest mi přes krovy utekl a teprva u domu, kde!: u toulů
slave, ualezen byL - Michal Gerloch rukavičník: Já sem
viděl Václava státi proti apatyce a jako kulky dělá, při
šel s voštípem, vždy po něm píchal a Václav mu vždycky
s dobytejm rapírem štych srážel. Potom vzal rapír pod
levé paždí, vobrátil se a chtěl jíti, odstoupil asi dva
kroky a když on se hřbetem obrátil, kulkář za ním dva
kroky postoupil a uhodil ho tím voštípem po zadu. Když
ho udeřil, tehdy on se chtěl zase s rapírem zatočiti a
v tom hnedky upadl.
Abraham Pecolt bradíř: Jeden ouraz měl Václav na
hlavě až do kosti, ten byl dobře prstu z dní; druhej ouraz byl štych, ten byl půl prstu z hloubí v hlavě. Více
nevím, než že jest hyl ouraz smrtedlnej. - Gregor Tallink bradíř: Václav byl ufat v hlavu až dc lebky a na druhý
straně měl štych. Ktcréž ourazy já za smrtedlné rány sem
měl. Taky sem paní matku jeho napomínal, aby na něj
pilnej pczor měla.
Jiří Kuchta: To sem povědom, ze sou přiběhli pro
p. rychtáře služebníci poselství papežského, abychme hned
šli, ze Jan Dřel jednoho velmi ranil voŠtipem. My tam
potom s p. rychtářem do jeho příbytku přišli i hledali
sme ho; nemohli sme ho nalézti v jeho domě. Všudy sme
hledali i pod krovy, v komorách i v truhlách, almarách,
nic sme nemohli nalézti. I šli sme k Toulovum. P. rychtál' mluvil s hospodářem samejm oznamujíc mu, jmínujíc
ho jmínem jeho - vlastním křtěnejm, aby proti mysli jemu
nebylo, aby tam dovclil jíti na dvůr zádu, kde má seno
a slámu, aby mu porucil otevříti tu komoru, A on oznámil tak hospodář: Dobře. Kázal otevříti. I tak já s Vaškem, hospodářem dolejšího vězení, šli sme napřed tam
do ty komory a p. rychtář za námi. I hledali sme ho
všudy na krovích, pod krovy, v slámě. Je tam jakási
komurka tmavá, tak já tam dobyvše svý zbraně, píchám,
zdali bych co mohl tam nalézti. Dosáhnu ho nékterak
kcrdem: Jak, jest zde p. rychtáři, již sem ho našel. A
von mne prosil, abych nic neříkal a va něm nepovídal,
ale já sem předse oznámil mu: Di, chcešli, z dobrý vůle,
A on nechtěl. Já ním trh, až na slámu upad. Tak přiskočil
Vašek, hospodář dolejších vězení, pomohl mi hc vytáhnouti. A on oznámil tak: Počkejte maloučko drobet. Však
nemohu vstáti na nohy. A my mu oznámili: Kterak je
to, že neničko nemůžeš a kteraks mohl kolik krovu pře
lézti a utéci k jiným sousedum. Však to nenáleží na poctivýho měštana, než na lotry.
děli,
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Salomena, chuva od paní Slakový: Já sem vyšla ven a
"áclav Vosadil bodl proti mý hospodyni, říkaje kurvo
sakramentská, vyšpikuji tě. S dobytejm rapírem několi
kráte jí proti bEchu bodí a skřípěl zubami. Já vyběhla
s jejími dcerami oběma a stisknu ruce: Prosím pro milosrdenství boží, nemordujte. A v tom sám vyběhl s tím
\'oštípem a von mu rekl: I tebe sakramentská stará šelmo
vyšpikuji. A skřípěl na něho zubami. Tak on běžel na
něho s tím voštípem a on na něho rapírem sekal. V tom
ho on tím voštípem udeřil přes hlavu, ten se převrhl a
zbraň na něm ležela dobyta a za hlavou pošva. Vlaši potom běželi za ním s dobytejmi rapíry, zámky loupali,
panty odráželi, ševcovej m krámem lezli.
Martin Chlumecký ručnikář: Ten lokaj pral nějakého
mládence i přihrnuli se k krámu, kde naše paní jídla vaří.
I nevím, co je paní i'ckla tomu lokaji, aby toho jistýho
tak bez příčiny nebií. A on ph měřil hned rapírem: Kdybych tě zabil, nedal bych za tcbe nic. Po druhý přiběhl
k ní a postavil jí k srdci kord, řekl: Sakramentská kurvo,
polib mne v prdel. V tom křiku vyběhl hospodář ven a
on tolikýž rovně na ni píchal, vodehnal ho odtud a potom ho voštípem udeřil. Hned přiběhli Vlaši s dobytejmi
rapíry a kvaltem hned tři vskoc-ili do domu voknem. Kde
švec jest, a všudy po domě vytloukali dveří, u mýho pokoje vodtrhli zámek se vším, kde hospodář má svou
komoru, sekerou vyprali a pant přerazili. A ten lokaj uhodil na krám kordem a mísu rozrazil. - Václav Vokáč
švec: Nevím; jak sou počali. Já přišel do krámu; ti jistí
pravili, abych jim otevřel. Já řekl, že klíče nemám, já
odvírati nemohu. Oni dobyli hned rapíru, štychem ke
mně hnali. Potom řemeslo z krámu všecko scházeli, komory vylámali a kvalt sobě provozovali. Pravili, že sám
ten legát chce dáti 20 kop na zpropitný, abychom pověděli o Janovi Fojtovi.
Matouš, šenkýř vinný: Po Smrtedlné neděli ten čtvr
tek Vosadil pral nějakého mládence holou zbraní. Pravši
ho dopral se ho až k krámu Dřelovic, kde jídlo strojí.
A tu na něj fal, až rendlík rozťal s zelím. Ona mu řekla
paní: Proč mi děláte škodu, že já to od lidí mám. Ale
on jmenujíc německejm jazykem řekl: Sakramentiše hur,
ich will dich špiken. Na jednu stranu i na druhou i do
prostředku holej rapír vnndával a skřípal z!lbami. Potom
Vlaši do volma lezli, panty a dvéře odráželi a tu se če
ládky ptaíi, aby vo hospodárj pověděli. J esUi nepovíme,
že musíme duše tu nechati, Senkýř jim ještě sekery půj
čil, aby vybíjeli a na mne Vlachy navozoval, že sem já
hospodáře do truhli svý schoval, ze ho hospodář voštÍpem
uhodil. Ale z hodné příčiny toliko že jemu mluvil: lch
muss dich, du a!ter šelm, Špikn. A tu hospodář vyskočil
s voštípem: Pro tož chceli-íi ty mne špikovati, ze bych já
lepší moc nad tebou měl. A tu ho uhodil, když mu slova
dával hanlivý, až se převrhl, však s zbraní dobytou. Co
sme jich prosili těch Vlachů pro milosrdenství boží, aby
pychu a kvaltu nečinili. Jestli co proti právu učinil, že
právo ho souditi bude. Však nic platno nebylo.
Mikuláš Kliment ručnikář: Když byl takový křik, já
vyhlídl a ten Václav pral dobytejm rapírem toho mládence. I nemohl rllU utíci, sehnul se pod vohniště a on
ťal po něm i rozťal jí rendlík. Ona řekla: Co mi škodu
děláte, já se ledva sama živím. A ten jí hned rapíru nastavil k břichu, pravil: Chceš, že tě prošpikuji. V tom
hospodář vyšel a On k němu rapírem štychem hnal. A on
bčžel do světnice pro voštip, vždycky mu špici toho voštíPli mezi v~oi:i strkal a on mu se rapírem voháněl. Václav
mu pravil: Selrno stará, já ti toho nevodpustím. Tento
nemeškaje uhodil ho voštípem, von upad, hospodář běžel
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dc domu. Oni po něm zavřeli duom. Po malý chvíli Vlaši
se hnali s dobytejmi rapíry, vždy chtěli, abychom jim
dům ctevřeli. A my klíčů neměli. A když nemchli, skákali ševcovskejmi krámy, s dobytejmi rapíry po domích
běhali a nemohli ho najíti. Chtěli, abychom jim vo něm
pověděli; my vo něm nevěděli. Tu jeden Vlach chtěl,
abychom s rychtářem do šatlavi šli, a rychtář nás nechtěl
vzíti. Vzali šenkýři sekeru a dvíře rozráželi, po pokojích
běhali, v truhlách ho taky hledali. Kateřina Špalíč
ková: Ten čtvrtek stal se křik. Já pohlídla, c~ se to děje
a u nás byl dum zamčenej a tloukli k nám. Sla sem do
světnice, rekla sem tovaryšům, že n nás dům zamčenej
a že na dum tlukou; nevím, co se tam děje. Tovaryš počal
jísti kus ryby, i s tou rybou za mu ou dolů běžel. Když
sme dolů sešli, ti Vlaši od papežský pošty běželi s dobytejmi rapíry, s kejmi, vidlicemi, voštípy, kdo s čím měl.
Boží dopuštění bylo. Přiběhli, abychom jim dum otevřeli.
My pravili, že nemáme klíče, aby počkali, až právo přijde.
Oni pravi!i: Sakramentský šelmy, pusťte nás krámem.
Potom krámem skákali; pravili, že práva čekati nebudou.
Běželi nahoru s rapíry. Chtěli, aby jim paní sklep svůj
odevřela. Ona nemohla klíče najíti, oni jej vytloukli a
pant přelomili. Potom všechny pokoje a komory, kde
kterej kout byl, přehledali. Kdyby ho byli našli, než
právo pI-išlo, byli by ho na drobný kusy rozsekali.
ll. 1594. - Ru7wp. č. 1061f. 344. (Svědomí ke při
mezi Kateřinou, Jakubem Manze manželkou, aJ anem B. Vlachem.) Anna, Petra Opiciusova m., svědčila: Seděla sem v apatyce [č. p. 163-L] a rozprávěla sem s jednou paní a pohlédla
sem, co se to křičí. A on ji bil nějaký mezi oči a vždycky ji pohlavkovaL Ona před Dřelovic [č. p. 1'79-1.] schovávala za sloup hlavu a zakrývala se rukama mezi očima
a spadla jí rouška s hlavy a mantlík a s něho taky plášt
spadl. A jeden zlatník přišel k němu a trh' ním a on šel
od ní. A ona mu řekla: Počkej, čtverácká šelmo, proč
ty mne pereš? A on jí řekl: Počkej kurvo, však nebude
na tom dosti. A on potom šel sám k rynku a ona bězela
za ním a nesla nějaký jablka a lucernu sklenou v mošně.
To jí on všecko vyrazil. - Jiřík Pcláček, tovaryš lazebnickej: Toho sem povědom, stál sem s svou manželkou
před domem i on přišel a strhl s ní mantHk. Ihned jí
rozprostovlasi! a strhl jí roucho. Potom jí dal tři pohlavky
a ona se držela toho kolu, jak spouštějí pivo do pivnice.
Byl by ji tam po hlavě sirčil. Potom zase odešel od ní
a ona vešla do toho domu k p. \Volfovi zlatníkovi do
krámu; tam se zase zavřela. - Petr Karpentin, CÍs. zlatník : Já sem s Baptistou šel přes ulici a rovně před Antonínem Taxem [č. p. 178·1.] Kateřina nás potkala a já sem
jí dobrej den vinšoval a ona mi děkovala. A v tom tak
začala: Můj p. Petře, kterak vy můžete s takovejm ničemnejm čtverákem jíti přes ulici. Tehdy Baptista se zastavil a hleděl po ní. Tehdy cna asi dvakráte nebo tři
kráte plila: Psí, psí čtveráku! Na ty slova on spustí s sebe
plášt a udeřil ji asi dvakráte nebo třikráte v tvář.
12. 1601. Rukop. č. 1063 f. 144. (Zprávy ku
potrebě Tomášovi Ruvajdovi a Mikulášovi Zlasovi proti
Pavlovi Vlach~ přijaté.) Kateřina z Vlkanovu [č. p. 184-1.J
zprávu dala: Senkýřky mi pravjly, že sou tovaryši sedlářo
vjc dva s sebcu přivedli, Tomáše a toho druhýho, pak
am u nás za peníz piva nevypili. A p. Ples kýho zedníci
pili, seděli v světnici, měli ještě dopíjeti asi za tři krejcary piva. V tom šenkýřky přišly nahoru vobě dvě, vy_
scjpaly mi peníze a než vony sešly dolů zase, oni se tam
seprali. A když sem já sešla dolu a tento Tomáš malíř
s tím druhejm vyšel naproti mně ukrvavej i druhej ukrvavenej, nechtěl nic aby na ně právo dal. Já sem pravila,
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aby tak nechal do rána, že sou p. Pleskýho zedníci. Potom ponocní vzali ho toho zedníka do vězení. Já sem neporučila, než ten Tomáš poručil jim, aby vzali. Nevím,
RFOč sou se škorpili. Víc nevím. - Jiřík Purket sedlář:
Sli sme po svatvečeru našem ven a posadili jsme se přede
dveřmi. Tak jsou k tomu přišli ti dva, kteříž jsou zepraní.
Dali nám dobrý večer a my jim hned poděkovali. A ptali
se, mají·li tu kde dobrý bílý pivo, že by ho za krejcar
chtěli vypíti. A tak jsme spolu do domu šli a spolu pili.
Kdyz sme tam [k Silvestrovum] vešli, přišel k nám jeden
zedník a když jest k tomu přišel, malíř mu připil. Ihned
zedník přistoupil a pil s ním. Odšedši přinesl konvici
vcn a zase mu připil k ty jedné, malíř ji vypil, zase nalíti dal a přátelsky mu ji odevzdal. A když zedník zase
do světnice oddel, tak jsme my spolu rozprávěli a odtud
zase jíti chtěli. A jakž sme odjíti chtěli, opět týl' zedník
zase ven vyšel (neb vyběhl). Předně vyšel s ním jeden,
který s ním pil, přátelsky mu jednu připil. V tom dlouhej,
kterýž v šatlavě jest seděl, přišel, mezi to se vložil a
mluvil, zdali malíř jeho pánem jest, co s ním činiti má.
A malíř se dotazoval, koho by mínil. Na to dlouhej odpověděl: Tebe míním, zvyjebená šelmo! K tomu zase
malíř řekl: O telpl, proč mne smíš haněti, však sem ti
žádné příčiny nedal. A když jest on řekl, zvyjebený troupe,
v tom pivo krejčímu mezi voči vylili. V tom přijde dlouhej,
jenž v šatlavě seděl, udělá mu šram konvicí na hlavě.
A když ten krejCí uraněn byl, odešel do kouta a omdlel.
Tak sou se oni dali do malíře, do Tomáše. Tomu sem
se velmi divil, že jest s životem odtud vyšel. Všickni tři
na něho bili. Naposledy byl tam jeden sedlák píjící a měl
sekeru. Přikročil k němu zedník a chtěl mu tu sekeru
z rukou vydříti. Potom přišla hospodyně dolit Bylo by se
dobře trefovalo, abychom mu byli pomáhali, ale byli jsme
nedostateční. Potomně Long vzal Tomáše za hlavu a měl
ho byl udeřil, byl by ho zabil.
se tak s živobytím rozešli. Já
svědomím vysvědčiti, že jsou
nedali. (Zprávy ku při mezi
poddaným p. Václava Ples~ Heřman
ského z ploupna, proti Tomášovi Ruvajdovi.) Simon Palečku z Zdanic: Přitrefilo se mezi námi onehdejšího dne,
když se ta šarvátka stala, seděli sme tam v světnici a
voni sou ti malíři přišli, stáli sou v síni. Byli vopilí.
Potom šel [z] nás jeden ven a voni sou nám dali takovou
příčinu, co smy zač. Von jest jemu na to dal odpověď,
že smy z ]\foravy. Voní pravili nám: Co smy zač, že my
zde nemáme dělati, ze se děláme Vlachy a nejsme a že
chodímy v dlouhejch fěrtoších. A já sem vyšel ven a ten
druhej na mne taky ukázal, že nejsem Vlach. Potom dále
řek' nás ten: Však s námi jest jeden Vlach, jest taky
vod nás. Potom přišel do světnice ten, který se s nimi
hádal, a povídal to tomu Vlachu, že oni praví, ze my zde
nemáme dělati, že se děláme Vlachy a nejsme. A von
j cst potom vyšel s ním do síně ten Vlach, doptával se
jich, co mají mezi sebou. A ten mu druhej povídal, jakou
nám příčinu dávají. A voni sou řekli jemu, když se vo
nás zastával: Zvyjebený troupe, co je tobě potem. Haus Hylman truhlář: Šli sme do Silvestrovic domu, nebyl
tam žádnej, než nás pět. Potom přišel sám druhej ten
malí,' do světnice, vobrátil se tak, šel zase potom ven.
A my zaplatili za pivo, měli sme domu jíti. Potom vyšel
ven ten zedník maličkej, Moravec, a ptal se ten malíř,
kdo je von a von, prej, co vám potom, co je já. A po·
tom zase on řekl: Proč chodíš v dlouhým fěrtochu za
Vlacha. A von, prej, já neumím vlasky, já sem Moravec.
A potom přišel zase von do světnice, žaloval svejmu
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mistru. Potom vstal ten mistr a šel ven k nim. Potom
já v světnici vosta!.
13. 1602. - Tamtéz f. 339. (Svědomí ku potřebě
Václavovi Vodičkovi k odvodu neviny jeho.) Kryštof Simon ze země Švejcarské svědčil: Seděli sme doma, bylo
nás vo tři stoly, a Václav šenkýř přiběh' bez pláště a
vběh' do sklepu skrze světnici a vzal voŠtíp. A vyběll'
zase z světnice a manželka jeho prosila ho pro P. R,
aby voznámil, což by to bylo. A von jest nemohl ani
promluviti; jen jí řekl: Ten lotr, jak tu pijívá, řezník,
strh ze mne plášt a byl by mne zabil. A tím vyběh'
z domu přece po ním. A vona jest pro Boha prosila,
abychme tři za ním šli, aby se mu něco horšího nepři
hodilo. Přišli sme na to místo, kde sou mu plášt strhli.
A tu jich nebylo. Přišli sme před Sekretárovic [č. p.
240-I.] na to rozhrání k sv. Jiljí a tu sme jich nalezli,
ze jest měl ten plášt vokolo sebe voditej a šavli dobytou.
A druhý pomocník jeho, tu sme nemohli patřit, co by
von v rukou měl. A tu je Němec, kterej jest s námi byl,
seznal ho a pověděl Václavovi, že by von tu byl i s tím
pláštem. A Václav k němu přistoupil a mluvil k němu:
1Iedle bratře, prosím tebe, co sem já tobě ublížil, ze si
ty mně plášt strhl? A protož dejž mi jej a hledej sobě
jinde. A on jest bez milosti na něho sekal. A von Václav
mu se bránil voŠtipem. A my nemaje nic v rukou utekli
sme od Václava, coufali sme k rynku. A Václav mu srazil
lanu ,oSllpem a
tom ho proboď; vrazil voštip do něho,
nemohl ho z něho vytrhnouti. I zbyl toho voštipu. A v tom
jest von ještě maje voštip v sobě udeřil šavlí na Václava,
trefil ho ploskou až vrávoral. V tom se dal v utíkání
i s tím voštipem, až se mu konec po zemi vlílcl, až blízko
k Sladkejm. A v tom tovaryš jeho voštip z něho vy trh a
zahodil jej a utekli voba. A tím jsme my domů šli. A že
jest zprávu vomylnou dáno, že by měl Václav šenkýř ten
den celej s ním hráti, to my můžeme hrdlem slíbiti, že je
ten den nebyl vod rána doma, az přišel bez pláště.
Tomáš Willewald, rodič v St. M. Pr. : Když jest p. hospodář šel domu mimo Prymasovic [č. p 257.·1.] a ten
řezník šel z domu ven, potkali se tu před Prymasovic a
von s něho hned strh' plášť a von p. Václav Vodička
skřik, proč mu plášť strhuje. A ten jistej řezník dal se po
něm, chtěl jej ještě sekat. A ten běží domu pro voštIp a
když běžel, prosil nás tří, abysme s ním šli. A kdy); jsme
šli mimo Betlém za nima, potkali sme je II sv. Jiljí. A
von byl ten řezník voditef v tom plášti. A von přide
k němu hospodář, velí mu, aby mu zase dal plášt. A von
na něj, ten řezník, tu sekal a von ho pro bod voštipem, hodil
mu plášť zase a pak utek. Běžel k Skořepovum a tu umřel. Frydrych Bem z Gerlice šmukýř: Když bylo mezí dvouma
a tři hodiny, chtěl sem jít ležat. Tak když sem šel do komory, slyšel sem křik. Pak jsem já vyhlíd ven z volma,
že jest nade dveřmi, mám tu komoru v p. Andreasově
domu, deklamatora [č. p. 252-1]. Když sem vyhlíd, viděl sem,
že jeden běžel tam k Prymasovejm a dolu a druhý za ním
dal se s dobytou zbraní. Ale ten s tou braní neběžel než
na pul cesty, asi k Prymasovejm, a potom šel zpátkem
zase. A ještě to pravil. Bodejtě hrom, dal bychl, abych
tě mohl dostati. - Jan Kozel na ten čas v domě Horských: Já nic jinýho nevím, než že jest s námi byl p.
Václav Vodička vod sedmnácti hodin u kmotra Babince,
že sme tam ty Suché dni vybírali, při dobrým sme seděli.
14. 1602. Tamtéž f. 413. (Zprávy o zamordování
Matěje Bílka m[l]ynářskýho od Tomáše Polc'nšmída.) Václav Bavorovský, hospodář v celnici: Já sem neviděl ho
zamordovati, než viděl sem, že lidi běželi z mostu. A já,
co se to děje? A když sem tam přišel a ten mlynářský
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svolával, na jednu podruhyni se dobyl do komory, z komory vyl~nal, hlavu j! na dví poranil. On večer přijde,
ho dal k sv. Janu nísti, aby se něco horšího nestalo. neb
ona se pred ním zavre,a on: psí kurvo
šelmo nese tu sehnalo lidu mnoho. Jan Král tkadlec, bubeník
chutná, nosatá, slepá. Zádnýmu pokoje v
nedá. Blažeje hejtmana: Já jsem šel napřed a on ten voják.
Marie, Abrahama Hofmeistra manželka: On sám hos;:JOdář
jak sedí, na me vyskocil, chtěl" abych mu bubnoval. A j~
přišel dolu a ke mně řekl, abych šla nahoru: Pohleďte
sem srozuměl, že jest vopilej. Sel svou cestou předse a
paní Marie, má žena mi nadala šelem. A ona vyšla z koon když mne nechal, hned chytil piskáče, vytrhl na něj
mory, smála se a řekla česky: on mi nadal tuplovanejch
tulich a rapír a piskáč mu uskočil. Tak on ubodl toho
kUl·ev. Potom on vzal stolici, chtěl ji práti. Tak jsem já
kuchaře, pichl ho v záda. Tak tento mlynářský se k tomu
šla odtad a ona mu do komory utekla. Potom když sem
natrefil, šel zádu nejzáze. Tak on jej tu probodl, ale on
zase dolů sešla, tu ona tak hrubě křičela, že jest ji pral,
šel předse, nic nevěděl, až k klášteru. Tu se převrhl
ale jen rúkama ji pral. - Anna Kubíčková: Teď co jest
a s.kác~L Neřekl ani slova, šel svou cestou a on ho píchl.
seděl. v vězení, jak jest propuštěn, tak sobě počí~á, láje,
A Jak Jej probodl, hned se dal v utíkání. A tento kuchař
zlořecí: kurvo, čí jest to dítě. A žádnej mi tě z moci
běžel za ním a pOj)adl ho, zamordoval ho. A nic mu nenevezme, ani prymas. Když jeho bratr přišel a trestal ho,
překážel, ani slova nepromluvil. Jan Jelínek, tkadlcuv
aby toho nedělal, že lidi poslouchají, on pravil, aby on
syn z Ouhřic: Když sme šli za hejtmanem, ze se musíme
mu dal pokoj, aby mu šel z domu, nerozkazoval mu.
každet večer postaviti u hejtmana, tehdy on, jak sedí,
Potom ho manželka jeho zase prosila: Ale muj milej Jene,
vyskoCJl na nás z hospody, kde pili, popadl nám bubenechej toho, ale pro to děfátko, které stuně, abyšte ho
níka, chtěl, aby mu sloužil. Bubeník nechtěl, předse šel
do vostatka nepoděsili. A on pověděl: Tak odpusťte pro
svou cestou a on vy trh tulich, běže! za námi. Když nás
P. B., kurvo tuplovaná, až mi povíš, s kejm je máš. Podoběhl, někteří se naň obrátili, bránili mu se. Tak ten
tom řekl: Jdi, zaluj na mne prymasovi, však ti nebudou
nebožtík šel zádu a on ho probodL On šel předse prověřiti, než mně. Já jsem vznešenej člověk a dobrej. Já
bodenej az proti Jezuvitum, právě proti dveřům. padl a
šla pak s dítětem z domu. Kašpar Henne švec: Co
svůj konec vzal. My potom za ním běželi, chytili' sme ho.
se dotejče toho Jana Kerhejsera, z mladosti své řádně
- Jiřík Procházka kuchař: Potom když ho probodl, dal
a poctivě se choval a zivnosti své hleděl a neničko když
se v utíkání. Kteří jsou jeho dobří tovarvši byli. toho
se dostal za tuto manželku svou, nemohou spolu některak
jistýho mlynáře, spravili ho, kdež náleží, ~a krch~v ho
srovnati a to pro její hanebné mluvení a hanění manzela
donesli. Potom když jsem já viděl, že oni jeho opatřili.
svy'ho. Když sc zahodí mezi dobrý lidi a do domu se navrátí, tehdy jemu nadává a tak od ní žádný dobrý slovo
v ty chvíli jsem já za ním běžel, kdy on k Tejnu doběhl:
nemá. Kryštof Eisl1 švec: Já dělám tu u Kerhejsera.
I dá se zase přes rynk k Kaprový ulici. Tu sem já takv
zádal dobrejch lidí, aby ho dodrželi. Tehdy se v lo~
Ona phšla domu, lála mi. A měl jsem ještě mnoho do·
přitrefil jeden člověk, nějakej dobrej tovaryš, on ho za
dělal a ona dobejvaia střevíce. I nemohše ho dobýt, uhoruku chytil. V tom jsem já přiskočil, tak jsem se ho hrdla
dila mne tím střevícem, jako bych já tím vinen by!, že
chytil. Tu jsem poctivejm dobrejm lidem oznamoval že
Jest se tak túze kopyta držel. Lála mi, a by bylo muzské
jest on jednoho našeho zabil. Tu ho oni hned vzali ;nně
pohlaví, nesnesl bych jí toho. Já jak ziv takové mistryně
káz~li odtud p:yč jíti, že on bude dobře opatřen, a'by já neviděl a dělal jsem dosti u mistruv. On se činí rád a ona
sobe dal pokOJ.
mu v ničemz nápomocna bejti nemuže, v řemesle ani
15. 1603. - Rukop. Č. 1064
256. (Zprávy k pov předení nítí ani nic. Potom sem já domu přišel a on
třebě Anny, Jana Kerheys81'a
proti témuž manji pral. Pravil, že jsi mi uhodila tovaryše. A oua pravila,
{e jest to nerada udělala. Pak nevím; než já sem se lekl.
želu jejímu.) Marky ta, Antonína Ruliarta manzelka [viz č. p.
145·1.] tuto zprávu dala: Rovně dnes lejden. jako
Rekl jsem: Nelíbí·lí se vám, třeba-li jest házeti? Já bych
v pátek, večeřeli jsme a má čeládka tak běhala a l~t·ičela.
byl nic neřekl mistru, az v neděli, jak obycej i'emesla
Já se jich ptala, co je to. Oni pravili: Poďte pro P. B.,
jest, neZ ona, když domů přišel, hned nejprv žalovala
ten švec pere tam tak svou ženu a on ji muže zabíti. Já
a hospodář se ptal voč, voč jsme se tak hadrovalí spolu.
vyběhla, řekla jsem: Pane sousede, toť jest pěknč, styďte
A já jsem řekl, že vo ty střevíce. (Tak vypovídají i Martin
se v hrdlo, že tu vždycky takovej křik začínáte, neb to čaGec soustružník a Petr Brozen, sousedé.)
16. 1604. - Tallltéž f 298. (Svědomí ku potřebě
sto bejvá. A on mi řekl: Mlč ty, co jest tobě po lom. Já s ní
mohu dělati, co chci. A když tak jedna řeč k druhý
!:,říZovi Dobřichovskému, měštěnínu St. M. Pr., proti
přišla, řekla sem: Nemáte té moci, abyste dělali, co
Stěpánoyi šcnkýh) Pavel z Sadský, mlynář Přerovský,
chcete. On pravil: Je má manželka, mám tu moc. Já řekla:
svědčil: Když se vyhnali všickni ze světnice I'ostrovcov
Chcete nad ní bejti katem, tehdy buďte. On mi řekl:
vdovy [viz výše č. p. 185-1.] a já naposledy sem vyšel a ten
V hrdlo lžeš jako vopice. Nejsem žádnej kat. Já řekla,
nebožtík utřel se pod vokem rukou a ležíc prej neměl
když mi nadával vopic: V hrdlo lžeš, nejsem žádná vopice.
voka a řekl: Již sem dostal, nebohej člověk. A voni lámali ten rapír a já řekl: Tuf se málo pomstí na rapíru.
Když tak chceš, an rozprávěj!, že jsi svou prvnější ženu
zabil. Tak jeho manželka řekla, že jest ji upral, že potom
Pak šli pro právo a já šel zase do světnice. Potom vejdu
brzy umřela. A Oll mi řekl: Polib mne hned v zadek
zase, chci jíti na dvůr a Němec běží mimo mne. V tom
odpusťte. Já řekla: Nechť tě kat líbá. Pak přišel muj pán: polom vešel pod schod, sou tam dvíře. A tudy musil ujíti.
taky mu něco lál německy. Než ti Vlaši potom naproti
A potom sem se doptával, kdo jest mu to udělal. A Martin
láli mu a házeli, takže potom nesměl ven dále jíti na tu
Srb pověděl, že mu to ten Němec uďál. Já řku: Proe
pavlač. Tak tu bejvají povyky u yečer, že někdy se jeden
mu to uďál? A von, že neví. A sem mu řekl: Proč si ho
domnívá, že hoří. Markx,ta, Sfastnýho kodčího man- I nedodržel ku právu, jsouc hospodářem jako šenkýřem?
želka: Byla sem 4 leta u p. Simona Moravce [c. p. 146-1.]; , A on mi pověděl, ze není povinnovat, když mu Zádnej
dokad se tam nedostal tyto manžel, bejval dobrej pokoj.
nic neřekl. Potom já se ptal: Skrze co pak se to stalo?
A jak jest on se dostal, takový povyky byly, ze sme
A von pravil: Já nevím, než já sem mu nerad roztrhl
mnohokráte pokoje nemeli od večera až do rána. Sousedy
nejdřív pláš\. A nadto nade všecko mel klobouk, nesl
věc, co bych s tím měl činiti? A on mi poručil, abych
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jej v hrsti, že by měl bejti toho Němce. A potom p.
rychtář přišel. A taky sem mu dal zprávu, že tam šel
pod schod, že se tam mluvilo německy, ale já nevím co
a s kejm, von-li s Němcem. A tak potom, po chvilce
přijda p. rychtář, šel tam pod schod a nemohl toho Němce
najíti. - Václav Svoboda v službě u Syxta mlynáře: My
,me seděli v sedlnici, pili sme a voni se vně prali. A my
vyšli ven, co se to děje, Již byl ten nebožtík raněn a
tento jistt Kříž bral jest rapír tomu poslu, kterej jest ho
zabil. A Stěpán šenkýř nesl pivo ze sklepu, hleděl" na to
a my mu pravili, aby se nedíval morďům. 1 šel Stěpán
do světnice, ani jich neroztrhl a Kříi lámal rapír. My
pravili, aby ho nelámal. A v tom jesti ten posel šel do
sklepu šenkýřúva a Štěpán šenkýř šel za ním, vnes] jeho
klobouk a manželka jeho taky šla, něco šeptala Stěpánovi.
A v tom byvši Kříž před domem s bratrem svejm žádal
Štěpána, že půjde pro právo. A nevímF., kam se ten posel
děl ze sklepu. Jan Vranovský, rychtář městský: Léta
po minulého v pátek den Obětování P. J'l1. před večerem
Kříž Dobřichovský s nebo bratrem svejm ke mně do
rathouzu přiběhli ukazujíc mi nebožtík, že jesti uhozen
štychem v oko od Balcara Pema posla v domě u paní
Anny Vostrovské proti Jezuitům, abych s nimi pro vyhledání téhož škůdce šel. A přišedše do téhož domu po
něm sem se ptal; řekli, že nevědí, kde by byl. Hledán
jest ~ sklepě, kdež pivo dáv~ i .také v jine~~~ ,pad zen;í
skleplch. Y tOln zpraVil n11 UClil1h dva mlynarstl tovaryš),
aby práva nepodvozoval Štěpán, že jest mu klobouk dal
a z domu pustil. Proto sem jemu domlouval a do vězení
vzíti chtěl. V tom jest mne prosil, abych s ním práci
vážil, že ví, kde jest. Spolu s námi šli nebožtík i tento,
bratři, až pocl most na naše právo. Tu souce hledán v témž
jednom domě, nalezen bejti nemohl, nýbrž nebožtík aby
se va patřil a k barvíři šel, sem mu poručil. Tak se stalo
a v touž noc před 12. hodinou od toho štychu umřel.
Zvěděvši o tom já, ihned sem nemeškal, aby Štěpán nebo
jeho postavil a u vězen} se postavil, sem poručil. Ještě
po druhý sem musil s Stěpánem na naše právo pod most
jíti hledajíc ho u jednoho drabanta. Dána zp:táva, že byl
vidín. Ale tam nebyl nalezen. Štěpán pak phpovídal, že
ho zná a ví, odkud sousedem jest, psaní od pánův našich
zjedná a tudy ho dosáhne. Sám se do vězení postavil.
A dal mně byl zprávu, proč to vzešlo, že nebožtík maje
kus zázvoru sobě pivo zastruhoval, k čemu mu Štěpán na
dopíjenou" dvě konvice dal a Štěpánovi toho zázvoru koštovati dal. Stěpán mu ho vrátiti nechtěl. V tom nebožtík
chtěje od něho jíti, Štěpán pak jeho za plášt potrhl, až
mu jej roztrhl. Tudy že tím svár vzešel a posel že Stě
pána zastoupil a tohoto bodl.
17. 1620. - Rt/kop. č. 1071 f. 39. (Zprávy mezi
p. Tyllmanem Praunem na místě Daniele, syna jeho, a
Balcarem Cimrmanem a Jiříkem Kuklem s jinými pomocníky jich.) Karel Šall z Šollnpaclm svědčil: Při počátku
sem nebyl, neZli souc v světnici slyšel sem cinkání kordy.
A když to tak hrálo, vyhlídl sem z okna, viděl sem, že
těch vostružníku 7 nebo 8 stálo s dobytými kordy a ten
posekanej již šel před Toulovic [č. p. 180-1.], nebo v tom
jel VllZ od rynku k mostu a světlo měli. A když ten vuz
jel, jeden z těch vostrnžníků, osoba neveliká, stál na rohu
n mého domu [158·1] s dobytým kordem, až by ten
vůz ujeL Nebo kdyby ten vůz byl nepřijel, sotva byl by
ten posekanej s hrdlem odtud odešel. Potom přišla varta
od mostu a chtěli jim kordy bráti, ale oni jich od sebe
dáti nechtěli. A poněvadž vOJtružník soused jest, nechali
jich. - Anna Balcaretová: Sel vostruzník s svou čelád
kou domu, dnes dvě neděle. Sekali kordy do kamení po
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ulici, že jim nikdy ulice rovná nebyla. Když přišli před dům,
mistr je volal do domu; oni nechtěli jíti. Trefil se v tom
ten mládenec, šel skrze ně. Skrze ně proševši ohlídl se
na ně a on sám vostružnÍk ptal se ho, co chce. A ten
mládenec, že nic nechce, odpověděl. Na to mu vostružník řekl: Když nechceš nic, jdi s P. B. a nepůjdeš-li,
tehdy svůj díl dobře dostaneš. A ten mládenec řekl: Já
půjdu. V tom jeden tovaryš jeho vyskoci! s kordem a řekl:
Co zádáš, sakramentská šelmo. A ten mládenec vida to
postavil se taky proti němu a dobyl kordu a ti tovaryši
vostružničtí vzali toho mládence do kola mezi sebe a sekali
na něho všickni. V tom přijel nějaký vůz, ten je rozrazil
a ten mládenec mimo ten vůz šel pryč. Potom když
vHta př-išla, ptali se, co tu se stalo. Oni tovaryši ale
pravili, ze šelmi Nydrlandi přišli a chtěli pláště jim strhnouti. - Kateřina Jeninová: Stalo se dnes dvě neděle.
Bylo k čtHtý hodině na noc, stala se ňáká různice na
ulici mezi Špornerem a jeho čeládkou. Sekali na ulici
kordy. Vyšla sem na pavlač, domnívaje se, že by ňáká
bitva byla na ulici. Přišedši před dům ten Šporner,kde
bydlí, jeho ~ovaryši vostali vně, sekali kordy po zdech,
po zemi. A Sporne!' vyšel 3 domu, lál jim. V tom se ňáký
člověk k tomu natrefil a Sporner se ho ptal, co chce.
A oa odpověděl, že nic. Proti čemuž řekl: I jdiz svou
cestou. A on odeševši poohlfdl se na ně a tovaryši na
něho křičeli, že jest pláštník, šelma, nějaký Nydrland
pl'išel, aJ)y ná:n pláště strhával. l.l",- oni za llÍnl běželi a
křičeli: Selmo, zrádce, huncisfute, jdi tvou cestou, nebo
my tobě nděláme. I vobskočili ho a dali se do něho a
sekali jej. A já shůry Hičela prosíc, aby ho nezabíjeli.
A Špornerova žena vyběhši z domu chytila se hrdla muže
svého a táhla ho prosíe, aby šel do domu. Ale on ncchtěl jíti nežli za tím člověkem s čeládkou běžeti. A vida
on to, že na něho tak všichni sekají, dobyl také svou
špadu a počal se jim brániti. A vida, ze tak mnoho jich
jest na něho, utíkal až před Toulovic. Nevím upadl-li je
čili ho porazili a Špomer s tovaryši do něho sekali.
V tom phjel ňákej pán na voze a oni ti tovaryši od něho
utekli. A ten rančný běžel k rynku.
18. ] 620, 9. března. Tamtéž f. 42. (Svědomí ku
potřebě odvodu nevinnosti Martinovi Matějkovi proti žalobě Jana Kukly, jako bJ: při skutku zamordování hejduka, uroz. p. Heřmana Cernína čeledina, postízen byl.)
Anna i\Iarie Krejtmarová svědčila: Bylo v neděli ráno.
Já myla tehd'lž stoly a já se hrubě lekla, takze nemohu
věděti, kdo jest mu to udělal, než že všichni, co jich
tam bylo, na něj sekali, než ten hejduk, klerej na zámku
sedí, jest nejvinnější, nebo když sem já tomu hejduku
pravDa, že jsou ho už zabili, tehdy on mi i'ekl němeekejmi
slovy: Ty sakramentská kurvo. já tobě tolik udělám. Nebo
ten nebožtík, když přiběhl do s\'ětnice s dobytou šavlí,
prosil mně: Má milá děvečko, schovejte mně, nebo mně
chtějí zabíti. A ndli jsem já dl'éře zavřela, ono se jich
do devíti do světnice nahnalo. - Jan Šlemer: Když sme
měli táhnouti z varty domu, tehdy jsem já stál u celnice
a viděl sem, že ňákej pán jel na koni majíce u sebe
čeládky a když před Silvestrovic [č. p. 184·1] přijel, viděl stm, že čeládka jeho do toho domu s dobytejmi kordy
běželi. Tak já taky k tomu běžíc slyšel sem od toho
pána na koni sedícího, že jest volal na čeládku svou,
lokaje, aby ven šli. Tak já do domu toho sem šel i potkal sem je, že s dobytejrni zbraněmi ze světnice šli a
hejduk nejzázeji šel s dobytou šavlí a křičel: Již má šelma dosti. Tak děvečka vyšla ven a křičela: Páni, co ste
dělali, jak ste ho již zabili. Potom sem šel sám druhý
do světnice a obrátili sme ho znak a on byl již umrlej. -
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Mandalena, Jiříka Martina manželka: Když jest Černý Janek,
který sedí na zámku, přines ke mně černý šaty tykytový
a řekl mi: Medle Mande1íno, schovejte mi ty šaty a když
přijde Martin, tehdy dejte mu je, at se do nich oblece,
aby šel na statek, a těch šatů, které m~ na sobě, aby
u mnč nechal. Tak on přišel Martin s Cemým Jankem
asi ve 2. hodině n~ noc a převlíkl se a vzal ty druhý šaty
taky s sebou. Jan Cáslavský: Toho sem povědom, že prve
něco před šesti nedělmi, měli nejakej handl mezi sebou,
takže jest ten jistej nebožtík ulavši ho v ruku, jeho Martina Matějku lokaje, od ty doby vždycky zlou vůli měli.
Až potomně shledajíc se na mostě tu strčili sebou, že
jeden sem, druhý tam letěl. V tom jeden z nich, tbtiž
ten neboZtík řekl: Hundsfute, co nemáš cesty. V tom on
jej uhodil pěstí a slrčil ním a on se popadl tulíš ku na
něj. Vidouce já, že by nebylo dobře na mostě, vkročil
sem mezi ně. takže sem je rozvedl. V tom neboztík k němu
mluvil: Šeln~o, zrádce, z knrvy synu, nemám tě než za
šelmu, pokud se se mnou. neserveš, když se shledáme.
V tom se rozešli a já sem tomu nebožtíkovi řekl, že se
mohou někde jinde shledati. Tu potom na druhý den jedouc muj pán p. Vřesovec na Malou Stranu do polhauzu
potká nebožtík pána a dá těmito slovy pozdravení: Dej
V. Mti P. B. dobrej den a smekl maděrku a mně sobě
zastayil a řekl: V. J\Iti kerýsi služebník měl se mnou handl
a mně řekl, tuším, si ty ... Já sem mu na to odpověd
dal, že nejsem a nic že sem s ním, jak sem živ, činiti neměl. V tom lokaj kroČÍ zpátkem, kterýho již minul, v tom
řekl: Co praví a co chce. A on řekl tomu 10kajoYi: Však
si ty. A on řekl: Já sem, prej, hundsfutr, uhodil po
něm pěstí. A v tom nebožtík vydobyl svon zbraií, a uhodil
na toho lokaje asi dvě rány. A já sem svůj kord dobyl
a jeho sem zavrll. V tom on přijdouc ke kordu nebožtík
řekl: No všickni. A couf! asi kročej zpátkem a předse
sekal. 1 tu sou oni k sobě přišli až do síně s dobytými
zbraněmi, že až potom ve světnici se voctli a tu tak měli
spolu činit, aZ ho mezi dva stoly vehnal. Tu potom
se nějak nebožtíkovi poštěstí, že jej trefil přes hubu,
ale však ploskou. A v tom on sám v rámě. Nevím jináč,
mínil·li jeho do konce zabíti, čili ne, nežli soue nebožtík
uhozen popad se za břicho a skřik aubeh a šel k kamnům
na lavici. Tu sem já mu řekl: Nu bratře, co si chtěl míti,
tu máš. Mohl si jíti svou cestou a mně sobě nezastavovat,
mohl si toho nemíti. Tu sem odešel a pán rovně přijede
k vratům a řekne: Sakramenti, co pak děláte, že za mnon
nejdete? A já sem pánu na to řekl, že je již doděláno,
že, trvám, bnde míti dosti. Potom sme šli za pánem do
polhauzu az na Malou Stranu. Asi ve čtvrt hodině přijde
novina, že jest již skonal. A v tom pán zavolal lokaje,
řekl mu: Co budeš dělati? A on řekl, že jáť nevím. A
v tom ušel z polhauzu. 1 potom asi tři dni zdržujíc se
zde v Praze tu mu pán VZkázal, že se po něm tak hrubě
ptají, chce-li někam odjíti zatím, až by se to upokojilo.
Potomně pán mně poslal domů, abych mu to oznámil a netroufá·li sobě v těch šatech projíti, tehdy sem mu musel
panský šaty dáti, takže se v nich až na slatek dostal a
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potom sem do vězení a já na Bílou vez. Já sem se dostal od J. Mtí ve dvou nedělích do věže a on teprv a ve třech.
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března.
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č.

1074 f. 265.

(Svě

domí k provedení neviny Linharta Velmara, rodiče Menš.
M. Pr., k té rozepři, kterouz s Janem Procházkou o zastřelení Jana Václava, syna jeho, vedle obvinění jej z mordu má.) Matěj Trojan, kočí u p. France Ostrštoka, svěd
čil: Asi před d\-ěma nedělmi, okolo hodiny na noc studenti
tři vyšli z domu p. cís. rychtáře Františka Cortesi a cinkali dobytými kordy po zemi, až jiskřilo. A šli dolů
k vla5kýmu kostelíku a potkali se někde s tím Velmarem.
Tu nevím, co jsou sobě řekli a jakou sobě přícinn dali
i utíkal ten Velmar před nimi a hnali se ti studenti za
ním s dobytými kordy a on vskočil do domu p. královskýho rychtáře. Tu nevím, řekl-li je jim jaký slovo a ten
jeden, kterej zabitej jest, za ním do dveří s dobytým
kordem vskočiti chtěl a on Velmár majíce bandytku k němu
vystřelil mezi dveřmi a ti druz[ dva vzali ho a vedli dolů.
A on jim padl před krejčím Stefanem. Oni ho zase na·
horu vedli a on jim před knížete ze Sassu domem podrnhé
upadl. Pak přišli dva patres J ezuviti a chtěli ho zpovídat.
Ale bylo již pozdě. Pak ho vedli ke královské lázni. Anna Rybová z Velvar: Kdy?: dcera apatykáře u mostu
měla veselí, šla sem domu od Salomény, koláčnice u mostu.
A když jsem přišla k malýmu domečku vedle Rafaelovic,
vyšli z domu p. rychtáře tři studenti s dobytými kordy
a sluzebník p. Petráčka. Šel proti ním od toulů [č. p. 180-1.],
chtěl jíti do domu p. rychtáře a oni na. něj křičeli po
třikráte: Wer do? A on jim ani slova neřekl, šel předse.
A když přišel k domu, oni všichni tři po něm hnali
s dobytými kordy. I chtěl do domu a šenkýřka chtěla
dům zavříti a on Velmar nedal. A ti tři se na něj nu tkali
s kordy a on vytáhl bandytku z kapsy a střelil k jednomu
a postřelil jej. A ten postřelenej šel až před Pešonovic
dům a tu vostal ldeti. Potom ho nesli dolU k lázni a jak
ho před dum přinesli, hned umřel. - Anna Marie Paclová, měštka St. M. Pr.: Yyhiédala jsem z okna p. otce
mého proti německému kostelu u J ezuvitův, bylo již soumrak. Tu jsem videI a, dva nebo tři že běželi od mostu
a jeden ten Procházka, kterého jsem po hlasu poznala,
zavejsk a kordem dobytým fechtoval. Po malé chvíli viděla jsem, že se za někejm hnali zas nahoru. Po chvíli
slyšela jsem bouchnutí. - Krystína Sykorová z Volíně,
kuchařka u paní Cortezový: V pondělí masopustní pán
můj nebožtík byl na veselí u rychtářů u mostu. K víčerou
pili u nás tři študenti. I přišla jsem domu do šenkovny
a oni sobě všickni tři tak počínali a ten nebožtík dobyl
kord a řekl: Přísahám P. B., dne, někdo bude bez pláště,
nebo my. Neb jsem se včera kolika obránil. I když sobě
tak počínali, já jsem šla do kuchyně nahoru. Po chvilce
vyševši z kuchyně ten Linhart Velmar stál již na mazhauze a já se ho ptala, co je to. On řekl, že utíká před
študenty a že mezi ně střelil. A já řekla: Co jste ho již
zabili? On mi zas řekl: Neškodí nic, bych já zase visel.
A veševši já zase do knchyně on za mnou vešel a nabíjel
sobě tu pistolu.
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(U beránka cerného,)
*\. 1412, 19. dubna. Ru7wp. Č. 2099. f 62. Egidius, alias dictus Jilek, filius olim i\lixonis Hopfner, annos
legittime elatis habens, resignavit Katherine, matri sue, si ,
et in quantum ipsum nunc in via, quam profiturus est, de- !
ce dere contingat de hoc seculo, videlicet domum suam
sitam in acie ex opposito pontis prope s. Egidium - Ac\.
fer. III. ante s. Georgii.
*2. 14.13, 22. prosince. Ta liZ též f. 72. Egidius, alias Jílek, filius olím Mixiconis Hopfner, resignavit
dOlnum suam Ondraczkoni, vitrico SilO, sÍ ipsunl nunc in via,

qua iturus est, mori contingat. Act. feL VI. ante Nativ.
Chl'.
*3. 1429, 29. prosince. Ru7wp. Č. 992. f 113.
My Jakub železník, v ty časy purgmistr, Matěj od múře
nínóv, Václav Hedvika, Matěj od hřebenóv, Sdeněk sviečník, Bartoš súkenník, Kříž platnéř, Jan od pátei-óv, Janek
od střiebrné hvězdy, Mikuláš od vrše, Vuchek rybál-, Martjn řezník, Sigmund z Kotenčic, Vaněk Bradatý, Pavel
Cipser a Jansa švec, konšelé přísežní St. M. Pr., vyznáváme
tiemto listem obecnč přede všemi, ktož jej uzřie ncbo
ctúce uslyšie, že jakož jest slovutný Matiáš z Chlumčan,
správce města Pieseckého, vzdal mocně v plné radě naší
duom svuoj, jenž slove u beránka na rohu proti studnici
u sv. Jiljie podle domu Smilova, jenž slove u kalic1l1lov,
Mikulášovi z Horaždějovic, písaři a služebníKu našemu,
že my svrchupsaní pnrgmistr a konšelé potvrdili sme témuž i\likulášovi toho jistého vzdánie a mocí tohoto listu
potvrzujeme úplně. A dále spatřivše téhož Mikuláše hodmí a snažnú práci fl slnžbu, kterúž jest nám a obci naší
tato všecka léta vedl a okazoval a ještě v budúcích časech
s pomocí boží vésti a okazovali miení, a také shledavše
ano tý2 Mikuláš v té naší službě drahně škod vzal, za kteréžto škody a za službu zapsali sme s povolením našie
obce a mocí tohoto listu zapisujem témuz Mikulášovi písaři, manželce jeho a dětem jeho čtyřidceti kop. gr. dobrých střiebrných rázu pražského na tom jistém domu svrchujmenovaném u beránka na celém jeho městišti, tak aby
týž Mikuláš, manželka jeho i jeho děti v mocném držení toho jistého domu byli, jím vládli, jeho jakožto svého vlastnieho požívali beze všie překážky. Než toto jest vymieněno: Jestliže by sě kdy dědici aneboli přietel, příbuzný
toho domu k nám navrátil a chtěl sě s povolením naším
a našie obce v ten duom uvázati, tehdy prve nežli by sě
v ten duom uvázal, aby napředpsanému Mikulášovi a manželce jeho a dětem jich svrchupsaných čtyi'idceti kop. gr.
úplně dal a docela splnil penězi hotovými, a o náklady,
kteréž by na ten duom naložil, a ty hodným svědomím
okázal, o ty aby sč s ním vedle rady dobrých lidí umluvil. A jestliže bude chtieti týž l\Iikuláš nebo manZelka
jeho, tehdy budú moci svrchupsaný duom jakožto svój
vlastní s tiem právem, jakož svrchupsáno stojí, prodati beze
všie překážky. Tomu na svědectvie a na jistotu pečet mě
sta našeho svrchupsaného s naším dobrým vědomím kázali sme přivěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán léta DC čtyr
stého a devatéhomezcietmého ve čtvrtek po N arozenie téhož P. J. Kr.

*4.

1434, 26. ledna. Rulwp. Č. 2099 f· 374. 'Cum

causa litis tractabalur inter Mathiam Lauda de Chlumczan
ex una, Petrum Karthús parte ex altera et Nicolaum Cucule, notarium parte ex tercia pretextu domus ad agnellum
dicte, quam prefatus Petrus erga antedictum Nicolaum
emít, pro qua quidem domo sic empta Mathias prelibatus
eundem Petrum impetebat sibi forum arrestando et interdicendo, ius melius se ad eandem habere pretendens.
Causa autem huiusmodi sic stante et durante per interposicionem dominorum consulum anledictus Nicolaus eidem
Malhie precibus petitoriis suplicavit, ut sibi actus illatos
et excessus, q uos peregit domum prefatam ipso inscio
vendente. indulgeret. Causa prefata ex precibus sopita sibi
interdictum prefatus Mathias factum anullando, cassando
empcioni et faro prefati Petri Carthús plenum ius tribueudo - . Act. fer. III. ante Puriť.
1. 1478, 17. února. Rukop. č. 2106 f. 5. Anna
Kartuska res;gnat post suam mortem domum ,uam in
parochia s. Egidii dictam ad agnellum ex opposito fontí.
et penes domllm ad calices sitam Jacobo Sobek et
Andree pellifici. 1sto tamen excepto, quod memorata Anna
reliquit pro se auctoritatem, si tamen racione bona fruatur,
faciendi lestamentum de omnibus bonis Sllis iuxta velle
SUUill. Si yero intestatanl ipsam contingat decedere, tnnc
memorati Jacobus Sobek et Andreas omnem i11am substanciam post mortem eiu, debent convertere super actus
misericordes. Act. fer. III. post Reminiscere.
v
2. 1478, 25. června. Tamtéž f. 15. Thomas dietus
Sčastný vitrator et Anna e. d. ad agnellum aput Annam
Karthúskam pro L s. gr. pro Acl. fer. V. post Joh. B.
(R. 1489 doplácí Václav od žáby a Anna m. j.)
3. 1480, 24. dubna Rukop. č. 2119 f. T 8. Ve
jméuo božie amen. Já Tomášek řečený Sčasný sklenář,
měštěnín St. M. Pr., vyznávám DC, takže duom muoj u beránka podle tří kalichuov, v němz bydlím, a podle [toho]
také i s tiem všeckeren statek muoj tiemto kšaftem
mým - odkazuji - paníe Anně, manželce mé milé - .
Jiežto při tom rozkazuji, aby Markétce, dceři mé s první
ženú, a Alžbětě, druhé dceři mé i své, po XL k. gr.
vydala, kdyby k letám rozumným přišly - . Act. feL II.
post Georgii.
4. 1491, 13. června. Rtthop. č. 2106 f. 301. 10hannes cultellator Kousal dictus et Barbara e. d. ad
agnellos dictam erga \Venceslaum a rana et Annam,
conthoralem eius, pro LXXXX s. gr. pl'. AcL fer. II.
ant" Viti.
5. 1503, 9. ledna. RullOp. Č. 210í f. 226. Jan
nožieř řečený Konsal v radě oznámil jest: Jestli že by
jeho p, B. prve nežli Barbory m. j. od smrti neuchoval,
že duom svuoj, v němž bydlí, řečený u beránkuov, ležící
na rohu vedle kalichuov·a proti studnici, i jiný všecken
statek - vzdává - manželce své. S túto vymienkú, aby
z toho statku Vác1avovi a Ondráčkovi, synóm, kteréž sú
spolu splodili, vydala po XXV k. gr. pro - Act. fer. II.
post Epiph.
6. 1542, 11. ledna. Tí.opiař listu hral. V archivu
místodrž. 1542 f. 599. (Pokud J. Mst. královská Jiříkovi
z Jelče k tomu trhu, kterýž o ten pustý dvuor v Přední
Vovenči učiněn, své milostivé povolení dávati ráčí.) My
Ferdinand etc. oznamujem tímto listem všem, že jakož
slovutný věrný náš milý Jiřík z Jelče dvuor pustý v Přední
Vovenči k klášteru sv. Jiří na hradě Pražském příslušející
po smrti někdy Wolfa Ortegle jest koupil, ze jsme s do-
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brým r?zmy:len;. n:, pr?sbu ~oníženú téhož Jiříka k tomu
trhu
!lase. mlloselve kralovske povolenI' dátI' ráv'l'
1
.
Cll a v š ec"y
hsty, maJestát!, o.~, králuov českých slavné paměti krále
~lgmun.da, krale Jmho, krále Vladislava a krále Ludvíka
1 od nas a konventu kláštera sv. Jiří na hrade P
v.,
t . . v . d'"
. v
razsltem
e~v.l o J1ny~h tehoz dvoru a dědin k němu příslušejících
drzlteluov
s hstml a dobrými volemi na tJi ž d
. ho
v.
"
I
'
vuor s Je
s~ vSlm pns ušenstvlm vyšlými a danými, jak on Volf
nekdy Ortegl toho vš"ho v pořádném držení bvl .
st r
k
..
v
".
,) , 1 S vo,ro\ em.;. zase
,temuz dvoru pnvedenými dědinami na
neho Jmka z Jelce, dědice a budúcí J'eho plny'm pro
, á
avem
pren seJlce moc: královskú v Cechách sme schválili, obnonlr a r:otvrdlll a tímto listem schvalujem, obnovujem
a potvrzuje.m • nahrazuj.íce všecky nedostatky, ač jestliže
by v tom JacI naleze':l byli, a mimo předešlé zápisy i také
zmo tu sumu, col: Jest on JiHl< na tom pustém dvoře
a~ los.avad ~S:ven~n;. "!.nalo.žil a to sl ušným počtem pokaz~, Jvemu Jlrlkov~ ctyntcetl kop gr. č. milostivě na staveIl~ prlpl~?Va:l rácíme, chtíce také jeho Jiříka další milost] o~dantl Jemu v,ajplatu nám nálditou na dvoře proboštskem :~ v V?VenCI podle te poustky jeho ležící a k té
poust~~ pnslušejí.cÍ dávati ráčíme a tímto Hstem dáváme
aby tyz dvuor s jeho příslušenstvím od poctivých purg:
mIstra a, ~ady i, VŠ,í obc~. St. 1\1. Pražského, nynějších
neb, b~duCJch, vernych naslCh milých, buď soudem neb
smluvu
vyplatiti
mohl'' kterážto s ml'uva, ac,
. l' v a bez soudu
'.
v
jes,t lze se stane, Jun Prazanuom Staroměstsky'm nyněJ'"
n~o
b d"
b
'1'
, Skteréž
lm
~
u U~lI:l, v .eze !. ,?dy jIch zápisuov a sumy,
~y z~psane, Jmeh, ~~'tJ j.má, nebo my všecku spravedlivost
a ~:avo nase" ~(,t~r~z k jmenovanému dvo!,u proboštskému
a \ sem Jeho pnslUsnostem jakožto král Cesl'y'
,
Vl J'"
..
y ",.,
- mame, na
n,e lOv mka j"me prenaseh a lnnlo listem přenášíme aby
tehoz p~áva našeho podle zřízení zemského uúti :nohl
však vaJplatu sobě na témz dvoře zachovajíc abychoU:
;11y neb,~ ty. osoby, Jimž by vajplata spravedlivl příslušela,
Jemu Jmk~~] ,neb dedicóm je!lO rok nap~ed veděti dadúce,
to z~se \) pv,.a,'l! mohl;;, a, coz .by, za vaJplatu dali, to jim
v~eckno pn. postupo,van~ s, Jmyml sumami předešlými
duno ~. na\T;.'ccno, v by tl Jm" bez umenšení. A ktož by
teuto !lst ,mel s jlZ psaného Jiříka z Jelče dobrú vuolí
a, svobodnu, ten má i jmíti bnde plné právo ke všem
ve~em s~l:chupsaným jakozto oni sami, Toho na svědomí
pecee nasl. královskú k listu tomuto přivěsiti sme rozkázali
?á;; na h,:-adě našem Pražském v středu před ochtábem:
Bozd~o Krtění léta Páně ti.~ícého pětistého čtyřidcátého
~ruhe,ho, a království našich Rímského jedenáctého a jiných
sestnacteho.
v. 7. ,~542, .1. dubna. Rttkop. č. 1130 f 505. V té
kter~: Jesu s~ str~Ila mezi Barborou Kousalkou, manzelkou Jmka z Jelce, puvodem, a Annou, manželkou Blažka
z Per.efSu, ~~e~lanou, tu kdež jesti přítomně Jiřík z Jelče
na mIste tez Barbory, manželky své, obeslav jí před .
pu:~mlstra ~o rady, ~inil)i, u}iniv žalobu ve třech art~
kUlIch rozdel2;.nou,v z Jedne kazdé věci obzvláštně. A před
kem. z to~o, ze predešle minulého času, kdyz nějaká řeč
o dlly. platen v kotcích byla, bez vší příčiny ježto tu
o p~ctJvos.t žádné zmínky při tom času nebylo 1í Barboru
manze~ku. jeho, v týmž místě nářkem těžkým 'jesti nařkl~
a to ,temIto slovy mluvíc,: o ní, že by ona Barbora nic
dobr;ho byl~. A k tomu 1 před lidmi že se jest přiznala
1UVl ?l, kdyz by z toho obeslána byla, ze to pravé na ni
UClll;tJ ch?e. A p,oněvadž pak tato slova malá nejsou,
kdo~ by je rozvazovati chtě.!, nebo bv se všecko pod
nHl1l, zavíralo, kdož by nic dobrého byÍ, že ten cti žádné
/~~~~: A tudy ouhona na poctivosti její že by byla~ V tom
zadajlc Za spravedlivé opathní. Proti tomu' od Anny
V
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Bla~kové,. ml~veno, ž~ o té vší věci, jak se jesti sběhla,
zpr~vu UClTIltl chce. Ze některé chvíle když Lylo při dě
lem pláten podle dobrého a mezi nimi pořádku naříze
ného, ona tolik~ž o svůj díl s takovým křikem se jest
domlouv~la, ll, p.~ed ,l!dn:l1 hostinskými nenáležitě, majíc
v t?m n;ls.te,v~ehJaku uchv?st za~ho~ati~ jest křičela. A ona
Blazkova JdUSl dobrou merou, jakz prísloví má, rozvrhlii
ruce ruozno rekla: Věru, tato paní Kousalka jest s tím
křikem mc dobrýho. Nic při tom jiného nemluvíc ani nač
zlého myslíc. Tu ona Barbora k tomu se jest ozvala mlu~íc, ~e sem všudy tak dobrá, jako ty. Při čemž. i na ten
cas Jest zanechána. A když přestati nechtěla vzdy to
mluvě i jest jí zase povědíno od paní Blažkové že tomu
n,evěří, a~y :ak do~rá byla, leč to ukáže. A to' z příčiny
te" neb Vl, ze se jest k manzelu svému lépe chovala,
nezl! tato Barbora k prvnímu muži svému i k tomuto
~ynějším~, kterýž do osoby její mnoho stížností do rady
Jest v~násíval; K tomu že tato rodička města tohoto jest
a O teto nevI se, rodem odkud by byla. Než o tom ví
z~ souci u nebožtíka Kousala kuchařkou, s ním že se jest
snala. Tím dokládajíc, že strana ty řeči za nářek klade
te~to zřízení zemské o tom vyměřuje, co za nářek po:
cteno býti má a co nic.
Na to od Jiříka z Jelče 'mluveno že strana obeslaná
slyšíc žalobu vo slovích jistých na ;e učiněnú také odpověď jistou, buď že by se znala aneb odpírala, dáti jest
povll1na a ne samými zprávami odbývati. Ježto ona Barb?~a křiku žádného jest nepusobila ani těch nevolí jaká
pr;cll1a byla aneb aby, že by lepší byla, to k ní mluviti
mela. A k tomu, kdež praví, jak by se k manželu svému
chovala aneb nechovala, praví, že se to toliko líčí k posměchu a hanbě p. Jiříka, manžela jejího, ježto snad
k tomu podobných řečí mnoho mezi manžely se sbíhá
a ledacos se přihází. Však to při nich a mezi nimi
stává, pomíjí. A také právem z takových věcí se lidé neviní~. A tak
tuto cizí věc k sobě přijímati chtL Kucharkou pyak z~ Jest byla, to že k ujmě poctivosti její
není, kdyz se Jest sú všelijak jínak dobře chovala. A chudoba ze poctivosti netratí. A ačkoli strana obeslaná toho
by za nářek nekladla podle zřízení zemského však při
právu ,tomto městském za nárek se uznává, kd~ž by proli
cll sV,ey a dobré pověsti učinil,
ten nic dobrého jest.
Tohkez I tuto aby to ukázaii, co jest proti své cti učinila
aby tak naříkána býti měla. A zprávě té kterúž učinili
o té. věci, ze odpírají, že Ona beze vší ~ýminky to jest
mlUVIla a toho slova s tím křikem že jest nemluvila. A
ta~ poněvadž toliko příčinu tomu dávají, pokázáno jest
I cteno na to svědomí.
K tomu od Anny mluveno že tak jakž i předešle
odpove'ď d"
yana jest, pn tom stojíc, praví ještě, že ona
d?brou. merou ty slova jest pod žertem promluvila. A toho
dllVO~ I, ten jest, že neb sou se všickni smáli. A tak že
zbytecne tuto žalobu před se béře.
v Kdež pak při tom týž Jiřík vinil z druhého arty kule
touz ,Annu, ze mezi jinými i'ečmi ji paní Barboru jest
zhan~la ?~ poc~lvos~i, pravíci, že by ona Barbora tak
dobra. byb nemela, Jako ona Anna. O čemž také odepříno
prve. jest nebylo. A poněvadž i tu by se nemálo na její
??ctn'ost vztahovalo, jako by hodná a dobrá žena nebyla
~adal v, t.om za opati'ení. Proti tomu od Anny mluveno;
ze k~yz Jest. Barbora mezi řečí jinou mluvila, že by tak
dobra byla, Jako ona paní Anna, i dala jest odpověď že
~o~,;t nevěří, aby tak dobrá byla, leč to ukáže. A tak že
Jest; p,raví. Nebo paní Anna v předcích svých rodička
pra~ska jest, a O této neví, odkud jest rodilá, K tomu
take I stavu rytířského
Ulívá, pokázavši na to majestát
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od slavné paměti 1<rále Jiřího dědu jejímu vydaný. Proti tomu Jiřík: Ze tím dobroty své, aby lepší byla,
že rodička zdejší jest neukazuje, poněvadž i jinde rodilí,
kdyz se dobře zachovávají, místa svá v dobrotě s jinými
dobrými jednostejně mají i v knihách těchto za dobré
jako zdejší rovně se drií.
Přistoupeno jest od puO\'oda i k třetímu arty kuli ,
kterýmz by táž Barbora od ní Anny dotýkána byla a ten
na zvláštní těžkost ze má .. Že by ona to o ní mluvila, že
by to děvčátko Anna nepořádně od ní na svět zplozeno
bylo a prvé že jesti je měla, nežli jest čas porodu přišel.
A tak tento artykul předkem vztahuje se na nebo muže
jejího, člověka v městě tomto zachovalého a již na mrtvého,
ježto to proti právu a zřízení zemskému znamenitě jest,
že na osoby umrlé svědomí ani jiného vedeno býti nemá.
Tolikéz i na Barboru, manželku jeho, neb by tudy smilstvem dotčena byla a dítě to pozustalé pankartstvím. Nad
to ze ta věc od ní rozhlašována jest byla i svědky na to
že jsou vyhledávali a po l;ohkosti její se ptali. Proti tomu
na místě Anny mluveno: Ze ona této žalobě odpírá, aby
to tak mluveno bliti mělo, než toliko že o tom od jiných
slyšela, že sou to rozčítali, a sama od sebe nic jest nemluvila. Neb i na tom že se snesli páni v kotcích času
toho, aby ani jí pozdravení nedávali. A pro tož jí dále
ničímž povinna není, na to svědomí některá ČÍsti ku právu
podavŠe. Na to od puvoda mluveno, že ti všickn; svěd
kové listovní místa při právě míti nemohou a nemají
z příčiny té, poněvadž o tom zřízení zemské jest i právo
města tohoto, když jest rozepře jaká, že se poctivosti
dotýče, že nemá listovní svědomí dáváno býti než s závazkem podle práva při registřích. Nad to vejše,že
on sám to pořádně o početí toho dítěte ukázati chce, jak
se dálo. Dav na to čísti smlouvy svadební 1. 32 a při
tom i svědomí některá, kdy a kterého Času svadba se
dál4, od času sv. Anežky až do tohoto času, když slehla
XL nedělí a tři dni počítajíc. A tak že netoliko aby.
kratčí čas byl, ale o XIII nedělí ještě prodlenější. Kdyby
byla pak i prve slehla, že by to proti vyměření o tom
hvězdářského nebylo, pokázav na to fi if u r a m co e I i
téhož dítěte a sepsání od mistra Suda.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž ten
první arty kul v žalobě Barbory Kousalky proti Anně,
manželce Blažka z Pereftu, jest založený na slovích a l'ečech, kteréž sou sběhly se v místě vejsadním města tohoto, v kotcích plátenných, při dílích pláten, od Anny
k jiným nežli k Barboře Kousalové, jako by ona Barbora
nic dobrého bejti jměla, což ona Barbora sobě za nái'ek
cti položila, i poněvadz ta slova za nářek cti při právě
se nenacházejí ani také těch řečí a slov z zlého oumyslu
na ujmu cti její Barbory ona Anna jest předse nevzala,
ani aby co toho na ublížení cti vésti měla, se právně neztahovala, jakž i to jest před právem od sebe mluviti
dala, z té příčiny ten artylrul předkem v té žalobě mezi
stranami se zdvihá. V druhém pak arty kuli, jakž sou sobě
též strany na vodpor v některé řeči promluvili, že by
měla Barbora tak dobrá jako Anna býti, čemuž jest táž
Anna odepřela, že tomu nevěří, pokudž by toho neukázala, i poněvadž jest Ona Barbora žádného rodičuov dobroty své pořádnéhó pojištění neukázala, z té příčiny při
tom artykuli druhém v dobrotě rovností ona Barbora
s Annou na ten čas nésti nemuže. Což se pak třetího
artykule dotýče, kterak by Barbora dítě jménem Annu,
jsouc v manzelství s Martinem Válenejm z pořádného casu
manzelstva na svět zploditi a tejmž dítětem slehnouti měla,
poněvadž se jest toho vyhledati nemohlo, aby ona Barbora jak nepořádně v stav manželský s Martinem Yále-
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nejm, prvním manželem s\-ejm, vstúpila anebo aby také
z téhož manželství jak nepořádně, kromě času manželského, též dítě na svět zploditi měla, z té příčiny ty řeči
mezi stranami i jinde prošlé tomu dítěti na škodu a ujmu
jeho cti a dobré pověsti nejsú a býti nemají nyní i věčně.
A protož p. purkmistr a páni z práva nyní i na budúcf
časy nalézají : Jestliže by kdokoli zbytecnými slovy na
lehkost manželství, zdášt an by některý z manželuov
z světa sešel, i dítek ta'~é něco neslušného před se bráti
chtěli, že takového kazdého chtí dáti skutečným trestáním
trestati. A po tento čas žádnému dále toho lehčiti neráčí.
Act. sab bato post J udica.
8. 1542, 1. dubna. Tamtéž f. 523. Vedle toho
obeslání, kteréž jest učiuil Blažek z Pereftu na Barboru
Kousalku, vině jí z nárku poctivosti v slovích hanlivých,
kterýmiž jest ona Barbora sáhla na jeho Blažka dobrú
pověst. A to v těch slovích, kteréZ jest mluvila v kotcích
plátěnných k Anně m. j. Takto Blažková pravila, že si
lepší nežli já, leč by tím lepší byla, že jest tvůj muž na
zámku kyjem pasován pro slepice, kteréž jest kradl. Až
potom to vobalila, kteréž potom dobře draho prodával.
Na to ukázav ceduli řezanou, Herd. k ní Barboře po dvú
dobrých lidech posílal. Proti tomu od Barbory jest mluveno, že jest jeho nenaříkala Zádnejm zlodějstvím anebo
krádeží, než
ona mluvila, k tomu se zná, ale
ze to není
.L;' y tom Jiřík z Jelče j manžel
Barbory Kousalky, promluvil: To což jest kolí mluvila
manželka jeho, ze z rozkázání jeho jest mluvila a z té
lítosti dítěte, kterémuž mnoho ubližováno bylo, oe jest
první pře již zavřena. A toto že jest jako pán a hlava
její k Blažkov; poručil. promluviti: Nehaněj jiných a nechval se, leč by chtěla tím lepší býti, ze máš muze pasovaného. A dotázal-li by se ho Blažek, jak ·jest to mínil,
že by chtěl mu to vyložiti i z toho také práv bejti. A poněvadž sebe za soukupa v té reči jmenuje a staví a na
se to přijímá, že manželka jeho má té žaloby podle práva
prázdna býti. Tu když na dotázání z práva on Jiřík přijel
na sebe řeč a věc manželky své a k ceduli poslané od
Blažka. odpovídal, nalezeno témuž Blazkovi, kteréž svědky
koli k své potřebě vedl proti Barboře, že jich proti Jiří
kovi bude moci užiti.
Zase proti tomu od puvoda mluveno, že žaloba jest
zřetedlná. která)' se znamenitě v té řeči dutldivě poctivosti
jeho Blaika dotejče a Ona Kousalka zúmyslně čekajíc na
manželku Blažkovu, v ten nářek že se jest dala. Nebo
ač Barbora odpírá, aby měla mluviti, že jest kradl slepice, ale k tomu se přiznala, že jest mluvila, že jest pro
slepice byl kyjem pasován. Ježto jest všem známo, že
dobří a ctní lidé od císařuov a králuov podle svých šlechetných a znamenitých rytířských skutkův mečem a ne
kyjem pasováni bývají. Ta opět Jiřík promluvil, že křivdu
dělal by, kdo by pravil, že jest kyjem pasován, než od
nebožtíka pana sudího že tesákem jest pasován byl, ale
on neví, pro sejr.li čili pro pelruzeL Načež zase od Blažka
z Pereftn nastoupeno: Ponevadz se přiznává a ten nářek
vykládá, ježto jest někdy falešně a obmyslně i ututedlne
v domnění nějaké zlé vzat byl, však že mu křivda jest
učiněna. Dal čísti list někdy p. Jindřicha Berky z Dubé
a p. Jana Bílského. V kterémžto listu že dostatečně jest
vyňat z toho obmyslného domnění a i na poctivosti opatřen. A dále také k témuž listu dal jiné čísti svědomí,
z čehož se nachází, že falešně a neduvodně jest naříkán,
žádaje, aby pro dítky své mohl na poctivosti právem
opatřen býti,
Proti tomu od Jiříka mluveno: Tento pruvod, kterýž
se od strany vede, je dosti nepořádný, nebo vedú se

xxx.

V Husově třídě. -

Č. p. 243a.

svědkové na to, k čemuž jest přiznání, kromě zlodějství
slepic, jakož tomu po těch, kteříž ceduli nosili. a toto sami
sezmhají, jest odepfíno. A tu hned ona Barbora jest vejhradu učinila, že žádným zlodějstvím Blažka neuaříkala
a nenaříká, ježto to, k čemuž jest dále přiznání, že dobře
slepice prodával, jest za poctivost. Neb se to přičítá opatrnosti a není za nářek cti. A tak toto v obeslání i s ža·
lobou má zdviženo býti. Ukázali zřízení zemské nové
B VII II, co jest za nářek cti, a ze ten arty kul, z kteréhož
Blažek viní prostředkem nářku cti, v zřízení zemském za
nářek cti položen není. Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž Blažek z Pereftu obvinil jest Barboru
Kousalku, že by va něm v kotcích plátěnných mluviti
měla řeči hanlivé k Anně, manželce jeho BlaZka, na nářek cti se stahující, tak jako by on Blazek na zámku
Pražském měl kyjem pasoyán býti pro slepice, kteréž
kradl anebo draho prodával, čemuž jest ona Barbora odepřela, a Jiřík z Jelče, stoje při té žalobě na místě Barbory,
manzelky své, k tomu se vohlásil, že jest on zeně své
ne tak, jakž Blažek žaluje, promluviti k Anně Blažkové
porucil, ale to, ze by tím Anna Blažková měla snad lepší
b),ti, že by muž její na zámku Pražském pasován byl pro
slepice, kteréž dobře draho prodával. I poněvadž on Blažek své zaloby podle práva svědomím jest neprovedl, ahy
buď Barbor", tak iakž žaluje, jeho tím nářkem nařkla,
anebo on Jil'fk tolikéž, a k čemu se on Jiřík v té při a
k kterým řečelll na se je příjímaje přiznává r aby ty za
nářek cti podle práva býti měly, též toho jest on Blažek
neukázal. I z těch příčin p. purgmistr a páni tuto žalobu
mezi stranami zdvihají. Act. sabbato post ludica.
9. 1542, 1. dubna. Tamtéž f. 525. V té při,
ktcráž jest lr.ezi Jidkem z Jelče i na místě Barbory m.
j., původem, a Marjánou, Jiříka Pikarta manželkou, obeslanou, tu kdež jest tf!; Jiřík z Jelče ji Marjánu vinil
z nářku cti a to takového: Kdyz jest bylo po zavření té
pře, kterúž mel s Blažkem z Pereftu, a šli dolu na rathúze,
v místě pokojném a kdež všecka uctivost má zachována
býti, ona Marjana zlímyslně, beze vší příčiny daný, že jest
jeho Jiříka nařkla, ze by měl býti arcizrádce a Barbora
m. j. arcíkurva. A poněvadi on sa úředníkem zemskýrn,
tak s manželkú svú těžce jest narčen (ukázav o nářku cti
zřízení zemské B VlIlI, item staré zřízení D 18, kdo by
úředníka zemského nařeH) žádal za spravedlivé opatření.
Proti tomu od 1larjáuy jest 'mluveuo, že této zalobě odpírá, tak pravic, mluvila-li jest co, ze jest nemluvila, než
za příčinou a pod výminkou. Ale aby to lak zhola a z prosta, jakž se žaluje, mluvila, tomu nářku že odpírá. Jaká
jest pak pří,,;na jí k tomu daná od něho Jiříka, že tato:
Zde v radě i jinde před lidmi on Jiřík i s ženú svú na
lehkost mazka z Pereftu, otce jejího, že sou častokráte
neduvodně mluvili, kterak by měl na. zámku kyjem pasován býti pro slepice, kteréž jest draho prodával, ježto
tomu nevěří, aby tOl dokud zivi, pravé učinili. I z té
litosti, lehkosti a křivdy otce svého zná se k tomu, když
sou dolu z rathanzu šli, k Barboře, pod výminkou, toto
že jest promluvila: Slyš to, Barboro, tvůj muž mluví
i ty, kterak by měl muoj pan tatík kyjem pasován býti
na zámku pro slepice, kteréž draho prodávaL Dokud,
toho pravého neučiníte, pravím, že muže tvého nemám
než za arcizrádce a tebe za arcikurvu. ~a lo svědo!l1í
ukázáno. Ale když sou takovou měrou lidé k lidem za
příčinan1i a v)Tminkami mluvívali, že sou za to nic neztracovali. Ukázáno právo města tohoto o výminkách cap.
66, arty kul II, distíIlC. X. Bylo·li by víc výminek, ode
všech má tak podle nich zachováno býti oC. Pravíc dále, ~
že tomu místa nedává, aby on měl jakým úředníkem zem-
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ským býti, než plsarem že jest, o tom se vÍ. A protož
kdyžkoli on Jiřík to, coz jest mluvil o otci jejím, neb
jest to jistil a tvrdil, že to, což sobě otec jej! 7~ !lářek
pokládá, to že o těch slepicích že ukáže, prázden toho
nářku bude. A podle práva čím mu povinna bude, také
se k němu tak zachová, jakž pořádek práva ukazuje. Zas
k tomu od původa skrze přítele mluveno, že jest se
k tomu nářku strana při prvním stání beze všech vejminek přiznala, a této vejmluvě za jakýmis vejminkami a
příčinami, že se místa nedává. Nebo toho také svědomím
se neukazuje, aby za jakejmi vejminkami ten nářek státi
se měl. A také kromě pře o Blažkovi z Pereftu, že jest
on nic nemluvil. Příčina pak ta že k tomuto nářku dostačiti nemule, nebo bylo-li jest co, že jest bylo mezi Blažkem a
Jiříkem a ne osobú její 11arjány. Než že ona
vejtJ'Žně v domu radním bez přítomnosti jeho
dala se jest v tento nářek jeho i také Barbory m. j.,
majíc vyčkati, co by mezi nimi o to právem nalezeno
bylo. Ježto právo toho neukaznje pod vejminkami, aby
kto koho na poctivosti haněti měl, nebo žádný za žádného nápravy činiti v nářku podle práva nemUž, nd ten,
kdož naříká. A poněvadž jest toho nářek cti a 8 ní Marjanú neměl jest on Jiřík nic činiti, že žádá, aby jemu
i manželce jeho náprava učiněna byla. Nebo kdy ona to
naň ukázala, čím jest ho nařkla, o poctivost i hrdlo při
jíti by musil.
Tu p, purkmistr a páni - vypovídají: Poněvadž se
jest to vyhledalo, že po zavření a k právu připuštění pří
mez; Blažkem z Pereftu a Annou m. j. a Jiříkem z Jelče
a Barborou m. j. při právě prošlých od Marjány, dcery
Blažka z Pereftu, promluvení stížné v slovích v žalobě
prošlích k Barboře se stalo a to na rathouze v místě
tomto, kteréž ve vší vážnosti a uctivosti podle vejsady své
držáno býti má, čehož jest se tak od ní Marjány státi
nemělo. Pro tož z té příčiny pro takovú nevážnost a domu
tohoto neuctivost p. purgmistr a páni ji Marjánu v avú
kázeň berou. A ty řeči i žalobu mezi stranami zdvihají,
takže jemu Jiříkovi z Jelče k ujmě jeho cti a dobré pověsti nejsou a býti nemají nyní, na časy budoucí a věčné,
ani také Barboře ln. j. a její cti. Actum sabbato post Iudica.
10- 1543,7. května. Rukop. č.l00 f. 9. Jiřík z Jdee,
písa;- desk dvorských královských, seznal se, že jest
dlužen 200 k. gr. č. opatrným pánuom purkmistru a radě
města Jihlavy, kterúžtu sumu zapisuje na domu řeče
ným u koruny vedle domu u tří ka1ichuov na rohu ležícím
a na sklepu v kotcích plátěnných. Ac\. fer. II. post Asc.
d. (Žádná kvitance.)
ll. 154ó, 22. února. Kupiář listt} královských
V archivu místodrž. 1545 f. 26. (Staroměstsk)'m.) Ferdinand JC. Poctiví, věrní naši milí! Z příležící supplikací,
jaká jest ponížená prosba slovutného Jiříka z Jelče, šířeji
vyrozumíte, nás v tom za spravedlivé opatření poníženě
prosíc, i znajíc slušnú prosbu jeho býti, poroučíme vám,
pokudž za pořádek práva jest, abyšte jeho v tom tím
neodtahujíc opati-Hi tak, aby práva a spravedlnosti užiti
mohl, jináče neéiníce, neb sme i předešle o túi věc najvyššímu hofmistru, aby téhož Jiříka v tom opatřil a s vámi
rozmluvení měl, poručiti ráčili, kdež nepochybujem, že
jest se týž najvyšší hofmistr tak zachoval. Dán na hradě
Pražském v neděli postní Invocavit léta etc. XLVo a království našich Římského patnáctého a jiných devatenáctého.
12. 1545, 16. července. Rukop. č. 2129 f. 70.
V té při mezi Jiříkem z Jelče puovodem a Kateřinú z domu
pánuov Sezimuov, obeslaml, kdež. týž Jiřík vinil jest ji
Kateřinu z toho, kterak nebožka Barbora Kousalka, manželka jeho, jsúc v nemoci těžké oznámila jemu o penězích
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hotových, klenotech jemu podle zápisu společného kně
hami městskými stvrzeného náležejících, o kterýchž ona
Kateřina, kmotra její, dobrou vědomost má. A tako\'é sumy
znamenité na hotových penězích i na klenotech že jest
k sobě ona Kateřina pod jistým svěřením a tejným srozuměním přijala, o čemž jemu Jiříkovi ona Kateřina sama
i jiným také oznámila. Potom po smrti manželky své sám
osobně i skrze některé duchovní i světské lidi dal jest
s ní mluviti, aby jemu toho podle společného zapsání,
což mu spravedlivě jakožto manželu po m8nželce náleží,
dala užiti. Ale nic toho na ní jest dosíci nemohl. Žádá,
aby k tomu byla pfidržána, a což k sobě pod svěřenfm
přijala, jemu v tom věrnú ruku otevřela a o té sumě kde
a v kterém místě by nalezena býti měla, aby oznámila.
Poněvadz i některá drahná suma k záduším dána býti má,
aby i tudy ublížení týmž záduším se nestalo.
Proti tomu od Kateřiny mluveno, ze tato žaloba jest
velmi zatmělá a suma žádná se nejmenuje, než jestliže
on Jiřík chce co jmenovati buď na hotových penězích,
řetězích, koflících oc chce slyšeti, a potom také aby věděla,
nač odpověď dáti.
I promluveno jest od Jiříka,
jemu to dobře uči·
niti a sumu zejména jmenovati mozné není z příčiny té,
že on manželce své všeho jest věřil a tato Kateřina
s manželkú jeho v sklepě bývajíc, v kotcích peníze na
dvě hodině z jedněch pytlů do druhých sou přesejpaly,
a tak konečně jaká by suma jmenována býti mohla, aby
nic tu nebylo ublíženo, se nemuože; však aby strana vě·
děla o sumě, poněvadž toho žádá, ze na tři tis\ce kop m.
a spíš více nd méně lěch peněz se vztahuje, kteříž sou
na zlatých, Jochmstalských, groších stříbrných i širokých
í jiné minci rozličné byly; k tomu dva koflíky stříbrná
a pás stříbrný pozlacený, kterýz jí on sám za dvadceti
kop koupil, k tomu šest neb sedm prstenkuov zlatých a
z toho ji že ze všeho vini.
Na to od Kateřiny mluveno 1 že tomu všemu odpírá
a praví, že jí toho od Barbory Kousalky nic podáno ani
svěřeno není, a netoliko o takové sumě třech tisících, ale
ani o jednom penízi jejím Barbořiným, aby jej jmíli jměla
nic neví a praví, že se toho nebojí, aby to na ni pravé
učiniti mohl; a kdyby co toho věděla, že by jemu Jiří
kovi, když pro ní posílal oznámila. Ale neví.
K tomu od Jiříka mluveno: Že tomu odporu jejímu
místa nedává z příčin, že všech věcí manželky jeho nej~
tejnějších dobře vědoma byla, a toho všeho manželka jeho
jí se svěřovala, nebo s ní v sklepě, jakž prve oznámeno,
v zavření bývala a peníze z jedněch pytlů do druhých
přesypala. A v středu před smrtí manželky jeho to jest
jemu mluvila Kateřina, že závazek znamenitý jí jest uči
niti musela takový, že za zivnosti její o tom Iádnému
oznámiti nesmí než po smrti její, co má s tím se vším
činiti, oznámiti jemu chce, I nyní toho popírá. Nic div·
ného, nebo po smrti manželky jeho po jednoho přísež·
ného zámečníka poslala, aby jí truhlici otevřel. Kterýz
když přišel jí jest vohnouti, aby ji vodemkl, nemohl, až
potom když jí odemkl a otevřel, uhledal plnú pytlíků
s penězi, an jeden na druhém leží, a jeden svrchu největší. A pE tom odvírání žádný jiný jest nebyl, než ona
Kateřina a ten zámečník Václav Karas, přísežný, kterýž
jestliže tomu bude chtíti Kateřina otpírati, to všecko sezná,
žádaje aby pan purgmistr a páni p. rychtáře do toho
sklepu Kateřiny vyslati ráčili, aby to, což by ještě zastiženo bylo, na právo se vzalo, aby tudy ublížení v spra·
vedlnosti jeho a nejvejše pak záduším, kdež odkázáno,
se nestalo. Jakož tak se jest stalo, a p. purgmistr a páni
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z prostředku svého do sklepu též Kateřiny pro spatření
toho, poněvadž i klíče od Jiříka byly sou položeny, z kterýchZto některý jměl. by se k té truhlici, na níž se táhne
trefiti, jsou vyslaii a což by toho nadjíti se mohlo, vedl~
zprávy Yáclava zámečníka aby opatřili. Zvláště poněvadž
ona Kateřina tomu, aby jí kdy jakú truhlici její, kromě
p. Jana Yrabského truhlic, on Václav zámečník odmýkati
jměl, odpor vložila. I když strany po vyslání zase ku
právu sou jse nadjíti daly, oznámeno jest, že by Kateřina,
když na ní dotázka o té truhlici, kde by býti jměla, či·
něna byla, v tom se slyšeti dala, že by p. Vrabskej měl
vzíti své dvě truhlice, a tu třetí také, ukazujíc na vejpověď, jestliže by on Jiřík práci ku p. Vrabskému na
Dřevčice vážiti chtěl, že by mu tu truhlici ukázaL Ztěžujíc
při tom sobě i to ona Kateřina, kterak by Jiřík jí ceduli
poslati jměl neobycejnú a při právu nebývalú, nutě ji
k tomu tou cedulí, aby jemu svědomí proti sobě kladla
to, což jejího není, a pokuty pro nepoložení puol dru·
hého tisíce kop gr. č. sobě pokládaje. Jako nějakú truh·
lici, k kteréž p. Vrabský se sám přiznává, a že od ní
Kateřiny truhlici s šestnácti sty k. m. jest vzal, kteréž
sou jeho Jana Vrabského a ne Jiříka z Jelče byly. A ne·
toliko takové sumy, ale větší on p. Vrabský jí Kateřině
jest věřil a v její opatření poroučel, a on Jiřík že zbytečně ji obsílá a aby jemu z nějakého svěření práva byla,
se domlúvá.
I~acez od Jiříka f.o.luveno: Vidí se jemu,_ že ne ZbYM
tečně ji obsílá, i také podle práva na ni se domlúvá, aby
jemu to, což k svědomí potřebuje, to jest tu truhlici,
kterú sobě po smrti manželky jeho Václavovi odmýkati
dala a ne jinú p. Vrabského, ač jestli která, neb se on
na jeho truhlice ani na peníze nepotahuje, položila. Uka·
zuje při tom na právo v cap. de testibus per totum, item
na nové zřízení B. 8. A že jí Kateřiny pro znamenité již
podezření s strany truhlice strhnouti se nemuože, nebo
teď před časem sv. :\íartina hejbala jest dosti zhusta groši,
šnejperky a jinými, jichž jest drahnou sumu puoji:ila.
K tomu po smrti manželky jeho dvuor synu za 9 C kop
koupila a sto a některú kopu, všecko grošuov starých
širokých, zavdala. A nejvejše pak tu jest v podezření, že
se jest tu truhlici pánuom, když tam vysláni byli, okázatí
pod\'olila a potom , toho níc, majíc jakús toho jalovú
vejmluvu, učinila,v pravieci, že by p. Vrabsk}f své dvě a tu
tř<;tí vzíti jmě!. Zádaje, aby vždy k' tomu přidržána, po·
něvadž již nejeden rozkaz jest prošel, byla a tll truhlici,
kterúž jí samotné on Václav odmykal, na právě položila.
A když lehne, má Václav pohledě na ní oznámiti, toli
jest ta, kterúž, když sami dva byli, odmykal, a v které
peníze v pytli byly, čili jaká jiná. A když se to vykoná,
bude on Jiřík věděti, co dále k tomu mluviti.
I vzat jest na to od Kateřiny potaz a potom mlu·
veno, že na tuto žalobu učiněnú odpovídati nemuože,
protože žádný, pána svého maje, v nic se dáti mimo povolení pána nemá, jako i Ona ku pánu svému se hlásá
a odpovídati nemu6ž, poněvadž pán její připsáni k stolici
činí, že od ní, ktož by ji z čeho viniti chtěl, Z3. spravedlivé učiniti chce, žádá při tom zuostavenu býti.
K tomu od Jiříka mluveno: Čím dál vždy víc na
podezření vztahuje. Prve se tím, aby pána jmíti
měla, nehájila, než když pře zašla, odpověď dala, rozkazové, vejpovědi při tomto právě učiněné, v té při již
zašlé svědomí jsou vedena, chce z toho nyní vyjíti. Což
býti nen1Uože, nebo každá pře při kterém právě se začne,
při tom právě má i konána býti. Než rozuměti jest, že
ji svědomí hryze a dotýče se statku svěřeného a uneŠe·
sebe
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ného a také toho, když zde obývající v městě mnohá léta
Než tomu jest neodpírala, aby jí Yáclav zámečník neměl
byla, nikda slýcháno nebylo, aby buď pána toho, k ktetruhlice odmýkati, a to nejednú ani dvakráte, nebo nerému se hlásá, anebo či jiná kmetična býti jměla.
toliko p. Vrábský ale i jiní mnozí dobří lidé dáv31i scn
I majíc na to výpověď mluvili od sebe dala, ze nerci
jí statky své pro bezpečenství lepší, nežli na svých tvr·
taková suma, z níz se viní, i také z klenotuov oc, ale ani
zech mají, schovávati. Dále ukázala svědomí některá lijeden peníz jí k svěření že dán není. Mluveno potom
stovní, některá registry, mluvíc Je tomu, že jeho milost p.
od Jiříka, že z samého jejího odporu znamenité podez Wartmberka i žid také seznávají, že by sobě svědky
zření na ní se nachází, neb pravila, že jí Václav zádné
z peněz jednati on Jiřík jmeJ, col. jest daleko věčí pode·
truhlice neodmykal, ale jinač se najde z svědomí jeho
zření, nežli o které se nyní na Kateřinu domlúvá. A také
Václava, žádaje za přečtení ..V kterémž se dokládá, že to
že ty peníze, které sou vyzdviženx, jest ukázáno, ze sou
ta truhlice, kterú jest on odmykal, jí Kateřině, není,
p. Vrábského byly a ne jiného. Ze pak v to se on Jiřík
která položena, a ona že byla větší a ne tak okovaná.
dává a cizí sobě osobovati chce, nic divného není, nebo
A tak v podezření u práva znamenitě jest a za právo
netoliko jí Kateřině, ale i jiným činíval, takže statky
takovými obmysly a podvody sobě osobovati chtěl.
jest, že každá vec, kteráž se domněním před právem
prostírá, má po domnění jako po jistých znameních sou·
za přečtení toho, co jest jí od soudu hořejŠího
zena býti.
mezi ním Jiříkem z Jelče a Vojtěchem Petruzilkou vydáno,
Zase od Kateřiny mluveno: Nepravila, aby tu truhlici
a podle toho za ujištění, aby od práva opouštěn nebyl,
doma jměla, než že chce jemu sklep otevříti, a on po něže to oni chtějí na J. M. Kr. vznésti a to proto, že jse
vadJ: neumí jmenovati, jaká to truhlice, bílá, žlutá neb
tu již jako falešného svědomí dotýce. A nic toho nevy·
černá jest, aby sobě pohleděl, táhna se o tom na pamět
kládajíc věH právu a spravedlnosti své, že v tom slušně
pánuov vyslaných. Nic neukazují, aby jaké 3 tisíce byly
opatřena bude.
dány k schování, a také z domnění hlují a práva ta
Nato od Jiříka mluveno: Jest jemu s nemalým poi nález na lidi podezřelé se vztahují.
divením, že tuto se ven ze pře od strany mnoho na ztízProtl tomu od Jiříka mluveno: Z podezření se vynost mluví a to s duotkou takovou, jakoby on Jiřík sobě
měřiti nemuože, nebo té truhlice po smrti manželky jeho
svědky z peněz jednati jměl. Protož rád by to slyšel od
odmýkané od Václava nepoložila, nd jimi, Z cehož se roz·
přítele jejího, s volí-li Kateřiny to mluví, čili z cizího
jinýho vnuknutí. I povědíno od Kateřiny, že z vuole její,
umí, že svěření k sobě přijímala a tudy jemu i záduším
k čemuž i sama oustně se přiznala. Jest potom od Jiříka
ublížiti chtěla. Chce to ukázati, že nebožka Barbora jí Kateřině nejvíce věřila. Druhé že s ní peníze v sklepě v kot·
oznámeno, že se tomu místa nedává, aby Anna Košfálka
cích se zavíraje přesejpala i také to, že se v tom slyšeti
v tom artykuli pravdu svědčiti jměla, by jí on co uplaco·
dala, v jaké truhle anebo nádobě takové peníze by býti
vati za svědomí pfiříka!. A p. z Vvartmberka i žid svědčí
jměly. A pokudž na svěřenú věc náleží, chce ukázati, dav
věc slyšenou, a tak jemu tím svědomím ublíziti nemuože.
čísti předkem paměť pánuov vyslaných, potom i jiné svědky,
;\leb se bohdá dobře choval potud, pokudž dobrému náz nichž se nachází, ze znamenitú SUIllU na hotových peně~
leŽÍ, jsa V slnzbách li J. rvHi Kr. i jinde při úřadech, kdež
zích, na klenotech k sobě pod svěřením přijala. A ti
všechněm jest to o něm dobře vědomo. Protož se jemu
všichni více, !leZli na svěřenú věc náleží, dosvědčují, ktevidí, že by strana ven ze pře v nic se dávati nejměla, ani
rak jsouc s ní nebožkou Barborou v sklepě, když pení.
toho aby jí bylo dopuštěno, čímž by spravedlnost jeho
ze přesypaly, potom ona Katei-ina ze sklepu 5 pytlem pezřetedlnú chtěla zastříti. A bývali sou i pro to od práva
něz šla a jej podle toho svěření nesla, lderémuz ona potrestáni, kdož zoumyslně, jako i ona, v nětco jiného mimo
dle podání a duověrnosti manželky jeho dosLi učiniti při·
ph jsou se d,hali. Kde;); pak yýmluvu má, že by v jistotě
pověděla. A nadto vcjše takové s\'Hení ona Kateřina heí
o sumě, z níz se viní podle svěrení pověditi se nemohlo,
svou stvrzovala. Když,s ní o tom Jan Domažlický dllOminku
není divu, nebo ona sama nebožka manželka jeho, jaký
učinil, že jest se v tom slyšeti dala, kterak O tom dobře
počel vsí té sumy byl, jest nevěděla, mluvěci, kdybych
ví, jaká jich suma znamenitá a jaké peníze i také v jaké
je přečtla, k čemuž sama Kateřina přisvědcuje, jakž se to
nádobě jsou. Což všecko chtěla odporem svým zastříti,
seznává. Ukázáv svědomí Pelra Velikého i jiná některá,
a tak ne toliko jemu, ale i jiným chudým uškoditi; kterýž
mluvě dále, že by svědkové, kteří od ní slyšeli, v jaké
odpor mimo tato ukázání postačiti jí nemuože. A nad to
by takové peníze nádobě býti jmčly, pravdy nesvědčili.
vejše že ona Kateřina sama to mluvila, že o tom o všem
Jestliže chce zjevně nařknúti, chtí jako dobří po své poctipo její smrti ví dobře, komu má oznámiti; a tak již ne·
vosti státi. O peníze pak p. Vrábského žádného soudu
nemá a není mu do toho, má·li on jaké peníze neb nemá,
toliko podezření, ale i skutečné svěření se nachází. Též
dal čísti svědomí O pasu stříbrném a koflících i jiné svěd·
nic. Než ví o tom dobře, když jest Vrábský peníze od
ky, a jaký tu znamenitý statek byl seznávají, že sobě s peúřadu purgrabského vzal, a také ví, kdy jest ta truhla odnězí nebozka, aby je čísti měla, stejskávala. Item ukázána
mykána byla; a byf jich tam p. Vrábský více vodil, nic
registra první, druhé i třetí jízdy, co a jak mnoho pláten
platni nejsou. Ani p. Vilém není na škodu, neb jest prve
koupil a co statku svého kde vzal anebo vyslouzil, téz re·
s ni Kateřinú v té pri stával a jiz svědomí dává, coz jest
gistra položil a to všecko do toho statku ze přenesl a piCi.
proti zřízení zemskému. i prá\-u. A tak ten jich odvod položil. Ukázav zápis společného vzdání, kterýmž spravedlnost
staciti nemuože. Nebo Václav zámečník aby kdy jaké truk takoyému všemu statku jmá, i některá svědomí, žádal
hlice Vrábského bez přítomnosti jeho odmykati jměl, u·
za opatI-ení.
kázáno není, jako tuto truhlici, na kteníž se táhne,
odmykal jí samé Kateřině, a tu ze žádného jiného nebylo
K tomu od Kateřiny mluveno: Žalobou SYOU přistoupili sou k znamenité sumě jako ke třem tisícům, ale aby : neZ ona a zámečník. A také ty peníze, které jest od úřadu
co toho ukázali, že by ta suma jí svěřena býti jměla, sly· ' purgrabského vzal, nikda k ní Katel-ině do toho sklepu
šáno není, a tomu, což někteří seznávají, odpírá, by ona
jich nesnášel ani neskládal. A v tom že se táhne na
co komu o tom mluviti a nebo sumu a nádobu, v které
paměf p. Jakuba kancléře. Dále zprvupocátku též jest mlu·
by byla, jmenovati, ani aby se kdy jakých peněz jejich
veno, že 16c kop on Jan Vrábský vzal od p. Jana Rašína,
"ty maje k veřejné hotovosti na službu jeti, že k scho·
dotýkala, a nebo že by jí co nebožka svčřovati jměla.

xxx.

734

V Husově Hídě. -

xxx.

Č. p. 243a.

V Husově třídě. -

xxx.

Č. p. 243a.

~ též truhlice a peněz v ní od něho Jíříka narčena

vání Kateřině dal a u ní jich nechal. Čemuž se místa ne·
1 túž .truhlíci
právem z rozkazu práva položiti J'
a
dává, neb se to jinác najde. Ukázal' z deposicí kdv sou
"'1
•
me a.
toh
t
v. oJ';". ne~c,;,' a, a t~k se nezachovala, ale jinú truhlici,
po:o~eny, ze teprv léta::>c 450 po Hromnicícll. Á jakž
pn. pra~e pOlo~:la" protI kteréz Václav zámečník, spatřiv
vereJné ~ažení, bylo, již tomu dvě létě minuly. Ktcrakz
JIl' rade obzvlástne podle práva svedčí že to ta truhl"
;ehd~ mely byl! prve dány k schování, neZli byly polo·
k~raz
t " v ra d'e po1ozena,
v
'
kterú s těmi pytlyodmykal
nelce,'
zeny, Aby toho p. purgmlstr a rada bedlivě povážili
a" ze o na ve t Sl a de1"
b
lnebyla
'
'
m,
Sl
y
a
a
tak
vokovaná
an'
A.z dobrých lidí těch žádný toho nevykládá ani čas~
Cl by to peníze v té truhlici, kterúž Václav
ne],menu!e., ~dy a kterého casu takové peníze on p. Vráb·
sn;.rtr Barbol? Kousalky jí Kateřině samé odmykal b 'ť
sky ~ m J.;nel. Alc Václav zámečník dokládá, ze jest po
mely, toho Jest vtéž
ona
podle
~mrl! manzelky p. Vrábského jemu truhlici ph přítomnosti
odv.edl~. I z tech pncm ona Kateřina z domu pánuov
Jeho ,odmykal a tchdažÍ jest byla ještě živa žena Jiříka
Sezl,';;uOV obe:laná tndy Jest v podezření při právu upadla
z Jelce .. A Ov tom ,?d~ykání, kteréž lehdáž bylo, se nic
ar pn:.la. Kdez p. purgmistr a rada pro též podezření jí
nemluvI, nez kdy z Jest ona Kateřina sama s Václavem
Katennu. ~ svou kázeň berou a dále k ní podle uvážení
JSOUC.I . v sklepě po smrti Barbory Kousalky dala sobě
spravedlrveho se zachovati chtí. Actum f. 5. post Divisos
truhl;cl. s. penězy odmykati, jeito nebytím jiných při tom
apost. anno 1545.
.
odmy:,.an. t~. truhlrce, dala se jest v znamenité podezření.
13. 1545, 17. srpna. Tamtéž j: 83. (Staroměstským)
Dav ClstI' znzení zemské a právo o podezření v kap. 70
Ferdmand ::>c. Poctiví, věrní naši milí! Jakož J'est <e p;,
art. J, Item v kap. 17. Tím dokládaje, ze nález ten,
.,
š
,v
~ rl
prav~ I'a,.em vypoved a rozsudek mezi slovutným Jiříkem
kteryz od. strany .ukázán, tak V'yldádají jej, jakoby na ne·
z Jelce, verným našim milým, a Kateřinú hospodvní z domu
poctIvost J:'~~o mel se zt~hoval!, ale nic se toho nebojí,
S~zlmův stalad.k~erúzto výpověď a co jest ná;;" tak uká·
ne?o ?n Jlllk podle uznaní spravedhvého více jest učinil,
záno, <"m:" Vl et:. a tomu všemu vyrozuměti ráčili, i po·
nezlr Jemu bylo nalezeno a to na schválení mnohých do·
něvadz taz Katenna u vezení vašem se drží a za osobu
h~ých. lidí. A. týž nález hyl jestJ. Mti Ké latině i německy
Frúvem ~ ortelem vaším uznána jest, protož
prel~:eIl, vsal{ proto nIC toho se nadjílii
ab\~
:árr; porouctme, abyste podle téhož ortele vašeho hned
on Jlrík vC? toho uči~iti. jměl, co by nenálditého
'
J.akz ;ás tOyto psaní n~še dojde, k tejž Kateřině práve~
A protoz Jest dostatecne na poctivosti své opatřen a má
o. to sta';l,né právo. A varhaníka královského téz o touž I utrpmn:;, pnstoU?,t, kazah, a což tak s strany toho statku
vec dV~Jlm puohonem jest pohnal a jest to mezi nimi ' unešeneho vy7na, toho nám bez meškání odeslati neobmeškávejte jináče nečiníce. Dán na hradě Pražském v úterý
skrze pa~y J. M. prostředky na smlúvě, a tak se nebojí
po P. M. nanebevzeti léta etc. XLVo.
by tu nan co t~~? ~kázáno býti jmělo, což by poctivosti
.
14. 1545, 24 .. srpna. Tamtéž f. 87. (Staroměstským.)
v
Je}:o skodllo
. Ven, ze v spravedlnosti své zŤetedlné kter~l smluvaml svatebními a zápisem společného zdá~í ke FerdID~nd oc:. PoctIví, včrní naši milí! Jakož jste nám
vyzvámvKat~r~ny, proli kterýž jest slovuto)i Jiřík z Jelče
;-semu statku pozuostalému po Barboře Kousalce má i
o~!el pn prave vašem obdržel, odeslali, sme vyrozuměti
k tOI::U, který" tak pod svěřením na znamenité sumě ~d
ra:"ll 1 nec!,tíc my, aby sobě kto co slušně tu stěžovati
Katenny ukryt Jest, opuštěn nebude.
":,;l, poroucíme vám přikazujíc, abyšte se dále v té ve
••Napo:le,d)' od I~a~eřiny. mluveno: Nálezu toho, který
V~' veCl ~odle práva spravedlivě zachovali, abycllom o to
ukazan. amte, conc1usl Jeho mc nevykládajíc, toliké" i svěd·
dale sta:am a ,nabíháni nebyli, jináče nikoli neciníce. Dáll
kuov, by Jmela vÍCe zaneprazdňovati na tom není než
na hrade Prazském v pondělí den sv. Bartholomei léta
s tím se vším SV)Tm odvodeln Doroucí se k spravedli~7ému
etc. XLVO.
práva uváženÍ.
15., 1545, 12. listopadu. Tamtéž f. 153. (Do soudu
?u panv'purgmi~tr a rada svým ortelem vypovídají:
k?m~rJ1l!~o.) ,Ferdmand OC. Urození, stateční, slovutní,
Ponevadz Jmk z J e1ce puovod žalobu jest na Kateřinu
verm naSl mlh !y)a~á jes,t, t~~k,ost slovutného Jiříka z Jelče,
:. domu ~ánu~v Sazimuóv obeslanú učinil, ze by ona Kale·
to.mu vše~u slre]l z pnlezlcl supplikací jeho a spisův
nna ,v teJ,;ostl a v svěření od někdy Barbory Kousalky,
nam .od ~e;lO odeslaných vyrozumíte, nás týž Jiřík v tom
ma:1Zelky Jeho, na klenotech i hotových penězích zname·
~a m::osllve a sprayv:dli:é opatření se vší pokorú prosíc,
mtll sun:;u k sobě přijíti jměla, k čemuž on Jiřík zápisem
:. maJl; my ~ pametr, ze sme vám některým radám na·
obapolmho statkuo vzdání, kterýž wbě s ní Barborou
BIm ?r:,,~ odJezd,:m naším z hradn Prazského týchž těž·
Ko.usalkou, manželkou svou, lměhami města tohoto utvrdil,
kostI Jmka z Jelce k uvážení podati ráčili coz 'vás tajna
prav? a .spra~edlnost má; kteréžto zalobě Kateřina obe·
není, pr?~?ž vám poroučíme, abyšte té vši věci s pilností
slana svetle Jest ,odepřela, že o zádném statku, penězích
vyrozume]lc, pokudž za spravedlivé uznáte tak to na místě
a k~envotech, ktere by Barbory Kousalky býti jmělv jest
našem opatřili, aby sobě jedna ani druhá strana ničehož
nevevdela a neví. A ani jednoho peníze v Zádném ~~ěření
s.lušně stěž~:ati, nem,~la a nemohla; pakli by co jiného
neme:~ a nen:á, a toho ze se podle zaloby na ní niČímž
v t~.m .se pr; vas snaselo, to nás také tajna nečiňte. Dán
n~uk:lze. Prol! kSerén;uzto odporu on Jiřík to jest svědo·
m,,? Jana, Dom~zhckeho, Doroty, manželky jeho, Anny v "\ Idm ve ctvrtek po sv. Martině léta etc. XLVo.
.
1.~. 15~6, JO: července. Rukop. č. 2129 f. 109. Jakož
DeJ',"kov;;, Anezl~y z domu mladého Radka, Marty Trub·
JestJrn~ z Je~ce n~Jedn~u na p. purgmistra a pány vznášel
kove nozlrky a Jmýml podle práva provedl, že jest se
ku pamelt pnvo.zuJe p:edešlý nárek od Pavla Kobyláře
Barbora Kousalka za zdravého zivota i v nemoc' ,é v..
. _I '
, , ' ..
I SI
pn
z vdo,m~ pp. Sa:,muov 1 také od Jana, syna jeho, naň uČi·
~~ava a, ze o penczlch JeJIch, kde by býti jměly, ona Kate·
n;n! pred ~tohCl t?uto s strany svědkuov najímání a uplaco·
nna obeslaná dobř~ ;-í; a zas; táž Kateřina tomu Barbory
yam ~a svedomí JIch, jakl. jsou se pak oba dva k nářku
Kousalky oznamol'am neodplrala, nébrz J' e pied r cl .
t dIV
' I ..
I ml
takovemu
osobně
v
l ak ovl'•
" k
. " zde stojíce přiznali a v to ' ze
v.': 1 a, z':,. o. penezlc l Jejich ví a dobře bude věděti. co
nar,: . pra~y nan llciniti chtí, se podrobili. Žádaje, poně·
pn mch clml!. .A potom táž Kateřina po smrtí Barbory
:ad~ Jest J~ pro ;akO'vlÍ věc obsilal a zvláště pak na Jana
Kousalky dala Jest v pokoji svém sama obzvláště V' I .
ze ,Jest o.~Sl!lm daval 1 také psaní aby ku p. Janovi Vráb·
jal,z se z jeho
nachází.
hlrCl s znamenítú sumú peněz v pytíících odmykati a jsoucí I skemu uemeno bylo, jse dozáda1. A oni jsú ku právu
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roHy z Úrazu, manzelky své, oznámi1~ že duom řečený
u beránkuov na rohu v osadě sv. Jilské proti studnici a
stávali nechtěli, aby jej, jakožto toho, kterej jest vždycky
zahradu za řekou ležící mezi zahradami p. Pavla Severi·
po své poctivosti stál a s nimi o to před právem tímto,
na z Kapí Hory a starou porybnou, též vinici v Košířích
před kterýmito takový nářek na něho se stal, rozeznán
Farářku, jinak Vokrouhlík, řečenou a IX str. míry ddící
býti záda\. _ Tu p. purgmistr a páni - jeho Jiříka z Jelče
a tak jiný všicek statek vzdává paní Lidmile, manželce
na jeho poctivosti opatrují, tak což jest tu koli od něho
své milé _. Při tom týž p. Jiřík oznámil, což se jejího
nebo Pavla proti němu před právem promluveno a který'
statku pozemského dotýce, jakoZto dvoru v Ovenči s je·
koli nářek naň se jest stal, poněvadz toho naň ukázáno
ho příslušenstvím, též dědin Sáretských a platu na nich,
není, ze jemu Jiříkovi jeho dobré cti a poctivosti na
tudíl: louky na Šárce dědičné, že ten téz jí paní Lidmile
škodu není a býti nemá nyní i na časy budúcí a věčné - .
chce odevzdati podle mocného listu na to od J. Mti Ké
Act. sabbato post sanctum Iohannem Hussium.
,
17. 1549, 6. dubna. Tamtéž f. 195. Jakož jestJan
daného. Act. fer. lIU. post Remigium.
19. 1556, 9. ledna. Tamtéž f· 349. Uroz. p. Zyg·
Cakovský obeslav Jiříka z Jelče, J. 1Hi Ké pergmistra,
mund Berka z Dubé k. d. od Lidmily z Úrazu za
zádal jest při právě toho, aby bn Jiřík k tomu od práya
pl-idržán byl, aby Anežku děvečku, svědka faldného, kteCCCLXXV k. gr. č. Act. fer. V. post Epiph.
20. 1569, 26. července, Rulwp. č. 2118 f· 225.
réhož jest předešle s jinými z vězení "yručil, před p.
Petr Kaplíř ze Sulevic a na Neustupově a paní A1Zběta
purgmistrem pány postavil, dokládaje, že b)' jemu na
Kaplířka z Malovic m. j. k. d. od uroz. p. Zygmunda Berky
téhož svědka postavení mnoho záleželo. Proti tomu od Ji·
říka z Jelče mluveno, že toho svědka postavením jemu z Dubí za CCCC k. gr. č. Act. díe Anne.
21. 1597, 18. března. Rukop. č. 2113 J. 66. Kaš·
Janovi povinen n~ní, a to ze chce jistými příčinami i ná·
par Kaplíř z Sulevic a na Zvěstově a Eva z Slavkova m. j.
lez)' pokázati. Dav čísti dva nálezy mezi ním Jiříkem a
koupili duom od ur. paní Alžběty Kaplířovic z Malovic,
Kateřinou z domu Sazimova učiněné, mluvě, kterak z toho
pozustalé po dobré paměti p. Petrovi Kaplíři z Sulevic
druhého nálezu se nachází to, že ona Anežka, když byla
od ní Katei-iny narčena, od p. purgmistra pánuov prvé
vdovy, za 650 k. gr. č.
22. Hi20. 14. srpna. Rukop. č. 2114 j. 270. Uroz.
než nález hlavní vyhlášen byl, jednou i druhé i třetí bylo
p. ]etřich Špetle z Jan~vic a na Liblicích a Anna z Dubí
jest na ní Kateřině dotazováno, naříká·li ji AneZku. K kte·
m. j. k. d. od uroz. p. Kašpara Kaplíře z Sulevic na Ne·
réžto dotázce ona Kateřina to jest za odpověď dala, že
nenaříká. Což p. purgmistr páni slyševše, nález svuoj jsou
ustupově - za 1150 k. gr. č.
s takovou vejhradou učinili: Bude·li ona Kateřina chlíti
se oč k ní Anežce domlúvati, že to bude moci učiniti.
A tu sou se p. purgmistr páni spravedlivě zachovali. Kte·
Číslo pop. 243 b.
réžto vejhrady ona Kateřina tak, zanechavši všeho, toho
(U tří kalichu.)
jest mlčením pominula. Až teď on Jan na to nastupuje
1. 1454, 1. června, Rukop. č. 2105 f. 17. Miku·
a což jemu nenáleží, na se béře, chtíc, aby on jemu toho
svědka stavěL Což mu možné není. A také tomu nevěří, lášek Malý et Zuzka e. d. ad calices dictam sitam in
parochia s. Egidii inter domos relicte Petri Karthús pel·
aby jemu to z práva nalezeno bylo, poněvadž vědomá
věc jest, že svědkové v jistém času naříkati jse mají. A i lilicis et domnm olím ad tabulas erga Ludmilam, relictam
lohannis Rochcze sutori •. pro XXXII s, gr. Act. sabbato
také týz svědek, za něh;'ž se on Jiřík rukojmí postavil,
nikda vezen jeho Jana Cakovského nebyl, ncb od něho
post Asc. d.
2. 1457, 5. května. Tamtéž f. 69. Appl vážník et
do vezení při právě tomto dán není, než od práva Nov.
Clara e. d. ad calices erg" Nicolaum sartorem dictum Malý
M. Pro sem podán - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Psmevadž na
et Susannam, ipsius conthoralem, pro LIl S. gr. Ad. die
onen čas, když nebo Kateřina, matka Jana Cakovského,
Gotharcli.
3. 1458, 8. února. Tamtéž f. 82. Vitus sutor dietu.
v radě doptávána byla, nafíkali Anežku z domu mladého
Hruška et Agnežka e. d. ad calices erg a Appl vážník pro
Hrádka falší anebo podvodem, aby tu světle pověděla,
i oznámila, že nenaříká: i nato tato vejpověď učiněna) že
L S. gr. Act. fer. lIlI. post Dorothee.
nález mezi Jiříkem z Jelče a jí Kateřinou vyhlášen bu·
4. 1459, 13. srpna. Rulwp. é. 2119 f. K 6. Ve
jméno boži" amen. Já Vít švec řečený Hruška, měštěnín
de, jakož pak se tak stalo a hned v té vejpovědi ta vej·
St. M:. Pro vyznávám tíemto listem oc ze ačkoli z dopu·
hrada jest, chce.li ona Kateřina k tomu svědku Anežce co dá·
štenie božieho nemocen jsem oc najprve činím a ustano·
le mluviti, že se jí právo nezavírá, čehož potom táž Kateřina
vuji opatrné lidi Jana Pytlíka a Mikuláše Hesolta - pravé
tak zanechala a Anežce nikdy jest podle takové vejpovědi
poručníky Anežky, manželky své milé, Václava, Havla,
právem nepřistupovala ani oČ se k ní domlúvala. Kteráž'
Viktorina, Hedviky a r.Iarty, dětí mých a jejích, i podle
to vejpově~ na Kateřinu toliko samÚ a ne na syna její·
toho také domu mého, v němz bydlím, a všeho jiného
ho Jana Cakovského se vztahovala. A vyrueení také
slatku mého _. Potom pak vuole má jest i tak teď po·
Anežky od Jiříka z Jelče i jiných na postavení bylo jest
rúčiem a rozkazuji, aby manželka má nadepsaná v domu
do časU jistého, jako do dvú nedělí. JeZto tehdáž neposta·
i jiném statku po muě zuostaléro pravú a 1I10cnú hospodyní
vili jsou tiž rnkojmové Anei.ky, ten, komuž nálelelo, po·
jsúc, s radú však poručníkuov činiec, děti při sobě chovala,
řadem práva mohl jeBt byl k nim o to přistúpiti. Ale toho
je k dobrému a poctivému jich vedúci jako jich věrná
všeho jest pominuto. I z těch příčin on Jiřík i jinými
máti, a to tak dlúho a dotud, dokudž by stavu svého ne·
rukojměmi není povimm jí Anežky jemu Janovi Cakov·
proměnila vdovského. Než kdyzby stav svuoj změnila,
skému stavěti. Acl. sabbato ante Iudica.
tehdy tak porúčim a rozkazuji, aby poručníci duom i vše·
18. 1549, 2. října. Rulwp. č. 2117 f. 184. jakož
cken jiný statek, buď jeho mnoho nebo málo, mezi túž
JSOll od p. pnrgmis\ra II pánuov na žádost p. Jiříka z Jelče,
manželku a děti rovným dielem rozděléc a jie dielem
krále J. Mti pergmistra hor viničných, p. Jan Jenjček a
jejím odbudúc, děti dá.le s jich diely opatřiíi, jakožto
p. Pavel z domn Silvestrova z rady a Martin Kuthen z Sprinsvěrní otcové jich pornční. Neuchoval·li by pak kterého
berka, písař kněh městských, k témuž p. JíHkovi vysláni,
kdd pak před nimi týž p. Jiřík u přítomnosti paní Lid·
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z dětí mých od smrti buoh před lety rozumnými anebo
'manželky v stavu vdovském, diel umrlého na jiné živé až
do poslednieho připadni plným právem - . Dat. fer. II.
post 'T'iburcii.
5. 1460, 4. prosince. R1Il101'. Č. 2105 f.128. Mathias,
nuncclUS domino rum, ct Agnežka e. d. ad calices erga tutores Viti dicti Hruška sutoris pro XXX s. gr. Act. die
Barbare.
6. 1477, 27. října. Ruko1" č. 2106 r 2. Barthossins sartor er Anna e. d. ad calices dictau{ aput Mathiam
et Anežkam, uxorem eius, pro L s. gr. Act. in vig. Simo
et Iude.
1522. 26. června. Rulw1'. č. 2109 f 240. Yit,
7
služebník panský, a Dorota k. d. od Anny vdovy někdy
Bartošové za LXIl/2 k. gr. č. Act. fer. V. post loh. B.
8. 1534, 30. ledna. Rl/l101'. Č. 2111 f. 65. Bernart
z Baršov k. d. řečený u kalicllUov mezi domy někdy
Manilla Kousala a pállě Sazymovým od Doroty, někdy
Víta porybného manželky, za XLV k. gr. Č. Act. fer. VI.
post Convers. s. Pauli.
9. 1537, 23. července. Tamtéž f. 183. Jan Kolský
z Kolovsi a Kateřina k. d. od p. Bernarta z Baršov za
XLV k. gr. č. Act. sabbato post Annam.
10. 1539, ll. února. Tallltiž f. 2:J? Adam Zahajský a Anna k. d. od Jana Kolského z Kolovsi za XLV k.
gr. Č. Act. fer. III. post Dorotheam.
J 1. ló39, ll. února. Tam/tiž. Šimon Hiibschmon
kameník a Kristina k. d. od Adama Zahajského za XLV
k. gr. č. Act. fer. III. post Dorotheam.
12· v 1542, 9. listopadu. Ruko1" č. 2142 f. K 14.
(Kšaft Simona kameníka od kalichuo.) Šimon kameník,
jsa dobrého rozomu a pam,čti učinil jest pořízellí o statečku
svém při přítomnosti p. Simona od hájuov a p. Jana no,íře Domažlického, z starších obecních přísezných: Před
kem dumn, v kterémž bydlím, poroučím '\Volfovi, zeti
svému, s Janem vnukem mim, ale ještě se zaň má doplatiti Lkal' míš. llem hotových peněz v sklepě dole
v trubIc mám šedesáte kop míš.; z těch peněz poroučím
bratru ~Yému i s dítkami jeho XV kop mÍšo Pakli by ho
pán Buoh neuchoval i s dílkami, tehdy aby spadlo lla
'Volfa, zete mého, a Jana, vnul(u mého. Tomášově pacholete
mám za sebú deset kop míšo jeho vlastních, k těm desíti
kopám míšo poroučím jemu druhých deset kop míšo a
s postel šatuo a sukni hřebíckové barvy a kabát cerný
soukenný a nádobí, které k řemeslu přináleží, to též jemu
všecko poroučím. A jestliže by ho P. B. neuchoval, tehdy
aby na jcho sestru Duoru připadlo to všecko. Dorotě,
která Jest u Matúše krajcího kuchařkou, té porouCím deset kop míšo a krám, který pod ratlnízem jest, a s postel
šatuov. Item po těch šedesáti kopách míšo zbývajících jako
patnádcle kop m., ty té" poroučím zeti sv~mu \Volfovi
s Janem, vnukem mým - . A to se stalo v pátek Naraz.
P- M. (8. září) 1. XLII. (Stvrzen ve ctntek po n. Linbartu t. r.)
13. 1555, 7 ,srpna. Rullo1" Č. 2129 f. 439. V té
při mezi W,?ifem Semerem od kalichu, Evú m. j., původy,
a Josefem Zidem, obeslaným, tu kde!; dotčení manželé
obeslavši jeho Josefa vinili jej z toho, že je uvedl v zápis
nepořádný a půj5iv jim sta k. gr. m. dávali mu z nich
lichvy v devíti nedělích VII k., takže do oka přišlo mu
dáti L k. A tak z té sumy vzal lichvy na CCC k .. toho
proti zřízení zemskému i také vyměTení J. JHti Ké v' lichvě
židovské učiniti nemaje. A nepocbybují o tom, že to slyšíc
J. Mti Ké p. rychtář bude se věděti v tom podle instrukcí
kterak zachovati. Proti tomu od Josefa mluveno: Odpírá
tomu, aby takovú lichvu bráti jměl, také jim na zápisy
j
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nic nepůjčoval, než na základy a oni aby své vyplatili
chce jich rád prázen býti. Zase od původuov mluveno;
Nedávají tomu místa jeho odporu, neb to provésti chtí
že jest lakovú lichvu nepořádně bral, a nevěda t.oho kterak
jinak učiniti, že jse naň těžkost valiti bude, postoupil toho
zápisu Samuelovi, zeti svému, kter)'ž udělán za siroky kun,
eZto oni žádných kun jsú od něho nebrali. I majíce sobě
cas strany k pru\'oduom složený dali původové čísti svě
domí poručivše mluviti, že to, což prožalovali, dostatečně
provozují, že jest se proti zřízení zemskému X XIln sedlání
dopustil, a protoz prosí za opatření.
Na to od Josefa mluveno: Mnohá svědomí na jeho
těžkost jse vedou, kleráž jim postačiti nebudou, neb jse
s žalobou nesrovnávají} protože na Josefa obvinění jse od
Evy stalo a svědomí zapisovaná jsou mezi 'Volfem. Druhé,
že ti všickni, kteříž svědčí, jsou jeho náchlebníci, kteříž
maje zde podle práva přijímáni bejti, uvedeni jsou do
Litoměřic na právo magdeburské, kteréž ukazuje, že k takovému přijímání svědomí má odporná strana pohnána býti.
~.le oni loho pominuli a tak to opatřili, že tam nesmějí.
Skll pak přijat býti nemá, neb sám osobně s ním stával,
obsílal a potom svědomí dával.
K tomu od p. prokuratora mluveno: Z hodných pří
čin jest toho dožádal, aby lulo při sám osobně vyslyšeti
i k ní také, což by mu za potřebné se vidělo, na místé
J. Mti Ké promluv,ti mohl. A aby tomu také porozuměl,
co predešle strany mezi sebou a oč činiti jměly, žádal za
přectění toho všeho pře vedení i svědkuov. A po přečtení
mluvil, ze jse patrně nachází, že Josef a ne Samuel \Volfovi půjčil sta k., z nich lichvy v IX nedělích VII k. jest
bral, ~ellOž proti vyměření J. .iliti Ké uČÍniti jest neměl.
Neb Zidé na cedule, zápisy nemají půjčovati, než toliko
ua základy. Neb takovým cbycejem znamenitě lidi o statky
připravují, jako tohoto nebohého človčka o statček při
pravil i o víru. A kdyby jse byl kdo toho před pp. sou'dci
domlúvaJ, nikoli by tcn přlsudek se na ně nestal, ač ani
tou vejpovědí pokuta J. ["Iti Ké zastříci se nemůze. Dal
od sebe také mluviti; že s uimi nic ciniti nemá, a ten
dluh SalllUelúVl yzdal, věda že sVú nešlechetností je k chudobě přivedl a o VílU přípravil. A poněvadž takovlÍ lstí
toho dluhu mu postoupil, žádá, aby opatřen byl, neb
tohkéž J. Mti Ké v pokutu upadl, že dluh lichevní a nespravedlivý přijal. Dávaje toho zprávu, že Zid před morem ujel a zase posavad se nenavrací. Mluvil proti svěd
kuom, ze jinde a ne zde přijímáni jsou, to na škodu není.
Neb tu jich musí hledati, kdež jsou a kde by je míti
mohl. Item, že by služebník pánu svému svědčiti nemohl.
I byly by to velmi nebezpečné věci, kdyby služebník pána
svého zavržen býti měL Byl-li by nehodný aneb podeúelý,
že by svědomí dáli nemohl, měl by naříkán býti, než-li
?y svědomí dal. A prvé nenaříkal jich, než toliko viděti
Je Záda!. Prosí, aby svědkové na svědky dopuštěni nebyli.
Poněvadž jse takové věci nepořádné dopustiti směl, jej
Wolfa o statek jeho připravil a od něho neobyčejnú lichvn
bral, pokul)' se dopustil. Prosí v tom na místě J. Mti Ké
za opatření.
Na to od Josefa mluveno: Nejsou mu oni manželé
nic dlužni ani jich z ničehož neobsílal. Než Samuel má
na ně šulpryf za kuny, zboží spravedlivé, a jemu se svú
rukú zapsali, pečeť při tiskli. Nyní pak nějaká svědomí sobě
sformoval proti němu na těZkost jeho, ježto on. ním
o žádný zápisy nic činiti nemá, než toliko o základy,
kteréž za ním jsou, a o lichvu. Zase od p. prokuratora
mluveno: Smí tomn odpírati, ze s ním nikda nic neměl
a že mu nic nepujčoval, ježto se to nejde, Ž~ jest mu
na šuldpryfy pujcoval, lichvy z toho bral. Dal na to čísti
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šuldpryfy čtyry, na kterýchž jeho vlastní rukú Žida psáno,
co jest mu Wolf dlužen. A dokud mu jse dobře vedlo
a dařilo, v)'zÍ\'al ho a hubil. A když poznal, že z tO}lO
těžkost míti bude, odevzdal to jinému. A nechť to Zid
ukáže, že jest nejmenší šat aneb něco šmejdu jemu Wolfovi dal, ale není mu to možné učiniti, neb nic toho jest
nikdy nebral. Ani také smí tomu zjevně odpírati, že
s nimi nic činiti neměl, než na nepaměti to klade, protože
lichvu neobyčejnú bral. A tak z toho jse srozuměti milZe,
že Josef, a nc Samuel, mu půjčovaL
Proti tomu od Josefa mluveno: Není na ty šulpryfy,
které se ukazují, odpovídati povinen, neb ani k tomu
obeslán nenÍ. A nepamatuje se v tom, aby jaké šulpryfy
měl. :hlůž něco s[ormoyál1o
Tu p. purgnlist\- a
páni - VY12ovídají: Ačkoli to
pokázáno, že Josef Zid
od Wolfa Sennera od kalichuov ze 10J k. m. VII k. m.
lichvy v devíti nedělích jest bral, ale že od J. Mti Ké
~ni J. Mtmi st.avy králo\'ství tohoto vyměřeno není, co by
Zidé od Hesťanuov z peněz puojčených lichvy bráti jměli,
pro tož jestlize on Josef v jakou pokutu J. i'llti Ké jest
lu upadl, to J. M. Kr. v své moci a milostivé vuoli jmíti
ráčí. Act. [er. ml. postridie Transfig. d.
14. 1556, 14. února. Rulw1" é. 2111 f. 353. Prokop z Lovče k. d. od Wolfa Senera za CCCXXV k. gr.
č. Act. fer. VL post Scholasticam.
1ó. 1564, 14. března. Rt/IlO}' .. č. 2118 f. 11. Martin
Kulten z Šprinsberka, ingrossator knih měslských, a Anna
k. d. od Prokopa z Lovče, ouřadu rentmistrského komory
v království Ceském gegenhendlera, za 267 k. gr. č. Act.
fer. III. Letare.
Některé zprávy o Martinu Kutenovi ze Sprincberka:
*],·1540, 31. ledna.
arch. mistodr. č. 20
f. 231. (Ferdinand
Jakož jest se pře mezi
. Sudtí Zv Ú.enec a Martinem Kllteuem, písařem vaším, o historii Ceskú zběhla, věděti vám dáváme, že tu při k sobě
přijímati a toho až do štastného našeho do království
Českého, dá-li Buoh, navrácení odkládati ráčíme - . Dán
na hradě Pražském v sobotu před Hromnicemi l. XL
"'2. 1542, 12. fíjna. R1I"o1" č. 2111 f. 341. Dorota,
po někdy Václavovi Chalupovi z Michle pozuostalá, oznámila: Jakož jsú ji páni mistři z kolieje císaře Karla, slavné
paměti, zejména mislr Anloch z Helfernberka a mislr Jan
Kunstat sumu znamenitú beze vší příciny hodné a mimo
řád a právo pobrali, kteréžto sumy na groších jochmstálských a na jiných groších - 2000 k. m. pokládá, že tu
vš~cku spravedlnost mocn§ poroučí Martinovi Kuttenovi
z Sprinsberka a Pavluvi Zákovi, měštanuom St. M. Pr.,
přáteluom svým, jim oběma společně. Tak aby nadepsaní
Martin Kuten a Pavel Žák té" sumy nahoře jmenované
mohli na týchž mistřích a osobách již dotčených právem
jakýmžkoli a kde koli dobývati i to všecko, což ku právu
náleží, ciniti, jako ~c ona Dorota výš jmenovaná sama
osobně, jSlÍc přítomna. Neuchoval-li by pak jí Doroty
P. B. od smrti, tehdy túl: sumu a spravedlnost mocně
dává a límto zápisem porouČÍ nadepsaným Martinovi Kuttenovi a Pavlovi Žái,ovi a Jiříkovi Marjánkovi ze vsi Jesenice i dědicuom jich na rovný mezi ně podíl; jim třem
k jmění, držení a dědičnému vládnutí. Act. fer. V. ante
Calixtum.
"3. 1542, 23. řijna. Rulwp. č. 2129 f. 1. Vedle
toho, kdež jest mistr Zygmundv Autoch z Helf<N11;erku
obslaven od Martina K.uttena z Sprinsberku a Pavla Záka,
jakožto porucníkuov na místě Doroty z Michle, přítelkyně
jejich, i mluviti dal, že 5a zavázán ctí a věrou stojí pod:e
obstavuňku, ačkoli neporádného. Nebo sa osoba svobodná
e~bem i pečetí jest od krále J. Mti obdařen. Pro tož mll
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se vidí, že by chován býti měl, jako člověk rytířský. Nad
to vejše i z práva jiného jest a privilegia sd obzvlái\tní
v svém povolání maje a pánem dědičným té vsi i také
kmetičny jest, však toho ničehehož užiti jest nemohl, než
chtěj nebo nechtěj musil jest se zavázati. Protož žádá,
aby při svobodě své zustaven byl a smlouvy svatováclavské aby užiti mohl z slavuňku a z závazku, poněyadž
v tom pořádku od l\[artina Kutlena i druhého Pavla Záka
chybeno jest, aby propuštěn byl. A když propuštěn bude,
chce jemu "'[artinovi i Pavlovi, tu kdež náleží, ze všeho
práv biti. Proti tomu od Martina a Pavla mluveno, že oni
s mistrem Zigmundem o žádné svobody ani erby ani pe·
četi jeho činiti nemají, než stavuňk jest učiněn pro spravedlnost přítelkyně jejjch z T\:1ichle a pro statek její
vlastní, kterýž jest jí mocně mimo řád a právo pobrán
v domu jejím a to na penězích, groších, zlatých jochmstálských za 2000 k. m. K tomu i zlato lité a stříbro
kovné bylo jest; neví dokonce, jestli i to také vzato.
Aby tu jakého poradu chybeno bylo, neuznává se, neb
ona Dorota, souc jistec, byla tu přítomna, jistce mohla
obstaviti. A proč jest obstaven, k tomu se jest přiznal,
pravě, že to mohl dobře uciniti. A poněvadž taková suma
jest od nich pobrána a sem do kolleje Veliké uvezena,
za to žádá, aby to všecko, což jí pobráno jest, zde na
právě bylo položeno a tím až do té pře, kdež náleŽÍ ji
souditi, hajbáno aby nebylo. Nebo což se jest jí přihodilo,
to všecko za příčinou opatření po smrti manžela jejího
se stalo, co jí na znamenitou škodu a ublížení jest. Nemohše, kdy" tam prijeli, do komory, nebo jí doma nebylo, dobej"ali se mocí, až ona přišedše musila jest jim
otevříti, a oni počavše popisovati, když na peníze trefili,
brali a truhlici s penězi na vuoz nésti rozkázali. A pánem
aby měl bejti, lomu místa nedávají, než že jest
toliko tu postaven a to do času. Nebo dnes jest
lu a zítra muož nebýti. Aniž za jakou jinou příčinou ten
stavuňk se stal, než toliko, aby to zouplna na právě bylo
položeno a mezi sebou, jakž jest slyšeti, aby toho neroztrhali. Nebo ta zpráva jest, že polovici chtějí ~ezi sebe
rozděliti a druhou polovici na stavení obrátiti. Zádá, aby
toho jim zhájeno b)'lo, a přítelkyně jich aby při své spravedlnosti zůstati mohla.
Na to od mistra Zigmullda mluveno: Poněvadž strana
sama od toho dobrovolně pouští a praví, ze se zde nemá
oč s ním, mistrem Zigmundem, souditi, by měl čeho více
žádati při právě tomto, na tom není, než aby z závazku
propuštěn byl. Což se pak pobrání peněz dotýče. k tomu
lo za odpověď dává, že sa direktorem mohl jest to dobře
učiniti a ucinil, jako pán vrchní, dědičný. Ale netoliko
to, ale i více že jest pobrati mohl. A protož i toho Martinovi Kuttenovi ani druhému poručníku nepřeje, že oni
kmetičny proti pánuom dědičným nasazují a ji pozdvihují,
včdúc o tom, kterak sou na to těžké pokuty všemi třmi
stavy vyměřeny, kdyby kdo kmetičny proti pánuom jich
dědičným, jako oni tak činí, nasazoval. Tím dokládaje,
že Martinovi i druhému porucníku netoliko tisíc anebo dva,
ale ani peníze jednoho oběma nikda dlužen nebyl. A protož se mu vidí, že zoumyslně to jsou před sebe, vzali,
nemajíc na něm žádného dluhu, jej sou obstavili. Zádaje,
aby z toho stavuňku i z závazku propuštěn býti mohl.
K tomu od Martina a Pavla mluveno, že pánem dědičným
té vsi a Doroty, přítelkyně jich, není a tomu místa nedávají. A ne aby propnštěn z toho závazku býti měl, ale
za to sllazně žádají. aby dostatečně ku právu stání a dostání on mistr Zigmund ujištěn byl, poněvadž žádného
zákupu při právě tomto nemá a usedlý není. A také aby
to p. purgmistr a rada opatřili, že on mistr Zigmund
93
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pobrav peníze z komory té, jest ji zapečetil a tak doko·
nale o tom, jestli to zlato lité a stříbro, jakž prve mlu.
veno od nich, také pobráno, ona Dorota neví. I zádá,
aby z prostředku svého p. purgmistr a rada osoby k ohle·
dání takové věci vyslati ráčili. Jestli se nenajde tam, chtí
to proti nim jináče vésti. Žádajíce 'za opatření
Tu od p. purgmistra a rady stranám jest oznámeno:
Poněvadž mnoho toho od mistra Zigmunda mluveno jest,
kterak by on, sa pánem vrchním a dědičným té vsi Michle
i také Doroty, přítelkyně :Marlina a Pavla, poručníkuov,
to dobře i spravedlivě učiniti a takové peníze pot rati
mohi, a tomu od strany místa dáno, aby to tak bejti mělo,
není, protož jestli s tím mistr Zigmund na hotově, ze by
pán vrchní a dědičný té vsi i také kmetičny bejli měl, a
to dobře i spravedlivě ze jest učiniti, takové peníze z gmn·
tu do kolleje odvésti mohl, chtí p. purgmistr a rada slyšeti
a slyšíce, pokudž by jim tu náleželo, v tom se spravedlivě
zachovati. A což se .opalření s strany komory zapečetění
dotýče, jestli by to tam zlato a stříbro, o čemž táž Dorota
pochybuje, bejti mělo, p. purgmistr a rada na tom sou,
že chtí z prostředku s\'ého dvě osoby s písařem radním
k ,hlednutí a opatření toho dnes v nešpory vyslati. A pp.
mistři o tom vědúc, aby se také k tomu casu dali lam
najíti. Act. die Severini.
"'4. Ió46, 9. srpna. Kopidř listtf krdlovskyclt V archivliy 1i1Ístodrž. Č. 38 f. 97. (Do soudu kOlTIOrního království Ceského.) Ferdinand 8C. Urození, stateční, slovutní,
vě~ní naši milí. Zprávu míti ráčieme, ze Martin Kuten
z Sprinsberku rozepři s některými mistry učení Pražského
před soudem naším komorním má, poníZeně nás prosíc,
abychom vám o to psaní učiniti ráčili, aby k spěšnému konci
přijíti mohL I znajíc slušné býti poroučieme vám, abyšte
témuz Martinovi při nynějším soudu o sv. Bartoloměji
místný a spravedlivý konec udělali. Dán na hradě Pra?:·
ském v pondělí u vig. sv. Vavřince 46. - jStaroměst·
ským). Vznesl jest na nás Martin Kuten z Sprinsperku,
kterak by znamenité těžkosti od věřiteluov svých nesl a
že by jim rád plátce býti chtěl, ale majíc o to, což by
jemu po přátelích svých spravedlivě náldelo, před
soudem naším komorním ciniti, z toho, aby věi-itelóm svým
od sebe spravedlivě učinil, dokudž ta pi'e k místnému
konci nepřijde, býli nemudc, nás se vší ponUeností, aby.
chom na něho milostivě vzhlédnouti a jeho v tom, aby
od věřiteluov svých bezpečell býti mohl, opatřiti ráčili,
prosfce. Prolož se k vám za něho přimlúváme, milostivě
žádajíc, abyste věřitele téhož Martina Kutena před se obe·
slali a s nimi, aby jemu až do slušného času shovění měli,
se vší pilností jednali - . Dán n~ hradě Pražském v pon·
dělí u vig. sv. Vavřince 46,
'1'5. 1550, 22. července. v Rukop. č. 2009 f. 319.
Anna, manželka Martina K. z S., ingrosatora kněh St. M.
Pro k. vinici VI str. míry držící u Dehnic za 350 k. m.
od Kateřiny Tomášové ovocnice. Act. den sv. Máří Magd.
"6. 1559, 15. srpna. Rukopis č. 2111 f. 439,
J. ;,!ti Ké p. rychtář Florian Slrnad z Tryskovíc stoje
osobně v radě oznámil: Jakož jest od najjasnějšího kníze·
te a pána p. Ferdinanda, arciknížete Rakouského ::>c na místě
J. l\Iti Cé mjlostivé poručení jemu se stalo, aby Martinovi
Kutenovi z Sprinsberka a dědicuom jeho do sta k. gr. č.,
kdež by kolí zde v Starém neb No\'ém M. Pr. jaký nápad
neb odúmrt na J. M. CÚ přišla, přede všemi jin)'mi vydáno
bylo, tak jakž list J. Mti arciknížecí J. Mti Cé pp. rychlá·
ruom Starého i Nového M. Pr. svědčící to v sobě šíře
obsahuje a zavírá. Kdež pak podle téhož J. Mti arciknížecí
poručení p, rychtář Florian Strnad na sumu sto k. gr..
peněz gruntovních za duom Jana Piláta kožišníka XIII 1/2
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k. gr. č" kteréž po Michalovi, scho\'anci někdy Jakub.a
Opavského, jinak Faráře, nedoplacené zuostávají, též t~
peníze gruntovní, kteréž mistr Nikodem z 'Paumberk;
kanc1íř St. :'II. Pr., někdy Dorotě Kašově XXXVII '/2 k:
gr. dodati měl, tu obojí sumu, jakožto nepořízenú a na
J. M. Cú přišlú jemu Martinovi Kuthenm·i a dědicuom jeho
jest odevzdal. Act. postridie Decoll. s. Johan. B. - (Dopis
arciknížete:) Poctiví a věrní naši milí. Vězte, že jsme na
místě J. Mti Cé pána a otce pašeho najmilejšího, pocti.
vému Martinovi Kuthenovi z Sprinsberka, věrnému naše·
mu milému, za tu práci, kterou jesl při spisování některých
\'eršuov měl, kdy!. jest J. ~í. C. jakoz.to voleni císař najprv
do mést Pražských přijeti a od nás a stavuov tohoto královo
ství Ceského vítán biti ráčil, i pro jiné jeho služby, který
jest uměním svim až posavad J. Mti Cé, nám i domu
Rakouskému ku poctivosti cinil, z pokut a z nápaduov,
kterýž by na J. rvI. v městech Pražských připadly, jedno
sto k. gr. Č. milostivě dáti povoliti ráCili. A prolož vám
poroučeti ráčíme, kdyby koli která odoumrť, nápad neb
pokuta na J. M. Clí jl Městech Pražských přišla, abyšte
jemu J'lIartinovi Kuthenovi nebo jeho dědicuom přede vše·
mi jinými takových jedno sto k. gr. č. proti jeho kvitanci
vydali. Vědúc, že na tom jistú vuoli J. Mli Cé i naší na·
plníte. Dán na hradě Pražském v outerý na den Na nebe
vzetí P. M.l. LlX. (Též v kopiáři arch. místodrž. c. 61. f. 304.)
*7. 1559, 15. srpna. !{opidJ'; 1) aj'ch. 1!zístodrž. Č.
61 f. 305. (Novoměstským). Ferdinand arcikníže ~c Vězte"že jsme na poníženú prosbu poctivého Martina
K. z S., věrného našeho milého, zvláště pak pro jeho
umění a služby, které jest J. Mti Cé i nám při spisování
prvního rjeldu do měst Pr. J. Mli Cé v řeči latinské
konal, k tomu milostivě povoliti ráčili, aby on Kuten ty
dva dřevěné kdmy nebo boudy, v kterýchž v žena jeho
plátno a jiné věci prodává, leHcí proti domu Strábochov·
skýmu, zbořiti a od kamene dvanácti loket zdéií a sedm
loket zšíří ustavěti mohl. Z kteréhožto krámu vám k vobci
každého čtvrt leta po pěti gr. č. platiti a úročili má.
- A protož vám - poroučeti ráčíme, ab)'šte dotčenému
Martinovi Kutenovi při koupení ještě jednoho toho krámu
a při stavení, kteréž míní pro lepší bezpečenství tu na
tom místě stavěti, manželce ani dědicuom jeho žádné pře.
kážky nečinili - . Dán na hradě Pr. v outerý den Na
nebevzetí P. M. a. 59.
'*8. 1559,,18. října. Rulwp. Č 2193 f. 432. liTar·
tin Hutenus z Sprincberka zveden jest na duom i jeho
zmocněn pozllostalý po Dorotě Kášové ležící v Krakově
na jisté poručení ar,ciknížete a připsání od rad J. JlHi Cé
komory království Ceského, jehož jest datum na hradě
Pražském v pondělí po Nar. P. lvI. LIX. -- Act. fer.
lIlI. Luce ev.
*9. 1561, 29. února. Rukop. č. 2194 f. 52 a č.
2011 f. 333. Václav Švík z Perč,e, cíS. rl'chtáf, postoupil
jest domu vystaveného u sv. Stěpána po někdy Anně
Jírový pozuostalého a na J. M. Cou práve~ přišlého
po oumrU - a zmocnuje p. Martina Knthena z SnrÍnsber·
ka i se vším lím, což koli v tom domu jest a' k němu
přisluší, jakožto pole, a to k jmění, držení a dědičnému
vládnutí. Act. fer. VI. post J'lIatiam. (Dekret zní: Ferdinand,
~. boZí milosti arcikníže Rakouské, poctivél11u Václa"ovi
S"íkovi, J. Mti Cé rychtáři Nov. M. Pr., věrnému našemu
milému. Poctiv;i .věrný náš milý. Věz, že jsme předešle
na místě J. Mti Cé p:lna a otcevnašebo najmilostivějšího
poctivému Martinovi Kutenovi z Sprinsberka pro jeho služ·
by, kteréž jest]. Mti Cé i nám činil a činiti nepřestává,
z milosti domek po někdy Anně Jírové pozůstalý i s slTšky
i s tím se vším, což v tom domku jest a k němu náleží,

dáli ráčili. Ale že mu týž duom až posavad pořádně od·
~Houpen a zapsán není pro změnění úradu konšebkého a
rychbj-,kého) i na místě J. ~Iti Cé tobě
ráčíme~
poněva ~ž jest toho předešlý rychta ne\'ykonal, aby ty
dotcenému :\rartinoyi Kuthenovi toho domku se všemi
sYJ"chky a s Jeho příslušenslvím postoupil a do kněh měst·
ských za vlastní a dědičný s:atek jeho podle pořádku
"loziti rozkázal, na tom jisttí vuoli naši vyplníš. Dán na
hradě Praž,kém v středu po
1. LXL)
* I Q. ló62, 25. srpna.
V anlz. lIlístodrž.
č. 10
78. 1\1)' Ferdinand 8C o}llal1111jem tímto listem
všem: Jakož poctivý ~\IartiD K. z Spr -- [pá a drží dva
krámy dřevěné, jeden od někdy Lidmily Strábochové a
druhej od Lid mih' FryZové koupený, ležíc( na Konském
trhu proti dcam rei::enému Štrábocho\'ský v Nov. M. Pr.
pod plat každého čtvrt léta po I) gr. č., i na poníi.enú
prosbu jeho a zvláště pak na přímluvu nejjasnějšího knížete
Ferdinanda, arciknížete Rakouského, syna našeho nejmilej·
šího Jeho Lásky, a pro jeho lI{artina K. služb)', které jest
nám i Jeho Lásce při spisování mnohých a rozličných
\"eršuov cinil a pro jeho umění k tomu sme milostivě po·
voliti ráčili a tímto listem s dobrým rozmyslem~ naším
jist)Tm vědomím) z mocnosti naší jakozto král Ceski a
s radou Yěrn)~ch našich milich milosti"ě povolovati ráčíme. aby jmenovaný Marlin
jeho dědicové'i budoucí
dva krámy dřevěné, když
se jemu neb jim koli
II zdálo, zbořiti II zase
]'Clmene nebo od cihel
b~zpecllější, dvanácti loket zdélí a sedmi lokel zšíi'í a
nad lím stavením světnicku a komoru udělati sobě mohl,
opatříc to klenutým prampouchem, aby pod léz krámy
voda struhou vypadati mohla. A tak těch krámuov, jakž
je sobě vystaví, prodáváním pláten krámskich i jiných
všelijakich věcí svobodně bez \'še:ijaké překážky užívati,
je dědicně drieli - dáti, prodali - mohl, plat toliko
kai.dého čtvrt léta 5 gr. č. na rathouz novom. dadouc - .
Dán na hradě Prazském v outerý pn sv. Bartoloměji 1. 62.
*11. ló62, 24. dří. RlIkop. č. 7011 j; 334. Martin
Kuthen z Šprinsberka oznámil: Jakoz má pole za svin·
skou branou lcŽící od najjasnějšího knížete a pána p. Ferdi·
nanda, arciknízete Rakouského - wÍle podle jiného statku
po někdy Anně Jírové dané - že to a takové pole, ne·
uchoval·li
jeho :'IIartina P. B. od smrti, poroučÍ a dává
Anně,
své - . Stalo se ve čtvrtek po sv. I\lau'
rici 1. LXII.
'i' 12. ló62, 13. října. Rukop. č. 2118 f. 33. Marlin
Kuthen z Šprinsberka stoje osobně v radě v'zdal jest vše·
chen statek svuoj Anně 1 manželce své milé~ a děten1,
l(teréž spolu majf~ na rovný ll1ezi ně podíl. Yšak teprv a
po smrti své a prve nic. Act. fer. III post Ilionis.
*13. 1562, 19. fíjna RII/IO]!. é. 2194 f. 102. Ylartill
Kuthen z Špri1'sberha: měštěnÍn a písař městsl.:ý v St. 1\1
1'1'., stoje osobně v radě oznámil: Jakož jest vzdáni neinil
všeho statku svého Anně, manželce své 1 a dětem) kteréž
spolu mají, klliehami St. }II. Pr. a v témž "ipisu výminku
učini: a i' rnocÍ syé' s.Jbě pozůslavil, aby z toho všeho
statku mohl dáti, odházati neb prodati, co a komu by se
jemu vidělo a zdálo, bez pl'ekážky jmenované Anny, m.
j. i dětí jeho, i že podle též výminky vzdal jest - duom
ležící \' ulici řecené Krakov s zahradou -- však tcprva
po smrti s\"é - Anně, manželce své milé, s tú vší spravedl
ností, tak jakž od l1".jjasnějšího knízete a pána p. Ferdi·
nanda - i na místě J. ~íti Cé jest jemu dán. Act. po·
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*14. 1564, 29. března. Lupdč, Ephemerides str.
175. A. d. 1564 pie ex hac vita emigravit Pragae :\Iartinus
Cuthenus a Sprynsberga, hisloriarum peritissimus et epi.

grammatum scriptor argutus. Sequenti die honorifice
magnaque civium Pragensium frequentia ad aedem d. Benedict; e1atus et sepultus.
*15. 1564, 24. dubna. Rulwp. č. 2121 f. 93. PaIT
purgmistr a páni n~ snažnou žádost a přímluvu přátel
illartina Gllttena z Sprinsberku, ingrossatora kněh měst·
ských, jemu a Anně m. j. zapůjčili 25 k. gr. č. A za to
rukojmě postavili se Syxt z Ottrsdorfu a mistr Matouš
Kollin z Choteřiny. Actum postridie Georgii. [V juxtě:
Páni Anně Cuttenové, vdově po Ma'l"linovi Cuttenovi
dali jsú přirocí do sv. Jiří. Act. p~idie Timotliei a. LXVL]
R. 1ó81 doplatila dluh Emilie z Sprinsberku.
*16. 1564, 9. srpna. Kopid}; lis!t't Iwal. v archivu
1llístodrž. Č. 69 f. 519. (Rychtářům Staroměstskému a
l\oyoměstskénlu) Ferdinand arcikníže :JC. Vězte, že jest
]. M. C. - vdově a sirotkům po někdy Martinovi Kute·
lluvi v Se. ll!. Pr. pozuostalým expektanc na jistou sumu
ze \'šech nápadů a odoumrtí v městech Pražských, kteréž
by J. Mti Cé náleZely, milostivě dáti ráčil. Poněvadž pak
ta vdova s sirotky od nebožtíka v nemalých dluzích za·
nechána jest i odkud platiti nemá, protož jménem a na
místě]. Mti Cé poroucíme vám, jak by který nápad neb
odoumrť na J. Mli Cou připadla, že z toho na vejrai.ku
takového expektance svrchupsané vdově a sirotkuom do
jednoho sla k. gr. č. proti tomuto psaní našemu a jejich
kvitanci vydáte - . Dán na hradě Pražském v vig. sv.
Vavřince I. LXIIIL
*17. Ió64, 18. srpna. Rukop. č.2121 j. 95. Anna,
vdova po Martinovi Kutenovi, přiznala se, že dese'. k. gr.
c. Kateřině, dcerce její let nemající, od poručníkllov nebo
Anny Urticellový z Hradištka, podle dáni zápisem i kšaf·
tem na právě složených jest přijala. Act. fer. Vl. post
Assumpt. M. V,
*18. 1564, 26. října. Tamtéž f. 106. Anna, vdova
po M. Kutenovi, přiznala se, že tu spravedlnost na penězích
i na svrchcích odkázanou od Kateřiny Hladíkové, matky
její, při právě města Pacova dcerám jejím, též po Eleně,
druhé dceři, před dotčené Kateřiny Hladíkové dětem po·
zuostalým pojišťuje na domu svém - 11 tří kalichů - .
Act. postridie Crispini. (V kvitancích jrnenují se; Jall
Žežhule, syn Eleny z Pacova, Adam Hořinka, někdy Eleny
z Pacova syn, a Mikuláš Straka z Vlašimi, syn někdy Eleny
Františko\'é z Pacova.)
~'19. 1564., 19. listopadu. Kopid1' lish! hrdlovskyclt
č. 16
61. Wir Maximilian - . Alz weilandt die K. M.
._ un~er genedigster geliebter herr und vatler hochli:ib·
jichster gedachlnuss noch hievor weilandt Martini Cutheni
nachgelassenen wittib und Kindern umb irer grossen ar·
muet und unvermugens willen und damit sie seine ver·
lassene schulden desto besser abzelen und sich hinfuro
erhalten moch ten, ein hundert sch. gr. beh. aus khunftigen
todt - oder anfellen, so sich bey den stetten im Behaimb
zuetragen werden, aus gnaden ervolgen zu lassen genedigst
bewilligl und s)' uns aber anjeczo solliche ire not und
ohligenden schulden lasts weiter diemiitigst zu gemuet
geL,ert und umb merere genad, sonderlich weil s)' auch
des hieben angezaig-ten genadengelts no ch zur .zeit nicht
vergnuegt werden, gebetten, dasz wir inen demnach aus
erzelten ursachen zu solliehen obbemelten zuvor bewilligten
ain hundert schok gr. bel!. noch funfezig sch. gr. genedigs.
bewilligt --o Geben Wien am 19. Novembris a. - funf
hundert und vierllndsechzigisten.
*20. 1ó66, 7. listopadu. Rulwp. č. 2136 f. 112.
Anna, pozuostalá vdova po Martinovi Kutenovi, Rozina
a Emilia, dcery její, přizualy se, že jsú přijaly podle
milostivého dání]. Mti Cé XLIV k. na C sto kop daných,
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kteréž na J. M. C. jakožto krále Ceského po Anně, ně
kdy Jana Betlimského manzelce, jsú připadly. Act, po,tridie Leonardi.
*21. 1570, 21. března. Ruhop. č. 103 f. 66. Rugirer
Vlach, zeť Anny Guttenové.
*'22. 1570, 6. září. Rukop. č. 2118 f. 260. Ruger
dev Odl z Benátek šmukýř vzdal jest statek svůj - Emilii
z Sprinsberku, manželce své - . Act. fer. IIII. post Aegidii.

*23. 1576, 18. září. 2122 f. 200. Anna Kuttenová
oznámila, žejest 5 k. gr. Č. za duom od doktora Jiříka
z Sudetu složených přijala, kteréž zase, jestli by Eufrozina,
dcera její, k nim se hlásila a spravedlnost jaÍ<ú ukázala,
do rady položiti má. Act. fer. III. postridie Lamperti.
'~24.
1593, 6. dubna. Ruhop. č. }179 f. 58. Martin Dyodeli. někdy Martina Kutena z Sprinsberku vnuk,
z Emilie z Šprinsberku, dcery téhož Martina Kutena, zplozený, přiznal se, že všelijaký statček na čemkoliv záležející, na stříbře, zlatě, svršcích, nábytcích, měděném, mosazném, cínovém nádobí, šatech ložních, chodících, vinutých
po dotčeném Martinovi a Anně m. j., dědll a bábě, . pozuostalý zúplna i docela, i to cuž na službu od mistra
Kapelle jemu položeno bylo, též duchoduv z krámcuv na
koňském trhu co vyšlo, od paní Marty Ornyusové z Paumberka, kšaftem Anny Kuttenové nad ním Martinem nařízeného poručníka Jana Ornyusa z Paumberka vdovy,
přijal. Act. fer, III. post Ambrosii.
16. 1571, 18. července. Rukop. č. 2118 f. 286,
Dr. Jiřík ze Sudetu v umEmí lékařském a Johanna Pilkramerová z Pilkramerovic m. j. k. d. od Anny, vdovy Martina
Kuthena z Šprinsberka, Eufroziny a Emilie odtud z Šprinsberku, dcer její, za 325 k. gr. č. Act. die Arnolphi.
17. 1596, 19. února. Rukop. č. 2113 f. 40, Jiřík
z Sudetu, v umění lékařském doktor, dum svuj u tří kalichuv dává paní Johanně manze1ce své.
18. 1597,25. února. Epitaphium nobilis et venerandi
senis D. Georgii senioris
Sude tis, medici et philosophi
peritissimi, qui ob vitae innocentiam ct virtutes plurimas,
q1)ibus splendebat, equestri dignitate donatus, tandem aetate
graYi~ vita conSUluutu, anima deo cOlnmendata, ex hac
patria in coelestem emigravit 25. FebL An. MDXCVII:
Audiit orantem Dominus: compage solutum
Corporis aeternanl te tulit in requiem,
Sancte senex, cui tot longinquene taedia vitae
Obtinuere animo sanctum iter ante :Hori,
PlellUS abis aevi; tua iam maturuj t aetas
ln summo frudus carpere digna Polo.
Consenuit tecum Medicina, aliisque salubrem
Per te sveta, tibi ferre negavit opem.
Sed bene habet: Christo mens nixa, Machaonis artes
Spre,'it, et est viva reddita salva fide.
Hic superest igitur functo indelebile nomen,
Quod peperit longa culta Minerva die.
Mulla tuis debet meritis Pragense lycaeum,
lnquo pars olim maxima floris eras:
Multa receperunt, qui te curante vigorem,
Multa, pium quisquis te duce carpsit iter.
Denique cuneta tibi debet tua patria, c1ara
Quae licet ame, tua c1arior exstat ope.
Inde tíbi superest nomen. Vive ergo Georgi
Coelituum sanctis in site vive choris.
,11. Georgius Carolides a Carlsperg'a

a

19.

1597, ll.

poeta caesarius scribebat.
Tamtež f. 65. Uroz. p. Jan

března.

st. Sluzský z Chlumu a na Klecanech k. d. u
od Jiříka ze Sudetu za 750 k. gr. Č.

tří kalichů
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20. 1599. Ruhop. č. 1062 f. 86. (Svědomí
1: té při mezi Dorotou Nosovou z Votína a jiříkem z Šudetu.)
Rehoř

Hakl Budějoyskej, úředník na Zbraslavi: Předně
o sv. Tiburcí psaní, jakž jest mi od Nosa posláno, to
neníčko podle půbonu a duhonu skládám. O druhým, který
sem měl složití, kam sem je děl, o tom nevím, měl-li
sem je či neměl. A aby on z ~udetu měl co ukrásti,
O tom žádný vědomosti nemám, taky sem toho neviděl.
A aby měl u pána bejti a něco sním, jednati, taky o (Qm
vědomosti nemám. A aby měl ten Sudeta za šafáře ve
dvoře bejti, o tom já nemám žádné vědomosti než za
hospodáře byl. Potom laky s nějakejmi jistotarr:í Šudeta
přišel ke mně i ku pánu, pravíc, že má takovej dvur zaplacenej jistotami, to ukázal. A když jest z toho dvoru ušel,
žádnej hospodář v něm neb)'l, než čeládka byla. A pán jest
poručil rychtáři, aby s druhejm konšelem ten dvur vopatr,,vali, ponhadž zádného hospodáře v něm nebylo. Pak
Dorota Nosová přicházela, chtíc do toho dvora se zase
uvésti~ A p. opat nevěděl, na čem dobře učiniti, neb jest
měl Sudet a na to jistoty, že jest takovej dvl"r zaplatil.
Pravíc Nosová, že jest p. opatovi dala 50 kop. To já nevím, zac mu je dala. A do konvetu taky ňáký knihy dala
a 20 k. písaři a Medníku dala. To jest dala od zápisu
a z peněz, co nám náleželo. A a'oych já mčl nějaké spečetěné smlouvy viděti, o tom já nic nevím.
Jan Bazilovský ,z Hlavence: Tol,o sem povědom, že
mne Jiřík
ze Sudetu za to se dožádal Qustně i
abych mu
k ruce jeho dvůr v Modřanech od paní Doruty Nosový
strlil, col. nemoha jeho častý žádosti odepříti, tak sem
neinil, až i na větším díle dvur s chalupou sem smluvi!;
však s tou vej minkou, pokudž by Jiřík ze Sudetu tomu
místo dáti chtěl. Jakož pak potom když jest v tom ode
mne týz z :oudetu zpraven byl, sám jesti osobně se mnou
spolu k týž paní Nosový a manzelu jejímu přišel a s nimi
takový dvur mimo mou smlouvu vejšeji stržil. A nemajíc
při sobě týl. z Sudetu peněz, Václava Nasa se dožádal,
aby mu peněz na víno k litkupu zapůjčil. Což tak
ucini\'Še, litkup vypivše, s nimi jest potom na druhej
neb třetí den do dvora i tolikéz já s nimi zajel. A tu
v týz dvůr přijevše věci v něm od svrškuv a nábytkův r
též dobytek, na díle obilí v stodole a osení na poli, též
v maršlali koňský pohlaví ukazoval. Proti čemuž týž z Sudetu, lleZ jest to spatřil a sobě ukázáno měl, podle jisté
smlouvy, zac jest týl. statek stržil, uvolil se jistotu na p.
S)'meona Redlfestera na J 200 k. m. jim postoupiti. Však
oni manželé nechtěli ji od něho bez dobrý vůle přijíti,
ale zase mu ji vrátili, a nicméně od sebe smloUl'u speče
těnou, o t)rž dvůr sepsanou jsou od\redli , jako by již týž
dvur od něho Jiříka zaplacen byl. Podle čehož psaní jest
k opaLu aneb ouředníku zbraslavskýrnu~ že takový dvur
prodán a koupen jest, aby v knihy gruntovní takový trh
vepsán a od p. opata k tomu ab)' se povolilo, uciněno bylo.
Avšak posel když se zase s odpovědí vrátil, ze p. opata
doma není, téruuZ poslu od ehuze j"st od Jiříka Sudety
zaplaceno a ta vec až do příjezdu p. opata odlozena byla.
A tu týž Jiří v témž dvoře zustavše a všecky věci k sobě
přijavše připovědil dobrým hospodářem i plátce býti až
do vyřízení toho všeho na Zbraslavi před p. opatem.
A kdyi p. opat domu přijel, strana prodávajíc,: mně
to v známost uvedla a abych to s Jiřím z Sudeb bez
odkladu na místo postavil, mne žádala. I shledavši se já
s Jiřím z Sudetu, jakozto s stranou kupující, v známost
sem mu to uvedl, i<r také Ir vyřízení ty věci napomenul.
Y.šak když s tím odklcldal a v dl'oŤe byvši i z něho do
Prahy jczdivši na cestě pod Slovany sem ho potkal, jeho
sem opět k tomu nabízel, načež mi odpověd daí, abych
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se o to nic nestaral, že on je bude věděti jak spokojiti.
Mezi kterýmižto odklady a protahováním s tou věcí stížnost Doroty z Votína a tak pokřik mezi lidmi vzešel, ze
by týž Jiřík z Sudetu ze dvora v Modřanech dobytek
hovězí i jiný a něco od svrškuv vzíti a do vsi Svejpravic,
kdd sobě tam jinej dvur opěty koupil, odehnati dal. Což
potom opat zbraslavský v týž dl'ůr, jakožto odběžnej se
uvedl a k opatrování některejm z svých podaných poručil.
Až potom stranám prodávající i kupující od téhož opata
oznámeno jest, že je před sebe na Zbraslav srokuje a co
by tu na jakým nedorozumění bylo, od stran vyrozuměti
chce. A tak strana podávající s pány a přítely svými a já
tolikéi s nimi na Zbraslav přijevše u p. opata dali sme se
opověditi. Však když Jiří ze Sudetu, strana kupující, na
týž den se nepostavil, daremní jízda byla a se nic nevyřídilo. A tak zase do Prahy odjeti se muselo. Kterážto
věc až posavad tak nevyřízená zustává. Kdež jest se pak
týž Jiří z Sudetu, jakž se zpráva od lidí činí, slyšeti v tom
dal, že by jim takový dvur zaplatiti měl a cím provésti
má, o tom já nic nevím, anobrž psaní, kteréž mi týž Jiřík
s strany téhož dvora. odkládáním činil, straně prodávající
sem odvedl.
Matiáš Kocius Plzně, písař kláštera Zbrasl~vského:
Předně, ze se v tom nepamatuji, aby Václav Nos IZehořovi
Haklovi, hejtmanu kláštera Zbraslavského, tak ve psani,
kteréhož datum pokládá den sv. Tiburcí I. 98., že se trh
mezi Dorotou Nosovou a Jiříkem z Sudetu o dva dvory
a třetí chalupu v vsi Modřanech k klášteru Zbraslavskému pod plat náležející státi, učiniti měl, a vedle toho
ani že jest mi od téhoz hejtmana ku prečtení podáno
bylo, ani také p. opatu přectěno že 'by bylo. Dále jak
dokládá, ze by v sobotu před Sesláním ducha sv. 1. 98.
jmenovaný Jiří z Sudetu v noci před svítáním na dva
vozy v nadepsaných dvou dvořích ve vsi Modřanech dal
a že by nejprve krávy, ovce všecky z nac1epsaných dvoruv
oukradně do vsi Svejl'ravic hnáti porueil, o tom nevím.
Po některým času, O tom vím, že jest DOrota Nosová
ciníce psaní nejedno p. opatu jeho Jiříka, že by ty věci
z týchi. dvoru v [odvezl], ne jako dobrý, poctivý člověk, ale
jako zjevný zloděj, podvodník a lhár, naříkala. O tom také
vím, že jest Jiří z Sudem do kláštera přijel k p. opatu a
takové psaní jemu ku přečtení podány byly. On pak povídal, ze jí takové dvory zaplatil, ukazujíce nějakou kvitanci.
O tom vím, že jest JiH z Sudetu • o zápis těch dvorův
p. opata následoval, i týž p. opat psaní ucinil Dorotě
Nosový, že hy. takové dvory jemu Jiřímu v zápis uvésti
cbtěl. Po takovém psaní jeho Jiřího viceji sem ho v klášteře neviděL Třetí také o tom vím, že jest p. opat
rychtáři Modřanskému, aby se v takové dvory, jakožto
od běžný, uvésti poručil. Dále, jak dokládá t:íZ Nosová.
že chtěla-li je ty dvory a své vlastní bez soudu zase
postoupené míti od téhož p. opata, že jest musila té·
muž p. opatu 50 k. m., uuředníku se mnon 20 k. dáti,
toho neučinila za příčinou nějakýho soudu. Ale předně
p. opatu 50 k. za pokutu, ouředníku a mně z povinnosti,
že jest na takové dva dvory při knihách klášterských, tu
kdez se jinf gruntové zapisují, žádného zápisu neměla,
dáti' musela. Do ·konventu šest kněh latinských s puklami
na celém archu z lásky darovala. Naposledy o tom sem
slyšel, že jest Dorota Nosová nadepsané dvory Janovi
z Tišnova a manželce jeho prodala, ale o ty smlouvě
spečetěné, že by při knihách klášterských purkrechtních
složena býti měla, o tom já nevím.
Jan Ledčanský z Fopic na Hrnčířích a Sebířově:
Toho jsem povědom, když sem 1. 98. outerý po Vzkříšení
Páně koupil dva domy, při nich zahrádku, na Dobytčím
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trhu od p. Jiřího z Sudetu, o takové domy byla jest mezi
námi s skrze p. otce mého, p. Jakuba, srplouva učipěna.
21. 1601, 30. srpna. Tamtéž f. 211. Sebestían Skinc
tkaničkář a Veronyka k. d. u tří kalichu od uroz, p. Jana
st. Sluzského z Chlumu a Kateřiny Sluzské z Bezdědic m.
j. za 700 k. gr. č.
22. 1907, 2. srpna. Rt/kop. Č, 2205 f. 227. (Kšaft
Veronyky Slejncové.) My purkmistr a rada St" M. Pro
známo činíme že kšaft někdy Veronyky Slejncové,
měštky naší německým jazykem sepsaný a od přísež
ného písaře našeho radního na česko přeložený před
námi vysvědčený, a v středu po neděli Cantate 1. 1607
publikovvaný - toto v sobě drží: Ve jméno - . Já Veronyka Slejncová dum můj v St. M. Pro kšaftuji
Šebestianovi Šlejncovi, mému řádnému manželu - na
ten zpusob, aby vydal Vavřince Sehemana, mého švagra,
řádným dětem Matoušovi, Zuzanně, Kateřině a Dorotě,
všem společně sto tolaruv. - Stalo se v sobotu po sv.
Vavřinci, 12. dne Augusti r. 1606. Tomu na svědo
mí - ve ctvrtek nazejtří sv. Petra v okovách 1607.

~3. 1610, 4. července. Rukop. č. 2233 f. 95. Šebestian Slejnc a Barbora m. j., vdova po Martinovi Ledským,
měštl'nínu St. M. Pro
v
24. ! 615, 27. března. RullOp. č. 2114 f. ľZ3.
Sebestian Slejnc tkaničkář vzdal dum u tří kalichuv Barboře, manželce Své.
I(i23, 5. září. Tamtéž f. 325. Michal Trentin
a Zuzama k. d. II tří kalichu od Šebestiana Šlejnce za
1750 k. gr. č.
,* 1630, 22. listopadu. Tamléžj. 446. Uroz. p. Franciscus Roja ab Aquista Pace a Lidmila z Drahobejle m. j.
k. d. u tří kalichu od Michala Trentina za 1392 k. gr. m.

*

Číslo pop. 242.
(Dttm desk zemských, Sazimovský, Ouštský.)

1. 1437. - Archiv Český IX. str. 265. Zikmund
dává dum, v kterémž někdy desky zemské byly, Janovi
Nešporovi z Bišofswerdu.
2. 1477.
Rt/kop. č. 2106 f. 2. Cardonis.
3. 1536. Rt/llOp. č. 2142 f. R 4. Kšaft Doroty,
kuchařky kněze Jíry Kulhavého na Mělníce, obývající
v domu páně Sazimovu [z Ústí] proti škole sv Jiljí.
4. 1576. - Rukop. č. 1058 f. 243. (Svědomí mezi
Evou, hospodyní z domu pp. Sazimuov a Kašparem Lonhansem krajčím, manželem jejím.) Marjána kuchařka od
Marty svíčnice: Nesla sem tři hrnce mj sla k Káči tlustý;
nevím po čem je dávala. Přinesla peníze a Kašpar je
hned vzal H na Bechyni s nimi lmedky šel. A pral se
s Evou a tloukl, že mu peněz nechtěla dávati. Byl jí 4 k.
za pivo dluzen; musela je zaplatiti. Kdyi. měla který peníz, musel je s tovaryši všemi utratiti. Neváilivý je; mínil
mne o mou poctivost připraviti. Ona bránila toho. Měl
svou kurvu, přišla k němu a Eva musela mu peníze dáti.
Uížko jí rozsekal, kachlík vyrazil a konvici na ni hodil.
Vždycky Jí lál, jdi mi z demu. Nebál se P. B. ani dobrých,
lidí. Musela k souseduom přes zdi utíkati před ním. Anna zvoníková II sv. Jiljí: Bylo tak: Přivezli nějaký vomastek Kašparovi do Sazymovic domu. Viděla sem, když
vezli. Sám Kašpar odvíral vrata; když do domu vjeli,
zavřel po nich duom. Nevěděla sem, co vezou, až když
skládali s vozu. Byl vomastek. Potom sem viděla, když
jej z domu nosili v putnách. -- Jiří Berk: To vím, když
se psalo 72, když Kašpar Lonhans u p. Petra sl\?užil, že
jest nějaký vomastek, sejr a máslo od paní ~ Ríčan za
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,to kop m. vzal Tu jest je manželce své do rukou dal,
nitú. Žádá. aby k ní dostatečně bylo promluveno, kam
aby ona to zpeněžila a prodala. NačeZ sem sám svými I jest se dítě jeho od ní, poněl adz jí dáno bylo, podělo.
ocima hleděl, ze jest ona manzelce svý v dluhu jeden sejr
Proh tomu od Dorot)' Kašoyé mim'eno: Nikda jcst Fučíka
dala a puol neb celý hrnec másla. Když někdy h ašpar
za to nežádala, aby jí dítě své k opatrování dáti měl
phjel domů od pána svýho a na peníze se ptal, ona 1'0- , než nějaká žena jest jí snažně prosila, ab)' to děvcátk~
věděla, když měla koupiti vepře na Dobytčím trhu, že sou ! k sobě přijala. Ona na zádost její a z milosrdenství to
jí ty peníze vytáhli. _.- Mandalena z domu Hrobčického:
učinivši ji přijala a košili, rukál'ce, fěrLlušky i bOlky jí
přišla sem do domu pp. Sazymuv proti SL Jiljí. Přišla
koup,la. Potom od ní .svévolně, jako i prvé od jiných,
sem do sklepu, a viděla sem sejra a másla nemalý počet.
zaběhla. A teprva teď otec její po pul druhém létě, jakž
Několik prken bylo sejr1l, másla mnoho hrnců. Ptala sem
li mne byla, na ni se mne ptá, jezto v tom času za ně
se: Paní Evo, kde ste ten sejr a máslo vzali. Ona prajakou paní chodívala a též i na Malé Straně SOU ji vidávila, že jest jej pán n ní slozil, že jej má opatrovati a
va!J~vAlc aby škorničky po ní nalezeny byly tohko, tomu
obraceti; pán že jí za to pro~il. Potom sem tam phšla
ncven - .
s manzelem svým, vědúc, že ona takový sejr a máslo
Tu p. purkmistr a páni - vypovídají: Po"ěvadž ona
prodávala (byla nám povinna), aby mi y dluhu dala hrnec
Dorota Kašová, majíc ulozeno, mohla·ii by kde toho
másla a dva sejry. Kázala, abychme sobě vybrali.
dhécte se doptati žil'ého nebo mrtvého, toho jest nikterakž dojili nemohla a toho také pokázáno není, aby ona
příčinou zamrhání toho děvčete vědomím svým býti měla,
Číslo pop. 241.
al'šak, jakž pl-i ní to děvce bylo a v ztrátu vešlo, má se
(Bannovský.)
přísahou ocistiti, že ona o tom děl-četi nic nevÍ, jestli
živé čili mrtvé - . Ac!. fer. VI. posl Gregorinm.
~~ 1411) 21. listopadu. Rukop. č. 2101
288. 1013. 1545, 3. listopadu. Tamtéž f 87. Vedle toho,
hannes Lynden de Czlawyngs exsol'vit Vnl s. - g. c. super
jakož jest Václav Kaše učiniv pl'ípověd na yšecken statek
domo propria erga Rudolfum de Mulhausen pro LXXX s.
Doroty Kašové a k té přípovčdi obeslav jí žádal jest, aby
Act. sabbato post Elisabeth.
! toho statku, kteréhoz hospodářem byl, mohl biti zmocněn,
1. 1438.
RullOp. Č. 90 f- 38. Relicta Iohannis
nebo s ní Dorottí, poněvadž se tak, jak na dobní náleží,
Linden.'
nemá se
súdiLi. Dav čísti k Lornu zřízení
2. 1447, 13 prosince. Rukop. č. 2099 1- 1039.
zemské
V. Proti tomu od Doroty mluveno, že jest jí
Jakož jest byla nesnáz mezi ]\'largretú, někdy manželkú
s nemalým podivenín., ta přípovbl. i to zřízení zemské,
Jana Linden, Vaňkem a Janem, syny jejíilli: o duom Janern
které" ukazuje. Neb statek jest její a ne jebo, neb s ní
svrchupsan;,m, otcem jich, zuostavený, i táz Margreta a syládn}'m společníkem nehyl, k ní nic nepřinesl. Má statek
nové její takové svolení učinili, že Vaněk ten jistý duom
svůj, sobě svobodný. Zase od Václava mluveno, že některá
přijímá ve XXX k. gr. Act. die Lucie.
svědomí sobě zjednal od práva jiného, co jest statku své3. 1472. - Rulwp. č. 2105 f. 318. Václava uzdaře.
ho tu vnesl i co li krále J. Mti, jsa v sluzbě, vysloužil,
4. 1476, 7. února. Tamtéž
364. Iohannes Slánze to všecko tu vlozi!. Táhna se na pamět pánuov, ze poslal
ský cl Barhara e. d. ex opposito ecc1esie s. Egidii inter
jí několik drahně zlat;,ch z sluzb;', chtěje vždy jako manžel
domos lohannis Pytlfk et Carde circa VVenceslaum freniopatrovati a Babylon léciti (?). Ale kdo zle nakl-ašcný, neficem pro LX s. gr. boem. Act. fer. Hll. post Purif.
muože mu nic po~tačiti ~9
5. 1476. Tamtéž f. 368. lacobus saponista et
Tu p. purkmj",tr a páni ~ vypo\'ídají: Pončvadž jest
Machna c, d, circa lohannem Slánský pro LX 5, gr. bocm.
se to n,.šlo, když
Dorota Kašová Václava nožieře
Act. [er. II. ante Georgii.
sobě za manzela
jemu L kop
č. dala
6. 1492, - Rulcop. č. 210? f. 11. Jacobi saponiste.
anebo dáti
se z jiných
na7. 1507, 2. srpna. RullOp. Č. 2108 f- 6 lIIargarelha,
chází) že Yáclav nozieř ·z díla svého po otci k ní VInan·
rclicta Nicolai Ray, e. d. a Georgio ab aurea tuba et
želství do stalku jejího LX k. m. i některé svrchky při
Anna, conthorali eius, pro XCV s. gr. pr. Act. fer. II.
nesl, a potom s ní zimost vedl, chlebil a ji, jako manželku
post Pelri ad vincula.
s"lní, opatroval. Pro tož v tonl dává se jemu Vác1avovi za
8. 1511, 18. srpna. TaJllltiž f- 81. Iacobus cultellator
právo. takZe jemu z statkn též Doroty předkem L k. gr.
Trubka et Dorothea e, d. a Margaretha Rájová pro
C. smlú"arni s,-atcbními od ní daných, a což dílu otcovCXXV k. gr. Act. clie Agapiti.
ského k ní 60 k. m. vnesl a šaty ložní a nádobí cínové,
9. 1522, 22. října. R1l11Op. Č. 2109 f- 262. M,knláš
vydáno býti lllá. A kdyiby on Váela·v tu s"ú spravedlnost
bakalář Hromádka a Barbora k. d. mezi domy Knechtopřijal, dá,e statku Doroty Kašové také prázden býti má.
vým a Sazimov)im od Jakuba Trubky nožieře za sto
ACL fer. III. post OOSS.
LXXX s. gr. pr. Act. fer. Hll. post Undecim m. virg.
10. 1525, 19. Njna. Ruko1" č. 2110 f. 119. Jakub
H. 1549, 26. března. RulwjJ. č. 100 f. 228. V úterý
Trubka nožíř a Dorota k. d. od l\likuláše bakaláře Hrod.en sJ. Haštala stala se smhíva mezi rytířem pan$'c1 Ondře
mádky za CC k. gr. Č. Act. fer. V. post Luce ev.
jem Sindlem z Blumnova. hofrvchtél'elll král. Ceského. a
,ll. 1537, 12. dubna. Rttlwp. č. 21111- 168. Václav
Dorotou Kašo"ou o duom její 'ldící podle domu Klle~h
Kaše a Dorota k. d. od Jakuba Trubky za )1/2 C a za
tova proti kostelu sv, Jiljí a to taková, že pan bofrychtéř
XX k. gr. Č. Act. fer. V. post Cond. pasche. (Splácí Dojí Dorolě má puojčiti L kop gr. Č. na splacení závady,
rota Kašová.)
kterouž má na timz domě Václav Kaše. Kteroužto ZáV3du
12. 1544, 14. března. Rllkop. č. 2129 f- 26 Jakož
svedúci táz Dorota má jemu pallU hofrychtéřo,'i toho domll
jest Jan Fucík obeslal Dorotu Kašovou vině jí z toho, ze
hned postúpiti, těch všech pokojuov nahoře na velikým
jí dal dítě své na práci její a kam se jest dělo, neví
mazhause nad tím schodem i všeho toho, což jest v tom
než to, že jsou po též dívčicce, dceři jeho, kteráz již
zavření, kuchyně a sklepu jednoho suchého ze tří a dvou
v IX letech byla, škorničky nalezeny, ale ona živa-li jest
sklepuov ku piva chování dole, maštale. A toho dívati
čili nic, neví. Než má nad tím žalost jako otec znamemá až do roka. A v tom roce má mu Kašová L zase dáti.
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učiněného, též také spravedlnosti té od něho p. rychtáře
1549, 12. října. Rl/kop. Č. 2117 f. 189. ~latouš
jemu odevzdané žádal za opatřeni a loho dopomo7ení,
od Doroty Ka"o,-é za CC k. gr.
Zase od Václava Tulehovského obeslaného skrze pří
Č. Act. sabbato post Dionisium.
. tele jeho mluveno: 'C'kázal jest Martin J. Mti arciknížecí
16. 1552, 16. srpna. Tamtéž I 269. Jakub Taureli psaní a commissí i čísti dal, proti kterémužto psaní J. 1'lli
lus a Liamiia k. d. od :Vlatou~e Cibuláře za CCX k. gr.
nic on mluviti nechce, vzdycky se uctivě a poddaně k J.
Č. Ac!. fer. III. post Assump!. ,1. V.
::\Iti, jakožto pánu svému milostivému, chovaje, než proti
17. 1558, 17. června. 71711l1éž 1- 411. 1Iistr Nikoněmu ll'Íartinovi mluviti bude tak, ze jest on oa ublížení
dem z Paumberka, kanclíř St. 111. Pr. a Aneika z Vlkanova
jeho spravedlnosti takové vejprosy na statek někdy Doroty
m. j. k. d. od Jakuba Taurella za CXCV k. gr. č. Ac\.
Kašové činiti nemohl a neměl. Kdež pak zápis trhu domu
fer. VI. post Vi tum.
Kašovic od něho
Martina jest ukázán, ten Václa18. 1559, 9. ledna. Tamtéž ľ- 425. Blažej Kollar
vovi nic na škodu se neukazuje, nýbrž k jeho lepšímu
a Kateřina z Víco"a m. j. k. ,L zá
C a
k. gr.
a to proto, že tak v něm při počátku napsállo stojí: VáC. od mistra ~ikoden1a z Paumberka, Act. feI. D, post
cla\' Kaše koupil sobě etc. a potom doleji hned se doEpiph. d. (Od r. 1563 splácí vdova Kateřina Kollarová.)
kládá: k jměn-í, držení a dědicnému vládnutí etc. i z loho
se patrně tu rozumí~ že ta vejprosa, od Martina uči
19. 1560. - RuJ/01'. č. 990 f. 213. V té při meněná není na statek Václava, než Doroty Kašové, a ty
zi Martinem Kutenem z Šprinsberku, ingrossatorem kněh
pen 'ze od kancíéře položené na právě jsou spraveměstských, původem z jedné a Václavem Tulehonkýlll,
dlnost jeho a ne Doroty, jakž se z toho zápisu ukáza-jinak 1< aší, obeslaným z strany druhé tu, kdež on Martin
ného srozumívá, nebo jest společná věc a statek, kterýž
K. vznešení uoinil před p, purkmistra a pány a vinil jej
podle práva kap. 27. art. 14. zápisem se obdržuje. Druhé,
Václava z toho, ze jest se na peníze Dorotě Kašové ně
i proto nemá peněz Martin užiti, že J. M. arciknížecí
kdy za dum Kašovský náležité od 1\1. Nikodéma z Paum·
v psaní neráčí vlastně aneb specialiter a obzvláštně jmebe~ka, kancléře St. :vr. Pražského, poh,zené pl-cd pány soudci
nOl'ati i dávati statku Doroty Kašové, než kdež by J. Mti
chtěje k nim prál'o a spra"edlnost míti, kteráž
Cé náležitého bylo. A tak p. rychtář J. Mstí neměl jest
není, nebo tako\<é peníze od J. lvíti arciknÍzeCÍ
a nemohl bez vědomí Václava toho statku jemu Martinovi
na rnístě J. ~Hi C. jemu 11artinovi jakožto nepohzené
Cuttenovi dávati a!leh postupovati proti právu kap. 10 art.
jsou dány, poně\'adž Dorota bez kšaf[u uml'ela a o nich
2., kdož co ncrúá sobě přisouzeno a přivlastněno, toho
nepořídila, a tak na J. Mst Císai'sl,ú připadly a potom od
jinému dávali nemůže. Jakož i p. rychtář J. "'Hi Cé neměl
p. rychtáre J. ~lti C. Floriána Strnada z Tryskovic, jakz
nic přisouzeno, nebo ani jeho Václava nikdá neobsílal,
se jest jemu o tom listem pod pečetí J. Mti. arciknÍŽecí
jeZto by trojí obsílka projíti měla a každá dvě neděle trvá.
poručení slalo, jemu Martinovi odevzdány i postoupeny,
I lak jesl toho odevzdati nemuhl, jaIcZ: i práva císařská tobo
proto?: vedle loho zádá za opnlření spravedlivé, aby on
brání codice Justiniani libro
de illre fisci tit. 1": procnYáclav na ty peníze jemu postoupené nenastupoval a v tom
ratore fisci agente ante tempus actio perimitur, sic ut quosobě pokoj dada překázky necinil.
libel privato agente t. j. kdo k rucc kOll\ory císařské před
Proti tomu od Václa"a Tulehovského obeslaného mlurozsouzením v něco se dfí~ rovně při tratí jako jiný, item
veno: Kdež Martin potahuje se na peníze Dorotě Kašové, ně·
codice J nstilliani XO tit. 1 0 : contra fiscum líce! cuilibet
kdy manželce, jeho náležité podle nějakého dání a jich od].
se defendere et ante sententiam bona non auferuntur, sed
:vIti ~. 1" rychtáře jel~u postou?ení, ~omu o~ místa dáti
post scntelltian1 sol1cilc invesligabuntur, že proti komoře
nCllluze, nebo ty pemzE: iakoye netollko napadeIll, ale
pravící se míti k něčímu právo může každý obranu klásti
i dědickým právem jemu Václavovi po Dorotě, manželce
a prve než se právo řkne, statek se neodjímá, ale po
jeho, náležejí, protoz on tornu odevzdání od J. Mti C, p.
vejpovědi pilně má se vyhledali, co statku toho jest. Načež
rychtál-e odporuje a tak praví, že p. r)'chtái- toÍlo odetaké nález při tomto právě jest zde učiněn mezi Kryšpínem
vzdaní těch peněz Martinovi uciljili a on Martin k sobě
ŠuHysem z jedné a Anyžkou z Milhostic z strany druhé,
ho př,jímati na ublížení spravedlnosti jeho Václava neměl,
kterýž čísti dal táhna se při tom na zápis od Martina ukázaný,
žcidaje y tom podle práva za opatření.
že co jest provozoval, to k ruce"Václava jest provedl m';,je
Na to Martin promlmil: aby na ublížení jaké sprasvé provozovati. Dále také svědomí registry}apsaná i na jivedlnosti jeho Václava Tulehovského to odevzdání těch penénl právě vedená, též :-mlouvu lneziJanem Zebrou a Václaněz státi se mělo\ té naděje není a místo tomu dáti se
"em Kaší i jí Dorotou učiněnou a kvitanci ukázal i čísti dal,
nebo on podle práva to pokázati chce, kterak
kterak oni manzelé jsouce spolu řemeslo dělali a zivnos t
Vác:av
statku pozůstalému a zvláště domu ph .tomto
vedli, ona Dorota nože prodávala, peníze přijímala a ta k
právě po Dorotě Kašové, někdy manželce jeho, zádni'ho
z toho řemesla a té zivnosti a spoleCnosti ten dům jest
práva a spravedlnosti nemá, jeho se odřekši. Ač ten dům
placen, jak svědkové vysvědcují. Že pak Václav toho dospolečně jsou byli koupili Václav a Dorota, ale on nemu a spra\'edlnosti postoupil, to za přJcinou odjití jeho
llloha ho plat.iti zase jest jej Dorotě odevzdal i postoupil.
na službu J. Mti Cé učinil nevěda, vrátí· li se zase, aby ona
lJkázav na to zápis téhož domu a postoupení zase jeho,
toho jako manželka užívala, však když se z lé služby natéž kvitancí, dále mluvil, že i to se ukáze, kterak potom
vdtil a tam nem:i1o vyslouziv s sebou peníze přinesl i do
on Václav nastupoval na ten slatek jí Doroty a z něho ji
toho spolku vložiL A právo jest císařské: omnis donatio
i vinil, však jest ho odsouzen a oderčen, dav čísti vejpointer coniuges est reciproce accipienda, ze kazdé odevěd mezi ním Václavem a Dorotou o to učinčnou i kvivzdání mezi manžely obapolně učiněné s jednoho umrtanci jeho, že což tu jemu v tom statku náleželo a co k ní
lého na druhého ži"ého připadá, jakz i nálezové o tom
do něho přinesl, to jesl zase přijal a z toho i kvitoval,
jsou. Ukázay jeden mezi Janem Doubravským a Janem
protoz jiz lu nic jemu Václavovi v tom statku a těch peErazmem a na druhý se táhna mezi Reginou Lopatskú
nězích za ten dum nenále7:í, než na J. Mat CÚ ta spras dělmi jejími a Janem Kozlem z Pokštejna promluv,ti povedlnost jakožto nepořízená na tom domu jest připadla
ručil: Když jest Václav ji Dorotu Kašovu živností přečkal,
a ta iemu od J. ilIti Cé p. rychl:iře jest odel'zdána i pozase na něho ten statek přijíti a připadnouti má, nebo se na
stoup~na; ukázav vejpis J. i\1tiarciknížecí psaní p. rychtáři
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tom Martin mejlí, aby on s nebožkou Dorotou statkem podělen
aby mu co ona postoupiti měla, než toliko by chtěl míti
býti měl, ježto toho v tom převedení ukázaném mezi ní
tím nápad, že jsou spolu chlebili a živnos! vedli, ježto
nic to platno není, poněvadž jest ona sama dům ten proa jím Václavem nic ani nejmenším puntíkem dotknuto není,
aby se ť:eho měl odříkati. Ale že ona Dorota měla jest
dala i peníze za ně] přijímala. Ukázav zápis trhu téhož
předešle manžela krajčího, proti Veliké kolleji s ním by.
domu
kvitanci od ní Doroty. Spolkové pak aby jací
dlela, i co jest po témž nebožtíkovi muži jejím statku
mezi ním Václavem a Dorotou býti měli, toho též nic neměla, toho se jest Václav odříkal, ale co jsou spolu za
ukazuje se, a ti nejsou a nezáležejí na tom, aby spolu
živnosti své ji provozujíce vydělali a tak ten dům z toho
chlebili, ale jinačejší býti mají, jakož o tom nálezové jsou
spolu platili, nic se toho neodříkal. Protož on Martin zle
ukázáni mezi Janem Bílkem a švakrem jeho, item mezi
jest sobě statek jeho Václava sobě vyprosil a pan ry.:htář
Václavem Kopanským li poručníky někdy panny Doroty
J. Mti Cé nemohl jest ho jemu odevzdávati proti právu
z Gnovice. Promluvil k tomu, te těch a takových spolkuv
mezi těmíto manžely nebylo, což vejpovědí od práva a
v kap. 27. art. 12. rozd. 2., též v kap. 63. art. 1., že
kdd sou společníci statkův a jeden druhého živností přečká,
soudu duchovního konsistoře pražské pod obojí způsobou
tehdy má s umrlého na živého ten statek zase připadnouti,
přijímajících mezi ním Václavem a Dorotou učiněnou se
jakož pak i nálezové na to jsou. lJkázav a čísti dav mezi
ukáže:; Jav túž vejpověď čísti, kterak on Václav s ní neVáclavem Kumstátem a Zikmundem Vaníčkovic z jedné a
božkou se bíjel, pral a rval a tak na ní statek míti chtěl,
probo,tem i jinými mistry kolleje císaře Karla IV. z strany
ježto mu nenáležel, než jí samé. Jakž nález při právě
druhé. K tomu že i právo císařské jest takové: privilegia
zde o tom jest učiněn předešle, kteréhož táž vejpověď
non valent, nisi cum ita dantur, ut aliis non noceant, t. j.
práva duchovního potvrzuje. A toho on Václav vždy ničím
obdarování nejsou platna, leč tak dána, aby jiným na
neprovozuje, aby jeho Václava penězi ona nebožka ten
škodu a ublížení nebyla. I Martin Cutten na škodu jeho
dum platila, než poněvadž on od J. Mti arciknížecí na
Václava to odevzdání statku Doroty Kašové sobě vyžádal
místě J. Mti Cé tu spravedlnost po Dorotě jako nepořízenú sobě danú má, čehol užiti Zádá, nebo právo a
a je přijal, protož ho užiti také nemá. Ukázav zápis tr:hu
domu Matěje pernikáře koupeného od Doroty Kašové a
spravedlnost J. Mti Ké podle zřízení zemského H lIL,
kvitancí Václava a Jana Kašův, že ona statek svůj jest
kteréž ukázal a čísti dal, se níkdá nepromlčí, poroučeje
měla a její s ním Václavem byl, a tak :11artin proti právu
se v t.om k spravedlivému uvážení i opatření.
císařskému učinil, že ten statek nebyl a nejsou bona va·
Naposledy od Václava Tulehovského mluveno, že to
cantia, quae non habeant haeredem aut successorem. Aby
dání toho statku Martinovi, kteréž prve mu učiněu-o od
neměl nápadníkuv, kterýz tehdál tepruva připadl na krále
p. rychtáře J. Mti Cé, než se dosoudil, nemá jemu poneb na císaře, ale tuto netoliko téhož statku on Václav
stačiti, nebo ti nálezové na to jsou, když se dosoudí, že
jest nápadníkem, než i jeho se dopracoval, a tak podle
muže dávati a postupovati. Protož tuto nemohlo a nemělo
práva kap. 27. art. 14., kteréhož pro ukrácení čísti netoho na ublížení spravedlnosti jeho Václava býti, poněvadž
dal, spravedlivě ho uziti a na něj zase připadnouti má a
on zápisem sobě spolek udělaný má, při témž zápisu stojí,
jemu Martinovi nic to dání pObtačiti nemůže, nebo jest
a konsistoř souduv o statky nečiní, nei o jiné věci. Ač
ho p. rychtář odevzdávati nemohl, sám ho sobě prisouzepak v té vejpovědi se tak oznamuje a dokládá, aby se
ného nemaje, jakž právo městské kap. 27. art. 6. rozdíl ' k bytu nenutili, však ona nebožka Dorota jej zase k so·
poslední ukazuje, že jest ho Václav v držení byl bez
bě přijala i opalrovala, a tak užiti má toho nápadu svého
naříkání. Táhna se přitom na nález od pánův soudvedle spolku a práva kap. 41. art. 8" žádaje a věře, ze
cuv, že jest před nimi o to s M. Nikodemem kancléi'em
mu přivlastněn bude
činiti měl, kterýž i ukázal. Však mu se Martin v to vložil
S tím se strany k spravedlivému opatření a uvážení
právn poručily.
a překážku v tom udělal toho učiniti nemaje. I žádá ve·
dle toho všeho za spravedlivé uvážení i opatření.
Tu p. purkmistr a rada takto o tom nalézají a
Opět k tomu od Martina původa mluveno: Té pře
svým ortelem mezi stranami vypovídají: Ačkoliv Václav
gruntu Václav aneb M. Jakub přítel jeho nerozumí, nebo
Tule'hovskl' z kněh města tohoto zápis trhu domu proti
kdyby rozuměl, nedal by od sebe toho promluviti, že by
kostelu sv. Jiljí vedle Knechtovského a pánův Sazinápadním aneb dědickým právem spravedlnost po Dorotě
muv obostranně ležícího před právem ukázal, že jest jej
Kašové k statku míti měl, čehož !liCím neukazuje. A kdež
sobě a Dorotě, manželce své, koupil, ale poněvadž se to
se mluvilo, že by vejprosu on Martin učiniti měl, toho
nachází, že potom on Václav týž dum i všecku spravese v psaní J. Mti arciknížeCÍ nenachází a nedokládá a
dlnost, kterúž na něm mel, zase jí Dorotě, manželce své,
tak nemusí býti vejprosa, nez toliko, že J. M. z své ště
knihami města tohoto, jakž zápis ukazuje, odevzdal a ona
droty to učiniti a jemu dáti na místě J. Mti Cé ráčil. Též
vedle takového odevzdání jej sobě, načež i kvitanCÍ ukátaké i to mluveno, že J. Mti Cé pan rychtář sám se toho
zány jsú, doplacovala a tím domem jako statkem svým
prve nedosouJiv nemohl jinému odev.dávati, ježto to nic
svobodným vládla a jsouc tak v pokojném ho držení potom
jemu Martinovi ke škodě a Václavovi k platnosti a užitku
za živnosti své ten dům prodala, peníze sama pfijímala,
býti nemůže, nebo když jest J. M. královská aneť císař
z nich také i kvitovala, a což peněz nedoplacených jí na
ská, též J. M. arcikníže z z štědroty své kdy komu co
něm pozů.talo, o těch pořízení neučinivši z tohoto světa
dáti ráčil, tehdy ti samí se toho dosnzovati i nález)' trpěti
jest sešla a on Václav podle vejpovědi od práva tohoto
mO)lli, ukázay nato nálezy, jeden mezi Janem Hrožkem
uCiněné spravedlnost od Doroty, někdy manželky své,
a Simonem Strabochem, též druhý mezi Burianem písařem
z statku jejího maje sobě vydanú ji jest přijal, jakž kvia jinými písaři J. Mti královské z jedné a Martou Sylvetancí knihami města tohoto učinil, a statku jejího vedle toho
strovou z strany druhé. Ano také i při soudech huřejších
prázden býti měl, i poněvadž takové peníze na tOIll domu
to bývá, když se komu jaká vejplata nebo vejprosa dává,
předepsaným při tomto právě pozůstalé a Dorotě Kašové
že se ti sami dosuzují, leč by on chtěl, aby zde J. M. C.
náležející jakožto statek nepořízený podle artikule o odsám ráčil státi a s ním se souditi. Dále pak v tom ode·
oumrtech a privilegium J. Mti Cé St. M. Pr. daném na
vzdání jí Dorotě od Václava uiiiněném tak stojí, že on
J. M. jsou phpadly, a ty z milostivého J. Mti arciknížecí
sobě tu nic nepozůstavil žádného práva, a toho neukazuje,
dání a poručení na místě J. Mti Cé Martinovi Kutenovi
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z Šprinsberku J. Mti Cé p. rychtář Florián Strnad z Trysl<Dvic knihami města tohoto jest odevzdal, což dobře uči
niti mohl, poněvadž ty peníze statek od Doroty nepoří
zený pod právem tímto zůstalý a v žádné cizí moci nejsou
a nebyly, než na J. Mst C. případl;, z těch přícin dává
se jemu :\Iartinovi Kutenm'i proti Václavovi Tulehovskému
za právo tak, že on :\lartin Kuten vedle takového milostivého J. Mti arciknížecí poručení a dání od J. Mti Cé p.
rychtáře jemu těch peněz za ten dum někdy Doroty Kašové pod tímto právem pozůstalých knihami města tohoto
odevzdání a postoupení při tom se zustavnje. Actum po·
stridie Benedicti 1560.
20. 1573, 18. května. Rukop. č. 2118 f· 3.J9. Jan
Banno z Fenyxfeldu, zřízené komory v království Ceském
sekretář a obojich práv doktor, a Lidmila z Vlkanova k.
d. mezi domy pp. Sazimuv a Knechtovic od Kateřiny
Kolarový za 200 k. gr. č. Act. postridie Trinitatis.
21. 1573, 23. listopadu. Rulwp. C. 2122 f. 81.
Jakož jest někdy Lidmile Bannové pozuostal statek na
gruntech jmenovitě duom nad Koňskou branou proti zdem
v Nov. M. Pr., též dvě vinice, jedna 2 str., druhá 3 str.,
za Koňskou branou vedle vinice Hřebenky řečené proti
okrouhlé věži ležící, pole za Svinskou branou vedle polí
záduší sv. Bartoloměje na levé ruce položené, a peníze
gruntovní na domu Kundrata zlatotepce, i o ten všeÍiký
statek stalo se jest porovnání p..1czi J~nem Bannonem
z Fenixfeldu, sekretářem při komczře Ceské, doktorem
obojich práv, a Dorotou, Václava Spi kle manželkou, se·
strou jeho doktora Jana, že on Jan ujal sobě vinici vedle
Hřebcnky 3 str., k tomu podle vedle záduší a peníze na
domu Rousovském [č. p. 8·I.j, jejž Kundrát zlatotepec
drží. Dorota pak ujala duom a vinici druhou. Act. dic
s. Clementis.
22. 1596, 30. ledna. Rukop. Č. 1173 f. 339.
(Pozůstalost p. doktora Banny z Fenixfeldu.) V o,uterý po
sv. Pavlu na víru obrácení stal se popis statku" po někdy
uroz. p. Janovi B. z F., sekretáři při komoře Ceské, pozůstalého: Nejprve tři dcery lela mající, totiž, paní Mandalena, panna Barbor~ a panna Lidmila. Na místě paní
Mandaleny p. David Zitavský, cís. puchha1ter, jakozto manžel, tu přítomný byl. Vinice jedna nad Koňskou bránou
okolo 8 neb 9 str. Dum naproti kostelu sv. Jiljí podle
domu Knechtovic a v něm: V světnici nahoře proti kůru
kostelnímu našlo se: Předně na stěnách obraz malovaný
na plátně nebo paní Bannový, druh'\, tabule a kontrfekt
syna nebožtíka pána a třetí dcerky. Ctvrtá tabulka malovaná s smrtí. Erb J. lIlti v rámcích namalovaný. Na stěnách
z vobojí strany vobito cerným suknem. Figura na plátně
malovaná sv. Zuzany, jiná figura Adama a Evy, figura
sv. Daniele se lvy na tabuli, vše na plátně v rámcích
zavěšený, jedna mapa, šlok jeden, stůl, lůžko malý,
koberec turecký na něm starý a kůže nedvědí, polštář
velký kožený a malý polštářík též kožený, futro vlčí,
dvě stoličky, almary dvě v stěně, v nichž knihy in folio,
40, 80 plno; koflík velký, konvička stříbrná, koflícek
pozlacený.
Item v truhlici malý železný našlo se: skládací prsten
's diamantem a rubínem, druhý s sirotkem, třetí s safírem,
ctvrlý šmarakern smelcovanl', pátej s perlou, šestej vergissmeinnicht, sedmej s turkusem, osmej pleteni zlatý p;sten
a rnalický prstínek s šmarakem, medaje pozlacená smelcovaná 8 obrázky charitas, záponka s dvouma kaménky
pozlacen~, kroužek zlat);.
, V též světnici truhla černá velká n kamen a v mí:
poctivice s černými aksamitovými šnity povlečenl' karmazÍnem popelatl'm bodeným, punčochy hedbávný černý jeden
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p~r, plášl černý vlaského sukna s aksamítovými křídly;

druhý soukenný s aksamítovými předky I třetí ~anllatovy
černý, suknička damašková černá, druhá kanavacová černá,
soukenný kolár aksamítem premovaný, vopasní kabát barchanový s karmazínovl'mi ruká,;y, kolár aksamítový černý,
kab át karmazínový pope!atý, 2 biryty aksamitové, ksas aksamítový cerný, item bez vody šamlatový ksas.
V komoře jdouc z té světnice: voštípy 4, ručnice
dvě dlouhý v pouzdrech a třetí kratčí a jedna rejtarská.
Kordu ll, čakany 4 a sekerka, visáky 2, voháňka pávová,
suknička mužská černá dlouhá mochejrová, živůtek karmazínový černý, klobouky dva. Šlofpelc barchanový popelatý
berany podšitý, kožich popelatý liškami podšitý, kožíšek
černý bez vody šamiatu kunami podšitý krátký, aksamítový
ksas starý černého aksamítu, kabát starý z filček, kabát
cendldortový pomazinový, ksas černý z filocelu, pás černý
aksamítový, kožich voděvací soukenný kunami podšitý,
plášť černý z míšenského sukna, černý punčochy harasový
jedny, 1 rukavice černý soukenný, ksas černý s šnity
soukennými, soukenná suknička černá mužská, hodil1ky
bicí IW stěmt zavěsiti, sypací hodinky, vrchcáby troje,
kožený dlouhý polštář a druhý malý cvilinkový.
Truhla velká jedna a v ní 2 řetízky armpantovým
dílem a pozlacený groš, dva armp'l-nty, pásek stříbrný pozlacený, damašková hTebíčková sukně mužská, soukenný
kožich dlouhý, černými spratky podšitý, mantlík černý damaškový podšitý ženský tkanicemi preto.ovaný, popelicemi
podšitý, futro kuní, kožich voděvací černý soukenný kllnami podšitý. V jini bílý truhlici nový košil mužských 7.
Na almaře dva visáky a tlumoky dva. Lůžko pod nebesy,
na němž jest 6 kusův větších a 5 menších podušek; lucerna sklenná nad lůžem. Jiné některé drobné věci všelijaké, též něco kněh, to vše v hromadě na zemi na orhoži složeno.
Na mazhauze stůl, stoček, židle jedna, stoličky 3,
almara černá, stolček mall', lucerna sklenná.
V druhý světnici, Stol.y dva, na nich koberce starý
strhaný, stolice kožený dvě, umývadlo cínový zavěšený
s měděnicí cínovou, zrcadlo vohnivý, obumbraculum malý.
V almaře u voken: sekryt zlatý nebo pána a druhý prsten
s diamantem, jiný s granátem a prstínek s turkusem, kámen
samotný lUl'kus velký, kámen, na němž erb řezaný, v pouzdře malým hodinky sypací perlový matky, nákončí stří
brný, hodinky zavěsující malý v černým aksamítovým pytlíčku, lžic stříbrných 12, pečeť mosazná, pinetní konvice,
žejdlík, 2 poloupinetní konvice, konvičky maličký čtvrtky
3, 2 Illisky malý za kamny, postel pod nebesy, na ní
koberec starý a 2 kožený polštáře a dvě peřinky.
V komoře skrze světnici: Mísa cejnová velká. Truhla
velká lla nohách žlutá a červená malovaná. Našlo se v ní:
některé lněné vinuté šátky a chodící šaty, cejcha velká,
3 prostěradla a 2 cejšky, 3 ručníky, ubrus, 18 loket plátna bílého, tři kusy plátna bílého tenkého, patu ch, 2 koberce. truhlička od koření. V druhé truhle velkl' bílý jsou
llěkte~é rukavice a věci pernaté, starý pláš! nebo pána,
prostěradlo kmentový velký, roucha na kolibku dětem a
druhá k křtu, cíšek 7. V jiné truhle bílé prostřední: cejšek 8 a dvě velký a plachetka, cejšek malých 2 I, velkých
8, cejchy s polštářův 3, plachet 7, plachta velká, ručníkův
7, ubrusy 4, servítuv i8, čeledních ubrusuv 3. Na kolibce
bílý plátna tlustého dva kusy, dvě cejchy tlustý a plachta
jedna tlustá a štrosok tlustý čelední, dva kusy zeleného plátna. Lože velký. na něm 2 peřiny vo jedny cejše, peřínka
vo dvou cejchách, polštáře 2 vo dvou cejchách, peři?a
svrchní vo dvou cejchách, podušek malých 5 va dvou ceJškách, prostěradla 2. Na druhým lůžku nízkým malým: Peřin-
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ky tři s dvěma cejchami, polštář a dvě podušky s dvěma cejchami, prostěradlo, štrosok. V truhlici malý panenský: Pás
stříbrný jeden s ialoudky pozlacenými, ~ pásy stříbrný
armpantovým dílem. V škatulce vokrouhlý malý červený
křížek pozlacený starým dílem s perlami a rubínkami, 2
armpanty zlatý, jeden s šmelcem a druhý bez Šmelce.
Prsten s 4 rubínkami a s diamantem, druhý s rubínem,
třetí s červeným srdíčkem, čtvrtý s turkusem, pátý ruka
\f ruce.
V kuchyni cínové nádobí v sklípku: Flaší velkých 5
cejnových s velkými šrouby, 5 s menšími šrouby s erby
nebo pána a paní, Raše cínová v l/Z pinty s šroubkem,
dvě konve velký cínový, dvě konvice prostřední s řábkem
po 3 žejdlicích, 3 konvice cín. po 3 i., dvě poloupinetní,
žejdlíky 2, půlky 4, hrnec cínový, umývadlo s měděnicí,
CÍn. talířův 18, šáluv 6, mís 4, mís prostředních 12, kře·
nových misek 8, slánky na nožičkách 2, misek menších
6, čepův mosazných 9, rendlík mosazný, moždíř velký a
jeden menší s paličkami, stříkačka mosazná, svícen mosaz·
ný, kotlíky k rybám 2, vohřívadlo měděný, hrnec velký
k hřívání vody, vanička měděná k chlazení nápoje easu
letního. V kuchyni na polici: misky cínový 2, k vomáčkám
4, šál cínový, 5 misek k vejcum, talírův cínových 10,
svícen mosazný, rožen železný velký a malý, rožničky 2.
Nahore pod krovy: Velký stůl vokrouhlý, stoličky

13, slolček dětinský vokrouhlý, židle červená, stolček.

V komoře roznů" 6, pánvice zelezný 3, .koflíků" měděných
6, hrnec měděný k vodě zahřívání, pekáč plechový jeden,
kotel prací velký s tryfusem, kozlíky železný na volmiště
4, rošty 2, lžice železný 4, sekáčky 2. V druhé komoře
truhla bílá a v ní staré hadry, díže na chleb pečení 2.
V třetí komoře pod krovy: Truhla zavřená zapečetěná.
O té zprávu dávají, že by nějaké knihy v ní bejti měly.
Biblí in folio velká latinská psaná, pna velká, trejfusy na
kotlíky 2, rejče železný 2, hrábě, vidlice, kratce, zvonec
k domu.
Dole v domě korbelu kožených 8 zavěšených a jedna
sklenná lucerna. V sklípku v domě pod schody dole truhlička malá vokovaná, v ní něco svíček lojových. Máslo
s soudkem málo neplný. V jiném sklípku u schodů, kde
kuchařka líhá: lůže jedno, na něm 2 polštáře, dvě peřiny
a poduška. Na dvoře v jednom sklípku kotel prací a něco
nádohí kuchyňského dřevěného. Na dvoře zadu v světnici,
kde vinař s pacholetem líhají, lože, na něm svrchní peřina
a druhá spodní, poduška a 2 plachty. V marštali chomoutek
s rohami a sáně S korhičkou, sedlo. V sklepě vinném dole
pod zemí sudův vína bílého 7, červeného 2, malý soudeeh:
ve čtvrtci s červeným vínem. Ve velkým sklepě v domě
v síni proti dveřům: lUžko malý, na něm 3 peřiny a poduška, druhý lůžko pod nebesy na něm peřina, polštář
II poduška. Lože velký pod nebesy, na něm ó peřin a
polštář. Koberců tureckých 9. V truhle jedny servitův 20,
ubrusy 3, ručníky 3. V druhé truhle něco nádobí cínového.
V třetí truhle v škatulce zelený dlouhý páteř stříbrnými
zrnami, zrnek bez šnury 35, peče! nebo paní Lidmily
z Vlkanova, groš s božím umučením, stříbrná nožnice
s řetízkem bez nožuv. V škatulce bilý korál velký červený
do stříbra vsazený, vlčí zub v stříbře vsazený, pás kožený
stříbrem vobitý. Stříbrné nádobí: lžic pozlacených 12,
koflíků 10. V malý truhličce něco jednorožcovy kosti,
hruška alabastrová, flaška maličká alabastrová s pozlacenými
Tobroučky. V čtvrté truhle velký: cínovatiny 5 kusův,
plátna bílého II kusu v, povlak a cejšek 67 kusu. V páté
truhle menší u velikého lože pod nebesy ručník, servitův
12, vše damaškovým dílem. Více servítů 4 tuzny, dva

7/

Husově třídě. -

xxx

Č. p. 240a.

V Hu.sově třidě. -

C. p. 240a.

747

Č. p. 241.

tuzuy servitův domácího díla, ručníh:uv 5, ubrusuv 17, více
zbytečných servitův
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HlOO, 4. února. Rukop. č. 2179 ll. f. 57.

V pátek po Hromnicích staly se smlouvy svadební mezi
Lidmilou Cyrylovou z Morchendo]fu na místě panny Alžběty, pozůstalé dcery po Janovi Smertošovi z Rysenthalu
a Totl}ášem Raušem z Raušenbachu, služebníkem při kanceláři Ceské dvorské, a to taková, že nadepsaná Lidmila
po dceři své věnuje 400 k. gr. m.
24. 1600, 24. dubna. Rul1OP· č. 2205 f. 198. (Kšaft
oustni Lidmily Raušový z Fenixfeldu). My purkmistr a
rada St. M. Pr. známo činíme - že jest před námi oustní kšaft někdy uroz. paní Lidmily R. z F. vysvědčen
_ takto: Že pracujíc táž paní Lidmila ku porodu v sobotu
po neděli :l1isericordia léta tohoto devadesátého osmého
pominulou, před nimi hlasitě oznámila, že Saloméně, chůvě
svý, poroučí 50 k. m. A potom p. Tomášovi Raušovi,
manželu svému milému, všeckno, což má. Totižto díl svůj
všecken, kterejkoli se jí po dobré paměti p. doktorovi
J .. novi Bannovi z Fenixfeldu, otci jejím vlastním, dostal,
že mocně témuž p. Tomášovi po smrti své odkazuje a dává.
Do třikráte to přede všemi, což jich tam přítomných bylo
opakujíc, aby se nestaral, že mu všecko poručila. A naposledy Barušku, sestru svou, P. B. a témuž manželu své·
mu. Toto vysv:ědčení jest přijato v kanceláři pražské v ponděii po Trojici 1. 98. Kterýžto kšaft my purkmistr a rada,
ač zprvu odpor jemu vložen byl, však se po témž odporu
podle práva kráčeno jest nebylo, protož k další žádosti
Tomáše Rauše takový kšaft sme ztvrdili a jemu místo
dali. AcL fer. II. po Jubilate 1600.
25. 1602, 16. srpna. Rukop. č. 2113 f. 264. Tomáš
Rauš z R. - jsouc v nedostatku zdraví oznámil, že dum
v němž bydlí - dává Alžbětě Raušové z Ryzentalu, manželce své milé. (Bratru Tomášovu Maxmilianovu Raušovi
ve Vídni má se vyplatiti 100 k. gr. m.)
26. 1603, 30. října. TamtH:. f. 305 Václav Koch
z Kolburku činí s manželkou svou Alžbětou z Ryzntalu
smlouvu svatebnÍ.
27. 1608, 24. května. Tamtéž j. 462. Václav Kocli.
z Kolburku a Mandalena z Braitnberka m. j.
28. 1608. - Rukop. č. 1066 f~ 416. Václav Koch
z K. svědčil: Když sem byl v městě Zitavě na učeni, že
sem od Jana Fišle, rněstěnína St. M. Pr., naučení vzal,
kterak bych uměl dělati prach, aby nebouchal. I ten prach
podle jeho učení, byvši v pacholetství obadva spolu, sem
smočil, po smočení zase vysušil, potomně týmž prachem
ručnici p. Symeona Redlfestcra, kterej na ten čas panství
Brandejskýho hejtmanem byl, kterouZto ručnici syn jeho,
byvši se mnou na učení, jměl, sem nabil. A potomně sem
šel s tou ručnici za město k rybníku spolu s tovaryši
svými, chtějíc na kačky stříleti a poslechnouti, zda·li bouchne. I směřujíc k tomu, ručnici sem založil, že nemohla
spustiti. Zapoměl jsem na to. Potomně sem odložil záldadku a při mířil a vytiskl, takže ručnice vystřelila ll. na drobný kusy, až právě k líci, u šroubu rozkočila a ;, tomu
taky bouchla, takze sem za několik neděl na tváři bolest
jrněl, jakož až posavad znamení od toho prachu na tváři
mé pozustává. Potomně jednoho času trefilo se u. mýho
p. otce v domě, že Adam Hovorčovský, měštěníl1 města
Berouna, přítel můj, 'kterýžto již umřel, v šenkovně dole
ručnice na stole zanechal a já byvši v pacholetství takovou
sem ručnici vzal a nevím, jak mi se to přihodilo, kohoutku
sem nepřiložil a taková ručnice spustíc vystřelila II kulka,
souci světnice dřevěná, do dřeva vpadla.
29. 1609, 31. srpna. Rukop. č. 1067 f. 155. (Svě·
d.omí k přípovědi paní Mandaleny Kochové z Breitenberka

na statek po někdy Matesovi Šmidovi, prvním manželu je·
JlIn, pozůstalý.) Manda1ína, Bartoloměje havíře z Freiberku
manželka: u Vác1a"a hrnčíře naproti sanytrníkovi bytem)
svědčila: Já sem sloužila na onen čas II modrejch jelenů
u starýho pána a paní Mand.alena byla dole; já sem jí
taky m;tsila posloužiti. A sem toho povědoma, že když
Mates Smid, manžel její, na morní bolest umřel, ze jest
pan~ i\Iandale~a velkej náklad naloiila na pohřeb, A po
pohrbu ten patek se roznemohla na morní bolest paní
Mandalena a paní matka její řekla mi, abych běžela pro
babu, neb byla paní Manda1ína s těžkým životem. A já
z domu nemohla, bylo zapeeetíno. A slyšela sem v kuchyni,
že cekla paní matka její k Erazimovi doktorovi: Medle,
nakládejte s ní pěkně. A on zase řekl: Musí jedno pryč,
jedno neb druhý. A viděla sem, že paní matka přinesla
něco v hrnci cejnovým do kuchyně. Bylo přikrytý, než
nehleděla sem na to, nevím, co je bylo. A paní Mandalína
měla služebnou děvečku, taky měla morní bolest. Měla
s ní velkou práci i se samejm. Vyndali ji na voze k sv.
Petru v noci; ráno zemřela. Když pán skonal a žena jedna přišla, oznámila, že ta děvečka taky umřela tak i na
pohřeb ty děvečky 'nakládala i ženu jí byla k v~patrování
zjednala.
30. J 611, 13 ledna. RttllOP. Č. 2114 f. 34. Uroz.
paní Anna Slavatová z Smiřic a na Kbele k. d. proti
kostelu sv. Jiljí mezi domy Knechtovským a pp. Ouštec·
kých obostranně ležící od Václava Kocha z Kolburku a
od Mandaleny z Preitenberka m. j. za 1362 k. gr. č.
31. 1614. Tamtéž f. 144. Václav Koch z K.
a Anna z Mohelnice m. j.
~$

1627 ~ 3.

března.

1'aJ1tiéž f. 358. l\Tatouš Studen-

ský, komorník při dskách zemských a Anna Marie roz.
Rodovská z Hustiřan m. j. k. d. u Vannů řečený od nroz.
p. Jana Albrechta Slavaty z Chlumu a Košmberka za 2100
zl. rýn., jak to měl po paní mateři Anně Slavatové z Smiřic.
* 1660. - RU/lOl'. Č. 2116 f. 160. Kateřina, vdova
po Matěji z Lichtenberka, sekretáři při kanceláři České,
roz. Lilienblattová z Lilienberka, dostala dum Vannovský
z části vzdánÍln bratři Jana Viléma a Adama ~'Iikuláše
Rodovských z Hustil'an, 2 cásti odkoupila r. 1657 od
Annny J'vIarie, vdovy po Janu Drbalovi. To vše postupují
děti Arnošta? z Lichtenberku svému švagru Janu vVagne.
rovi z \Vagenau, účetnímu hraběte Gallasa, a Saloméně
Polexině, m. j.

Čislo pOp. 240a.
(Kočovníkovský, Knechtovský dům průchoditý.)

* 1. 1423. - Rulwp. Č. 2099 f. 116. Inventarium
in domo Koczovnikonisse contra S. Egidium rerum Lorencz,
olím iudicis curie regalis, ibidem in testudine repositarum,
que res orphanis ohm Bernardi Kotek racione debiti sunt
assignate: Primo duo plumalia magna cum teeturis barchani, item. due plume minores cum tecturis de czwilink.
Item cussini XVII meliores et leviores, lIII eantari žejdli.
koví et duo de media pinta, pelvis magna, equlus, cumpus, flasca ferrea. Cantari majores cínoví Iln. Culcitra alias
koltra magna, VII flasce fenee, scultelle XVI cínové, kotlík
a drifus, IX plumaria (pluminaria) sedacie, item capitaJia
duo, il. capecia alias koberci tria, czalun unllm et sperloch
unUffi. HeIn mense tres) sedes una, almaria parva tachovská. Item !III ciste et una eistula tachovská. ll. linthiamina tria.

i

*2. 1434, 23. února. Tamtéi f. 369. Dr.lau.,
natus Zdislai de Malovar, fassus est se debitorie obli·
gari in XXV s. lohanni Iehliconi in QUO quidem debito
obligat sibi domum suam Kočovnikovský di~tam ad quattuor annos tenendam, utifruendam el possidendam.
Quandoque autem quintus annus advenerit et prefatus
Drslaus dictam domum cuiquam vendere voluerit, exinde
prim um dieto lehliconi insinuare tenetur, utrum ipse in
p.recio eodem, pr?ut aliis venderet, eandem reeipere voluent, qUla ultra alIos forum favere síbi tenetur. Quod si
lloluerit, ex tunc eandem vendere potest, cui voluerit ac
tamen dieto quinto anno semper i1lese et síne impedim~nto
quolibet prefatam domum tenere tenetur. Et in dicti.
quinque annis omnes collectas, steuras, vigilias, expediciones
ac alias honoraciones civiles peragere tenetur de dieta
doma antedictus lehlico. Et si eo in tempore in prefata
Jomo quicquam extruere seu reformare voluerit, hoc eum
voluntate dicti Drslai et cum testimonio bono facere tenetur. Elapsis autem quinque annis antedictus Drslaus tenebitur sibi antedietas XXV S. dare cum omnibus impensia
super dictam domum tempore intermedio factis ct bono
testimonio comprobatis. Quod si nOI1 fecerit, exinde sepedictus Iehlico tenebitur antedictam domum tenere, habere
et possidere, quousque prefate XXV s. cum omnibus im·
pensis non fuerint persolute. Nichilominus est exceptum,
quod si aliqua collecta usque festum Georgii nunc venturi imposita fuerit, eandem prefatus lehlico explere tenetur. Si vel'O vigilie, expediciones seu alie honeraciones
usque dictnm festum fuerint, easdem prefatus Drslaus subire
tenetur. Postremo est exceptum, quod antedietu8 Drslaus
habitaculum supra stabulum cum celario parvo et eum camera,
in qua nunc manet, in dicta doma per om11e8 ilios annos
debet habere ct tenere pro sua utilitate. Ac!. fer. III.
dominice Reminiscere.
1. 1438,29.' dubna. Rukop. č. 90 f. 38. luxta amicabilem composieionem famosi Iohannis dicti Rokycanský, residentis in Brzví, ínter Laurinum de Rokyezan ex una et lohann,;em ac Alssonem fratres, llatos olím Pawliconis de Červený
Ujezdec, parte ab altera, prout lítis materia vertebatur pro
doma sita circa s. Egidium inter domos nlebani eiusdem
ecclesie ex una et relictam Iohannis Linde~ parte ab aUeu,
quam idem Laurinus aput prefatos fratre" - emit, sed non
valens eandem persolvere, ipsis orphanís condescendit.
Quam quidem domum prefati orphani Iohanni dieto Pytlík
de Zwolenie\ves, sororio resignaverunt, suo in eadem summa,
videlicet in eentum s. gr. - Et predictus Laurinus debet
in eadem domo manere usque festum s GalIi proxime
advenientis et eadem utifrui dempto braseatorio, quod 10hannes Pytlík pro se reservavit. - Act. fer. nL ante liS.
Philipi et Iacobi.
2. 1438,29. května. Rukop. č. 2099 f. 443. Postquam
1itis causa vertebatur inter lanponem et Alssonem, orphanos
oIim Pawliconis de Crvený Ujezdee, ex una et Iohannem
braseatorem dictum Iohlin parte ex altera occasione convencionis seu obligacionis domus dicte Kočovníkové site ex
opposito ecclesie s. Egidii, quam idem lohlinus convenit et
in obligacione tenet a Drslao, nato Zdyslai de Malowar,
marito veTO Aniczce, filie prefati Pawliconis. lpsum lohli·
num prefati orphani de possessione huiusmodi domus impe·
tente, dicentes, qnod ipse ~rslaus non habuit auctoritatem
eandem domum exponendi seu obligandi cuiquam sine
scitu eorum. Extunc arbitri inter dictas partes
~-~ pTonuncciaverunt: Primum i11as XXXV s. predicto
lohlino, quas sibi predicti orphani post racionem factam
remanserunt debitorie obligati, adiudicantes et duas s. prefato Drslao, ut ipse Iohlinus refert, quod solvÍsset Ctiborio
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a tabulis, et LXX gr. antequam se de domo intromisit
pro retentis collectis communitati, prout ipse Drslaus cum
conthorali sua prefata retinuit, quos assignavit, si hoc
demonstraverit, ex tunc huiusmodi due s. et LXX gr., sic
per testimonium deducti, debent anumerari ad prefatas
XXXV s. - Act. fer. V. ante Pentecost.
3. 1438, 1, července. Rukop. č. 90 f. 22. Laurencius dictus Laurin de Rokyczan et Hester e, domum Kočovnický dictam, sitam ex opposito ecclesie s. Egidii inter
domos plebani eiusdem ecclesie ex una et relicte Iohannis
parte ab altep, erga IO,hannem et Alssonem, orphanos Pawlikonis de Cervený Ujezdec pro centum s. gr. liberam
ab omni censu. Act. fer. III. post Petri et Pauli ap. (Po
straně připsáno: Non transivit predicta proscripcio. Kvitance skutečně nejsou zapsány.)
4. 1472, 16. ledna. Rulwp. Č. 2105 f. 318, Jan
řečený Pytlík, měštěnín St. M. Pr., k rozličným hledě pří
hodám a zvláště k příhodě smrti života svého - vzdal
jest duom svuoj blíž sv. Jiljí kostela mezi domy farářovým
z jedné a Václava uzdaře z strany druhé ležící a k tomu
také jiný statek vešken - Janovi, synu svému nejstaršiemu,
pod takovými však mezi sebú učiněnými úmluvami, totižto aby týž syn k napředpsanému otci svému poctivost,
vážnost a synovskú milost vždycky zachovávaje jej slravú
,lušnú i oděvem, jakožto milého rodiče svého, až do jeho
smrti počestně opatroval a v těch desieti kopách platu,
kteréž jest sobě do zÍvola toliko k svým potřebám pozuostavíl, nepřekážel. Pak-li by jakúkoli příhodú a záhubú
ten plat jemu zhynul, tehdy od téhož syna jeho má jemu
X k. gr. z komory každý rok rozdielně vydáváno býti.
A k tomu coz jest koli nynie komužkoli puojčil neb uvěřil,
ty dluhy všecky má k své ruce Pytlík starý vybierati. Item
týž Jan, syn jeho nejstarší, jiným mlazším synuom a svým
brátřiem, to jest Václavovi a Michalovi, ze všeho toho
.tatku otcovského má vydati za jich dědičný a předepsaným
otcem jim uložený díel hotových peněz každému z nich
II C k. gr. a se dvě postely každému rúcha ložnieho, po
třech mísách cínových, z nichž tři jsou kované a tři lité,
po dvú ubrusú cvilinkovú, po jedné truhle a almaře a po
jednom javorovém stolu. Jimžto přidati má tři pásy střie
bmé, dva menší, jeden větší, věnček perlový, koltru zelenú a koberec zelený veliký jeden. A dokudž by tíž jeho
bratřie v dětiných živi byli letech, má týž Jan, bratr jich,
dle přirozeného milovánie je stravú, oděvem, knihami
k učení i placeniem od nich věrně a právě bez dieluov
jich umenšenie opatřiti a na svuoj groš starati sě k dokládánie. A v tom jestliže by na kterého z nich před lety
rozumu došlými P. B. smrt dopustiti ráčil, diel takového
na živé bratřie, tudiež i na svrchupsaného jich otce, má a
bude mieli připadnúti. Pakli by je všecky tři, totiž najstaršieho syna svého bez dětí, i mlazšie oba syny svá týž otec
živností svú přehyl, tehdy ten statek vešken má zase k němu
navrácenie a nápad mieti. Z kteréhožlo toliko ženy syna
svého vedle svatební smlúvy povinien bnde odbývati. Než
umřel-li by předepsaný Jan, syn jeho najstaršie, jedno nebo
více dětí svých po sobě pozuostavě, tehdy to nebo ti děti
má a mieti bude neb b udú práva otce svého požívati a
v něm ostati místo jeho držiece. Jestli že by také ta dva
bratry napřed psaná buožie milostí popřieniem přišli k leluom dospělým věku svého v~le práva, tehdy témuž J anovi nejstaršiemu, bratru svému, puol léta dadúce věděti
napřed, mají od něho dely své vzieti. Act. fer. V. ante
Anthonii.
Ó.
1475, 14. ledna. Rukop. č. 2119 f. S. 1. Ve
jméno božie amen. Já Jan Pytlík, měštěnín St. M. Pr.,
vyznávám, že ačkoli z dopuštění božieho :le takže všeckeren l
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statek svuoj - dal sem - Janovi, synu mému
Tak
však, aby týž syn muoj za ty pásy střiebrné nebožky manželky mé a jeho mateře, kteréž jsem jemu dal, XX k. gr.
na kalich k sv. Jiljí - vydal -va na něm aby znamenie
mé bylo neboli syna mého - . Zákóm do školy sv. Jiljie
na drva - 39 / 2 k. gr. Act. sabbato post octavam Epiph.
'
6. 1486, 16. srpna, .Rulwp. Č. 2106.f. 177. Georgius
Ježíšek et Magdalena e. d. inter domos Iacobi saponiste
ex una et generose :\1argarethe de Týnec dicte Zlonická
parte ex altera eum braseatorio et braxatorio erga Iohannem Pytlík pro CCX s. gr. pro Act. fer. III. post Tiburcii.
7. 1492, 1. srpna. RullOP. č. 2107 f. 17. lohannes
Knecht et Katherina e. d. olim Pytlikovský aput Georgium
Ježíšek pro CCX S. gr. pr. Item pro sartagine, doliís et
aliis supellectibus ad braxatorium pertinentibus XL S. gr. pro
Ael. die S. Petri ad vincula.
8. 1510, 31. ledna. Rulwp. č. 2108 f. 48. Jan
Knecht vzdal jest polovici domu svého zadnieho, v kterémž
bydlí, ležícieho k sv. Anně - Václavovi, zeti svému, a
Anně m. j. Act. fer. V. ante Purif.
9. 1510,15. prosince. RullOp. č. 2006 f. 156. (Kšaft
Jana Knechta.) Ve jméno boží amen. Já Jan Knecht sladovník, měštěnín St. M. Pr., vyznávám tiemto listem
obecně přede všemi ,-- že ačkoli z dopuštěnic božieho
nemocen jsem - toto mé poslední poručenstvie -- řiedím - Item Magdaleně, dceři
s Václavem, manželem
jejím - odkazuji yinici nad
VI str. miery držíCÍ
Stalo se v neděli po sv. Lucií.
10. 1511, 20. února. RullOP. č. 94 ll. .f. 106.
Jakož jest nebožtík Jan Kl1echt odkázal pás střiebrný a
věnec perlový Magdaleně, dceři své, v kšaftu svém tak
položiv, aby to Alm~, sestra jejie, u sebe chovala a jie
J\fagdaieně k potřebě jejie časem svim vydávala a zase
k sobě to přijímala, aby to nebylo utraceno, jakož kšaft
téhož Jana Knechta šíře to v sobě zavierá. I Václav, zcf
jmenovaného Jana Knechta s Annú, manželkú svú, nechtějíc toho u sebe chovati a o to péče mieh, učinili sú
II nadepsanú Magdalenú a Václavem, manželem jejím,
i korunu od též Anny
o to smlú "u, že Magdalena ten
k $obě jest přijala - . Act. fcr.
ante Petri in kalhedra.
ll. 1511, 1. dubna, Rllhop. Č. 1128 II. f. B 7.
V té při mezi Václavem zetěm a Annú, dcerú neboZtíka
Jana Knechta, z jedné, a mezi'Brikcím, téz zetem a Martú,
dcerú téhož nebožtíka Jana Knechta, z strany druhé, kdežto oni Václava Anna Zádali sú, aby kšaft nebožtíka Jana
Knechta, otce jich, tvrzen byl a páni aby je zuostaviti a
zachovati ráčili ph tom jeho zřízení a odkázání a zvláště
při té vinici Hedvíkovské, kterúž jest jim odkázal a na
to ukázali týž kšaft - . Proti tomu on Brikcí s Martú,
manželkú svú, pravili žádajíce, aby ten kša[t tvrzen ne·
byl v tom kusu, což se té vinice odkázanie dotýče, a pravíce, že jest on Jan Knecht, nebožtík otec jich, té vinice
jim Václavovi a Anně otkazovati nemohl z té příčiny, že
jest jim ji dal a knihami pergmislrovými dědičně zapsal.
A na to týž zápis v knihách pergmistrov)'ch ukázali. Proti
tomu zase oni Václava Anna otpírajíc pravili, že jest on
Jan Knecht to odkázánie té vinice tím kšafte'!l svým mohl
dobře učiniti podle moci, v tom zápisu předepsaném sobě
pozuostavené, táhmíce se v tom na týž zápis. Proti tomu
oni zase Brikcí a Marta, manželka jeho, odpírajíce pravili,
že z té moci sobě pozůstavené on Jan neboztík Knecht
nemohl jest té vinice mimo ně žádnému. odkázati ani jinak
odciziti od nich, že jest jim to přiříkaJ před dobrými
lidmi, že té vinice od nich odtrhati nemá. A na to ukázali svědomí. Tu p. purgmistr a páni svým ortelem vypovídají: Poněvadž nebožtík Jan Knecht v zápisu tom,
-o
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kterýmž jest zapsal tu vinici Brikcímu a Martě, manželce
jeho, a jich dědicóm i budúcím, moc jest sobě pozuostavil
za své živnosti toliko a týmž zápisem po své smrti jim
Brikcímu a Martě, manželce jeho, a jich dědicóm a b"dúcím
jest tu vinici dědicky přivlastnil, žádného práva tu ani
so bě ani kterému člověku nepozuostavil - i z té příčiny,
což jest jim prvé tím zápisem dědicky přivlastnil, že jest
toho jinému kšaftem svým odkazovati, nepřeměniv před
pověděného zápisu, žádnému nemohl. A protož podle téhož
zápisu jeho Brikcího a, Martu, manželku, dědice a budúcí
jich při té vinici p.'purgmistr a páni zuostavují, tak však,
což oni z toho komu ještě, tak jakž sú počali činiti,
z toho vydati mají podle vůle nebožtíka Jana Knechta,
aby tornu zúplna dosti učinili. Než což se pak tvrzenie
kšaftu téhož Jana Knechta dotýče v jiných článcích i kusiech a artikulech žádají-li aneb budlÍ-li žádati, komuž co
jim jest dáno a otkázáno, poněvadž žádný proti nim nic
nemluví a neotpírá, že jej p. purgmistr a páni tvrditi
rozkáží. Act. a. 1511. feria III. ante Ambrosii.
12. 1514, 20. března. Rttkop. č. 2108 }.138. Václav
sladovník, zet někdy Knechtuo\" a Anna k. puol domu
toho přednieho, kteriž byl odkázal nebožtík Jan Knecht
Václavovi nožieři, zeti druhému svému, od téhož Václava,
švagra svého, a od Majdaleny m. j. za CXXV k. gr. pr.
Dálo $e v radě v pondělí po sv. Kedrutě.
13. 1515, října. Tamtéž f. E 1. V té při mezí
Václavem Knechtem a paní Katehnú Pytlíkovú z Záhořan,
jakož jest Václav Knecht ku právu dal Vávru Chlupa
z Oujezda pro dluh svuoj jeho na něm právem dobývaje
a zádaje, aby mu Jr tomu dluhu právem dopomo2eno bylo.
Proti tomu paní Kateřina odpírala a pravila, že jest jeho
Vávry Knecht pro tu příčinu vězeti ani ku právu dávati
neměl ani jeho z toho dluhu hyndrovati, ze sú o to smlúvu
učinili a to přijali, čehož jest jim paní Kateřina podala.
A v tom se svědomí dokládala a je pokázala. Zase Knecht
proti lomu mluvil, že to hodnověrným svědomím po kázati
chce, ze jsú té smlúvy nepřijali aniž jí jest přijíti chtě!.
A na to svědomí vedl. Tu p. purgmistr a rada - vypovídají:
Poněvadž svědomí obojí strany to seznává, že Václav
Knecht a ti, ktol jemu syědomí dávají, ze jsú byli za
jednu stranu proti Vávrovi Chlupovi jej napomínajíce před
paní jeho z dluhuov svých, i z té příčiny jedni druhým
v té věci svědkové podlé práva biti nemoM. A poněvadž
paní Kateřina Pytlíková podlé práva jest provedla, že on
Knechl to jest přijal od ,ní, aby duom Vávruov mohl
prodati a jí paní dluh její i svuoj sobě zaplatiti, že p.
purgmistr a páni jej při tom zuostavují. A poněvadž [k]
gruntu jest přistoupil pro dluh svuoj podlé práva, že
k osobě Vávrově hleděti již nemuož, leč by svého spravedlivého dluhu na tom gruntu postihnúti nemohl. Tehda
bude o vostatek k jeho osobě moci se navrátiti. A v tom
paní Kateřina jemu Knechtovi prekážky také žádné činiti
nemá, aby on tak mohl svobodně ten grunt prodati, poněvadž jest k tornu svolila. Act. fer. V. ante Simo et Juda.
14. 1520. - Rttkop. č. 2108 j. 116. Zveden jest
na duom Václava Knechta Johannes, písař p. Michala Slavaty z Chlumu, pro XXVIIII k. gr. pr. povinnajch.
15. 1523. _. Ru/wp. č~ 1047 J. C 19. (Mezi Václavem Knechtem a Brikcím Rehákep z Květnice.) Jih
Jeiiešek, toho času pergmistr, p. Rehoř Chanickaj ze
Všehrd a Jan Legat, toho času konšelé, a Mikuláš Konáč
z Hodiškova, tehdáž písař páně pergmistruo, vyznali jednomyslně: Když se jest nás nebo Jan Knecht dožádal, abychom k nemu přišli na Haft, tu jest oznámil vuoli svú
'? vinici Hedvikovskú, že jest jí polovici odkázal Brikcímu
Rehákovi a druhú polovici Václavovi Knechtovi. Při tom
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jest tajž Knecht k p. pergmistrovi takto řekl: A perglllistře, tobět věřím, že se to tak
jakž jest vuole
má. Pakli by se tomu tak nestalo, že
chtěl viniti
na onom světě před milým bohem.
16. 1524, 19. července. Rukop. č. 2110 f. 48.
Jiřík mlynář a Barbora k. d. Knechtovskai od Václava
Knechta a Anny m. j. za dvě stě míně š~sti k. gr. č.
~ct. fer. III. ante Magdalene. (R. 1528 splácí již Jakub
Srámek.)
17. 1528, 17. září. Rukop. č. 2142 f. M 17. My
purgmistr a rada Starého M. Pr .. vyznáváme - kterak
Jiřík rourník učinil své poslednie vuole poručenstvie
v pondělí po sv. Jakubu ap. 1. 1528 - takže - odkazuje puol domu svého - Knechtovského Anně, dceři nebo
Petra puškaře, své schovanici, kteráž jest nyníčko při něm~ a
k tomu též Anně - vinici za Košíři, kterúž jest koupil
od Jana od zlaté mříže. A druhú polovici domu odkazuje
Šrámkovým synóm Šimonovi a Danie~ovi. A z té polovice
domu aby bylo vydáno Anně, dceři Srámkově, ženě Bohuslavově XXX k. m. Item stroje a nádobie mlynářské
a tesařské všecko odkazuje mlynáři l'vlikulášovi Kalonsovi.
(Publikováno v den sv. Lamperta 1528.)
18. 1528, 10. prosince. Rukop. č. 2155 f. 94.
Mistr yavřinec z Betléma obeslav p. Bartoše zvonaře a p. Jakuba Srámka, poručníky a správce domu u Knechtuo
proti kostelu sv. Jiljí, maje proti niem při a stěžuje sobě
nějakú výheň udělanú blízko kaply Betlemské, i učinil
tomu stání a příměří do sv. Jiřie najprv příštie v ten
zpuosob: Poněvadž oni jsú poruč.níci toliko a ne hospodářové domu toho, kdyi hospodář sám tu dovede a pro
takovú věc bude-li p. mistr téhož hospodáře chtíti viniti,
bude míti toho vuoli. Než do toho času ten, ktož jest
najal a té výhně potřebuje, překážky jemu činiti nemá.
Acl. fer. V. post Nicolai.
19. 1529, 7. dubna. Rulwp. č. 2110 f. 299. Anna,
dcera někdy Petra puškaře a nyní. manželka Svatoše, syna
Jakuba Šrámka, vzdala jest polovici domu svého a duom
Knechtovský manželu svému. Acl. fer. lUL post Ambrosii.
20. 1529, 19. [(jna. Rl/kop. č. 1129 f. 25. (Adam
z Nymburga s Václavem Knechtem, maje právo sobě dané,
vinil ho z L k. gr., podle zápisu, keri nebo Zigmundovi
z Kaňku učini!.) V té při mezi Adamem z Nymburga a
Václavem Knechtem, ktež jest jeho obeslal a vinil z L
k. gr. č. podle zápisu toho, kterýž na se Václav Knecht
s Annú, manželkú svú, učinili nebo Zigmundovi z Kaňku,
manželu Marty, a táž Marta majíci k té sumě právo náležité Haftem nebo Zigmunda jemu Adamovi moc jest
dala listem pod pečetí pánuov šefmistruov a rady města
na Horách Kutnách a na to pokázal Hafl téhož nebo
Zigmunda, list mocni i zápis z knih mestských. Proti
tornu Knecht odpíraje pravil, že on tuto neslyší, aby jaké
právo Marta, manželka Zigmundova, k tomu měla, z čeho
jeho viní. A poněvadž se z tohoto pokazování toho nic
nenalezá, že on není povinen k tornu odpovídati. Než
kdyby byl povinen, věděl by co k tomu mluviti. Ale
poněvadž on Adam od jeho Zigmundovy manželky nic
nepokazuje, aby jí co tu náleželo, že jim nic povinen není.
Zase od Adama mluveno: Že on dosti pokazuje,
neboť což v knihách jest, že to vymazáno není. A také
on Zigmund na to jest kšaft učinil. Proti tornu od Knechta
jest mluveno, že ten kšaft toho v sobě nedrží, aby on
měl co Knecbta, neb sám praví, že sem měl. A poněvadž
sám se toho odsvědčllje, že jemu nic povinen není an
komu jinému.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají
Poněvadž z kšaftu nebo Zigmunda Štejkéře nenalézá se
aby on jakú sumu Martě, manželce své, na Václavov
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Knechtovi odkázal anebo ten zaplS, aby komu poručil,
kerýž sú z městských kněh pokázali, než učinil o tom
duominku, že u Václava Knechta v Praze v Jilské faře
L k. gr. č. měl. Aby co O tom víc kšaflem zřídil, ježto
by jí Martě m. j. náleželo, ježto by podlé toho mohla
moc dáli a O svú spravedlivost státi, toho se nenalézá,
i z té příčiny jemu Václavovi dává se za právo, takže
jí Martě tím ni čímž povinen není. Act. fer. III. post Galli.

21. 1544, 17. dubna. Rukop. č. 2129 f. 24. Vedle
toho jakož jest p. Václav Beneda z Nečtin obeslal Matěj e tesaře, hospodáře z domu Knechtova, i vinil jeho
z toho, kterak Václav, služebník jeho, přišel do domu
Knechtova, chtěje skrze duom, jakož průchoditý jest, jíti
a dvéře zadní byly zavřeny; i nemoha z domu ven přišel
do světnice a ptal se, kdo duom odvírá, aby ho ven pustili. Tu hned tento hospodář Matěj k němu jest připíjel
s jinými a tak zasadivše ho za stůl připíjeli k němu až
jej užrali. A on sa již vožralý vyšel jest ven před světnici
maje u sebe tulich pána svého, na kterémž stříbra bylo
okolo 70 lotů. A hospodář v tom vycházeje ven z světnice
k němu s světlem, tak jakž týž pacholek, ač vopilý byl,
se pamatuje, jeho jest napomínal, aby ten tulich jemu
schovati dal, poněvadž jest vopilý, aby mu ho někdo nevzal. Potom týž pachole k jest tu usnul a procitív hledal
u sebe tulichu. A nenalezši ho zpomenul, že jest k němu
hospodář s světl<cm chodil a jeho, aby mu jej schovati
dal, napomínal. Cekal na hospodáře, až vstal, a jakž vyšel
z komory, mluvil k němu: Medle hospodáři, dej mi zase
můj tulich. A on k tomu ncl-ekši nic všel do komory,
snad aby se s ženou poradil, i vyšedši ven teprva odpověděl, že o tom nic neví a že mu schovati, z čeho napomíná, nedal. Pro tož za to pán žádá, poněvadž týž Matěj v tom domu hospodářem' jest a jeho Václava s jinými
jest vopojil a k němu ven vycházel, aby k tomu přidržán
byl, o tom tulichu, kde jest, oznámil, že na těžkost jeho
pán nemíní nastupovati, jediné aby k svému uhoditi mohl.
Žádá v tom za opatření spravedlivé.
Proti tomu od Matěje mlu\"eno: Z čehož se tuto vin',
lomu odpírá a nebojí se toho, aby naň to, což prohlováno jest, mělo ukázáno býti. Než což jest samo v sobě,
chce o tom zprávu učiniti. Ze přišedši z díla podnapil se
a ten služebník přišel jest do domu v noci, neví kudy;
i jakž vešel do světnice kázal sobě piva dáli a pl"išedši
k němu tu jest jemu, vzav korbel, připíjel, ale dyky žádné
jest u něho neviděl, a také, jakž oni žalují, ani k němu
nevycházel, též ani v komoře neležel, než v světnici na
lavici s jinými hostinskými, a kdy!: se ho ptali, kde by
pána svého měl, pověděl, že neví, než že chce jíti a pohledati ho. A v tom pije i usnul jest na šlaku. A byt
věděl co o lé dyce, jakž se naň domlouvají, chtěl by pověditi. Neví nic než to, že pán jest pověděl o té dyce,
že ví kde jest zastavena. Kdyby on tolikéž věděl, chtěl
by se nato ptáti, kdo jest zastavoval.
Nato od p. Václava BeneJy mluveno: Tomu neodpírá, aby k němu neměl toho promluviti o zastavení tulichu, ale že to za tou příčinou učinil, idali by mohl na
něm toho po dobré vuoli a bez těžkosti dosáhnúti. Neb
by! jistotně věděl, kde jest zastaven, není takový, aby
daremní zaneprázdnění V. Mti i sobě činiti měl, a tak
nemůže jemu to za vejmluvu postačiti. Poněvadž pak na
svědky odloženo, žádá, aby čteni byli a po jich přečtení
i na zprávu páně rychtářovu se táhna, aby před stranou
oznámil, co jest, když tam do domu Knechtova chodil,
od šenkýřky a podruhyně slyšel; připouštěje to k spravedlivému uváženÍ.
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Zase od Matěje mluveno, ze ti svědkové na škodu
jemu nejsou, neb pacholek pacholku nasvědčuje, a jiní
svědčí, že šel k ženě ležat do komory, ježto na lavici
v světnici ležal. A taky ten pacholek u něho se neopil,
jeho hostem nebyl, do něho mu nic nebylo. Aby co více
proti tomu mluviti měl na tom není, než k spravedlivému
uvážení se připouští.
Naposledy od p. Václava Benedy mluveno: Z domnění vyjíti nemůže, poněvadž prve tomu odpíral, a~y
8 světlem k němu nevycházel, až potom se k tomu pnznal, a duom byl zavřín. Jiných tu nebylo než on; sa
hospodářem, má věděti, kdo sou u něho. A protož poroučí to k spravedlivému vyhledání po svědcích i také
po příčinách, neb na jiného domnění kromě něho vztáhnouti se nemuže.
Tu p. purgmistr a páni slyšíce žalobu - svým ortelem vypovídají: Poněvadž se z svědomí toho nenachází,
aby on Matěj tesař tejně anebo zjevně od služebníka p.
Václava Benedy jaký tulich k sobě k opatření aneb jak
jinak přijal, než nachází se to, že jest tu domácí čeledi
i nětco jiných osob se přimísilo a kdo by jemu Vaňkovi,
pacholku, ten tuli ch odjal, toho se ničímž neprovedlo
podle práva, i z těch příčin na ten čas Matěj tesař p.
Václavovi Benedovi tou žalobou povinnovat není. Než
chce-li se dále p. Vác1av Beneda po ztrátě toho tulichu
ptáti, právo se jemn nezavírá. Act. die Jovis post Paschae
a. 1544,
22. 1545, 27. července. Rttkop. č. 2117 f. 68. Aleš
nožíř a Kateřina k. d. Knechtovský ležící mezi domy Kavanovým a Kašovým od Doroty Šrámkové i na místě sirotkuov a Šimona, syna jejího, za CC k. gr. č. Act. fer.
II. post J acobum.
23 -1548, 10. července. Tamtéž f. 142. Kašpar
Granovský z Granova, král, sekretář při komoře české,
k. d. Knechtovský pruochoditý ležící mezi domy Kašovým
a Jana Sladkého od Alše nožíře za CCC k. gr. č. Act.
fer. III. post Johannem Hussium.
24. 1556, 10. ledna. Rttkop. č. 2142 f. ee 10.
([(šaft Anny kuchařky.) Já Anna, služebnice a kuchařka
na ten čas li p. Kašpara z Granova a u paní Zorky m.
j., známo činím tímto listem všem vuobec a zvláště tu,
kdež náleží: Poněvadž nedostatek ua sobě znám při
zdraví svém a OJ trestání božím jsúci - vuoli svú poslední jsem oznámila a tuto sepsati dala: Najprvé jakož
jsem schovati dala paní sekretářové, paní své, čtyry
tolary, kteréž u ní až dosud jsou, item za službu od sv.
Jiří minulého a tak až do roka jměla mi dáti 6 k. m.
i vydala mi na to za kolárek 11/2 k., za šore jednu kopu
m. a peněz hotových X gr. bílých. A měla mi přidati
dvoje rukávce kmentové a fěrtoch kmentový, košili a
botky nové. Item šaty chodící tyto mám u ní: Sukni harasovLÍ červenú, pláštěk soukenný, šorc plátěnný s živůt
kem šamlatovým a truhlici. A což v ní šatuov mám, to
jest zamUno v té truhlici, toho není potřeba zejména
jmenovati. Item na Vyšehradě na rathúze 7 11" k. m., li
p. Tomáše apatekáře pod stupni, manzela na te-n čas paní
Barbory Rubášky, 4 k. m. ještě za nebo první manželky
jeho za službu zadržané. Ten všecek statček jmenovaný mocně dávám po mé smrti Martě Kojetické, podruhyni
u p. Petra Kosteláka, na tcn cas bytem II modrého lva
v St. M. Pr. - Act. fer. V. ante Letare 1553. (Vysvěd
ceno v pátek po Božím křtění 1556.)
25. 1559, 1. června. Rukop. č. 990 f. 187. Jakož
jest Kašpar truhlář z domu Knechtovic obeslav ku právu
Rehoře Koníka, souseda, a Tomáše, syna jeho, vi~il je
~ toho, když jest před týhodnem přišel do domu Reho-
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a nevypil ještě konvičky piva, i tu hned Tomáš,
syn jeho, na něj počal, dávaje mu i jednou i druhé židy
vlas ký, čemuž on Kašpar odporoval. Potom pak po třetí
konvičkou v hlavu jej Kašpara udeřil i škodně zranil.
Kdež Rehoře Zádal, aby svým syncm se ujistil, a on toho
neučiniv jej také jest spolíčkoval a sukni mu vzav ven
z dODlu vystrčil. - Tu p. purgmistr a léada - vypovídají: Poněvadž Kašpar truhlář obviniv Rehoře Koníka
sladovníka a Tomáše, syna jeho, t jisté věci, té své žaloby ničímž jest nepokázal, a on Rehoř to svědomím jest
provedl, že Kašpar do jeho domu ,přišed nenáleiitě a
nepokojně se choval, i jsa od něho Rehoře k tomu, aby
pokoj choval a dávaL napomínán, toho jest učinitL nechtěl,
ale příčiny k svádě dával, ano i kopvicí mládka Rehořova
v prsy uhodil, i z těch příčin on Rehoř Koník a Tomáš
tou žalobou jemu Kašparovi povinni nejsou. Act. fer. V.
in octava Corp. Chr.
26. 1569. - Rukof. č. 10.'>6 f. 52. (Svědomí mezi
Václavem Maršálkem pasířem a France311 Vlachem.) Pavel,
Jana Horskýho pekaře syn, svědčil: Sel jsem skrze Sekretářovic duom a k tomu sem se trefil, když sou se
s nimi vO rapíry drali. Tento jest byl již raněný, Václavů
bratr s tím jedním Vlachem se držel, chtěje mu meč vydříti, a on jest mu ho dáti nechtěl. Já sem k tornu pHstoupil, pověděl sem, aby mně dán byl, že mu se neztratí.
On jest mně ho tolikéž dáli nechtě!, až sou mu řekli,
že sem soused, aby mi jej dal. A on jest mi ten rapír
dal. Já sem jej nesl k švagru. Potom sem" šel zase mezi
ně, zdali je to urovnáno, a ono nebylo. Zádal mne Václav, abych šel pro p. rychtáře k Holcovům (č. p. 416·1.)
Já sem šel a tak p. rychtář pobral je do šatlavy.
27. 1575. - Rukop. č. 1058 J. 156. (Svědomí
mezi paní Žofijí Granovskou z Dubnice a Kateřinou Koutskou, Václava Pařeza manželkou.) Jiřík Melar svědčil:
Jednoho času, brzy jak se přistěhovala Anna mydlářka
k p. Janovi Chlivenskému, za večeří dala se se mnou
v rozprávku, kterak se jí vedlo u nebo Duchka Dvorského i u p. Jakuba Granovského. A jiz sem já se se
vším ku p. Janovi, kmotru svému milému, přistěhovala a
jemu se se vším dala a oddala, což koli mám, buď mnoho
neb málo. Z toho domu tím hejbati nechci a já se z toho
domu vystěhovati nechci, leč mne vynesou. A kdybych
to byla prvy udělala, poděkovala bych sobě, neb sem
dobře opatřena ztravou i všemi ·věcmi. Jan Vltavský:
Jest v pravdě tak, že 1. ~XXX v sobotu po sv. Jiljí byl
sem dožádán od paní Zofije z Dubnice, abych došel
s Václavem Matesem Mejtským ku paní Kateřině Koutské,
sousedě St. M. Pr., že ona paní Žofije a pan Jan Chlivensk); o tom dobrou vědomost mají, kterak paní Anna
mydlářka kožich kuní a některé šaty vinutý a troubu
plátna k ní Koutský přinesla a ten kožich· i ty věci že
za sebou má, o tom vědouc, že ona Anna mydlářka jí
p. Žofiji se vším statečkem svým jest se dala, aby takový
kožich i jiné věci zase do domu navrátila. Dala nám za
odpověď, že se k tomu zná, že jest k ní takový kožich
přinesla, ale o šatech vinutých neví a plátna že žádného za
sebou nemá. A tak mlnvila: Na tom nejsem, abych ta·
kový kožich měla jim odsílati, neb sem proň nechodila.
A taky sem se s některými pp. radními radila, mám·li
jej vydati paní Žofiji. Dali mi radu, abych ho žádnému
nevydávala, kromě tomu, kdo jest fl}i jej schovati dal.
Ač jest ke mně pro takový kožich Sebestian, služcbník
arcibiskupa, chodil chtíc jej na mně vymluviti, pravě, že
jest, mu jej Anna mydlářka dala. Potom též chodil ke mně
p. Sebestian od Pernikářů, chtějíc, abych mu takový kožich vydala, že za mnOH nechá nějakých listů spečetě-
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ných, skrze to že žádni těžkosti jmíti nebudu, pnpovídajíc. Toho sem též uCiuiti nechtěla, pravíc} že ho žridr..ému
jinému nevydám,' nd tomu, kdo jest mi jej schovati dal.
Když sme se jí dotazovali, odkud jest takový kožich Anna
mydlářka přinesla, pravila, že od někoho z Nového lvI.
a tam že ještě některých věcí svých víceji má. Ale nechtěla
nám pověděti u koho a za kým, a přijde-li o ten kožich
Anna mydlářka, tehdy že jí ho nevydám, než pny pro
p. Jana pošli, aby !ce mně přišel aneb někoho poslal.
Bez vědomosti jeho že toho neuciním. - Anna, kucharka
od Hanuše Honsfolka: To vím, když přišla Anna mydlářka k Koutský, řekla jí: Kdybyste vy se byli ke mně
přistěhovali, kdyz pán byl v vašich, bylo· by vaše všecko
dobrý, neb sem vám připravila i světničku. Mohli sle
u mne býti. A když p. Chlivenský přišel k mydlářce do
pokoje jejího, řekla mu: Můj milej p. kmotře, dala sem
paní Kateřině Koutský schovati tři kožichy. Prosím pro
P. B., dopomozte mi, aby mi vráceny byly. Pán jí odpověděl: Má milá paní kmotra, prve sem vám pověděl,
že vás opustiti nechci do smrti, jedny mi oznamte, co
vám za potřebu. Což mohu nejvýš, chci vás opatřiti.
K tomu pověděla, že Koutská má plátna jejího z bělidla
70 loket a že jest jí Koutský o svátcích velikonočnícl;
půjčila 30 k. a prvy sto kop. A to vím, že jest opatro·
vána od p. Chlivenskýho, tak jedny což ona mucž pomysliti, i od paní jeho i ode všech. A když sem já
sloužila mydlářce, pán mi sám za práci platil.
Barbora, Mikuláše šenkýře manželka: Když sem přišla
ku paní sekretářce, přišla tam taky Anna mydlářka s velikým pláčem prosíc paní: Má milá paní kmotra, neopouštějte mne, již se vám mocně dávám se vším, což mám.
Byla černá po stehně. Pravila, že ji chtělo v jejím domu
něco udáviti. A když mne p. Jan Chlivenský poslal
k Kautský o kožich kuní, ona mi pravila prvy, že mu
jej dá. Já to pánu pověděla a když mne proň poslal, nechtěla ho dáti. Pravila, že tomu jej dá, kdo jest jí jej
dal. Viděla sem, že Koutská nesla dvě trouby plátna
z domu paní Žofije ze sklepu, kde má mydlářka svý věci,
jednu bílenou a druhou nebflenou, a ta nebílená byla
tříslem svázaná. Ohledávala sem je. Vídávala sem Kaut'
skou, že někdy za den dvakráte, třikráte chodila k Anně
mydlářce a bývala s ní v jejím sklepě někdy hodinu,
dvě, až sem někdy zapomenula za svou práci na ni. A vi·
dávala sem, že něco nosívala pod pláštěm, ale nevím co.
Nedejž lni toho P. B. pravíti. Jísti, píti jí nosívala i posílala po svý dceh a šenkýřce. Já se divívala, zdaliž nemá
co jísti, jen co hrdlo ráčí. Chovají ji co dítě i ženu jí
zjednali, aby ji hlídala. A viděla sem taky ženu tu, jako
jest u paní Gabrielový, že nesla v putně něco šatem obvázané, ale nevím co. Podruhý přišla, šla zadními vraty
mimo studnici. Dokud bylo co v sklepě, zamýkala na dva
zámky visutý poboční. A když z něho vynesla, nezamýkala, než na zámek slepej. Prosila mne, abych jí odmýkala truhly. Já je po třikrate odmýkala a ono v nich nic
nebylo. Řekla sem: Paní Anna, což je mám odmýkati
an v nich nic není, kami ste to děli. Pověděla: Vyšlo to
na procházku, přijd~ zase. Když chtěla ven z domu jíti,
dávala mi svazek klfčů, abych je u sebe ponechala, az
se zase vrátí.
28. 1578. - Rukop. č. 2205 f. 206. (Kš aft Žofije
Granovské z Dubnice.) My purgmistr a rada St. M. Pro
známo činíme - že jest před námi položen kšafl uroz.
paní Žofije Granovslté z I?ubnice a na Vlkavě - .v tato
slova: Ve jméno - . Já Zofije Granovská z DubnIce známo činím že statek můj všecek odkazuji
p. Janovi Chlivenskému z Ryzenska, jakožto svému zvlá-
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ště milému příteli a zeti - . Stalo se 1. 1578 v pondělí
po B. těle,
29. 1ó84, 23, července. Ruhop. č. 1136 f. 118,
(Granovští s p. Chlivenským) Jakož jest Jan Chlivenský
z Ryzenska připraviv ku právu Jakuba a Bernarta bratří,
též Ladislava a Jiříka, syny jejich, a podle nich Kateřinu
z Adorfu ku právu příčinu toho oznámil: Kdež jsou oni
bratří a synové jejich z Granova jemu ceduli řezanou
odeslali, dav ji čísti, v níž na něm míti chtějí, aby jim
proli sobě položil předkem kšafl Kašpara z Granova
o statku městském učiněný, druhé k~ aft Zofije Granovské
z Dubnice, kterýž by léta, 1582 v Ceských Budějovicích
učiniti měla, třetí pečet Zofije Granovské, proti kteréžto
ceduli on praví, že jim tím kladením těch tří věcí v ce·
duli jejich obsažených není povinen, protože sou tu pořadu práva pochybili nejmenujíce těch kšaftů an° počátku
ani datum, ježto práva o tom vyměřují, že toho žádný
pominouti nemá dav čísti právo B. 80" zřízení zemské
P 19., též některé nálezy na rejstríku poznamenané; co
,se tkne pečeti Zofije Granovské, též jí Granovští nekřtí,
jestli stříbrná, zlatá či volověná, jakej text okolo ní,
pro tož i té nebude povinen klásti. Přistnpuje i jiná k tomu
příčina, že osoby stavu rytířského mají býti obsílány listem,
jakž zřízení zemské P 12. ukazuje a právo B 82; a poněvadž provozuje, že Granovští pořadu práva pochybili,
není jim tím kladením ani osvědčením povinen.
Proti tomu od bratří a strejcuov z Granova mluveno,
že kšaft jest tejná věc a Časem se svěřuje jednomu neb
dvěma a tak se ho nemůže věděti počátek ani datum.
Práva, zřízení zemské a nálezové přivedení sem se netrefí, neb se vztahuji na věci otevřené jako na majestáty,
smlouvy, listy, ji,toty, ale o kšaftích ani právo ani zří
zřízení zemské žádné zmínky nečiní, protože jest kšaft
věc od těch, o nic},ž zHzení zemské a práva mluví, velmi
rozdílná, Co se tkne pečeti, nepotřebují jiné, než té, které
požívala Zofije jsa živa, nechť jest pak z jakéholi meta1lu.
Dále praví Jan, že se k němu nezachovali jako k osobě
stavu rytířského, že by nebyl listem obeslán, an byl toho
ra onen čas odsouzen v příč'ině záruko vání s tím oznámením, ze odpuštění od města nevzal a živnost městskou
že vede, pro tož že by nebyl povinen zaručiti, než Gra·
novští jako stavu rytířského že jsou tím povinni, podavše
k přečtení té cedule řezané k Janovi odeslané, právo
B 47" zřízení zemské P ó., P 14., nálezy podle rejstříku,
artikul z Haftu Kašpara Granovskýho, kdež zmínku činí
o kšaflu městském. A poněvadž provozují, že pořádnou
ceduli k němu poslali, povinen bude ty věci položiti aneb
se jich odsvědčiti; pak-li by se tak nezachoval, ohlašují se,
že chtějí na pokutu nastoupiti.
Na to od Jana Chlivenskýho přítel mluvil, že praví
Granovští, kterak kšaftové v tejnosti mají chováni býti
a tento pruovod jeho že se na něho nevztahuje, ale ví
se, jakej počátek kš aftu bývá, že se od jména Božího začínají; kterak SOli pak páni Granovští trefili do toho, že
Kašpar Granovský kšaftoval o tálích a kukusích na Horách, ale nedoptají se toho kšaftu, an se ho již v 15 letech nemohli doptati. Stihají ho i tím, jako by zde mčl
odsouzen býti stavu rytířského, an toho dictum jinej rozum
jest. Taky neměl zde s nimi činiti o stav rytířský a p,
purkmistru pánům nenáleží o tom souditi, pro tož neměl
by tak dotýkán býti, neb věděli, jakou živnost tu vede
mezi lidi poddaný svý a ne mezi měšťany; dále nálezové
od práva Menšího Města Pražského od Granovských při
vedeni jsou od této pře rOzdílní a poněvadž provedl, že
jim tím kladením není povinen, poroučí se k opatření.
Tím odpor zavřín a právu k uvážení podán.
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Tu p. purkmistr a rada slyšíce řezanou ceduli,
obrany proti ní předložené, zřízení zemské, právo městské,
nálezy, artikul z kša[tu a toho všeho s pilností pováživše
takto o tom vypovídají: Poněvadž příčiny od Jana Chlivenskýho z Ryzensl,a, proč by položením kšaftu městského
někdy Kašpara z Granoya a druhého Žofije z Dubnice,
též pečeti její povinen nebyl, dostatečné a právní nejsou,
protož se jemu Janovi Chlivenskému z Ryzenska z práva
nachází, že jim bratř~m Granovským z Granova, též jiným
odporníkuom kšaftu Zofije z Dubnice ku právu přišlého
takovým položvením nadepsaných dvou kšaftuov Kašpara
z Granova a Zofije z Dubnice, té" pečeti její aneb se
jich odsvědčením jest povinen podle práva. Actum in
consilio feria 2. die ApoI1inaris 23. Iulii anno 1584. 30. 1584. 3. prosince. Tamtéž f. 198, (Jakub
starší a Bernhart, bratří vlastní Granovští , Granova, s Janem Chlivenským z Ryzenska.) Vedle toho odporu, kterýž
sou učinili Jakub st. a Bernhart, bratří vlastní Granovští
z Granova, i na místě synuov svých leta majících i nemajících, též někdy Jan Granovský, syn někdy Ludvíka Granovského z Granova, Kateřina Hofmanová z Adorfn a Veruna odtudž z Adorfu, pozůstalé dcery po někdy Martě
Pastorové z Granova, sestře týchž bratří z v Granova, kš aftu,
jmenujíce jej nepořádným spisem někdy Zofije Granovské
z Dubnice, a obeslavše k němu Jana Chlivenského z Ryzenska příčiny, pro kteréžby takový spis její místa svého
u práva míti nemohl a spravedlivě vyzdvižen býti měj,
v spisu předložili tyto: Jedna a první, že pěkdy uroz. p.
Kašpar Gr. z Gr., cis. rada a komory Ceské sekretář,
ucinil jest kšafl o všem statku svém pozemském a týmž
kšaftem svým paní Zofiji z Dubnice jako i dcery své náležitě opatřil. Kterýžto kš aft táž Zofije z Dubnice po smrti
neb, p. Kašpara Gr. jest sama ke dskám zemským
přinesla, složila, čísti dala i také, což náleželo, od něho
dala a zaplatila, na opatření nebo p. Kašpara týmž kšaftem
přestala, vedle téhož Haflu ním ve všem se řídíc a spravujíc RZ do své smrti jest i živa byla a na více se nepotahovala. A v témž Haftu zemským í toho dolo7:eno jest
a zmínka se v něm činí o kšaftn druhém. Kterýmžto druhým kšaftem jest zřídil a kšaftoval o statku tomto měst
ském, na nějž se Jan Chlivenský nenáležitě potahuje. Kterýžto kšaft o témž statku hJěstském, ačkoli jest nenáležitě
proti právum království Ceského ukryt a zatajen, ale
s pomocí b()ží se nejde a vyhledá.
Druhé, jakož i vejš dotčeno, že jest ona Zofije zD.
a nemohla o cizím statku jim, jakožto pravým
nápadníkům od někdy p. Kašpara Gr., bratra jich, kšaftem
a zřízením pořádným nápadem odkázaný Haftovati ani nikam jinam mimo ně bratry z Gr. a syny jich i také dotčeuou Martu z Gr. a dědice její kšaftovati pro tuto druhou příčinu, že jest táž Zofije s týmž někdy Kašparem Gr.
žádného společného zdání neměla. Třetí příčina, takový
zřetedlně nepořádný spis jménem Haftu minouti a v nic
obrácen býti má, že v témž spisu všecko všudy naskrz od
počátku až do konce zatměle psáno stojí, takze žádný téměř takovému zatmělému kšaftú nic rozuměti, kde by a při
kterém právě aneb v kterém městě táž Zofije měla jaký
statek aneb jaké grunty, jaký di',m aneb jaké vinice, zahrady, v městě-li aneb při městě Plzni, odkudž jest r9dem
byla, čili v kterém jiném městě neb městečku. - Ctvrtá
příčina že by i někdy Kašpar Gr. žádného kšaftu
o statku svém městském byl neučinil. Tehdá tilo bratří
Gr. i na místě synův svých i také dotčené sestry, Kateřina
a Veruna z Adorfu, k tomu ke všemu statku po někdy
Kašparovi Gr., jakožto vlastní a krevní bratří a nejbližší
neměla
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přátelé,

právo a spravedlnost mají } jiní žádní. Pro tož
její Zofije nepořádný spis
míti ani tvrzen chÝtí,
Pátá příčina: Poněvadž ona Zofije měla své krevní,
poctivé a dobré přátely a jiné milé přátely. Aby se ona
měla nad nimi nade všemi tak dokonce zapomenouti
a žádnému z nich nikdež nic na památku svou odkázati,
to není věc možná ani nějakž k víře podobná. A zvláště
pak ze jest měla tak blízko od sebe zde v Praze ,někdy
;vébo vlastního bratra, vlastní dceru, manželku urozeného
a vysoce učeného p. doktora Jana Sklifa z Greifenfeldu,
rady zřízené nad apelacími, též své vlastní sestry dcery
a dětí, aby měla pominouti a jim aby neměla nic odkázati? Však by to contra officium pietatis, t, j. proli při·
rozené lásce, čímž přátelé sobě vespolek zavázáni son,
býti muselo. Ano dosti chudý člověk činí kšaft, tehdy
přátelům svým, a netoliko přátelum, ale i sousedům, ba služebnicím svým vždy něco na památku svou odkáže. Též
kdyby ona Žofije měla sama to kšaftovati, tehda není opět
nijakž mOžná ani k víře podobná věc, byvše ona žena
pobožná a křesťanka dobrá, aby neměla pro svůj netoliko
casný ale i věčný posměch k některému záduší, ale nejméně k tomu záduší a kostelu, při kterémž žádala a myslila pochována býti a tu kdež její milý manžel a její milí
vlastní dítky pochováni sou, vidy něco odkázati. Neb
o tom se dobře ví, že když některá chudá podruhyně,
netoliko měštka a stavu rytířského, jedna umře, že k záduším po několika, někteří stech k. g. m. odkazují. A tato
pak Žofije aby neměla ani jednoho halíře k žádnému záduší odkázati, to jest věc nemozná. A zvláště ponevadž
se v témž spisu i to k velikému podezření patrně nachází,
jakoby téhož nepořádného spisu kšaftovníl!o aclum anebo
datum bejti před pěti lety mělo, Pak v pěti letech aby
se neměla ani na přátely ani na milosrdné skutky ani na
záduší rozpomenouti, to sou všecko věci nemožný a i
k víře nepodobný, Táž poněvadž tejž spis jménem Haftu
měl by lak záhy a ~asně před pěti lety psán a dělán býti,
dokavadž jest ona Zofij e ještě zdráva byla, tehdy také
není věc mozná ani k víře podobná, aby neměla se do
něho na znamení jistoty a pravdy svou vlastní rukou v těch
pěti letech moci podepsati. N eb jest ona dobře dsti
i psáti uměla,
Téz i tomu se nevěří a žádného se lnÍsta tomu dáti
nemuže, aby tejž spis měla jaká jistá a poslední vůle její
Žofije to býti, neb jest ona byla žena rozumná, a k tomu
neby la od lidí ani od přátel svých tak zavrZena a opuštěna,
kdyby ona jakl' kšaft a zvláště tak záhy, před pěti lety,
před svou smrtí měla udělati, aby jej měla hloupě, nesmyslně udělati, nic k ničemuž. Neb stojí skuoro y ten
rozum napsáno, že nejprvé jakoby odkazovala svuj nějaký
statek a potom po stalku, tu kde by svou duši P. TI. všemohoucímu odkazovala, stojí napsáno, že by duši předkem
odkazovala, ona předkem statek odkazovala a ne duši.
A potom po duši opět jakoby znovu po smrti p, Janovi
Chlivenskému z Ryzenska statek odkazovala. A lak jedno
skrze druhý nic k nicemuž, odkázání na odkázání, spleteno
se nacházÍ. A spíše se tomu z takového spleteného spisu
nachází a rozumí, jakoby ten spis jménem kšaftu co na
poště pospěšně, na outěky a na odběžení a ne před pěli
lety psán byl.
Sestá příčina, že tento Jan Chlivenský z R. směl se
jest toho nenáležitě dopustiti, že jest prve a dříve času
a dříve, nežli jest tejž nepořádný spis před právem přečten
byl, on Jan v tejž všecek statek městský po dotceném
Kašparovi se sám o své újmě v dum a v témž dome
v jiný všecek statek uvázal, ani právu, toližto p. rychtěch dotčených příčin takový
nemŮže a nemá žádného místa
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nic penn<itj
a pryč vynášeti dal a děl, kam chtěl. Cehož se jest on
Jan Ch1ivenský netoliko před přečtením téhož nepořádného
spisu, jménem kšaltu, ale ani před jistým rozsudkem se
jest dopustiti neměl. Pro kteroužto znamenitou příčinu by
on Jan jakou spravedlnost a právo Je čemu měl, (jakž
nemá a bohdá, dokud živ, k témuž statku žádného práva
míti nebude) jest ztratil a k tomu i vedle uzná~í spravedlivého ztrestán býti má, jakž práva království Ceského
pod literou F 48. to v sobě patrně zavírají.
A dále dotcená Kateřina Hofmanová a Veruna, sestry
z Adorfu. oznamují, že Jan Pastor, bratr jich, v cizí zemi
službě' jest a o něm, kde by na ten Čas konečně byl,
že nevědí. Než kdyby se kolivěk on Jan, bratr jejich, ku
právu tomuto nalezl, že oni jeho k sobě k té spravedlnosti, kteráž jim a jemu náleží, připouštějí.
Proti tomu od Jana Chlívenského j,est promluveno:
Odpor, kterýž sou pp. Granovští kšaftu Zofije z Dnbmce
vložili. vidí se Janovi, že ten i s příčinami předloženými
minouti a v nic obrácen býti má z příčin těchto: Jedno, že
pořadu práva pochybili. Ví se o tom, co práva s sebou
přinášejí, že když společníci kšaflu kterému odpírati chtějí,
všickni odpírati i obsílati mají. Aneb na druhou stranu,
kdo by je viniti chtěl, všecky společníky obsílati povinen
jest. A tak tito pořadu práva pochybili. ~ebo po Ludvíkovi
Granovským zustávají tři dcery, Mandalena, Dorota a Anna.
Dvě mají léta. Tehdy! o těch dvou léta majících i na
místě let nemajících slušně zmínku učiniti a je do toho
odporu vložiti měli. Že se pak nestalo, tudy pořadu práva
pochybili, spletený odpor učinili, A tak ten odpor i s pří
činami minouti má. Druhé, všecky ty jejich příčiny, které
sobě proti
kšaftu Žofije stvol'ili, sou nesrozumidlny, nebo aby jaké právo k statku městskýmu po Kašparoy; Gr. měli, tomu odpírá, A byť podle práva míti
mohli, jakož nemají, tehdy on Jan praví, že oni to soú
promlceli, Proto kdyby po Kašparovi jaký statek městský
nezřízený byl zůstal, neměli dáti letům městským projíti.
Ale mlčeli od smrti Kašpara XIII let, neb
smrti Estery
a Floriana, dětí jeho. V tech ve všech
nic sou
neřikali, na právo nenastupovali. Ano také, když Anna,
dcera Kašparova, zustavši
statku po otci svém s ním
Janem za dědičku, učinila s ním leta LXXVII společ:1é
zdání. tomu ani Granovští ani kdo jiný neodpírali. Až
teď t~prva po smrti Žofije hlásejí se k témuž statku, že
by spravedlnost měli, Ale již pozdě. A tak opětl' za tou
příčinou minouti má. Na to vejše potahují se na všecken
statek Kašpara Gr., ježto Anně, dceři jeho Kašpara a
někdy manzelee Jana Chliveneckého, v témž statku třetí
díl náležel. Ona pak s týmž manželem svým učinivši společné zdání všecku svou spravedlnost i s nápady, pokudž
se statku městskýho dotýkalo, jemu zada!a. A tak na ten
její díl tolikéz se potahovati nemohou. Zofije pak, co jí
v tom statku náleželo, jemu Janovi jest odkázala.
Proti tomu od bratří Granovských jest mluveno; Co
se dotl'če přední příčiny, že by tři dcery po Ludvíkovi
Gr. zustalý od nich do odporu nebyly pojaty, tudy že by
pořadu práva pochybili, tomu oni místa nedávají. A davše
čísti městské právo A 45 roz, 4, B 12 roz. 1, 2, 3, 4,
B 37 roz. 1, 2, B 13. k tomu mluvili: Jakož jest Jan
některé obrany k zdvižení jejich odporu předložil, praví
oni, že těch podle citovaných práv neprovedl a tak pokutou týmiž právy vyměřenou povinen bude. A kdež mluví, že by oni pořadu práva pochybili nepojavše jiných
společníkuv svých do odporu, tomu oni místa nedávají,
anobrž to ukázati ohtí, že sou pořadu práva nepochybili.
~etiti nedal a mnohé věci z pokojuov v$n noc;)
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od nebem nemá a že jí chce dobře učiniti. Což
s\ ou, P
k tk
k
1
An Jan sám to ukázal,. ačko~i všickni sp,oleční?i spol,: po:
. t takovou sv-ou přívětivost také s'U em pro azova a,
"
1
"
d'l"
Jes
háněti i poháněni býti maJl, ale dolozeno Jest, .lec by
.,
'á'
u
,obe
viděla. téz J'i zase navštevova a a CIm
a
e]1,
Jl I oa
v~
•
..
d
;'
který sám svývolně nechtěl nebo od .t,oho upus~L I u:
tím CJl.stěji navštěvovati~e stroJlla, co v V ., omu "em :'
kázáno jest, že Dorola a Mandalena stojice osobne" r~d~
v moci sl'é má, jí jest vše podávala. A ze, ]l.necl:ce v m:
ode všeho což by jim v stalku nebo Kašpara nalezetJ
čemž opustiti ani oslyšeti. Toho oumyslu z: Jest 1 na .sve
v
mohlo up~uŠlějí. A tak nebylo potřebí jich do odporu
posteli byla, na ni, tetu svou, ca~tvo zp?m;nala" na ~'_,se
klásti.' A Jan z Granova, bratr jich, podle mch odporoval,
ptala, col' se dostatečně" u~ázati muze. Tre;l, p"onevadz Zoale v tom jest umřel. Protož ta první obrana Jana ~hh
· Gr byla zena pobozna mIlosrdoá, ab; mela na P. B.,
fi Je
.,
'
" .
d él
venského jest poražena a ničímž. S strany pa~ dr.~hé Jeho
na školy, špitály, vězně, sirotky, kterýmz Jest za z rav lG
obrany dali čísti půhon z desk zemských na Zolill z Dubživota všecko do bré ráda činila a s mml se z statku svéni~e o položení ~šaftuv, jak pozemského tak 1 m,es.tského;
ho sdělovala, v tu poslední hodinu se d~konce, zapol~e.
i důhon na túž Zoliji o túž vec, k tomu ml~vlc~; K~ez
nouli a jí, tetě s"é, ani pp. Granovsk!m, pana sveh?
Jan k té své druhé obraně mnoho rozsudkuv ClS~l oal,
vlastním bratřím a strejcum, am na pa~a~ku mc ne?~ka:
není potřebí na to všecko odpovídati, nebo ne ,:,zdycky
zati ani žádných nápaduv právních nezr:d;:I, :oho zad~y
se přijímají. poněvadž regulis et non exemph~ :udlCanrozum neukazuje, poně,)'adž p. ChlIve;sky zadnym kre;m~
dum est. Oni pak praví, že nic sou nepromlceh, nebo
přítelem a v rodu jí Zofije Gr., coz by J~mu po m .n;:hned po smrti Kašpara Gr., bratra jejich, pohnal! sou n:b.
padem náležeti mělo, nebyl. Jestliže pa~ Jest ~.ceru J.e]l,
Zofiji, manželku jeho, o položení kš~ftuv pozem~k~h_~
. k"z on Z' ofiJ'e zetem se J·menuje.' za manzelku
Ja
. .mel,
,
klto Jestv
i městského a to vždycky na soudu }ustávalo a ZoUSbl~}
smrtí někdy Anny Chli\'enský z Gr., dcery JeJ!, SV' ero~z
až do tohoto času. Práva pak sou, coz ~a ,so~~u zustá,~,
o I žádného dítěte 'hesplodil, minulo. K tomu pnstupuJe
ze se to nepromlčuje. Také} an s: honosl neJRlqm, sp~lec
i
že ona Žofije majestát erbovní všemu vsvému rod~
ným statku zdáním, ale to ]lm nlC, na oškodu n;m; Neb:
'I ' .,.
sebou ). est měla
naezcJIClza
. : též sekrytu a pecetI po sobe
d
měla-li Anna. manželka jeho, Jaky svuJ obzdá~tl1l ,statek,
zanechala. a o tom be Hdná zmínka v tom. SpiSU e . e!;
to jest učinit; mohla. Ale on~ o~ nich porucníkuv mc
ani to k;mu jinému, nežli j( Anně ~,pubmce, v tete" JeJl,
nepřijala. Nad to vejše také mc Jl od práva postoupeno
po smrti její náldité jest. Ctvrtá pncmz, ponevadz dojest nebvlo.
v
"
tčená Žofije dobře čísti i psáti jest uměla, byla by neb?
Zas~ od Jana jest mluveno: Kdež předne ?znam.uJl
svou vlastní rukou pořádný kšaft napsal~" anebo a~pol1
pokutě
že
by
J'í
propadl
a
neproved,l
oblan
".
]_'
O neJa , e ,
" ,
I ..
v něm se podepsala. Což též zl,odst,at! ?oradné~o ksa%t~
svých předložených, k tomu ne;í potrebl mnoho m UViti,
jest a tuto se toho nic nenachaz~ ..~at~, ze o~a., nek~y Zo
poněvadž se ještě žádná vejpoveď nestala. A také "se ~oho,
. 'd o tom že tcnto SpIS JeJ1 ksaftov III zádn emOCI
·
lilJC,
\e a
. ,
o
.' .
kv fale
nic nebojí. Ta pak práva a zřízení zemská od mchpnve~ell.~
míti nebude a nemuže, proto Jest Je) ne s~ te.m,
sou jemu k lepšímu, nebo se k tomu vzta"hu~" co,: JlZ
kšaftovním listem proti dobrému pořádku a obyceJI všech,
, c' o od něho Jana prokázáno Jest, tOtlZ ze VŠIchl1l
.. ,I 1 šafluJ'ících i také zvyklé notule v tomto královstvl
vse K
.,,,
b l'
Jlll)Cl<
v"
. "téh
něm
společníci poháněti mají. A kdež. dokládal" ze ne y 1 poČeském nazvala, A také pro tu príelllu mc Jls
o ':'
"
. . .. ' I k tomu nositi i JSOU to Jalové veJmluvy.
se nespecifikuje o gruntích, svršcích, náby}cfch, am o JI'
vmm Jmyc 1
,
"
.,
". k'
ll'
Měli se podle práva zachovati. Ze pak ukazuJI.~eJa y O ~a~
tak aby vsecko v P?chyn ém statku po ní pozůstalém,
v
"v.
"
"1 d
ZofiJe
líení a odřeknutí dcer Ludvíkových,o ale, to Jim, P?st~CI~l
bno~tí a nejistotě :t;Ílstalo. Sestá pnClna, ze ne (~ y
nemuže. Nebo tato pře již byla na pruvodích a on, ~'?0\lCe,
Gr. by pak i chtěla J~novi Chlivenskému ta~ove~o statk~
že sou sobe spletli, teprva dotčené sestry dostavIlI, aby
odkazovati, že jest nemohla. A to prot~, ze ~ekdy J3'se odřekli. Ale to již pozde bylo ~-.
"
_
Stašek z Dubnice, otec jí Anny Skhfove, s do~ce~ou ~o~
Tu . purkmistr a rada : Ponevadz)a~
fijí Gr., tetou její, nikdy statkem s~ým spolecnym dl lm
'
kP,
R
pr"
edloživ
některé
právní
obrany
k
zdvlZem
1 lVens y z .
.
v,v.
.
Cll
nebyli, nýbrž nad to "ej~e~,.že .neb. ZIkmund Staš"ek z I?~:
odporu kšaftu Žofije Gr. z D. vlože~é~o 1 s pncmarr;I
děd jí Anny, jmenovane ZOfiJl Gr. s neb. ~~nzelem J
k němu předloženými, ty jest dostatecne pro':,~dl, a uka., Kašparem z Gr. Je živnosti a na skoupem Loho statKU
]lm
.
o,v'l C v až po
zal a oni GranovšLí takových jeho Jana obran n.lclmz podle
hotových peněz do několika tisíc Jest Z~P~JC1: oz o ,.práva sou neprovedli, z těch ,,?řícin dává se Jemu anOVl
savad v té spoleenosti a statku pam ZofiJe po~usta\~.
Chlivenskémll
nim bratnm Gr. za právo tak, ze te;1
~edm". ze Žofiie Gr. vyžádala jest sobě podle sve supllodpor se
a kšaft Žonjc z D. od práva se tvrdL
skrze rela~í poručenství na páních). Mtech : vlaAct. fcr, II. post Andree.
."
I
dvkách na plném soudu zemském llad 111, Annou, ~... elou
31. 1585, 12. cervence. Tamtez f. 239 .. ' edic toho
n~kdv Jana Staška z Dubnice, bratra sveho ,vhstmho, a
odporu kterýz ucinil vysoce učený p. J all Skhfus, doktor
na sľatkem pozemským po mateři její na onen ca~ slrotke,m
obojiclľ práva rada nad apetacími, na místě, A~ny z .?~b:
o t I'
tak J'akzv táž relací v kvaternu relacI fialovym
zus a Yl11,
.
~
'/'á
nice, manželky své, kšaftu Zofije Granovske, J~;ve.nuJlc Jej
1. LXXX v středu po sv. Lukas~ N .VIIú to.v BO,be za\ll ;
spisem, obeslav p. Jana Chlivenského z R. pncll:y toh?
Osmá příčina, že ona někdy ZofiJe Gr; Ja~ozto vlastm
svého odporu předložil tyto: Jednu, ž,e ~,tom sw su . neJstrejn a i Anny Sklifový z D., na on~n .;:as sl~otka, za,rupotřebnější slavnosti právní se ne~a~ha~eJI, neb aC~~~l J~?
v·
t" tatel svuJ' dskami zems 1~,ýml Jl vAnne v'"l
t.akoveho.
CIVSl yz s \ : . " '
Malý a Melichar Haldius k vys,; edcenl s~u ,se pn,C1ll;'1,
statku všeho mateřského nepostoupila, poctu neu:ml a a111
' d 'z z'ádne'ho J'istého casu am J1llych
aI e poneva
v ,. , pravlllch
d lá
za živobytu svého jí, když let svých ,došl~, ,ne?bs:lala, aby
podstatných circumstancií v tom svém vysvedcem ne o~ :
" ŽofiJ'i tvmiž dskami zemskými podekovaOl UCllllla. A, ne~
Jl,
ť
" ky"koh
..
otoz' takové J' eJ'ieh vysvedcení ku právu nedodatecne
d aJl,
přivedši ani vykonavši sobě toh~/za z:vnos 1 SV! !a. z v •
pr
"
'I
v d v o
i est. Druhé, poněvadž při kšaftíeh ?oradny~ I ~;e, ne. vu- statek buď pořízený nebo neponzeny, "pozem,ky 1 ~n~st
le kšaftujícího se šetřiti má, takova pak v~le Jl. ZO~Je ~
ský, v' nářku a závadě zustává a jí Avnne z
po t.éz ~o
" J'e s t k Anně Sklifové z Dubmce.
oumysI ze
/
' ;)akozto
'
_v K
fiji Gr. náleží. Obzvlášlně ::e ona ne.kdy Z~~!~, Jakozto
vlastní nejblizší tetě její, vždyckny byl nachylny, Jest ;:c~
vlastní a nejblizší strejna za žádnou Jmouo pn~1ll0u toh~
všem vědomá. Nebo se jest v- tom mnohokrate sl) :etJ
statku pozemského po mateh jí Anny zustaleho dskaml
dala, že bližšího přítele, jako ji Annu z Dubmce, Letu
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zemskými jest nezaručila, nežli podle krevnosti a příbu
zenství pro nápad, kdyžby ji Annu prve neZli ji Žofiji P. B.
z tohoto světa povolati ráčil, jakž téz zaručení v kvaternu
trhovém blankytném 1. 81. v pondělí po sv. Fab. a Šebast.
U 21. to v sobě. zavírá, a tak tím dskami zaručením a
se s ní s Annou 'polcením ona Žofije Gr. stvrdila, že
ona Anna z D. podle téhol: zaručení statku jejího k tomu
ke všemu statku městskému po téz Zofiji Gr. zůstalému
jakž nápadem, tak nahore psaným zpusobem lepší právo
a spravedlnost má, nežli Oll Jan Chlivenský. Devátá a poslední příčina jest také tato: Poněvadž Jan Chlivenský
prve nežli jest takový spis ku právu podán, čten, publikován
a nežli jest od práva potvrzen a v svou právní. moc
vešel, takového všeho statku po ní Žofijí zustalého se jest
nenáleiitě a bezprávně o své ujmě dotejkal,
odnášel,
ukrejval, sobě osoboval; by pak jaké právo
takovému
statku prve měl, již jest se toho všeho sám touto jednou
příčinou odcizil a zbavil.
Po vzatém hojemství od Jana Chlivenského promluveno: Kdež p. dr. Jan Sklifus na místě manzelky své odpor
jest uložil kša[tu nebo Žofije Gr. i příčiny předložil, pro
kteréž by týž kšaf! minouti a svýho pruchodu míti neměl,
i proti tomu toto praví, že takový odpor minouti má z
příein těchto; Jedno, že týž odpor sám v sobě jest zatmělý, nemaje v sobě žádného rozumu, jeZto kazdý odpor
kš aftu kterému koli učiněný má býti sám v sobě patrný
a zřetedlný podle práva. Druhé, kdd p. dr. v phéinách
k odporu svému předložených praví, že by manzelka jeho na všem světě nejbližší přítelkyně nebo Žofije byla a
tudy že táž Žofije jí Anny kšaftem svým pominouti jest
nemohla a neměla, k tomu praví, ze někdy Zigmund Stašek
nechal po sobě čtvero dětí: Jana, Žofiji, Barboru a N.
A po Barboře zustalo jich dv)', Zigmund a Anežka, rovně
jako ona po Janovi. Kteřížto s ní Annou na jednom ~tupni
jsou. A právo ukazuje, že jak všickni společníci obesláni
býti, lak zase spolu odpírati a obsílati mají. A poněl'adž
Anna s těmi se čím nespolčila a spolu odporu nesložila
ani spolu obsílali, praví, že takový odpor i s přícinami
předlozenÝvmi minouti má. Třetí příčina jest ta: Byf i ten
statek po Zofiji nezfízeuý byl, jakož není, tehdy paní Anna
Sklifová nápadu užiti nemohla, protože s městem tímto,
kdež takový statek jest, trpící není. Z těehtakovJ'ch pří
čin odpor její jakožto nepořádný, k zdvižení phjíti má.
Proti tomu od p. dra mluveno: Není tomu rád, že
se těmi lehkejmi a zbytečnejmi pl'íčinkami zaneprázdnění
činí. Domnívá se p. Jan, že upadši prve v pokutu, jemu
to prominuto bude. Ale nebude na tom. Klade opěty
excepcí k zdvizení mluvě, na kteréž by nebylo potřebí
odpovídati. Ale aby z toho omylu, v němž příčiny své
založil, vyveden byl, Je tomu tot.o praví: Co se první pří
činy dotýče, mohl to dubře učiniti a túž příčinu v těch
slovích položiti proto, poněvadz jeden každý nejlépe zná,
kudy spravedlnost jeho hájena býti má a muže. aby něco
z podstaty spravedlnosti své, což by k ní nález.elo, nevypustil. Tak p. dr. tolikéž uznal, že jemu poti'ebí bylo
tu příčinu predložiti. A není to podíe práva, aby strana
straně měla zavázána býti příčiny předkládati, jak by ona
chtěla. A tak ta první příčina jeho Jana jest ničímž. Druhá
přícina tolikéž pouhé zaneprázdnění toliko ciní. Jestli že
jest více živých přátel z rodu Staškova mimo Annu m. j.
zustalo, jí do toho nic není. Ona nebyla povinna jiných
se dotazovati, co by ciniti chtěli; mají·li jiní co toho za
p. Janem, bezpochyby ze vědHi budou, jak k němu hleděti. Jest tak, že právo vyměřuje, že společníci mají
spolu viniti i viněni býti. Ale ona o Hdné společnosti
nevL Než co jí zapotřebí bylo, to učinila. A poněvadž
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p. Jan sám za legatora jest vystaven, nemohla a nemuze
k tomu jinému O svú spravedlnost hleděti nežli k němu.
A aby toho v té příčině doloženo bylo, jak ji stihá strana,
že by blizšího na světě nebylo přítele někdy Zofije jako
ona Anna, toho není a nenejde se, nel: že ona nejbližší
~řítelkyně její jest. S strany třetí příčiny to praví, že neb.
Zofije vyzádala sobě nad ní Annou, manželkou p. dra
Sklifa poručenství i také vším statkem svým zaručila a
tak Žofije a Anna spolčeny sou a ona ji kšaftem pominouti
nemohla. Také sněm 1. 76. o tom vymHuje, jak nápadové jíti mají. A pro tož ty jeho exceptiones - sou jalové
a nÍčÍmž - .
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadz
právo městské patrně vyměřuje, že společníci spolu poháněti, obsílati i odporovati a též společně poháněni i obsíláni býti mají, a z průvodův od Tana Chl. to ,e jest
našlo, že více přátel krevních někdy Žofije Gr., jmenovitě
Zikmund a Anežka, děti Barbory Purkráblwvé z Dubnice,
sestry vlastní dotčené Žofije, na témž stupni příbuzenství
jako paní Anna Sklifová jest, posavad živých pozůstává
a ti v tento odpor Haftu podle ní Anny pojati nejsou a
aby ,vívolně odporovati nechtěli, tobo od ní paní Anny
ničímž ukázáno není, z těch příčin odpor i s příčinami
se zdvihá a
kšaft
Žofije Gr. jakozto pořádný od
práva se
Act.
s. Margarete.
3')
Rl!7wp. č. 2113 f. 201. Jakož
Granovská z Dubnice po někdy Kašparovi Granovském z Granova a ma Vlkavě vdova, kšaftem
statek svůj p. Janovi Chlivenskému z Ryzenska, jakožto
svému zvláště milému příteli a zeti, poručila, i pí.
Kateřina Chlivenská z Hyršova, vdova po témž p. Janovi
Chlivenském pozůstalá, jakožto poručnice nad f'damem
a Alšem, bratřími Chlivenskými z Ryzenska, též Zofií, so.trou jich, vlastními syny a dcerou téhož někdy p. Jana
Chlivenského - jakožto dědici - byla zvedena do domu
u Knechtuv.
33. 1606, 18. září. Tamtéž f. 408. Adam a
Aleš, hratří vlastní Chlivenští z Ryzenska, a panna Žofie,
odtudž z Ryzenska, synové a dcera dobré
Chlivcnskébo z Ryzenska, služebníka pl'i
domu u Kncchtuv řečeného, pruchoditého, odevzdávají paní
Kateřině Chlivenské z Hyršova, paní mateři svJ'.
34. 1611, 21. ledna. Rtt.kop. č. 2205 f. 320. (Kšaft
urOZ. paní Kateřiny Chlivenský z Hyrsova.) Ve jméno-.
Já Kateřina Chlivenská z Hyršova považujíc věku svého
- kšaft - činím: Dům můj, v kterémž bydlím, od starodáma rečený u Knechtův, průchoditý, vosadě naproti kostelu
sv. Jiljí - jakŽ jeho dobré paměti p. Jan Chlivenský, p.
manžei můj nejmilejší v držení a užívání byl a jakž jest
po smrti jeho na Adama a Alše, syny, a Žofiji dceru,
jeho a mé. právem dědickým připadl a mně od týchž
synuv a dcer mých smluvú jistou 1. 1606 - libro contractuum caeruleo secundo fal. 407 ,..,,;,. se jest dostal - . Při
tom vinice dvě v jednu spojené jdouc ke vsi Vršovicím
nad silnicí po levé straně od Prahy s lisem, řečenou
Mikšovskou, a druhou vinici v Názovkách s lisem a polem
~h ní na gruntech Strašnických ležící dávám panně
Zofiji Chlivenské z Ryzenska, dceři své milé a vlastní - .
Adamovi Chlivenskému z Ryzenska a na Vlkavě, synu
mému milému, té" odkazuji dum můj v Nov-. M. Pr. ležící
u Pštrosu řečený u sv. Míchala v Opatovicích -. Jehož
datum po sv. Vavřinci 1. 1608. (Kšaft specialní.) Já
Kalei'ina Chl. z H. - Lidmile z Hrabného (i). manželce
Adama, syna mého, mantlíček černý tupllykytový, běliznarni
podšitej z nožiček kuních; Anně Kateřině, dceři téhož
Adama, knížky modlitby v aksamítu černým svázaný, stři-
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brem obložený, na nichž erb dobré paměti paní tofije
• Dubnice a druhý pánův Granovskejch. Prudenci Zofiji,
dceři druhé Adama, syna mého, tolikéž knihy modlitby
v aksamítu černém svázaný, stříbrem obložený, na nichž
erb dobré paměti p. Jana Chlivenského, mého nejmilejšího
p. manžela, a druhej erb paní Anny z Granova, první
manželky jeho - . Pavlovi Kirchhamerovi, služebníku mému
starému, deset k. gr. m.; p. Jiříkovi Malému, tak řečenému
bratru Pecinovskýmu, 5 k. m.; do sboru Pecinovského
lidem chudým ku podělení 10 k. m. - Jehož datum v pon·
dělí po sv. Pavla k víře obrácení 1609. (Publikováno
21. ledna 1611.)
35. 1612, 16. srpna. Rulwp. č. 2114 f. 78. Uroz.
paní Žofie Šarovcová lil Ryzenska přiznala se, že dům svůj,
v kterém bydlí, od starodávna řečený u Kneehtův, prueho·
ditý, jak jest jeho dobré paměti paní Kateřina Chliven·
ská z Hyršova, paní máteř její nejmilejší, v držení byla
a jí paní Žofiji po smrJi své HafteI?- odkázala -;: odevz~ává
p. Janovi Václavovi SarnYCOVI z Sarova, manzelu sv-emu.
36. 1617, 17. října. TamtéŽ f. 228. Samuel Syx
z Sandelínu k. d. pruchoditý od starod~vna u }ekretářů
neb Kneehtovski řečený od uroz. paní Zofije Sárovcové
z Ryzenska za 3375 k. gr. Č.
* 1621. - Bílek, DějilfY konfiskaci str. 513. Sao
muel Sy" zemřel ve zpouře, jiZ se súčastníl, takže všecko
jmění jeho v pokutě bylo ujato, totiž dům Kneehtovský,
v němž zustával Sy"ův bratr Abraham, pot,om z země zběh·
lý; byl odhadnut na 18.000 k. m.
'" 1625, 14. srpna. Mittheilungm d. V. f. Gesch.
D. XIV str. 117. Apelační soud rozhodlo nárocích řádu
Plasského na dům Knechtovský, který prý se v ddení jeho
nalézal v r. 1288 (1), ve prospěch řádu. Poukazuje však,
že nutno pohledávky Žofie Šarovcové z Ryzenska a Wolfa
J agdlera uspokojiti.
v
'" 1626, 1. února. Tamtéž XV str. 144. Rád Plaský
p:,odal, dum K~lechtov~~i za 11.000 rýn. zl. Jezovitum ke
zczem semmáre sv. '\ achva,
18. dubna.
2256 f· 370. Wir
von
Romiseher Kayser,
zu
Zeiten Mehrer des Reiehs in Germanien, zu
Hungarn, Boheimb, Dalmatien, Croatien und Sclavonien
Konig _ bekennen offentlich mit dicsem Brief und thuen
kund jedermanniglich, dass uns der wiirdige unser lieber,
andachtiger P. Wenceslaus Sattenwolf, Soc. J esu -- Priester
und des Collegii zu St. Clement in unserer konigl. Alten
Stadt _ Prag Rector, wie Ruch der wiirdige andachtige
unser lieber Getreuer Andreas, Abt unsers Stifts· und
Gotteshauses Plass, wie au ch Visitator und Viearius ge·
neralis des heil. Cistercíenser·Ordens in unserm Erbko·
nigreich Boheimb und deren Markgrafthumben Mahren,
Ober. und Niederlausnitz nebst dem ganzen Convent erst·
bemelten Gott.,shauses, gehorsambst Zll vernehmen gege·
ben, wasmassen jetz gemelter Abt sambt seinem anver·
lrauten Convent ihme P. rectori und seinen suceessoribus
in officio rectoratus Zli Handen des vorermelten collegii
das in obgedaehter unserer konigl. Aíten Stadt Prag ge·
legen und von lang-en Zeiten her vorbenannten Kloster
Plass zugehorige Schosshaus, vor Alters der Kneehthof
génannt, umb daheim das seminarium s. ""Venceslai Zli
transferiren mit Bewilligung unsers aldortigen Stadt·
magistrats und Gemeindť per zehen tausend funf hundert
fl. ordentlich verkauft, wie auch weil1en gedaehtes I-Taus
der Stadtiurisdiction als ein Schosshaus unterworfen, er·
melter P. rector sieh mit vorbedeuten Stadtmagistrat ver·
glichen und dahin erklaret hette, dass er dasselbe nomine
collegii unter denen vorigen burgerlichen oneribus und
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Sehuldigkeiten antretten und noch darzue loeo aequivalentis gewisse in Eingangs erwehnter unserer konigl.
Alten Stadt Prag an der Kirchen Bethlehem liegende und
dem eollegio Clementino allein zugehorige bishero frey
und exempt geweste Hauser, unler welchen auch die zwei
landtafliche, als nemblich das sogenannle collegium ~a
zarcnum und Laudanum, so vor diesem zu mehrgedachtem
collegio Clementino von der Carlo-Ferdinandaer Universitiit erkauft worden, begriffcn seindt, der aldortigen Stadt
uberlassen und der Burgerschaft umh ein leidentlichen
Preis verkaufen wollen, massen dann au ch zwisehen iilme
P. rectore und mehrerwehnten Stadtmagistrat so1cher
Hauser halber ein Eventual·Yergleich untern dato den
22. Januarii snni occurentis, wie nicht weniger absonderlich wegen des Plassisehen Hauses zwisehen obange·
regten Abten und dem Convent, dann ofternannten p,
rcetore gleicbfalls ein Eventual~Kaufkontrakt sub dato
25. eiusdem mensis et anni bis auf unsere dariiber er·
folgende gnadigste Confirmation getroffen und aufgerichtet
worden mit beederseits demiitigster Bitt, 'wir geruheten
nicht al1ein besagten Vergleich in Guaden zu confirmiren,
sondern auch den wegen viel benannten Plassischen
Hauses getroffenen Kauf·Contract gnadigst zu ratificiren
und zu bestattigen, deren beeder inslrumentorum Inhalt
von Wort zu \Vort aIso lautet:
Kund und zu wissen seie jedermanniglieben, in Sonderhcit \vo von notheo \vie das heut unten gesetzten
Jahr und Tag zwischen denen wobledlgestrengen, hoch·
und wohlweisen Herrn Burgermeister und Rath auch Ge·
meindeltisten anstatt der ganzen Gemeinde der konigl.
Alten Stadt Prag eines, dann dem wohlehrwlirdigen und
hochgelehrten Priestern Herrn vl' entzeln Sattenwolf, der
Soc. Jesu Co11egii s. Clementis in besagter Alten Stadt
Prag rectoris, andern Thci!s cin freiwí11iger und voll·
kommentlicher Vergleieh geschlossen worden, wíe folget:
Demnach genannter P. rector sleh entschlossen von dem
lobl. Cislereienser·Ordens des Stifts Plass dasselbsten in
der Alten Sl. Pr. gele gene s Haus, vor Alters K neehthof
genannt, zU Aufrichtung eines seminarii zu kaufen. ""Veilen
es aber ein unter der Stadtiurisdiction gelegenes Schoss·
haus ist, dahero vor Schliessung des Kaufs bei gedaehten
Herrn Burgermeistern und Rath einkommen mit Reprae.
sentirung, wie nach die .Sehulen dermassen mangelbar
seindt. dasselbe nothwendiglich von neuen aufzubauen
sein '~erden, da nun selbste unterdessen in das semin~.
rium s. \Vencesla; transferiret werden miissen, 80 sele
kein bequemblicheres der Capacitat und nahendt halber
als eben gedachtes Plassisches Haus zu Aufrichtung cines
semínaríi zu finden. Dahero gebeten, Herr Burgermeister
und Rath wollten in den Erkallf einwilligen mit beige·
fiigten Anerbitten, dass das eollegium Clementinull1 die
dero eigene an der Kirchen Betlehem ange1egene Hiiuser
der Stadt und dessen publico zum Besten denen Burgern
in leidentliehen rreis verkaufen will. ln wessen genaner
liberlegung und Beaugenseheinigung der Hauser H. Biirgermeister und Rath mit Zuziehung der HH. Gemeín·
.ii.ltisten sieh insoweit herausgelassen, dass: Erstlich auf
vorhergehenden der rom. kais. allergnadigsten Consens
H. Blirgermeister und Rath sambt denen HH. Gemeinde·
altisten nieht zuwieder seindt. dass H. P. rector oftge·
dachtes Plassisches Haus erkau'fen moge, jedoch mit folgen den cenditionibus und Bedingnllsen. Andertens, damit
es unter der Stadliurisdiction als ein Schosshaus, Wle
vorhero, verbleibe, auch alle J ahr hievon anfahend von
diesem eingetrettenen 1690 Jahr in das biirgerliche Steuerambt das gewohnliche Sehossgeldt und Drittel von an·
j
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dern Landtagsanlagen, allermassen andere Herren·Schoss·
hauser zu contribuireu schuldig sein, unweigerlich ent·
riehlet werde. Und weillen, dritlens, dieses Haus von
undenklicben Jahren hero von der Kirchen s. Aegidi bis
zu St. Anna ein Durchaus ist, so soll der DUI'chgang beim
Tag nicht benommen, sondern das lObl. collegium Cle·
mentinum ein bequemes gepflastertes, in Licht víer Ellen
breites Gassel einrichten, au ch auf a!le zukiinftige Zeiten
in Baw, Pflaster und Sauberkeit immerhin erhalten und
bei Feuersnothen die Thor zu beeden Seiten (damit mau
mit Spritzen und Sehleifen von einer Gass auf die andere
durchkommen moge) eroffneter aufgehalten. Nicht minder,
vierteus, sollen der umb· und anliegenden Hauser dare in
in das Plassische Haus bíeshero gehabte Servituten uud
Díenslbarkeiten in vorigen unperturbirten Stand verbleiben, Ruch sonsten der H. P. rector und sein zukiinftige successores in Auferbauung des seminarii díe umbliegende
Burgerschaft mit keínen servitutibus und anderen \Viederwertigkeiten beschweren, no ch, fiinftens, in díesem Haus
und seminario zu Abbruch der Burger einíge Nahrung,
unter was Praetext oder Scheín es ímmer sein mag, nicht
fiihren lassen. Und daruít, sechstens, díe Gemeinde der
Alt. St. Pr. keine Ursach sieh zu besehweren haben, dass
durch diesen Erkauf und Benehmung a!ler Hofnung, dass
das Haus jemahls in biirgerliche Hande komen wird (in
deme es sonslen keínem anderen als mit <ler Stadt Leben·
und Leidenden hetle konnen verkauft werden) aJs veroblí·
giret si ch hier P. reetor sambt seín en nachfolgenden
rectoribus, dass er die an und bei der Kirchen Bethlehem
liegende Hauser (ausgenommen des Durchganges zur
Kirchen) 80 sonst dem llibl. collegiú Clementino zuge·
horíg und bishero von a!len burgerlíchen oneríbus be·
freiet gewesen, liingstens innerhalb drei J ahren und in
leidentlichen Preis denen Burgern zu verkaufen, umb
damit durch dieses Miuel selbte zur Stadtiurisdíction und
ad contribuendum gezogen werden magen. Hínzu, sie·
bentes, versprícht H. P. reetor eben auch vor sieh und
die nachfolgende rectores, das,; auf des Magistrats schrift·
hche Praesentation zwei. arme Buergerssolme ins semina·
rium angenommen und \vanu deren SteHen Iedig sein
werden, wiederumb andere surrogirt uod auf ane zuhinftige
Zeit (jedoch mit bloser Kost) verpfleget werden soUen.
Hingegen, achtens, gleieh wie dem "orherigen seminario
das VVasser ohne Entgelt vergiinsliget worden, nunmehro
aber dasselbst cassirt werden wird, a1s so!l es ebenp,r·
mas sen in diesem neuen seminario vergiinstiget und er·
laubet sein, dass aus der gewohnlichen aufrichtenden
Standen das iibrige \Vasser in die Kuchl oder anderswo·
hin geleilet werden moge, jedoch, neuntens, wird das
seminarium schuldig sein, in' Winter den \Vasserlauf in
einen Senkbrllnnen also zu leíten, damit des Eises halber
der Naehbarschaft keine Ungelegenheit zugefiigt werde.
Zn Urkund dessen haben beede Theile in zweíen Exem·
plaríen ihre, respective lObl. collegii Clementini und der
Alten Stadt Prag, Peltschaften beitrucken lassen, H. P.
reclOr auch sich eigenhandig untersehrieben. So als dann
mit nech sten ibro lmis. nnd konigl. Mt. Vorzutrag und
bieriiber auf des gar oft gedachten lObl. collegii Clemen·
tíni Unkosten die allergnadigste Ratifikation auszubringen
sein wird. Gesehehen Prag den 23. Mondstag Januarii
1690. Wenceslaus Sattenwolf Soc. J esu collegii s. Cle·
mentis rector.
Kund und zu wissen sei jedermanniglich, in Sonderheit wo von nothen, wíe dass heut unten gesetzten Jahr
und Tag, dass ist den 2[,. Janer des laufenden 1690.
Jahrs zwischen denen hoch· und wohlehrwiirdigen H. An-
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dream Trojer, des uralten Stifts und Klosters Plass im
Konigreich Boheim heil. Cistercienser·Ordens Abten durch
Boheimb, Mahren und Lamnitz Visitatorn, und H. P.
Engelbert Kraus, Priorn desselben Ordens und Convents
Plass, in Nahmen und anstatt des ganzen Convents als
Verkaufern eines, dann dem wohlerwiirdigen Priester H.
'\Venceslaum Sattenwolf, der Soc. J esu collegii bei St.
Klement in der konigl. Alten St. Pr. Rektorn, als Kau·
fern, anderntheils ein freiwí\liger und unwiederruilieher
Verkauf· und Kauf·Contrakt (jedoch auf den forderíst von
ihro lmis. und konigl. Ml. auszubitten kommenden a!lergnadigsten Consens) abgesendet und geschlossen worden
mit Vorwissen des lObl. der konigl. Alt. St. Pr. Magistrats,
wie folget, nemblichen: Es verkaufen eíngangs ernannte
ihro Hochwiirden H. Abt und H. Prior im Namen und
anstatt des ganzen Stifts und Convent Plass das Zll diesem
jetzt benannten Stift Plass von uralten Jahren in der
konigl. Alten St. Pr. gegen der Kirchen St. Aegidi eínes·
und Kirchen St. Anna anderntheils gele gene Haus mit
denen Appertinentien, sonst ein Knechlhof oder K nech·
tische genannt, sowie dasselbe in seinen Mauern, Tach·
werk, Reinen und Bezírk anheut bestehet, unter eben
diesen Schuldigkeiten des ZUl' Stadtsteuer gehiirigen
Schosses gléiehfal1s andere Herrenschossbauser entrichten,
unler denen befindlíehen Servi/uten, absonderlich freien
Dllrchgangs von dner Gassen in die andere, in eben
diesen Reeht, Gerechtigkeiten und Appertinenzien, wie
selbtes das Stift und Kloster Plass vor vielen Zeiten in·
negehabt und liber etlích J ahr des Possess miissig gewesen,
hernachher aber wiederumben eingesetzt und pleno iure
restituiret worden, wie solches ein besonders von ihro
kais. und konigl. Mt. glorwiirdigsten Andenkens Ferdi·
nando II sub data Wien an Tag s. Augustini im J. 1627
auf Pargament geschrieben und mit anhangenden kais.
Insigel gefertigtes diplom a mit mehrern ausweiset, und
wie das lObl. COllvent Plass sothanes Haus bis auf heutig
Tag besessen und genossen, frei ohne .a\len Sehnlden,
und wíe dieses dem auch im Eingang ernannten H. P.
\Venceslao Sattenwolf der Socielat Jesu coi1egii bei St.
Klement redori und seinen nachkommenden successori·
bus zu Handen und zu wahren Eígenthumb und Proper·
Gutt des collegii bei St. Klement, umb dahin das semi·
narium zu transferiren, vor· und umb zehen tausend funf
hiindert fl. rh~. Wie dann aueh bei Ausfertigung díeses
Contrakts zehen tausend Gulden bar auf eíninal in guter
gangbarer Miinz ausgezehlet und abgeflirt seindt, da·
riiber ihr Hoehwiirden H. Abt und H. Prior fiir sích und
ihre Nachkommende im Namen des ganzen Kfosters und
Konvents Plass den H. P. rectorem des coi1egii héi St.
Klement und seine successores hiemit des baren Empfangs
wegen cum renuntiatione exceptionis non numeratae pecuniae et rei uon sic vel aliter gestae in bester Formb
Rechtens quittíren, dem Kloster Plass kiinftighin kein
ferneres Recht ím geringsten nicht quocunque titulo aut
modo vorbehaltende. Die iibríge aber 500 fl. hinter dem
H. Kaufer bis auf wirkliche Erfolgung der allergnadigsten
kais. Confirmalion des gegenwertígen Contrakts verbleiben,
dann aber auf einmahl in guter, gangbarer l'vlUnz bezahlet
werden sol1en. Hingegen was die Evíction anbetrífft, ob·
wohle bei so langer, ja uralten Possession es gal' keine
Evietion nicht bedarf, nichts deslo rninder, dafem wieder
aUes Verhoffen einiger Anspruch auf so dann verkauftes
Haus und dessen Appertinenzien sich herfiir thuen soUte,
auf solchtn Fall werden ihr Hochwlirden H. Verkaufer
sammt nachfolgenden Abten und <las Convent Plass mil
dero Hab und Vermog die Gewahr zu leisten und das
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collegium in Allem schadlos zu halten, ohne zu thuen,
des collegii schuldig und verbunden sein, nicht min der
díe díes Haus betreffende Urkunden und Documenta, sO
viel vorhanden und zu finden íst, bei Uebergebung dessen
dem H. Kaufer auszuhandígen. Schliesslich gleich wie ím
Eingang bertihret, dass dieses auf den forderist auszubitten kommenden allergnadigsten kais. Consens geschehen
sei, als werden sich beede Thei1 umb denselben zu bewerben und solchen Consens auf der HH. Verkauferer
Unkosten auszubringen haben, so dann aber wird dieser
Kaufbrief mit Bewilligung des lobl. Magistrats der konigl.
Alten St. Pr. in die Stadtbticher, ohne ein des andem
Theils Beisein auf des H. Kaufers UIikosten konnen einverleibt werden. Zu Urkund dessen haben sich beede
Theil aigenhandig unterschrieben und ihrelnsiege1 beitruken lassen, wie auch zu méhrer Versicherung und
glaubwtirdigem Zeugniss ersucht und gebetten die unten
benannte und unterschriebene HH. Zeugen, dass sie diesen
Kauf- und Verkauf-Contrakt, jedoch ihnen und ihren Erben
und Erbnehmen ohne Schaden und Nachtheil eigenhandig
unterschrieben und ihre Insiegel beigetrukt haben. So
geschehen Prag den 25. Jenner im Jahr 1690. Fr. Andreas,
Abt zu Plass, visitator und vicarius genera1ís, Wenceslaus
Sattenwolf Soc. J esu eollegii Pragae ad S. Clementem
rector, Fr. Engelbertus Kraus, prior im Nahmen und
anstatt des ganzen Convents, Wenzel Ehrenfried von
Binago, Daniel Weuzel Mirabel de Belli und Frlichhof.
Wann wir dann nach dartiber von gehorigen Orten
eingeholten sattsam ben Bericht gnadigst erwogen, dass
zufi:irderist der Verkauf des Plassischen Hauses mil' sonderlichen Nutzen mehrerwahnten Kloslers Plass beschehen.
indem dasselbe ftir si ch ein andere geringere Gelegenheit
umb einen minderen Preis bereits erkauft und den Uberschuss dess demselben vor das Plassische Hau. erlegten
quanti anderwertig ntitzlich anlegen und appliciren konne,
beinebenst auch betrachtet, dass dardllrch dem publico
nit a1lein nichts entgehe, weilen auf selbigen Haus alle
vorherige onera publica und privata einweg als den anderen haften bleiben. sondern auch das. die Verausserung
der Clementinischen Hauser umb des dargegen pro seminario uberkommenen grossen nahmhaften Hauses willen
dem collegio Clementino zu Ireinem Schaden gereichet,
wie hingegen auch dem gemeinen Stadlwesen einiger
Nutzen, in deme Mters bemelte sonsten bis daher frei
und exempt geweste Hauser der Stadtiurisdictiou unterworfen und mithin in das gemeine Mitleiden konnen gezogen werden. Also haben wir umb .olcher uns bewe·
genden allerseits erheblichen LJrsachen willen in obbertihrter beeder Supplicanten unterthanigste und demtitigste
Bitte in kais. uud konig. Gnaden gewi\liget und diesem
nach mit .wohlbedachtem Mut, guten vorgehabten zeitigen
Rath und rechten wiesen obinserirten respective Vergleich
und Kaufkontrakt gnadigst konfirmirt, ratificirt und bestattigt. Thuen das auch hiemit confirmiren, ratificiren
und bestattigen ermelten Vergleich und Kaufkontrakt
hiemit wesentlich und in Kraft dieses Briefs als regierender Konig in Boheimb meinen, setzen, ordnen und wollen,
dass mehr angeregte Vergleieh und Kaufkontrakt in a1len
seinen Inhaltungen, Clausulen und Puncten giltig, kraftig
und gut sein, auch von beeden Theilen dartiber fest und
unverbrtichlich gehalten, darwieder nichts gehandelt und
auf Begehren der Contrahenten denen Stadtbtichem einverleibt werden konnen sollen und mogen, jedoch mit
diesem au.trticklichen Zusatz und Vorbehaft, dass weillen
vielgedachtes Plassisches, nunmehro zu dem collegio Cle·,
mentino obverstandenermassen veralieniertes Haus die
C
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Servitut eines gemeinen Durchgangs aus einer Gassen in
die andere allezeit ob sich gehabt, dass das dargegen in
dem zwischen ofters benannten A1tstadter Magistrat und
dem Clementino P. rectore getroffener Vergleich puncto
tertio bedingte Gassel desgestaJlt eingerichtet werde,
damit dasselbe nicht allein zum freien Durchgang manniglichen dienen moge, SOlldem auch zu benotigter Durehfahrt, bevoraus bei unversehener Feuersgefahr mit Spritzen
und Schlauchen genugsambes spatium in sich begreifen solle.
Und gebieten hierauf allen und jeden unsem nach,
gesetzten Obrigkeiten, Inwohnern und Unterthanen, was
Wtirden, Standts, Ambts oder Wesens, die im oberwehnten Erbkéinigreich Boheimb seindt, in Sonderheit aber
unsem jelzigen und kunftigen konigl. .Statthaltern allda,
wie auch mehr ermeltem Altstadter Magistrat hiemit gnadigst und wollen, dass sie uber diesen obinserirten respective Vergleich und Kaufkontrakt, wie auch dieser unserer
dartiber erfolgten gnadigsten Confirmation gebtihrenden
Schutz halten, darwieder selbst nicht thuen nocll dass
Jemand andern zu thuen verstatten bei Vermeidung unserer schweren Straf und Ungnad. Zll Urkund diese.
Brief. besiegelt mit unserm kais. und kon. auhangenden
grossem lnsiegel, der geben Zll Eberstorf den 17. Monatstag Septembris im 1690, unserer Reiche des Romischen im 33" des Hungarischen im 36., des Boheimbschen
irn 35. Jahr. Leopold. Fran. Udal. Khinsky, regn; Bohemiae supremus cancellarius. Ad mandatum s. caes. regiaeque
maiestatis proprium Carl Maxm. Graf von Thurn. G. J. Koschinsky vicecancellarius.
'* 1692, 18. dubna. Tandéž. (Narovnání o průchod.)
Heut dato ist zwischen denen wohledlgestrengen hochund wohlweisen HH. Burgermeister und Rath auch Gemeindeltisten der besagten Alten St. Pr. eine., danu
denen wohlehrwtirdigen und hochgelehrten Priestem
Wenzel Scheligovsky der Soc. Jesu eollegii in der Neuen
Stadt Prag rectore und collegii ad s. Clementem vicerectore zu Handen dieses collegii ad s. Clementem andem Theils ein fernerer Vergleieh abgeredet worden,
wie folget dass: Erstlichen, H. Burgermeister und Rath
nicht verlangen, womit das neue Giissel also eingerichtet
werde, damit man durch dasselbe mit Wagen fahren kéinne,
sintemahl solches weder zuvor von dem seminario verlanget, sondern nUl' in Feuersnothen vorausbedungen
worden, dass des semiriarii Thor zu beeden Seiten eroffnet sein sollen. Andertens weilen nunmehro mit Hinwegthuung der Planken und Verschlags der Durchgang
etw"s formblicher scheinet, als haben H. Burgermeister
und Rath ihrerseits eingewilliget, dass desselbe in diesem
Stand, wie es sich anjetzo befindet, bleiben konne. Jedoch
mit diesen ausdrucklichen Bedingnus, dass, drittens, die
Krummung in der Mitten des neuen Durchgangs, soviel
immer moglich, mit Abschneidung der Ecken am Stal!
und des Schwiebbogens in Gegenwart der Stadtamtleuten
ehist eingerichtet, nicht minder, viertens, in dem Durchaus gegen St. Aegidi kein anderer Verschlag, weder jetzt
noch auf zuktinftige Zeiten gem"cht werde, als blos allein
ein nur dritthalb Ellen hohes Gatterwerk von sauberen
Latten, zwischen welchen und dem Globilzischen Haus'*)
der Durchgang so viel immer moglich, gerathen bis zum
StaU gehen moge. Und soll, ftinftens, dem AltsUidter
.Magistrat und Gericht die lurisdiction in diesem voUig
von beeden Seiten, nicht anders als in andem gemeinen
Gassen, zustehen und geblihren, das lobl. collegium au ch
hiermit, dass der Hof gegen St. Aegidi landtafiich ist;
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sich keinesweg~ schtitzen konnen wird. Uberdies, sechstens,
wann etwan mlt der Zeit das lobl. collegium ein ordentli.ch~s Gasse! formiren . und durch eine Mauer separirter
emrlchten lassen wollte, so wird dero Schuldigkeit sein.
den Durchgang durch den halben Pferdstall und Gartei
gegen den Zatoschilischen Hauseck al80 formiren zu lassen
damit das Gassel durchaus unter dem freien Himmel obn~
einúge Tachung offen stehen und soviel immer moglich
die gerade Linie haben moge. Welchem allem das lobl.
collegium nachzukommen, au ch uber diesen ferneren Verg_lejch die allergnadigste kais. Ratifikation anf dero eigene
Dnkosten auszubringen schuldig sein wird. Zu Urkund
des sen seind des konigl. H. Hauptmanns so dann beederseitige Insiegeí in zwe; gleich lautenden Exemplarien
aufgedrucket und die gewohnliche Namensunterschriften
eigenhiindig beigeset.t worden. Geschehen den 18. Aprilis
im Jahr 1692.

Číslo pop. 240b.
(U harfeníku.)

1.

1438.

Rukop.

č.

90 f. 38. Domus plebani

s. Egidii.

2. 1484, 8. dubna. Rukop. č. 2106 f. 136. Generos. d. Margaretha de Týnec dieta Zlenická domum
suam ex opposito eeclesie S. Egidii inter domos Cliborii
et Viti porybný situatam dedit parochi,nis s. Egidii. Cui
d. ]\Iargarethe viceversa parochiani predicte ecclesie domum plebani inter domos lohannis Pytlík et collegium
Nazareth hincinde situatam dant. Aet. fer. V. post Ambrosii.
3. 1491, ll. června. Tamtéž f. 301. Iohanna de
Malowicz, conthoralis d. Iohannis Benede de Nečtin et
in Břežan, emit domum acialem ohm sacerdotum ecclesie
S. Egidii a Margarethe Zlenická de Týnec pro XXX
s. gr. PL Act. die Barnabe ap.
4. 1492, 15. prosince. Rukop. č. 2107 f. 27. Johanna de Malowicz - resignat domum suam Wenceslao
et Petro, fi1iis suis. Act. sabbato post Lucie.
5. 1517, 22. října. Rukop. č. 2108 f. 211. Majdalena Popelová z Nečtin k. d. od p. Václava Benedv
z Nečtin, kterýž jest jí prodal od sebe i od p. Petr;,
bratra svého, za L k. gr. pro Act. Íer. V. post Undec.
m. vírg.
6. 1520, 7. března. Ru!wp. č. 2109 f. 98. Dorota,
vdova po Martinovi Kuorkovi, k. d. mezI domy Václava
Knecht. a kolleje Nazaretské od paní Majdaleny z Nečtin
za LV k. gr. pr. Ac!. fer. HII. post Translat. S. Wenc.
(R. 1521 splácí Dorota, dcera Matějova.)
7, 1531, 4. září. Rukop. č. 2111 f. 3. Václav
Knecht a Anna k. d. mezi domy někdy Jiříka mlynáře
a kolleje Nazaretu od Zikmunda, vnuka Matěje, starého
písaře šestipanského, za XXX k. gr. č. Však p. purgmistr
a páni na ten zpuosob toho trhu jemu Václavovi přejí,
aby ten duom opravoval. Act. fer. H. post Egidii.
8. 1533, 20. října. Tamtéž f. 59. Václav
-!,Zavan z Dědibab k. d. vedle kolleje Nazaretské a Svátka,
Srámkovýho syna, obostranně od Václava Knechta za
XLIII/2 k. gr. č. Act. fer. II. post Lucam ev.
9.

1546, ll.

března.
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Rulwp.

č.

2129 f. 191.

Jakož jest Václav Kavan z Dědibab obeslav Ctibora z Bučí
vinil jeho z toho, že by chtěl jmíti na duom jeho nějaké
zmocnění podle zvodu, který se stal před puol třetím
létem, ježto poněvadž jest dán den a rok zvodu projíti,
že podle práva města tohoto zmocnění takového užiti
nemá, a tak dále ničÍmž jemu povinen není. A domu
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svého že jemu postúpiti nemuože pro zřízení zemské i
také ,smloU\'y Svalo-Václavské, nebo páni soud~e jeho,
]akozto osoby stavu rytířského, a to jsou souditi neměli,
poněvadž toliko p. purgmistr a rada stavy vyšší o věci měst
ské souditi mají. A nad to že jest to jemu bylo předešle
nalezeno, chtěl-li by on toho domu v držení býti, že by
sobě měl právo městské zjednati a to ve dvú nedělí, i
nezjednal a tak rád by jeho z domu svého odbyl, neví
kterak, nejvíce proto, že v témž domu s Barchancovou
neřády plodí a mimo vuoli jeho tam se nachází žádaje
za opatření.
'
Proti tomu od Ctibora z Bučí mluveno: není na tom
aby na tyto lehkomyslné řeči Kavanovy měl odpověď dá:
vati, nd zádá zápis, který na sebe udělal on Kavan, aby
byl přečten, též i 'zvod 'i zmocnění a to že sobě k místu
a k kouci vedle práva města tohoto přivede. A předešle
počal odporovati tomu zvodu před pány soudci, ale nic
nemohlo postačiti; prosí, aby jemu v spravedlnosti jeho
překážky nečinil a domu jeho aby prázden byl a o to
právo městské aby se nestaral Kavan. A což jest neučinil,
bude-li c!>títi toho užiti, musí v tom p. purgmistra a páhuov
hledati. Zádá, aby což sobě právním pořádkem vykonal
mohl toho užiti.
'
Zase od Václava Kavana mluveno: praví, že toho
nemá užiti, protože právo své promlčel, táhna se na nálezy o tom podobné, podav od nich registříku, též ukazuje na smlúvu Svatovác1avskú, že o to před tím právem
neměl sOuzen býti, a k tomu že jse nesvolil. Na to od
Ctibora z Bučí mluveno, jsa o to souzen od pánuov soudcí
nic tomu neříkal, než k tomu se svoloval. A jestliže jemu
co bylo ublíženo, proč jest před V. Mtí appellací nevzal?
Než chtěl by nyní nějakými nálezy toho prázden býti, ale
nemuože, neb ktož se k čemu dobrovolně svolí, povinen
Jest tomu dosti činiti. Připouští ise s tím se vším k spravedlivému uvážení.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž Václav
Kavan z Dědibab zápisem kněh města tohoto závadu a
v zápisu pokutu na duom svuój vztáhl takovú, nedal-li by
těch desíti kop gr.
na rok v zápisu polozený, aby on
Ctibor z Bučí v duom jeho právem se mohl uvázati tak
jakoby všecko právo na vrch vyšlo a to do dosažení to:
liko své sumy, jakž týž zápis to vše v sobě ·Šíře drŽÍ
a obsahuje. I z té příčiny dává se jemu Ctiborovi z Bučí
proti němu Václavovi Kavanovi za právo tak, že jest on
ten zvod i zmocnění mohl dobře učiniti. A pro tož on
Václav Kavan chce-li domu svého užiti, povinen jest jemu
Ctiborovi takovú sumu těch deset kop gr. i s náklady
ku právu na to vzešlými dáti a to od dneška do d vú nedělí pořa~ zběhlých podle práva. Act. fer. [) ante Invocavit a. 1546.
10. 1546, 10. prosince. Rulwp. č. 2117 f. 101. Jan
Sladký z Pecinovce a Marta k. d. ležící na rohu vedle
kolleje Nazaretské od Václava Kavana z Dědibab za XL
k. gr. č. Act. fer. VI. post Concept. M. V.
ll. 1553, 28. června. Tamtéž f. 291. Jan Buchovský z Pecinovce k. d. od Jana Sladkého z Pecinovce
za sto k. gr. č. Act. in vig. Petri et Pauli.
12. 1561. 30. dubna. Rukop. č. 2118 f 2. Stal se
jest frejmark o domy mezi uroz. p. Adamem Šturmem ml.
z ~ranic a Janem Pecinovským z Pecinovce, že - Jan
Pect?ovský postúpil jest domu svého jemu p. AdamOVI - a paní Kateřině z Duban m. j, Ac!, in vig.
Philippi et Iacobi.

c.

13.

1576, 4. září. Veleslavinľ$v Kalendář str. 467.

Umřel v St M. Pr. Adam Šturm, hofrychtéř měst věnných
králové v Cechách.
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14. J580.
Ruhop. Č. 2112 f. 75. Paní
Katehna Sturmová z Duban k. d. vedle domu průc!l0di.
tého. Knechtovský řečeného, a kolleje Nazaretské obo·
stra~ně ldící od Voldřicha Šturma z Hranic, panny Lid·
mily odtudž z Hranic i na místě Albrechta, bratra jejich
let nemajícího, synův a dcery své, za 400 k. gr.
Act.
[er. III. post Bonifacii.
15. 1584. Ruhop. č. 2112 f. 191. lozue Eben·
štolar z Ebenštolu a Barbora z Holtendorfu m. j. k. d.
od paní Kateřiny Sturmový z Duban za 350 k. gr. č.
Act. fer. IlII. post. Martini.
1~6. 1606, 6. března. Rt/hop. č. 2113 f. }88. Gabriel Spindler a Kateřina m. j. k. d. od Kateřiny Sreinarový
z Ebnšlolu za 500 k. gr. Č.
17. 1608. - Acla collegii Nazareth. V sobotu
před Křížovou nedělí po obědích přišel ke mně [děka·
novi "imollovi Skáiovi z Kolince] Gabriel Spin[d]ler malíř,
soused kolleje Nazaretské, s p. Kašparem Kochem šmukýřem, oznamuje, že některá stavení ve svém domě vy·
zdvihnouti chce a to při světnici kolleje Nazaretské. Ale
okna z ní že sou mu na velikou překážku a kolleji ne·
velmi užitečná. Žádal, aby pp. děkan a directores je zazdíti mu dopustili proti jisté odměně. Odpověděl ,em mu,
ze to pp. direktorům přednesu a poněvadž to <ťčitého
spatření potřebovati bude, tehdy aby on Gabriel Spinler
doma se pozdržel zej tra po obědích, ze tam s některými
pány a přátely sejdu, kteří to vše spatří. On také že bude
moci svú ponebu přednésti v přítomnosti jich a vykázati.
Přestal na tom. XI. Maii v neděli Prosebnou dožádal sem
se p. mistra Symeona HU!)1berka z Humberku, p. Symeona
Lopatskýho, p. Matouše Skody a p. Martina Kontskýho,
že s pp. direktory sešli do kolleje Nazaretské, aby spa·
třili vykazování potřeby k stavení domu p. Gabriele
Špinlera, souseda podlejší, a rady udělili, co bychom v té pří·
čině činiti měli. I po přivítání pánův dovoleno p. sousedu, aby
svou potřebu oznámi!. On zádal, aby pp. mistři directores
dvou oken dopustili mu zazdíti v světnici, ty zadní, které
sou proti kamnům, že chce jiné dvě, které sou z té"
světnice na dvůr a do domu jeho rozšířiti, mříže do nich
zdělati a skla nová, jak náleží spraviti. Nad to kde secretus 10cus jest, aby z toho toku vody deš(ové k němu na dvůr sjíti
mohlo; co prkny zabedněno jest, že chce zeď novou
ustavěti, krov sám na svůj groš nový udělati, tok vody
do zahrádky pustiti a tak to vše spraviti, že páni direktoři
s ním dobře spokojeni budou. Když to vše od něho vykázáno bylo a od pp. direktoruv přítomných, tehdáž i od
pp. přátel spatříno, pro nepřltomnost p. děkana a p. rektora universitatis do outerního dne s odpovědí odloženo
a on p. soused v tom čase ničimž hejbati ani nic stavěti
připověděl. XV. Maii vyšli všickui pp. direktoři a s nimi
páni a přátelé dožádaní do kolleje Nazaretské a tam
z společného snesení pp. direktoruv a z rady a uvážení
pánů a přátel nahoře poznamenaných (kromě p. Symeona
z Humberku, který pro své hosty uprázdniti se nemohl)
p. rector universita tis m. Martin Bacháček panu sousedu
pří1ežícímu kolleje Nazaretské Gabrielovi Spinlerovi malíři oznámil, že se mu to dobrodiní od pp. direktorův na
přímluvu pánuv a přátel činí, aby on pro pohodlí svého
stavení ta dvě okna do světnice kolleje Nazaretské zazdíti
a zabedniti mohl, tak a na ten zpusob i s tou vejminkou,
jak se sám uvolil, aby jiná okna tak spraviti i krov potomně
dal, jak náleží, na schválení všech dobrých hospodářův.
18. 1609. !Jeta collegii Nazarťfh. Jakož jest
slovutný p. Gabriel Spintler, měštěnín St. M. Pr., skrze
přítele svého p. Kašpara Kocha, spoluměštěnína St. M. Pr.,
toho snažně při vysoce ucených a poctivých pállích dě-
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kanovi a mistčích direktořích kolleje Nazaretské vyhledával, aby při světnici větší kolleje jmenované mohl sobě
ku potřebě pokoje v domě svém dáti stavěti a okna dvě
vlastní též kolleje zazdíti žádal. Proti tomu jmenovaný
p. Gabriel Spinler se zakázal a připověděl pp. děkanovi
a mistrům direktorům dvě okna, z kterých!: jedno na
jeho dvůr jde, že chce dáti rozšířiti, sklem, rámy dubovými a mřížemi železn)'mi dobře opatřiti, tak jak by se
pp. děkanovi a mistrům direktorům nejlépe vidělo. I majíce p. Gabriele etc. žádost pp. děkan a mistři directores
se pány přátely k radě dožádanými, uroz. p. Symeonem
Humberke~ z Humberku, senatorem též slovutnými p.
Matoušem Skodou, p. Symeonem Lopatským a p. Martinem Koutským, měšraóx, St. 1\-1. Pr., společně v svém
uvážení, p. Gabrielovi Spinlerovi, sousedu při též kolleji
Nazaretské, stavěti dobrovolně jsou dovolili tak a na ten
způsob, ahy ty druhý dvě okna~při jeho p. Gabriele nové
zdi byly zazděny a p. Gabriel Spinler povinen bude též
střechu nad sessem od stavení svého náležitě dáti spraviti. Jakož se jest tak stalo a pp. děkan a directores jsou
to spatřili a v tom spokojeni byli a jsou. Pro lepší toho
důvěrnost takovou smlouvu v knihy své, jenž slují manual
kolleje J\azaretské, p. děkan i directores vepsati a p. Ga·
brielovi Špinlerovi vejpis pod pečetí jsou dali. Stalo se
v pátek na zejtří slavnosti Vstoupení na nebe J. Kr. 1. 1609.
Hl. 1611, 6. září. Ru/sop. é. 1067 f. 425. (Svě·
domí ku potřebě Gabrielovi Spindlerovi na místě Kateřiny m. j.) Jakub Arnolt z Vratislavi, pana nejv. letnanta
Jakuba Zejdlice stavů zde nařízený aufwarter, svědčil: Ve
čtvrtek minulej přišel jeden měštěnín do domu Gabrielova,
jehož já neumím jmenovati. I seděli jsme pospolu na
dvoře a pili jsme při stole já a Gabriel a jeho paní. Přišel
ten měštěnín, pohodl se s paní, RZ tak daleko přišlo, že
jest jí šelem nadal. K cemuž ona řekla: I musíš sám
šelma býti. K tomu měštěnín vstal a udeřil ji poličkem.
Potom se Gabriel své paní ujal, udeřil ho kolikráte rukou.
Potom popad svůj tulich. Tak druhej taky svůj tulich vytáhl. Tehdy jsem já popadl jednu lavici, běžel jsem mezi
ně, aby se žádnému neuškodilo, rozyedl jsem je. Potom
jsme dům zamkli a on šel svou cestou.
20. 1614, 17. října. Rukop. č. 474 f. 94. (Páni
mistři a directores kolleje Nazaretské 8 Gabrielem Spin·
lerem.) Jakož jsou vysoce učení páni mistři a directores
kolleje Nazaretské po obstavuňku díla v domě Gabriele
Špinlera malíře podle práva vykonaném jej Gabriele do'
úřadu šestipanského v Star. M. Pr. pred pá!,y úředníky
obeslati dali, vznášejíce, že jest týž Gabriel Spinler maje
sobě od nich pp. mistrův k vyvyšení zdi příční povoleno,
do zdi vlastní k kolleji Nazaretské náležející lámal, trámy
kladl a jiné stavení na újmu a zhoubu kolleje proti
oknům, kterýmž by y čas ohně i od lidí, kteří cizího
nenechají, příčinou takového jeho stavení zle poslouženo
býti, udělal, Jemuž nikterakž místa dáti nemohou. - Proti
tomu od rřítele Gabriela: Porozuměl, za jakou příčinou
od pp. mistrův obeslán jest, k čemuz takto odpovídá, že
sobě k zvejšení té zdi příční od pp. mistrův povoleno
má - však aby co na škodu zdi příční k kolleji příslu
šející a Je ujmě oken se dočiniti měl, místa nedává.
Při vejchozi pp. mistři uvedše pp. úředníky [šestipanské] nejprve do domu Gabriele, ukázali při zdi po levé
straně, do téhož domu vcházejíc, kulnu anebo přístřešek
po stavený, oznamujíce: Jakož jsou k žádosti Gabriele
povolení své dali, aby on na zdi té k kolleji vlastně náležející, kdež prve prkny toliko vzhůru zapaždíno bylo,
zíďku pro bezpecnost, když sobě to, aby někdy některé
z týchž prken na někoho nepadlo a škody neučinilo, za
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nebezpečenství pokládal, vyzdvihnouti dal ale že je't pod
Gabr.íelovi nachází, aby takov;r yikýř do dvo:;. llcd.ěI clclův
tín;o ~n ~abriel.~? té z~i.spodní be: vůle ~ povolení 'trámy
shoditi a odprázdniti dal.
kla,t: a Je zazdlt!. porUCH, tudy touz zeď, což by budoucné
v *'. 1625, ~ó. vs~pna. Rukop. é. 2114 f 341. Gabriel
na skodu kolleje se vztahovalo
sobě osobiti
st. Spmdler, . me:te~m . St. M. Pr., - rozjímaje, kterak
1 t"eje. D ru h
" té a takové zdi k koll"a pn
vI as t m't'I CI
e, 'pri
'"
Katenna m. J. :usta~~je s ním 16 let jesti jeho věrně
.1
I '
..
eJI pn,
8 USejiCI k~ n~, nebyvalou postavil, kterézto kuluy střecha
opatrovala - dum svuJ vedle domu Knechtovského z jedné
okna z svetmcky v kolleji dosahá a velmi neb
v· ,~
a kollejí Betlemskou z strany druhé - 'í dává.
v'
1 y t"
v ..
ezpech,
cas o me ez svetmcI jako· i od lotříkův a zlodějův, jenž ,
. ~y 1630, 13. září. Tamtéž f. y 441. J Baltssar Kegler
b~ ;oko;lv odtUd.vyytáhno~ti a do druhého pokoje po té
loutnar a L~dmlla k. d. od Gabriele Spindlera za 1300 k. m.
stre~e, Zlďku zveJsenou prestoupú~, vlézti mohli. zle po.
y
"' 16v[)~'. 26. srpna. Ruhop. č. 1074. f. 91. Jakub
sl~;zeno. by bylo. Třetí, Gabriel Spinler v též ~třeše vi~ubart [s:edcV]: Toho jsem povědom, že Kateřina, nebožky~ pr?tr ol:nu, ktverýmž se z té strany všecko světlo té
tr:{a Gabnele Spllldlera manželka, která nyní v Drážďanech
svetn,lcI od:jn:,:,. ackoliv ~ic nyní tak ještě y lete jako času
,,;ust~vá, a, nebožka Alžběta, Frydrycha Raspa a Doroty
z~~mho :ysetntr se nemuže, vyzdvihnouti dal a tudy na
SveJcarovy matka, byly vlastní sestry.
.
tnz kolleJ .velIkou služebnost nvedl, ano také i kus kamene
z gruntu Jich vypuštěného pod světnicí příčinou té kulny
a položení naň reštu, což nemůže než ke škodě býti
Číslo pop, 239.
odražen )est. ~ ,poněvadž se tu akademie, jednoho kle:
v
(K o 1 e j N a z are t s k á.)
notu kra~ovstvI Ceskél~o dotýce, žádali, aby to vše Gabriel
zase pryc odvrcl poruci!.
'''1 1430. - Acta collegii Nazareth f. 44. Slovutnému
pánu Filipovi z Paděřova, vladaři na Ostromeči bratru nám
Na to od přítele Gabriela: Stížnosti pp. mistruv dov ~ohu milém:l. Službu naši s žádostí všellO dobrého
slechl,. a~e on l~roti tomu praví, že nic na ublížení pánům
n~p;ed T vzk~zuJem y slovutný příteli nám v pállu Ježíši
koll.egratum, nez sobě ku pohodlí v domě a gruntu svém
:'l1l1y. \ styouplvše pred nás do rady poctiví mistři učení naPO~lC s,'obody té, kteréž práva království tohoto jednomu
sel~o Prazsk,~hov M. Martin z Betlema, M. Jan Rokycana,
k~:dému o~vg~unt~, ,-~a:tním na hloub kopati i na vejš sta·
vell propuJcuJI, pnstresek, nebolÍzto kůlnu udělal a trámce knez Mlk;:las Rehov~c. a opatrný Václav Straboch, spolusoused nas, I vyznah JSou svobodně dobrovolně a beze
ty, na nic:lŽ postavena byla, do zdi vložené, kteříž nic
všeho . přinuce~í, že )~st jim. to d;bře svědomo a při
té zdl ~a sl:?d~ neb1~V' zas~.vytáhnouti a odřezati dal, jež
tom jSoOU byh, kdyz Jest Lmhart z Tatounovic vzal od
p;',de;ditl a J!Dáce ~Ob: opatntr ?áti musí. Co se pak toho
~tudentuv z .~azaretu 100 k. gr. peněz hotových a z těch
pnstrešku nad touz kulnou dotýce, poněvadž Gabriel sám
!Im měl,plDltl 10 k. gr. platu ročního věčného a to mata~ový'~en~ ani. tal~é čeládky, kteráž by lidem krádeží
Jí v ~s~,:ch zemských vlozenvo a zapsáno. Jakož toho také
!leD J!Dace skodltl .~lela, nec~.IO;á, pánům mistrům, aby se
od plsar~v desk zemských svedomi mají. Kterýžto Linhart
co z domu JellO Jim loupezne odníti mělo obávati se
p ': c ne JIm p}at plniti sám do Nazaretu s vděčností při.
potřebí není. Dále také podle stížnosti pp. :nistrův vikýř
násetl I neplm do té chvíle a my veliký skrze to nedo'
v ,střeše vzdě]an~ oknům s~ětnvice jich, nebo dobře peti
~tatky t,;píme. Prolož milý pří tel i, prosíme tě, aby těm
lOKet od dotceneho okna svetmcného jest žádného světla
studentum dopomohl k JIch spravedlnosti vedle jich svě
?eodnímá. Naposledy, že kámen z zdi 'jejich do dvora
domí, dá-li Bůh řádnéh(), Neb se toho uptáš ze jest LinJeho vypuštěn)' vyšetřením tesařuy odražen a trochu dolUv
hart před tí~, ~osti c~u~ byl, než teprv kdy/ jesti peníze
sňat )est, k:erý~ ~~ gruntu a dvoru jeho vpouštěn býti
vza~:.to zb';lZ1.Jest kupIl a toho požívá od dráhně let.
nemel, ponevadz JIZ mkam dále vedle něho stavěti ne; v~"'l1l1~(, ze JH~ spraved1iv ě učiníš, k tomu zvláště patře,
nlO~~OUj z~dné skody nenese, nebo když se staví není věc
v
~e Jyest [,éto z~ml z t.o.ho mesta vmnoho dobrého vyšlo a
mozná, aby se všeho ušetřiti mělo, což soused sousedu
leMe, da:lI Buh, VYJde. Odpovedi žádáme. Datum fer.
zase dobře vynahraditi muže - .
V. an.~e dlem b. Martini. Purkmistr a konšelé Star. M. Pro
_I
Tu pp~ úředníci - '.'YPově:ěli: Poněvadž jest se to
, . ~'2: 1430. Tamtéž. Já Zděnek z Postu pic vyznávám
vy dl:.dalo, ;e Gabnel maje sobe od pp. mistrův, aby na
~Imto I~stem všem, kdož jej uzří nebo čtoucí slyšeti bude
zdl ~lvch, ydun~ Jeho a kollej Nazaretskou dělící, nízké, na
ze kdyz do?ré paměti Linhart z Tatouňovic byl jest sta:
klerezv predesle prkny ohraženo bylo, zíďku vzhůru pro
ven v Starem M. Pr. a na rathouz vsazen od studentův
be.zpecl1o~t .sVOll vyzd\'ihnouti mohl, povoleno, vedle též
Betlemských pro úroky, kteréž jim měl platil 5 k. na sv.
zdl spodm ]lch pp. mistrův kůlnu až k oknu zamřížovanému
Havla a
k. na s~. Jiří, tuf mně jest svrchupsaný Linz kol1;j~ do d~mu jeho obrácenému postaviti a zvejšili
hart ,rros:l, abyc!1 Je}]~. vyručil a slíbil za něho 5 lL gr.,
anobrz " do ~d.l trámy příční dotcené kulny vložiti mim;
kterez !"el to pulletl. JIm ouroku dáti napředjmenovaným
vali a vedoml jich dal, po kteréžto kulně snadně zíďku
stv~~entu~. A ~ak k Jeho prosbě, slíbil jsem jim pod tlí
v novévyzdvizenou překročíc, do okna za touž' zídkou
pncmu, JestlI ze on sám těch .5 k. nedá zaslibuji vám
y kolleJ! by se vlésti ano také i do druhého zamřižovaného
plmt~: A t~l~ jseom ~činil, že jsem musel své vlastní peníze
~ul;ou sáhr:out}, a yb~d~ucně škoditi mohlo, práva pak měst·
za n~ho datl, pul ctvrtý kopy dal jsem jim a ještě půl
,b v nove pnstreskuy pod okna cizí stavěti trámuv do
druhe kOP7. dlužen jsem jim z těch ó kop a předepsaný
~dl ,souseda klásti, ano také i stavení k šk;dě budoucí LlIlh~rt slrbll Jest pod verou staviti se v Praze a s nimi se
pnym se vztahujících vyzdvihovati zapovídají pročež bude.
~ollecně, smluviti, aby jim platil svým obyčejem jakož
Ir ~ab::iel takové kůlny své dák užiti chtíti, povinen jest
jest pnre bez zmatku platil aneb aby jim sto kop :n. daJ
s . ll! tn loket od okna pp. mistruv zaml-ižovaného ustou.
aby yon.1 sobě,:.a ty peníze jiné zboží koupili. Dále pak;
pill, a trámy pd~ní, pokudž by v zdi jich dosavad ležely,
~tavel-lI se CllI nestavěl, aby to svědčiti než to že
vytahnoutl a o~rez~~1. v Co
vikýře proti již psanéJse,m m~sel já sv~ peníze zaň dáti. Toho jest mně dobře
mu oknu na tez kUH1e
dot,fče
ten. poněvadž
svedoml; A n~.s:e~omí :oho jsem vlastní pečeť svou k tone tak z nějaké potřeby, ale více k ~astinění' světla do
muto lIstu pntlskI. Psan na Postoloprtích na den sv_
okna a protimyslností činění jest vyzdvižen, prolož se
Martina 1. 1430.
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s platem, na kterémž sedí Michek, kterýž platí V ,k. vgr .
v 'h o ---:; p rodali ~Slavatovl~ z v Chlumu a z Kosmpatu
rocm
1
berka a jeho dedlCuom za L k. g,. e.
.T '
3. 1486. _ Emler, poztfstaih:j 1. str. }~2 .. ' t~
kt "J'est mezi Voldřiehem z Ertma a z Baste z Jedne
pn
emz
v
,
P v k 'h
, .
t d t 1 oUe]' e Nazaretu uecm
razs -e o
'd
1 •v _
a mIstry a s u en y {
'
t
Á
i
a
vladykY
na
pInem
sou
u, s )se
z <trany d ru h e, u pan
.
'v,
d
d k
vš~ strany a jich z obú stranú pře lícem, o. porY,a , s y kd v
ěkdy Stibor z Ertína odpírá protI nadam Anny,
ez ~'kd _ Oldv. h "ledka kdež jest odkázala do ko11eJe
zeny ne y
nc a""
X k
.
hi.tn ročního a vecneho a
. gr.
N·'azare t u X k.gr' P
.v ,
. B tl' v
latu též ročního holého a věcneho kazateh v : emev.na
~ědinách v Bašti, k kterémuZto odporu nad~ps~7 ~~1dr:~h
'menované mistry pohnal pravě, že k témuz p ~ u za ne ::
J ,
" A onI' mistE odpírajíce pravlh, ze [to] maJI
nema]!.
.
,
t d k .
Prava
•
d
. Ann)' < královským povolemm a o samI
o d na epsane"
J "lt' l' t
tal é
d'" . také obdarováním krále ." 1 IS em a
{
Nazareth baccalárius.
Tá
pro:o hl 1 , l' v J' ú ten plat jí Anně kladli. Ale on
regIstry o k aza 1, ze s
I ' l ' t by
"'5 1432. - Aeta eolZegii Nazaretlt.l ~4. M~v\
Voldřich dditel těch dědin v Baštku, .neo mz~. Jes ,
,v'
'V~clla oe Všetat a Aleš z Kra]!llc, mesfane
a
"
,
v.,
Ved
I av receny
od koho' ten plat zapsán měl aneb by Jemu pnslušel, St
1\1 Pr.. vyznáváme tímto listem a z,:amo clll;m,; pr
•
.'
v ' e mistry z Nazaretu a kazatele nade·
~r., . d' v . , "nebo čtoucí slyšeti bude, ze Jsouce
nalezlI za pravo, ze ]
.,~
kazdym k oz Je] uzn 1
"
. d'
J n
psané při tom platu ostavu]I. o
ll. stl'. 525. Jan
_ mezi poctivými studenty Betlem~ky~!.z ]e nev a aně
4 '500 - Em/er poztfstatky
kem z Tatounovic z strany druhé, tak ]ako z JSou obe strd\o
Řepa ~ ~evek1ova plat ~řevod~ X k. gr. č. kollegiatóm
v'vI'1 před pÁny
soudceml, . kde vsed to
a
na nás mocnev pns
a
.
10 k ,,1'. platu, kterýchž student!uapre J;nen~Nazaretským na ji~é dědmy ~v~.
~:i?? V on5. 1522, 7. cervence . .Hna colles h f. -,.'
p 'š
na dědinách~ Jankových mají ve v dsk~ch z em;'ky.C tl ,ZdVll o ov Prokopu stala se smlouva skrze nas Matya e
sáno stvrzeno. takto mezi nimi vyrklI JSmev: '\ e J~11en~
d,; p "R' d
. a na Pečce a Jindřicha Hložka z ZamLlbáka z a oveslC
l'
ť '
bozí ; mocí toh·oto listu vyřkneme j;:dnosteJne, abz Jane {
v t k vá' Kdež jsou obesla 1 poc lVI
'
B
V.J
ny' platil a úročil študenlum svrchupsanym 6 k.
pachu a na IeZne a o . ..
v·, k "
Lud.
napreu psa
. ' t f' 3 I gr platu
·. 1 t . é
N - před nellasneJšI mze - p.
,
r
latu ročního rozdílně, POlOVlCI, o IZ
(.
. . ..
d]reK Ol OV .
.
J
Sezemova
_ krále listem J, Mti K~ uroz. p .. a,na : .
~o'čge ihned na sv. Havla nyní nejprv příštíh?, a xolo~c;
" kráječe království Ceského, Vlmce Jej z napo·
druhou. totiž 3 k., na sv. JiH potom budo':Clho ?e ~~
, n.aJ~ědi~tví a platu v Nučicích. Na jehožto místě stoJe
neděle' po těch věcech nadepsaných, aby stud~~tuml ]
stupem
.. k Adam z BystI-ice - pravd,
uroz. vladyka p. Pavel, Jma
}
b 1 v,v"
toho
častojmenovaným v jich obydlích kladl beze VSl m uvy
ze b' on p, Jan podle práva obeslan ne y, pr:cllly
k
a tak 'na každý rok potom j;na' ~ dluž~n vb~!e b~d~~cí1~
kladI oc i také že on p. J au plat ten klade u o,:radu des v
6' gr na roky svrehupsane b u oucne RZ
v
\ 'h tal' jaki ten plat od starodávna vydá van byl téz
fiL
'''du zemského Pakli
svrchupsaný Janek ne·
~em~(,{Jc,
, Kdež my _ takto vypovídáme - aby, o.n
pana a ra
".r
,..,. ,.~ d~T
q:vrchuDsaní mají se
kterÝ rok neual urok"" I.,ch )
~.L
á
o t~T~ z S.
ten plať tak vydával do ji~ psané kolie],;,
nav;áliti k desíti k. gr. pl~tu, tot~ž k tomdu., sv é, n~1;;':,)~u~
p. J o . 1 ~ . est prve vvdávan byl - a coz
aby ,-šlchm urOCl za lzaI1l
:'.
.
mistrum a studentun::, ]a <z J.
_ b' dal do též kolleje
. est toho platu zdrzel - ten plat a ,y ' v · · "d' _
bv Janek chtěl a mohl jej splatItI,. aby
rr'~JI.)
1 d d' 'b s sebe a
] . _ Y vEncovi kterýž tu věc nym y tez ko11eJI f l I, .
.'
latil aneb na tak svobodnýc 1 e myc
o
mlstr~ a " 43 ~ Acta colleg'ii dle 7watermt trhovehvo
Je] sFh 'ědin převesti mohl s svrchupsaných šludenluv
. l,D "
XLIII V pátek po SY. Anne:
z svyc Q
o
I '1'
Tomu na
běž1tého eervmeho L 9. l.
.
<
v
v d '1
vol' a svrchupsaných ubrmanuv poc lVa cmm.
.
svě~omí svi' pečeti vlastní přiti~k~i isme k tomuto Kl~stu. Jetřich Bezdruiický z K?lovrat ~řiznal se. pre:ěd~~~epl:~~~
P 'ažskými že má a povmen bu e 1 s sveJ~: ,
I' k
t d" 1 -1432 len pondeh pred sv. Janem
.
Jenz Jes
dl1.
.
I t· . " 1?98
I
cl' t" ouroku a platu ročního holého vecneho 12 {2 ~'6. 1433. Truhlál~, Codtees a m> c. ~a'
a vy ava 1
k II 'alum kola o egI
.
r rl . IV mc'eororum eum commentano ' g. gr. c.. m..i,trum direktorum, bakalarum
P kl'
~rh,stote Ids ~~~otí~ --'A 1433 fer.IV. ante Salus popuE
le'e Nazaretské v St. M. Pr. a 1
1
10 annlS e
.
l'b' F' . 1 ius textu s
J 7 1552. 31. ledna. M01t111l1mta .
praz.. 11 .B
fn finivit lecturam istms I n. lIlIS lU
t,
In ~ommuni deliberationc d!rectorum [umversI'
mag. orO I
33' N
eth
prima V. fer. in ieinnio a. 14
lil
:zar.
• n 6
SI:
co~sensus factus est de collegiis ommbus emendan:
1
146" 8.listonadu. Emler, poztfstatky 1 J. st1 .•A .
~~~sJubicunque necessitas postularet. Praeci~ue vero C~llegll
•
D, "t"' 7 i, 3 f
E 8 Václav Carda z Petro'
A ~otolorum pars anterior, quae rUIna il1matur, t;-t en"?
z desk zem.
ve
StC 1 c.
.
"
'""'',
1 d' ,kmecí
1
že dědictví své v 1,UCICIC I,
vor)
_,
~Pd'fi"
t
et anterior pars collegii Nazareth, Sl potent
VIC pnzna se,
.
v ' III l i t u roe·
ae
1 ce ur,
na Herýchž sedí Vaněk, kterýz plal!
. L gr. p a v 'I
immutetur.
.
d' kt
fieri
ního' Mařík 1/2 k. gr. a Ondřej 1/2 k. gr. plalu ~ocm 10
, 8 1552. - Acta collegii. My ml st;! a', Ire on
ďl dáli ~ohl mistruom a studentuom kolle]c v Naz~!etu
kol1eJ~ Nazaretské v učení Prazském ozn,amu]em tIl~vl~_ ~a.
[v] ;ě~ím M. Pro - k eemuž král JiH dal povolem.
ším listem, jenž ,love kvitancí, všem .~~bec a.'lv,": bu~í
2
1481, 9. breznu. Tamtéž 384, "z desh zem.
kdež náleží že sme od uroz. pána p. Jmka Sapm) ,
... '
" ? f
D 25. Mistr Jan z Tabora, kazatel
Ceskeho,. n~
, vlku , dědičného kráječe království
a na ous
.·V kél
děd!ctvI
ve/steh c.
k;
l:;t 1\1 Pl' správce kolleje Nazalstě 'inicll bratří přijali oUI'oku svatoJlrs v 10 Z
,
kaply Betlems e v ~.
.
.,
v
h
d" té V lol
])
. ''1 ,. '1 2 k gr tak jakz to ve clskach
t l ' Ma'ěj z Pelhřímova bakalár, ospo ar
z'- m
našeho ve VSl l'iUClClC 1
.
':
t
re. s ce, akub L z Stříbra, Jeronym. z Jindpchov~ Hra~c~ a
zemsk'ch vloženo máme. A pro tož z toho ou roku ~.a, en
ISv~Je, J 1\1 iříče studenti teji ko11e]e, svym a ]llqcl: čas z:Uplna zaplaceného J. M. kvitujemeva prázvclna CJ!!lI~;~
lffion z . . ez
~.
. ~
';' ah <;;e ze dědlctVl
od nás i budoucích našich. A na télloz p. JInka, .
studentuov tejž kolle]e J:nene~, rll"~n, ll" clvuor kmelcÍ
jich a svrchupsané kolleJe v
os ov ICle ,

*3. 1430 Tamtéž. Já iVEkuláš z Horažďovic, písa~
St M. Pr. na rathouze, oznamuji tímto l~stem o~ecne
~e~ kdož jej uzří neb čtoucí slyšeti bude, a Jmenov!t~. sl~
vutnému Filipovi z Budečova, hejtmar;u na Os:~omecI,;~
mi . est to vědomo. kterak za toho casu, kd)", sem J
meli tovaryši a št~denty y Nazaretě, tu slov~tn! Ldmht~rt
,
. .
b v plat týmz stu en um
z Tatounovic nOSlI Jest sem oso ne
.,
. I t'ž
do Nazaretu a dále říkal, že jsou jemu 1 detcm .Je.1~ :"
'tudenti mnoho dobrého učinili těmi sto kopamI, k erez
~ t d . h zdvihl a přijal. A by byl těch . sto kop neJes O mc
v"-1 k
t Tomu na
d chl byl by sobě neměl zaČ zbozlc m OUpI 1.
".
:V~~0~1í peče1 jsem svou vlastní přitisk~ ~. to,m~toh;~:~~
Jenž jest dán y Praze léta - 1430 v so o u pre
Naroz. Ježíše Kr.
d
.
*4. 1432. - Ru7wp. Č. 2099 f. 348. Andreas,
e
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jiné bratry ani jich dědice žádným vymyšleným zp&sDbem
pro ten svatojiřský ourok zouplna zaplacený navraco,cati se
ani naši potomci nemáme. Toho na svědomí pečeť koíleje
Nazaretské přítiskli jsme k tomuto listu, jenž jest dán
v Veliké kolleji v St. M. Pr. v středu po Nalezení sy,
Kříže 1. LIL
9. 1553. Aeta collegii dle lwaternu modrého
trhového desk zem. 1. LIlI. (F. 1. ve čtvrtek před sv.
Matějem.) Diviš Slavata z Chlumu a Košmberku přiznal
se před- úředníky Pražskými, že podle nálezu úředníku
Pražských menších desk zemských mezi mistry direktory
a studenty kolleje Nazaretské y St. M. Pr. z strany jedné
a týmž Divišem Slavatou z strany druhé učiněného zase
k tomu trhu a vkladu, kterýž jest před shořením des k
někdy Slavata z Chlumu a z Košmberka ve dsky vložil,
jakž ~íže psáno stojí: Že dědictví své v Posti'ižíně dvur
kmetcí, na kterémž nyní sedí Blažek, syn Kožnýho, kterýž
platí 21/2 k. gr. platu ročního, s dědinami prodal
mistrum direktorum a studentum kolleje Nazarelské v St.
M. Pr. - za 70 zl. uh.
10. 1591. - Aefa collegii. Uroz. panošům úřed
níkum menším Pražských desk, přátelům milým. Službu
svú vzkazuji urození přátelé milí. Jakož mi píšete o tu
věc, co se dotejče ouroka položení kollegiatum do N.,
i vězte, přátelé milí, že jest úrok polozen tak, jakž jest
byl prve kladen. A já sem ještě o tom nálezu ty časy
nic nevěděl, by mělo dáváno biti na groš českÝ, A taky
od těch lidí nemuž se bráti na groš český, neb jsou
velmi chudí. I věřím vám, jako svým milým přátel&m,
že mi to znáti dáte, že toho žádám, aby mi zápis svůj
ukázali, na čem mají. A když budu věděti, ale postoupím
jim lidí, nechť z nich berú třebas po třech. Jáť z nich
tak bráti nemohu. Datum Štěpánov fer. 5. Innocentum
a. ~c LXXXXI.
ll. 1591. - (Archiy univ.) Acta collegii Nazareth
11t academia Pragensi sltb admÍ1ústratione M. lvlartini
Bacháček Nau11lierzieii a Nau1JIierziez.) Kněz Jiřík bez
vědomí mého jest přijat do kolleje N. na nemalé ukrácení
studentuv a tak se o tu věc s pp. direktory poraditi, CO
by mělo dáleji činěno biti.
V sobotu den sv. Linharta bern~ za termin sv. Václava druhý měsičný sbírána a za druhý termín SY. Havla
z vlastního měšce po pul kopě direktorum bude náležeti,
za dva terminy z vlastního měšce a proboštovi kolleje
Velké, léž sv. Václava a Všech Svatejch toliko za jeden
termin Trinitatis, protože při předešlých poctích vel racionibus bylo jim hned zaplaceno e pecunia universitatis,
nebo jiná jest věc pp. proboštuv a jiná pp. direktoruv.
Páni directores platí z directur za oba terminy a proboštoyé hned při počtích berou za termin sv. Havla,
kterej jsou nyní dali. Téhož dne conclusum, aby dva bakaláři byli vysláni do N. k knězi Jiříkovi a přezvěděli
s čím dovolením stěhoval se do té kolleje. - Conclusum,
aby dáno bylo od kolleje po dvou kopách Berounským.
Tíž dva bakaláři od téhož kněze Jiříka sotva odpověď
vymohli. Ita enim eral morosus, ut i110s audire noluerit.
Nic míně dal za odpověd, že na dovolení p. mistra Marka
a p. administratora do též kolleje se stěhoval.
Opět v sobotu po sv. Martině conclusum, aby k témuž
knězi Jiříkovi bylo vysláno a jemu v známost uvedeno;
Poněvadž bezelstně toho místa potřebujeme a pro studiosy
bez něho bejti nemůžeme, aby se jinde bytem opatřil na
některé faře, poněvadž jich dosti prázdnejch, sobě byt
oblíbil. Téhoz dne conclusum, aby od p. mistra Marka
\7zdvihl supcllectilem k kolIcji N. přináležející; primo

pečet s andělíčkem,

2. manualia multorum annorum, 3.
registra antiqua et recentia, 4. thecas litterarum ad idem
collegium, 5. c1aves ab habitationibus et collegio, 6. consignationem supellectilis eiusdem collegii, quoad fiscum
periineat, 7. si qua sint alia.
V pátek po Mláďátkách (31. decembris) p. Hohauzer
na Baštku jsa postaven y nemoci mně se dožádal, abych
k němu sešel a tu sobě mnoho stěžoml do rychtáře našeho bašlského, že by některé hříchy přehlídal i také
krádde za phčinou toho šenku. To ahy opatřeno bylo
a že se toho více doplám u pozůstalé vdovy po nebo
Janovi, bratru.
Na Mláďátka do Betlema p. administratorovi 1I13rtincová má. platiti dobrých pět slepic a tolik na pamálku
nl. Jana I-Iusi , a :\fartin Papek (?) po třech. 1\ vajec k veliké noci Popele 5 kaprů, Martincová 80 a bratr 40
(snacl grošů).
12. 1600, 22. Januarii. Jaroslav st. Kyšperský z Vře·
starosta komornič" odeslal psaní žádaje za proJana ševce, člověka poddaného našeho z Malého
Nejprve jeho Jana ševce obeslati a na něho do·
tázku učiniti, jestli toho žádostiv, aby poddaným p. Ja·
roslava byl. Pokudž by se k tomu přiznal, jeho nedržeti,
než aby grunt dobrým hospodářem yosadil a on aby byl
bez dílek svou spravedlností propuštěn.
z Baště
nemoha se s dítkami na ty chalupě
puštěni

do Koryčan na grunt, na kter)rm nyní

24. Maii eonclusum a dd. direcloribns, ut pro instauratione auditorii collegium N. conferat 15 s. j. Au·
gusti conclusum est, ut ad instaurationem domus Carolinae
- dentur 5 s.
13. 1602, 20. února. Aefa eollegii. Toho času p.
probošt m. Václav Vlaveryn pE stole přednášel, kterak
p. administrator, toho času Václav Dačický, farář sv. Petra,
k němu z konsistoŤe odeslal, aby interÍm do kostela Betlemského přijat byl kněz Jakub Sofianns bakalář učení
PraZského. Conc1usum, abychme starší, já s. p. m. Trojanem, sešli k p. administratorovi, poděkování učinili i
také strany vychování a bytu dáleji vyrozuměli a zkoncovali. Na to s p. administratorem zayříno a jemu potom
phtomnému oznámeno, že se na předložení p. administratora k přisluhování do kaply Betlimski přijímá, ne
jako za praedicatora, než jestli se spatří, ze jeho chování
šlechetné a učení kázání slova božího zdravé a prospěšné
církvi boží bude, ze také dáleji ta věc bnde fedrována, aby
vopravdově do ty kaply dosednouti moh1. A pro lepší
toho jistotu aby na zejtřl mezi pp. mistry přišel, že tu
jemu cláleji všech vUle bude voznámena.
NB. P. m. Matěj Bydžovský byl několik let direktorem kolleje N., jako 55. leta, pi'ed tím i po tem. Zdali
by se jakej manua! nacházel mezi jeho knížkami, ph p.
Janoyi Ledčanským toho vyhledáati.
]\1. Ondl'ej Lucinins byl direktorem ko11eje N. [J5]
68. Galli a [15] 64. Georgii. Nachází·li se po něm jaký
rnanual?

22. Februarii y první pátek v postě pedellus byl
k. p. m. Martinovi Bacháčkovi od p. m. Marka vyslán,
aby registra collegii N. vyzdYihl, které jest jemu p. m.
Martin Bacháček v přítomnosti své odevzdal.

z

25. Martii. Conclusum, aby manželka p. Natanaele
Hložka v kostele Betlemském pochována byla, jestli dadí
na vopravu té kaply některou pom&ckll; pakli nic, že to
jináče vynahradí.
V
den sv. Voršily [21. října] přednášel žá·
s slrany bytu v ko11eji Nazaretské
dost p.
96*

764

xxx.

V Husově Hidě. -

Č. p. 239.

a tak všichni k tomu přistoupili, aby jemu, jakožto muži
a vznešenému, toho se přálo, aby v též kolleji
své pohodlí míti mohl.
14. 1603, 14. února. Acfa fol. 58. Učinil jsem
uctivé psaní p. M. Markovi z Florentin a, t. t. p. rektorovi, o vklad dědin za Smečnem a ze vsi Račice, v kterým by kvaternu mohl se vyhledati, poněvadž p. Jaroslav
Bořita z Martinic nechce toho platu při deposicí klásti,
pokud jemu toho vkladu neukáZeme. A já, Paulus Fabrici us Teutobrodenus, lakové psaní jsem donášel. Dal za
odpověď, že tomu nerozumí a také při dskách on není,
aby se pán na tam toho doptával. Než v starých dskách
bylo zapsáno v kvaternu trhovém 1. XLIII. v pátek po
sv. Anně.
V sobotu po Božím těle rychtář z Malého Baště
oznamoval, že se opět poddaní p. Boryně na Roztokách
potahují na vokrajky a porostliny náležité k polím M.
Baště, kterých jest v držení Zygmund Husák, a má na
to vyjeti nejv. p. kanclíř; na to i my abychme pozor
měli. Před lety, když ty dědiny Husákovi byly odňaty,
mejtil v těchto vokrajích Kryštof krejčí. Vzat jest, na
Roztoky dovezen, ale když i psaní k starému pánu Boryňovi přišlo a páni se hlásili, že to gruntové panští jsou,
byl z vězení propuštěn. A když toho zas Husák v držení
vešel, k tomu vokrajky mejtil a pokojně jich užíval, až
teprva letos to se jemu zbraňuje. Na touž směnnu p. Bernharl tako\"ou jistotu odyedl:
Já Bernard Hochauzar z Hochauzu a na Baště známo
činím tímto listem ze jsem jednal s Martinem Popkem,
rychtářem ze vsi M. Baště, poddaným pp. mistru a kollegiatu kolleje slove Nazaretské - pánuv pTátel a sousedův mých milých, aby mi dovolili pánu svých jmenovaných kousek země od gruntu svého vedle zahrady mé
dvou sáhů šíří, proto abych mohl sobě rovnou zeď u zahrady k jeho dobrému, aby mi on i jeho sousedé škody
dobytky dělati nemohli, o čel. mnohokráte rozepře o takové škody bývaly, ustoupil.
15. 1604. Acta collegii. Directores coí1egiorum voleni jsou v pondělí po sv. Diviši. A při tom času director
koHeje Nazaretské zvolen jest p_ Mikuláš Trogilius Hagiochoranus, kterémuž jsem jakožto náměstku mému in
vigilia Simonis et Judae tyto věci odvedl: Předně tento
manual kolleje Nazaretské, do kterého se všecky příbě
hové též kolleje zapisují. Registra stará příjmů a vydání
kolleje Nazaretské od L 1523. Extract z des k zemských
na ves Nučice (nový i starý.). Psaní p. purgmistra a rady
města Ouště, kdež žádají, jak p. Sezíma chce z toho
platu kvitován býti. Kvitanci, která se nemá jináčeji dávati, než jak od předkův našich jest sepsána. Item jiný
starý hamfešt pod čtyrmi pečetmi neporušený na pargameně, kdež se ta ves Nučice vysazuje 1. 1393. Jiné čtvero
psaní, quae litterae faciunt pro extorquendo debito et
illis retentis censibus. Regesta collegd Nazareth, in quae
studíosi hebdomadatim urunt (?) accepta a d. directore ab
a. 1598. Suplikací, které předkové do soudu zemského
podali a na ní poznamenána stojí resolucí J. Mtí pp. soudcův. Smlouva neporušená po dvoumi pečetmi vo ouroky
zadržeié na vsi Nucice. Extrakt z desk zemských v kvaternu trhovém modrém 1 LIHI. ve čtvrtek před sv. Matějem, kdd dvur v Postřižíně zase ve dsky zemské klade
Diviš Siavata z Chlumu. Přiznání p. Bernarta Hochauzara
z Hochauzu na změnu při dvoře p. Hochauzara. Cedule
řezaná o krčmu v Postřežfně a vejpisy její z desk zemských. Vejpis starý na ves Nučicé. Psaní staré od ouradu
Oušteckého. Kvitanci od pp. úředníkův záduší sv. Mikuá~e v St. M. Pr. na 30 k. Anny Tašnarové_ Pečeť kolleje
učenému
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Nazaretské. List p. Jaroslava Bořity z Martinic s podpisem jeho ruky, kde se pl'iznál'á k platu k?mornímu do
kolleje Nazaretské. Komisí vyřízená v VSI Tatouňovic
strany kusu lesa. Registra in 40 orphanorum. Stará registra in 40 po p. M. Zelotinovi.
16. 1605, 10. října. Acía collegii. Zvolen za direktora kolleje p. m. Šimon Skála z Kolince.
* 31. října. Pan dr. Jessenius do kolleje prišed
v přítomnosti všech pp. direktoruv žalO\-al, že podle kolleje Nazaretské v domě p. Albrechta z Trnce pacholci
v nějakých lampách při koních v marštalích nebezpečně
svítili, a tak On obá\"aje se zapálení, ze i ponocný na ně
zavolal. Pro tož aby pp. direclores vyslali ku p. Albrechtovi, aby při čeládce své to opati'jl a přes noc svítiti
jim hájil pro nebezpečenství jiných sousedů\". Co se k žádosti jeho stalo a vyslán pedellus ku p. Albrechtovi, aby
to při svčtle nočním v domě SVéIl1 opatřil, aby se žádné
škody kolleji Nazaretské nestalo. Ale on vzkázal, aby
J essenius ho s pp. mistry nnadil a raději své řemeslo
spravoval a lidi kuchal, nechajíc jeho doma. A vzkázal
při tom, že sám do kolleje mezi pp. mistry přijde a jim
lepší a dostatečnější o všem zprávu dá.
17. 1606, lG. října. Electus in directorem rev. vir
d. mag. Joannes Tetaurius Svinczanus administrationem
collegii Nazareth suscepit.
18. 1607. Acia collegii Nazareth. XXVI. Aprilis
oznámeno< že soused vedle kolleje N., kdež u Betlemských sIO\;e, žádá vejchoze. Na kteréžto oznámení hned
jsme za úředníky šestipamkými k kolleji N. vyšli. Jmenovaný soused připověděl, ze ne na škodu a ujmu, ale
k dobrému a bez ublížení kolleje N_ pro opatření svého
domu učiniti chce. Ka tom všichni pp. directores přestali,
však tak, aby ten jistý soused nikam dál, ne2 posud jeho
zeď jest, nestavěl a do rmutu aneb zdí kolleje N. se nedával.
19. 1607. Acta collegii. XX. Seplembris p.
probošt m. Laurentius Benedictus přednášel žádost p.
administratora aby mu pp. directores v kolleji Nazaretské,
pokud by pok~ývači krovu na kaple Betlemský neopravili,
vzlášt poněvadž za příčinou jich svým hrdlem ani čeládka
jeho býti nemůže, bylu na některý čas dopřáli. Na tom
zůstaveno, aby ku p. direktorovi Jesseniusovi někdo z pp.
bakalářuv byl vyslán a jemu oznámil, aby p. doktor svý
věci z kolleje Nazaretský vystěhoval a p. administratorovi
pokojův těch postoupil. Pakli by p. doktor tak na rychlo
svých věcí nemohl jinde krom kolleje opatřiti, tedy aby
je do předního pokoje na ulici sobě vnosil a jiných zadních p. administratorovi postoupil. Dle takového snešení
pp. direktorův p. bakaláře sv. Jilského Gabrielem Swechinum a Paumberg ku p. doktorovi ihned toho dne sem
vypravil. Oznámil mu p. dr., že dávno toho úmyslu b)'l,
aby se svými věcmi do pokoje sobě zjednanýho se vystěhoval~ ale poněvadž tam ještě nic spraveno není, vykonati loho nemohl. Nyní poněvadž z strany p. ad ministratora příčina slušná jest, nejdélcji do pondělka do
pokoje, který na ulici jest, své věci vystěhovati chce,
a jiných pokojů p. administratorovi postoupiti.
. .
20. 1607. -- Acla colZegii. X. Octohris postndle
Dionisii electus est in directorem collegii Nazareth clarissimus vir d. M. Simeon Skala de Kolinec. Eidem haec
suppellex a me reddita: Pečeť kolleje Nazaretské. Tento
manual, do kterého se všecky pHběhoyé též kolleje zapisují. Registra stará dlouhá přijmu a vydání kolleje N. ~d
1. 1523. Starý dva manualy, jeden mistra Jana Artodidla
a jiných pp. mistrův direktorův, druhý p_ m. Zelotyna
z Krásné Hory v jednu knihu spolu s registry orphanorum do bílé kůže a. 160'1 svázaní. Regesta collegii, in
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quae studiosi hebdomadatim referunt accepta a d. directore
ab . a. 1598. In theca litteraria hanfešt starý pod čtyřmi
pecetmi neporušenými na pargameně, kdež se ves Nucice
vysazuje 1. 1393. Smlouva neporušená pod dvoumi pečel
mi a ouroky zadržalé na vsi Nucice. Psaní p. purkmistra
a rady města Ouště, kdež žádají, jak p. Sazyma chce
z platu kvitován býti. Extrakt z desk zemských na touž
ves Nucice. Jiný extrakt desk zem. v kvaternu trhovém
modrém 1. LIlII ve ctvrlek před sv. Matějem F 1., kdd
dvůr v Postřižíně zase klade ve dsky zemské p. Diviš
Slavata z Chlumu. Přiznání p. Bernarta Hochauzara
z Hochauzu na změnu o lísek a zdělání zdi při dvoře
a zahradě páně. Kvitancí od pp. úředníkův sv. Mikuláše
y St. M. Pr. na 30 k. Anny Tašnarové. Komisí vyřízená
II vsi Tatounovic strany kusu lesu. Cedule řezaná o krčmu
y P08tl'ižíně a vejpisy její z desk zemských. List p. Jarosla"a Bořity z Martinic s podpisem jeho ruky, kde se
přiznád k platu komornímu do kolleje Nazaretské. Jiný
list paní Elišky Waldštejnský z :Martinic s podpisem její
ruky o týž plat. komorní k kolleji N. náležející. Suplikací, které předkové do soudu zemského podávali a na
ni poznamenáno stojí resolucí J. Mtí pp. soudcův. Jiné
psaní p. purkmistra a rady města Ouště, quae litterae
faciunt pro extorquendo debito et Tetentis censibus e pago
Nučice. Dvoje vidimus, jedno z rejster ouzkých dlouhých
do ku i" ,duté svázaných, druhé z manualu in 40, do kůže
bílé svázaného o plat z rolí k malému Baštku náležejících
kolleji N. vycházející; oboje pod pečetí p. purkmistra II
rady St. M. Pr. Extrakt z des k zemských v kvaternu památném novém bílém 1. 1606 v pátek po sv. Bartoloměji f. A 7., kdež komorníci při deskách zemských o
grúntech při vsi Malém Bašti relací činí.
21. 1608, 14. června. Tamtéž. P. Eliáš Rozín z Javorníku, Illěštěnín Nov. M_ Pr., při společném shromáždění
pp. děkana a direktorův v ko11eji Veliké mezi ně vstoupil
a tu některé potřeby p. M. Marka Bydžovského z Florentinu pi'ednášel, až i to přidal, že p. m. Marka míti
Je tomu chce, aby co t8.k obecného a náležitého k učení
PraZskému za sebou má, to bez dalšího zaneprázdnění
odvedl, komu náleZÍ. Obzvláště pak zmínku učinil o stozích oDilných. které na onen čas, byv direktorem ko11eje
N., p. m. l\Tarek p. Matoušovi Račímskému, měšlěnínu
::\ov. M. Pr., pobral a je vymlátil' obilí z nich svěřil
lidem poddaným též ko11eje i cizopanským, jakž i rejstřík,
jejž s sebou p. Eliáš od p_ Marka přinesl, s\'ěřeného obilí
ukázal a přepsati dopustil. Po přepsání takového rejstříku p. Eliáš se ozval, že p. m. 1farek i to připomíná,
že před několika lety z dotčeného obilí Ročty pp. mistrům
udělal a ty že v manua1ích děkanských poznamenané býti
v týchz manualích toto zapsání:
mají. I vyhledáno
L. 1598 v starém
folio II. Decembris fol. 547. P. m.
Marek Bydžovský při počtech obecných se ohlásil a pocet
udělal z obilí, totiž z ovsa a ječmene, který na onen cas
byl pobrán od pp_ direktorův kolleje N. Matoušovi Račímskému. Není přijat, protože odložili toho všeho do
jiného času maiori ex parte. Nebo jiní, jako děkan m.
Václav a p. m. Jan Bystřicenus, se přimlouvali, aby ty
peníze za to obilí k kolleji byly přijaty. V novém manualu fol. 2. toto: A tak za p_ m. Markem zůstává
sumy za týž ječmen a oves 25 k. m.
22. 1608, 15. října. Tamtéž. Přednášel sem pp. děka !
novi a direktorům kolleje N. psaní pp. Nov. M. Pr., ním2 nás
s p. m. Markem Bydzovským srokovati ráčí před sebe
do rady.
23. 1608, 20. října. TamtJž. Vedle sročení postavili
sme se na rathouze N. 1'1. a tam obvinili p. m. Marka Br d -

xxx.

V Husově třídě. -

Č. p. 239.

765

žovského z Floréntínu z toho, kterak on za spravování
svého kolleje N. dvou stohů obilných u vsi Malého Baštku
s registry a vruby se ujal, z toho nižádného počtu neucinil, je zpeněžii a k užitku svému obrátil. Kteréžto
stohy, jsouce jistou vejpovědí též kolleji přisouzené, sobě
je 50 k. gr. č. klademe. Nic méně, že se ujal manualů"
svou rukou psaných a k té ko11eji náležejících, kteréž u
nás zůstávati mají, a k tomu i privilegií některých a těch
dle společn}'ch smluv, poněvadž odvésti nám nechce, ty
sobě 2000 k. gr. C. že pokládáme. Za to pánův Udajíce,
aby k odvedení toho všeho aneb k složení sumy přidržán
byl. K tomu i přiložili sme přípisy smluv s ním učině
ných dvou, aby aspoň jit jim k dosti činění se sám napomenul a ustydl. 1\le p. ~. Marek skrze jakéhosi pří
tele svého Václava Svehlu Selakovského maje odpovídati
žádal hoj emství, že v terminu právním chce na to pomysliti, bude-li povinen nám odpověd dáti. K tomu od
přítele našeho p. Jana Beneše promluveno: Že proti
tomu nebudeme, aby p. m~ Marek hojemství neměl užiti,
než přítele jeho, Václava Svehlu, proti sobě při právě
trpěti nemůžeme, poněvadz mu kolikráte v témž místě
řečňování zbráněno a zapovědíno. A tak sme žádali, aby
p. m. j\farek jinším přítelem se opatřil. On pak Svehla
tomu zapovědění řecňovati odpíral. I poručeno stranám
vystoupiti. Po vystoupení když na strany bylo zavoláno,
oznámeno stranám, že páni ráčí p. m. Markovi (aekoliv by
byl povinen třetího dne, jsa domácí, odpověd dáti, však:
poněvadž strana toho nehájí) hojemství příti a k odpovědí do vdvou neděl odkládati. A jaké jest sepření s Vác1avem Svehlou, to na uvážení většího počtu bráti a nás
strany mezi těma dvěma nedělmi na smlouvu' přátelskou
podávati a p. m. Markovi, aby se pod tím jiným příte
lem opatřil, poroučeti ráčí. Ujali sme to rádi a pánům
poděkovali.

24. 1608, 3. listopadu. Tamtéž. P. Eliáš Rovín,
když sme se na rathouz Novom. directores k odpovědi
dání na žalobu naši od p. lil. Marka B. dostavili, utrhl
se na nás s řečí, ze nechceme se přátelsky s p. Tl1. Markem smiuvíti a s tím rathouzováním a tam stávánínl z sebe
toliko že divadlo jiným lidem děláme a smích lejkum,
též že sou soudy nejisté. P. m. Marek že jest člověk
starý a u nás v kollejich se spracoval. Proč bychom
měli na něj tak doskakovati a na jeho jil. v šedinách
nepoctivost a lehkost se tlačiti a nutkati. Odpověď dána
p. Eliášovi, že dle závazkův našich (na něž se p. m. :\Tarek zapomenul) tím sme povinni, abychom obecního
dobrého academiae vyhledávali a zastávali; on pak že
nám věci jejich vydati a složiti nechce, když přátelsky
toho při něm vyhledáváme. A tak musíme, chtějme nebo
nechtějme, buď s posmíškem naším neho pochvalou se
rathouzovati a při tom právě, jemui: on přísluší, své vymáhati. Poctivosti jeho ani šedinám tím soudem že nic
neublížíme, když on sám toliko se ušetří. P. Eliáš Rovín
k tomu řekl, že jedno lepší než druhé, '" v tom od nás
odešel prye. Na nás pak ihned s p. m. Markem bylo
zavoláno, abychom do rady vstoupili. Což když se stalo,
poručeno stranám, co potřebují oznámiti. Tu náš přítel
p. Jan Beneš prokurator připomenul naši žalobu na p.
m. Marka a že dle odkladu právního má nám odpověd
dáti. Aby dal. P. m. Marek odpovídáním se hájil, poněvadž přítele jeho sme mu vyzdvihli a jiného že dostati
nemuže, též že na J. M. Cou to vznesl a odtud ještě resolutí očekává, protož aby se mu do jiného dne odklad
stal, žádal. Vystoupili. Potom zavolaným z společného
snešení pánuov o,mámeno, že do týhodne hojemství se dává.
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Nejjasnějšímu a nejnepřemožel1,ějšímu velik~mocnému
Římskému císaři, Uherskému a Ceskému krall, pánu,
pánu mému nejmilostivějšímu J. C. Mti suplikací ode mne
mistra Marka Bydžovského·z Florentínu, měštěnína Nov.
M. Pro
. "
k'
;\Tejjasnější a l\,ejnepřemoženější velikomoc.!'.eJ R:ms y
císaři. Uherski a Ceský králi, pane, pane mu] nejmllostivějŠí. Tajiti V. Mti Cé není mi možné, kterak vyso~e
ucení a poctiví p. děkan a pp. mistři directores. koll:Je
Nazaretské v St. 1'1. Pr. v pondělí po sv,. LukáŠI e.v. leta
tohoto 1608 vedle srocení k témuž dm obYlnllI mne
před pp. purkmistrem a radou ;\Tov. M .. Pr. z toho, kte:
rak bych se za spravování svého kolleJe ze dvou st~h~
obilni ch v vsi Malého Baštku. s reglst.;! a vr~by ,ulal,
z toho zádného poctu neučinil, Je zpenezll ~ Je, U:,t~~
svému obrátil. Kteréžto stohy jsouc jistou vejpOVedl tez
kolleji přisouzené je sobě 50 ok. gr. č;v pokládati. ,Ni~
ll1éně že isem se ujal manua1uv, kterez tan1 zustavah
mají' k tO!~U i privilejí některich, těch dle smlouvy společný odvésti ze nechci. A ty sobe 2000 k gr ~ č. p~kládají,
za to Zádajíc, abych k odvedení toho všeho, pkz stohu~ma~~
alli i privilejí se všemi přípisy, aneb k složení ~umy pndrzan
byl. Přil07.Ívši k tomu ku přečte?í úmluvy. a z mcl~ t~l,;ko Jednu čísti dali, jakž táž žaloha )lch to ,,"se ~ sobe SIr ~?sa
hujíc zaYÍrá. !,{terouz, když Jsem ~resly:~l skrze pnt:le
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mně p. purkmistr páni hojemství příti a toho do v dvouch
neděl odkládati. A jaké jest sepřeni s Václavem Svehlou,
to že na uváženf bráti a nás strany mezi těmi dvěma

nedělmi na smlouvu přátelskou podávati ráčí,
tím abych se jinim řečníkem opatřil.

a já pod

I nejmi1óstivější císaři, poněvadž mi se tu věci veliké dot jJ-ati bude a dotejká čehož jsem se na svá stará kol:n~. abych se tím od pp. mistrů, ještě ~ě.kteric~ .lidí
mladi ch , cehož by na sobě zn~~i d~ti ~emelI, nercl·lI se
toho dopustiti jměli, za své upnmne. pra~e od mn~ha let,
kleréž jsem při kolleji vedl, . p~tkat1 jm~l, v ne?ada~; ob:
zvláště s tím, aby oni pp. mlstn be~ v!se,t~em p?Vlll;;OStl
é a mi ch šedin jsa já osoba radlll, jmelI, mne pntele
m
, . ,
."
I'
t
élo od
111ého, clověka poctlveho, v lllcemz z en1 nes }zen 1 ~
žádného při i:ádném právě V ni~emž zlér;:,.;:epremozeného,
tak nenáležitou a neprávní, nejIstou pn ClIl o,u " ,sprosto,"
klevetou, hájiti, obsáhši sobě bezpo~hyb~ .;ce,cn,lky neJpřednější chtíti tomu přivésti, abych já mel recmka toho,
kteri hož 'ty svým chytrákům na zb.avení m~ě spraved~
nosti mé ukřikati dali, jak by chtělI. V" Ce Ml! y nejhlubší pokoře pro Boha prosír;:, poně,:adz Václa; Svehla
Šelakovski pravdivé obrany, ze ne Jemu sa~e~nu, ale
jinim, řečníkování, kteří městského práva :"emeh~ za~?
vMíno a zas propuštěno, jakž jemu bylo ~ jest, predloZlI,
to pravda, skutek, toho V. Cé ;\ltI pod literou A
a t'm toho dotvrzuji kdyby p. purkmlstr a pám
syébo Yic1aya Svehlu Selakovského, ]emuz Jsem se v svych
něm ~oznati rácili že- by nějaký neuvázlivý Clověl<
věcech svěřil ho]'emství právního jsem žádal užiti. Pokudž
,
v,
,
d
'ď d 'ť
byl a z.e by nešetrně lidsk6 spvra.vedli~~st~ p~ed právo
povinen budu, že na žalobu jich v casu pravmm o pove
a1
řednáŠel. že! by takové veJPovedl vynasetl a Jemn, . aby
chci. Prdi tomu pp. mistři skrze přítele svého Jana Ben.eše
~d lidí pii vedl, toho příti neráčili, že jim, p. p~rkmls:;~
odpověď dali: Poněvadž právní věci užiti žádán::, že ml ~e
a radě Nov. liL Pr., dostatecně V. C. M. porucltl ;raCI,
hojemství pJávního nehájí. Však že ~or?zumí;'ají t~r:ru, z~
aby jim pp. mistrům v jich neprávním. predsevzetr s~
by Václav Svehla tu při ode mne .vedl, Jeho ze trpetl proti
spokojiti rozkázali, aby phte~i mémn pokolv dab, ode mn~~
sobě nechtí, protože jest mu nejednou od p. purkJl11str:
proti nim, jakž i jiným pOCtlVý~1 lidem pre ;e~e,. t~ pn
pánův řečňování, aby při od lidí nevedl, zapovědíno. Cem~z
by vedl překážky žádné necinili. NIc mene I Jemn
on Václav Švehla zjevně odepřel,
toho není, toho ze
~ áclavovi Švehlovi, kterýž by snad z nabá~á~í lidsk~h?
p. purkmistr páni z paměti svejch ;,ajíti neráčí., Ne~ to
chtěl se toho zbaviti, o tom též aby skutecnev • por~clt1~
že se najde, ze jest zapovědín? ne jem?; ale Jlll!~ vsvem
nic na předsevzetí jich se neohlédaje, aby tu pn, v c~m:
řečníkum, kteříž městského prava nemajl, ,o?zvlaš,te t,;m,
jsem mu se lak svěřil, proti jistému platu ode m~e, .lakz
kteříz lidí llen1Írně šacují a k
nesnazuu a utratatn:
by potřeba byla, buď při t~ ~mlo,uve, na kter~uz js.me
škodám přivozují. Když jest pak
poctivim 12~em, kt~podáni aneb právně vedl. V cemz se V. Cé Mt: k m~lo
říž městského práva neměli a posavad někten netiJaJl,
stivé o'chraně noroučím a za brzké vyřízení té veel, vzdl'
majíc lOho hodné příčiny pro se~e; j:kž i on Václav, ~ve
pro jméno bok prosím, Datum v pond~l~. po. sv .. K,ryš:
hla pro sebe má, avby zas od h,d~ pre v,evdh, propust~~~
, , 27 . dne měsíce Octobris .
1. 1608. \' aSI Ce ]'V1t1 verny
bylo, i on Václav Svehla propusleno, t;z pleo poclil ej
pme
,
'xť f
poddaný mistr Marek Bydžovski z Florentmu, mes en n
člověk, jmel a od žádného v tom od ,~ek?hka l<;t. veda
od pocliv)ich lidí stavu panského, ryurskeh?, m;,stskél~o
Nov. M. Pro
i duchovních lidí mnohé pře, slrhán nebyl ln-ome od neNa té supplikací napsáno bylo: Pp: Pražanum No~.
jakého Jana Velvarskiho pernikář~, opilce ničem~él;o a
1\'1. Pr. k spravedlivému opatření odeslati. E: eancellana
haDce poctivých lidí, kdy" z nárku Cll a z hanem, od
Bohemica 29. Odobris 1608. Podáno k ouradu ve čtvrVáclava Vovsa viněn byl, a on Václav Svehla od neho
tek po Všech Svatých.
., o
T
Vovsa promlouval. Ten že jest ho tím zpusobem, ze mu
X. Novembris dle odkladu p. purkmlstra pa,n~v .Nov.
řečňování zbraněno, hájiti chtěl, ale toho nedovedl. Jest
M. Pr. postavili sme se na rathouze, abychom. ~,yseh odmu to od pp. purkmistra pánuv právní vejpovědí ?~etr.
'e'ď l) m liIarka. Ale on, kd)'ž sme vstOUpil! do rady,
1'0\
..
v
'd 1
zeno a jemu řecňoyání, jakž i proti JIll)rm, propusteno:
'l aby 'eho přítel Václav Svehla od něho odpOVl a,
te
I
CI,
~ J
.
,. l'
'1 vk
takže on Velvars-kej žaloby na se slyšeti a proti. n!. od;
čehoz sme hájili a ho proti sobe, ]3. wzto C ,ove a nepovídati musil. Nic méně ch.těliy jS?U PP:. m~stn. te
dobee -zachovalého, trpěti nechtěli. V tom vynal p. m.
obrany. an by pravdivá byla, Jakz nem, pOZltl, ze Jsou
l\Iarek dekretírovanou svou supplíkací, již podal na kanji měli klásti dřív nel- žalobu učinili a '~eZli ~sel:'. J~ ~1O
~elář J. Mti Cé dvorskou Českou, a dal příteli svému, Vájemství právní vy Zádal ~ .ne teprv .po zal?,~e ucmeny a
clavovi Švehlovi, aby ji pp. písal'ům odev~dal, o.dkudz bl
hojemství vyZidaném, eoz ]1m, by jmé pncllly nebylo,
p. purkmistr páni vůli J. Mti Cé porozumět! mohl!. T~ naš
stačiti nemůž. Pro LOZ že zádá, aby nad yejpovědí s:rou
přítel Jan Beneš žádal, aby nám taková supphk~~l proochrannou ruku držeti a jim pp. mistrům poručiti rácili;
půjčena byla, ze chceme lla 111 sv,:u odpověď datl. P~
rozkázali-li jsou to řečníku svému, člověku všetecnému,
ručeno stranám vystOUpIti. A kdyz zase sme zavoJ,á111,
na posměch lidskej se nutkajícímu mluvili, toho a~y se
povědíno jest nám, že toho užiti máme a nám supphkacI p.
spravIli. I poručeno bylo, abychom st;any vystoupily. A
m. Marka se propujčuje, abychom ve ctvrtek, t. j. XIiI.
po vystoupení když na strany zavobno, oznámeno, ze

ze
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Novembris, na ni svou odpověď dali. S tím ,me odešli
zase domu.
XIII. No,-embris sepsána jest replika na supplikací
p. m. Marka, kteroužto repliku téhož dne do rukou p.
purkmistra, tehdáž p. Václavovi Nekmiřskému, když do
rady šel, sám sem podal:
Slovutné a mnohovzáctné poctivosti pp. purkmistru
a radě No\'. M. Pr., pánům nám v dobré přízni milim.
Odpověď na supplikací od p. m. Marka B. z FL od nás
děkana a mistrův direktoruv kolleje N. v St. M. Pro
Slovutné a vzácné poctivosti V: 1\L p. purkmislře a
páni nám v dobrém přízniví. Jaké jest supplikací p. m.
Marek B. z Fl. J. Mti Cé pánu" pánu vašemu nejmilostistivějšímu v příčině Václava Svehly Selakovského, aby
jemu za přítele proti nám při právě V. Mti pasírován biti
mohl, podal, kteráž jesti s tímto dekretírováním pp. Pražanům Nov. M. Pl'. k spravedlivému opatření odeslána,
tu jste nám v známost m-ésti a co bychom k tomu říkati
chtěli, podati rácili. Proti čemuž toto za odpověď dáváme,
že toho všeho při nynějším dictum z bedlivého a spravedlivého uvázení V. Mtí, jímž jste p. m. Markovi to, aby
se k odpovědi dání jinim přítelem pro jisté příčiny, jež
v paměti míti rácíte, proč n práva V. Mtí řečnování jemu
Švehlovi zbráněno jest, opatři!, vyměřiti ráčili. Kterézto
dictum v svou moc právní beze všeho rozmišlení vešlo
a od něho apelováno nebylo, zustavuj eme a za to žádáme,
že nad rozsudky V. Mtí dle vyměření zřízení zemského D
XVI a práva městského C 21, 22, 25 ruku ochrannou
držeti a nás i akademii naši v své láskavé paměti a
ochraně míti ráčíte. Nic méně nevykračujíc, z vyměření
V. Mtí nikam, ani vee postranního s týmž Svehloll aneh
s p. m; Markem o hodnost a poctivost a jaké zachování
téhož Svehly, přítele jeho, kteréhož on p. mistr vysoc~
na poctivvosti v supplikací své opatruje, se vydávajíc, oc
jest tiž Svehla s Janem Podskalskim při právě města
hory Vyšehradu činiti měl a co tu při něm ukázováno
bylo, toho, pomfjejíc všech jiných nezpusobův jeho, pří
pis pro vyrozumění další V, Mtem přilditě předkládáme.
Ovšem pak vidělo by se nám za slušné, aby raději p. m.
Marek, jakožto muž vzáctni a osoba radní, zanechajíce
zastávání přítele svého, nám a akademii Pražské ucinil to
od sebe, čím spravedlivě povinnovat jest, a tudíž smlollYy
pečetí jeho spečetěné, jakž na osobu i povinnost jeho
náldí, doplnil. V čemž se V. Ilitem spravedlivé ochraně
poroučíme. Actum v kolleji cís. Karla IV., jinak Veliké,
v St. M. Pr. ve ctvrtek po památce sv. Martina 13. Novembris 1. 1608. Děkan a mistři directores kolleje Nazaretské v St. M. Pr.
XVI. Novembris Je odkladu uloženému postavili sme
se na rathouze očekávajíce dalšího oznámení. A tak když
na strany zavoláno bylo, oznámeno nám, že sami spat!'ujem, jak se v malém počlu páni sou v radě nyní shromážděni, a naše věc od nich sarnich uvažována že býti
nemůž. Protož z té příčiny odložili opět do dvou neděl.
A p. m. Markovi na konec oznámeno, aby se jinším pří.
telem opatřil a na den uloženi odpověď nám dal. Pakli
bychom strany mohli se přátelsky porovnati, že páni ráčí
z toho potěšení míti, však že z rady osobu za prostřed
níka, dolmdž bychom ho sobě oblíbili, k takovému porovnání p. Melichara Šeriho a místo dům jeho, kterého
by dne smlonva se díti měla, že nám skrz služebníka
úřadního dáno bude znáti. I přestali jsme na tom a domu
se navrátili.
XVII. Decembris Bartoloměj Havlík Srnovec z Varvažova s jinimi pp. smlouvci vystavenými od pánuy Nov.
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M. Pr. nám z kolleje N. a p. m. :Markovi odeslal k nám
svého sluzebníka s oznámením abychom k němu do domu
jeho 18. Dec. dali se k smlou~ě ; porovnání nadjíti s tím
doložením, že by byl rád sám do kolleje Veliké k nám
přišel aneb se přivézti na voze dal, ale ze téměř na nohy
pro podagru a chyragru postoupiti nikam nemůže, aby
ho páni omluvna u sebe měli. Dáno mu za odpověď, že
rádi lak učiníme a v čas určiti k nemu sejdeme.
XVIII. Decembris na vzkázání pán&v smlouvcův postavili sme se v domě p. Bartoloměje Havlíka a tam po
dlouhém a mnohém hádání se p. m. Markem, an k ni·
čememuž se znáti nechtěl, ba sprosta naposledy ani s námi
mluvili,
smlouvcové od něbo, že nám tyto věci vydati a
musel, jej přinutili, Jako mannal proboštuv
kolleje Veliké psaný rukou p. V:lclava Zelotína z Krásné
Hory, manualy za svého rektorství, manualia své správy
kolleje N. cizí rukou psané, též nekterich gruntův k kolleji N. vsí náležejících zápisy trhův a prodaje. Potom
knihu svázaných manualuv děkanskich N. kolleje, Rejnské
a Loudové, ano i Veliké za správy a proboštství svého.
Postoupil za dva obilné stohy pobrané u Baštku a za
děkanství svého ad facultalem a kolleji Reckovic všecky
gruntovní peníze v Doubku, kteréž jemu náležely a hotovich 30 k. m. na den sv. Jiří 1. 1609 složiti připově
děl. Na čemž jest na ten čas přestáno a pp. smlouvcům
poděkováno.

25. 1608, 18. prosince. Juta collegii. Ve čtvrlek
po Moudrosti boží přátelským, snažném a upřimně pilnim
jednáním nás Adama Hubera z Ryzenpachu, m. Bartoloměje Havlíka Sr. z V. a Eliáše Rozína z J., jakožto
smlouvců k lomu dožádaných, stala se j<,st smlouva dobrovolná, přátelská mezi vysoce učenimi a poctivi mi p.
děkanem a pp. mistry academiae Pražské z jedné a slovutnim p. m. Markem B. z Fl. strany druhé a to taková:
Jakož jsou dotčení p. děkan a pp. mistři verlle sročení
slovutné a vzáctné poctivosti p. purkmistra pánův N. Jl1:
Pr. téhoz p. m_ Marka v radě obvinili, kterak za onen
čas ~a spravován,í, sv.~ho k?l1eje Nazarets,ké .ujav}e dvou
stohu - za to zadaJlce, ze k odvedem toho vseho přidržán bude - . A jsouce po témž obvinění k. přá
telskému porovnání - podáni, když toho dne z pocátku
této smlouvy polozeného po artikulích smlouvy předešlé
a při obvinění složené, bylo jednáno a p. m. Marek ně
které manualy, kteréz za sebou zaddal, před námi položil a že ni čehož takového více ~ nemá, v lom se vysoce zaříkal, ,- třetím pak a ctvrtém O důchody též akademie
_ k vypovědění do obojí strany dovoleno i přistoupeno
bylo, takto sme vypověděli, že oč sou koliv p. děkan a
páni mistři academiae Pražské s timž p. m. Markem B.
lm právu N. M. P. přistoupili a proto v některé nedorozumění mezi sebou vešli, o ty všecky arty kule v žalobě
i v smlouvě při ní složené v mír a pokoj přátelski se
uvozují a ta nedorozumění z oÍJou stran se zdvihají. A p.
m. Marek jak z manuahh tehdáž přijatých náležitě kvitován biti a jim pp. mistrům za duchody za ním zadržalé i stohy 82 k. m. vykazuje jim i hned postupuje 52
k. za jejioh poddanými ve vsi Doubku, ostatních 30 k.
při oznámení dotčené smlouvy na hotoyě odvésti a dodati má, jakž připověděL S tou znameniton vejminkou
jeho p. m. Marka při tom dobrovolného uvolení, pokudž
by se ještě cokoliv mimo to, což odvedeno, akademii Pražské náležitého za ním p. m. Markem kterýmkoliv časem
vyhledalo a našlo, že timž pp. mistrum sám rád odvézti
i knihy, ,love consignatio reddituum všech důchodův, platu,
kur, slepic elc., k vypsání prcpůjčiti anebo vejpis dáti
připovědě1. Na čemž pp. mistři také přestali. A tak obojí
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strana z práce poděkovala. Stalo se léta a dne z počá tku
tuto psaného v domě p. Bartoloměje Havlíka Sr. z V.
Při čemž tajiti slušně nemůžeme my. Adam Huberus
z R. a m. Bartoloměj Havlík Sr. z V., smlouvcové, kterak
hned třetího dne potom pp. mistři vráti vše se zase pět
artykulův přednesli oznamujíce, ze týž p. m. Marek měv
při též smlouvě manual jeden při svazích koží bílou a ostatek pargamenou psanou povlečených všech počlů acade·
miae obecných i povolání jeho, v kterým býval, do kteréhožto manualu od jiných pp. mistrův rukou jich vlastní
mnohé obecné věci, též academiae, poznamenávané se
nacházejí, toho však buď zapomenutím nebo jakým koliv
jiným způsobem neodvedl, bez něhož nikoliv býti nemohou
a jemu k žádné platnosti není, aby s ním o složení a od·
stoupení téhož manualu jednáno bylo, sice že by v smlouvě
státi nemohli. A druhé, že tolikéž manualu toho, kterýž
in originali k kolleji Nazaretské náležitý za sebou zadržal
a jim vejpis toliko podal, z mnohých patrných potřeb
academiae opykati a na tom vejpisu samém přestati nemohou. Třetí, jakoz připověděl knihy všelikých privilejí
academiae Pražské'vlastní svou rukou psaných in 40 v jedné truhlici čtverhrané nevelké poctivým živým lidem vy~azované též akademii Pražské na svou památku dáti.
Ctvrté, knihy Theatrum vitae humanae od jistých kandidátů, když magisterii gradum
k akademii na
mátku jich za 18 k. koupenou a
má a
žuje. Páté, že jest z 1400 k. od pp. mistrův pp. purkmistru
pánům Píseckým půjčených 1. 1602 a 1603 ouroku 24
k. m. za sebou zadrhl a z nich počtu neučiniL Žádajíce,
aby prvé, než táž smlouva sepsána k publikování přijde,
i o ty artykule s ním jednáno a od něho za dosti uči
něno bylo, a tak žádných kozí vrat nezauecháváno. I jsouce
toho, aby docela spokojení z obou stran se stalo a snad
k čtvrté smlouvě příčiny anebo k soudu dalšímu dáno
nebylo, dotčených artykulův p. Eliášovi Rozínovi, jakožto
smlouvci k nám připojenému, jsme psaných podali (v čem
jak jest pracoval, odpovědi jeho zase psaním činěné toho
jsou svědkové) a k jednání i dokonání toho ještě jednou
sejíti stranám 'do kolleje Veliké den sobotní ultima Februarii 1. 1609 položili. Ale p. m. Marek pavuje na
smlouvu, vždy zde [že] to vše zdviženo a to zpurně zapíraje
žádným způsobem tím povinen býti nechtěL Pro tož my
smlouvu tuto čerstvým i dobrým svědomím sepsavše, dotčených artyku1Uv touto zpráv oú pominouti sme nemohli.
26. 1609, 6. února. Acta collegii. V pátek den
sv. Doroty in congregatione dd. decani et directorum
přednášel sem, že páni dobře vědí o vsi Nučicích blíž
města Litoměřic náležející kolleji N. dědičně a touž ves
drží p. Jan Sczyma a platy z ní odevzdal k špitálu Ouštskému a Ouštetští páni od několika let žádného ou roka
nám neodvozují a tak by ten plat kolleji lety minouti
mohl, kdyby se k tomu nic neříkalo. Protož co bych měl
činiti, žádal sem za radu, zda bych jaké psaní, buď to
ku pánu samému čili toliko k jeho ouřadu učiniti měl.
Snešeno, abych se s p. prokuratorem o to poradil, a co
on raditi bude, tak učinil. Sešel sem ku p. Václavovi
Magrlovi z Sobíšku a ho za radu v té příčině pozáda!.
On radil, aby se k samému p. Sezymovi psaní dálo, poněvadž on se té vsi ujal a úřadu ji poruci!. I stalo
se tak:
Uroz. pánu p. Janovi Sezymovi z Sezymova Oustí a
. ~a Ouští, J. l\lti Cé radě a dědičnému kráječi království
Ceského, pánu nám laskavě příznivému. Službu svou vzkazujem uroz. pane, pane nám laskavě příznivý; zdraví i
jiného všeho dobrého přejeme V. Mti věrně rádi. Jakož
předešle let pominulých jest nám odvozován plat od V.
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Mti vybíraný ze vsi Nučic, dědictví kolleje N., a nyní
nevíme z které příčiny, se nám zdržuje. Protoz V. lIIti
šetrně žádáme, že takové platy naše dědičné nám bez
dalšího zadržování dáti poručiti ráčíte. Pakli se toho nestane, V. Mti se ohražujeme, že již musíme na to pomysliti.
abychom bez takových zadržování poplatky své z dědič:
ných našich gruntův a lidí nám poddaných vybírati bez
cizí neb jinší starosti mohli. Pročež byšte nám za zlé
míti neráčili. Odpovědi žádáme. S tím milost boží rač
s námi bejti se všemi. Datum v kolleji cís. Karla, jinak
Veliké, v St. M. Pl'. v pátek den památky sv. panny
Doroty 1. 1609. Děkan a mistři directOles kolleje Nazaretské v St. M. Pr.
XXI. Februarii uroz. p. Jan Sezyma odeslal po svých
dvou služebnících odpověď tuto: Vysoce učeným pp. dě
kanu a mistrům direktorům kolleje Nazaretské v St. ""L
Pr., pp. přátelům mým milým. Vysoce učení, p. děkane
a mistři directores kolleje J\azaretské, přátelé moji milí.
Téhož zdraví, při něm jiného mnoho dobrého přál bych
vám věrně rád. Psaní, kteréž mi činíte, jehož datum
v pátek den . památný sv. panny Doroty a mně v neděli
po též památce svaté panny Doroty dodáno, v kterémžto
psaní toho dokládáte, že by předešle let pominulých vám
odvozován plat ode mně vybíraný ze vsi Nučic, dědictví
kolleje Nazaretské, byl, nyní pak že nevíte z které pří
činy se vám zdržuje, Protož že mně šetrně žádáte 1 abych
takové platy vaše dědičné vám bez dalšího zadržování
dáti poručil. Pakli se toho nestane, mně se ohražujíce,
že byšte museli na to pomysliti, abyšte bez takových za·
držování z dědičných vašich gruntů a lidí vám poddaných vybírati bez cizí a jinší starosti mohli. Pročež že
bych vám za zlé míti nemohl, tak jakž to též psaní vaše
přináší. KteréhoZto takového psaní zbytečného od vás
sem se nenadál a jináče sem nemínil, neZli že to tak
jest, jakž mi píšete, že purkmistr a konšeli města Ouště
plat dm ze vsi Nučic, lidí poddaných mých dědičných,
a ne vašich, kteréž sem já po p. pradědu, p. dědu a p.
otci mým zdědil, sou odvésti zanedbali. Pročez: sem na
schvále do města Ouště odtud z měst PraZských poslal,
jim domlouvaje, proč sou platu vám povinného z lidí
poddaných mých dědičných neodvedli. Ale zpravují mne
tíž poddaní moji, kteříž takový plat vám povinný podlí
platu špitálského vybírají, že sou vám takový plat odes1<i.li, ale vy že ste víceji platu, nežli vám náleží, míti
chtěli. Jakž k tomu všemu z pHpisu psaní, co mi tíž poddaní moji Oušteští za odpověd dávají, vyrozuměti moci
budete. O čemž jest poručeno, aby takový plat, jakýz
předešle vycházel, což nejdříve možné bude, odveden byL
Nebo já, co vám z gruntův mých dědičných náleží, zadržovati nemíním, toliko abyšte také mně minucí odvozovali. Jestli že by pak Oušteští mně něco toho, což by
nebylo, psali a vám takových platů neodvedli, což vám
povinno jest, za oznámení žádám, tak abych se věděl o
to jak k nim Ouštěckým domluviti. A tak se tou odpovědí zpraviti moci budete. S tím milost boží s námi se
všemi býti rač. Datum v Starý Praze ye čtvrkk po sv.
Valentinvú 1. 1609. Jan Sezyma z Sezymova Oustí a na
Ouštf, Rím. císaře J. Mti rada a dědičný kráječ království Ceského.
Při tom svém psaní tolikéž i original zprávy p. purkmistra a konšelův města Ouště uroz. p. Jan Sezyma mně
k spatření odeslal, ale aby z de nezůstal, poručiti ráci1.
Když jej přehlednu a srovnám s pi:ípisem neb vejtahem,
aby ho zase s sebou ode mne ku pánu přinesli; přípisu
pak, pokudz bych ho byl žádostiv, aby za mnou nechali.
To když mi O vůli páně oznámili, nechtěl sem proti tomu
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býti, nýbrž pro dostatečnější zprávu pp. direktorum pří
pISU sem za sebou zanechal a vyslané propustil, ze dáme
odpovědi, bude-li potřebí. Přípis jest tento:
Vysoce :>rozenému pá~u, p. Janovi Sezymovi z Sezymova Oustí a na Ouští, ~ím. císaře J. Mti radě, dě
dičnému kráječi království Ceského etc. J. Mti pánu nám
poddaným milostivému a jinopanským dobrotivě a laskavě
přízuivému. Vaší Mti vysoce urozený pane, pane nám
poddaným svim milostivý a jinopanským dobrotivě a laskavě příznivý etc. od všemohoucího P. B. zdraví dlouhověkého a v něm šťastného panování V. Mti věrně, upři
JIlně žádati rrepřestáváme. Milostivý pane! Jaké psaní vysoce učeni a ctihodní
děkan, mistři a directores kolleje ::\a:í;;aretské v St.
Pr, V, 3,íti učinili a čeho při
V. Mtech vyhledávají, jako v přičíně neodvozování a ;adržování jim poplatkův, ohražujíce se, pokudž by takoví
poplatkové se neodvozovali a zadržováni byli, že by na
to pomysliti musili, jak by je hez cizí neb jinší starosti
vybírati mohli, jakž též psaní jejich V; liHem učiněné,
z něhož nám vejpis odeslán, to v sobě šířeji obsahuje
a zavírá. Z téhož vejpisu, nač se též psaní Y. Mti učiněné
vztahuje a koho se dotýce, sme výborně porozuměli.
V čemž V. Mti s náležitou uctivostí netajíme, že sme
nikdy od toho nebyli a posavad nejsme, což se od starodávna do vejš psané koEeje odvozovalo, abychom to
zadržovati měli, nýbrž rádi, jako i předkové naši, což
náleží, s vděcností sme vykonávali. Nic však méněji V.
Mti oznámiti můžeme, kterak když sme teď předešle za
rok 96, 97, 98, 99 vše za každý rok 4 k. a za rok 1600
za termín sv. Jih 2 k., sumy 18 k., mistrům odeslali,
z toho pp. kollegiati toliko 14 k. pfijali a 4 k. zase navrátili s tím oznárnením, že by se více s nějakými re~
stanty jim dáti mělo. Podle čehož kunšoft poslu našemu
tehdáž dán, v kterémž se urozený a vysoce učený p.
Martin Bacháček podepsal. A za tím potom od týchž pp.
kollegiatův psaní následovalo, že dvojnásobně místo 4 k.
kaidého roku, tOti7.tO 8 k., mistři míti chtějí. Jakož sme
pak na onen čas takovou věc na V. lit vznášeli. Bylo
nám od v. lvlti za odp'ovčď dáno: Poněradž vedle starobylého způsobu takových poplatkuv anebo ourokův od
nás přijí<nati nechtějí, abychom toho tak zanechali, že se
oni o lo k V. Mti budou věděti jak dopisovati. Na to již
přišlo, ČÍmz se za několik let poodtáhlo a nám nemalá
suma odvésti a dáti se dostane. Za kteroužto příčinou k V. Mti
toto schvální psaní činíce poddaně a služebně v poníže·
nosti žádáme, že nám, jak bychom se dále v tom odvozování toho ouroku chovati měli, své rady milostivě udě
liti ráčíte. Nebo není slušné a náležité, abychom něco
nového a prve nebývalého na sebe i budoucí potomky
naše, mimo starobylý způsob, uvozovati aneb vec se vejše
uvolovati měli, poněvadž se to více nežli od 70 let poHdnými kvitancím i, že každý rok po 4 k., a to ještě
rozdílně na dva terminy, odvozovalo, dostatečně
ukázati
může. S tím se V. Mti k laskavý ochraně poručena či
níce V. Mti od P. B. dobře a šťastně míti se vinšujeme
a milostivou odpovědí od V. :lIti zpraveni býti žádáme.
Datum v Ouští v pondělí po SI'. Valentinu anni 1609.
V. Mti věrní poddaní a jinopanští k službám povolní
purkmistr a konšelé města OuŠtě.
XXVIII. Februarii odpověd od p. Jana Sezymy pp. děkanu a mistrům koUeje N. sem přednesl a žádal,
zdali by se měla dáti jaká replika. I z jednostejného snešení zavříno, abychom tomu odepřeli, kdež p. Sezyma
klade Nučice ves za svou dědičnou, poněvadž ji ve dskách
zemských zapsanou máme a dědičně k kolleji N. postoupenou. Při té replice přípisy vkladu ve dsky zemské to-
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likéž pánu aby se odeslali. Nad to když se replika spíše,
abych ji p. prokuratorovj p. Václavovi Magrlmd k opravení podal. Což se i stalo a sepsána tato jest, ano ihned
toho dne Jakub Zych, pedellus universitatis, ku p. Václavovi Magrlovi ji odnesl.
Vysoce urozenému pánu, p. Janovi Sezymovi.
Službu svou vzkazujem, vysoce urozený pane, pane nám
laskavě příznivý. V. Mti výborného zdraví a v něm jiného
všeho dobrého přejeme věrně rádi. Jakou byšte nám odpověď na psaní naše o zadržalé úroky z Nučic, vsi dě
dičné kolleje Nazaretské, dáti ráčili a čím se u V. Mti
pp. purkmistr a konšelé města Ouště v neodvozování po
kolik let týchž úroků vymlouvají, sme porozuměli. I jest
nám s nen1alim podivením, že touž ves Nučice a lidi
v ní osedlé na jistých gruntech, z nichž nám ourok náleží, statek svůj dědičný a 3Pupný po slavných předcích
V. Mti býti jistiti ráčíte. Cemuž odpírajíce pravíme, že
jest náš a my jej, a ne kdo jiný, dskami zemskými sobě
pojištěni a postoupený od dobré paměti p. Václava Cardy
z Petrovic dle řádu a obyčeje království tohoto máme,
jakž přípis vkladu jeden i druhý tuto přílezitý k vyrozumnění V. Mti odeslaný dostatečně to ukazuje. Pročež
šetrně žádáme, že s svého předsevzeti sstoupiti a touž
ves Nučice anebo lidi v ní osedlé, učení Pražského a
kolleje výš dotčené dědičné, za svou a své vlastní již
nápotom jmíti, nic jmenovati a nám úroky zadržalé odešlíce žádné překážky v odsavad v panství nad nimi činiti
dopouštěti neráčíte. Cehož my se službami možnými odměňovati V. Mti nepomineme. S tím milost boží rač
býti s námi všemi. Datum v kolIeji CÍs. Karla IV., jinak
Veliké, v St. M. Pr. ve čtvrtek první postní 1. 1609.
Děkan a mistři kollcje Nazaretské v St. M. Pr.
VIL J\1artii páni města Ouští odeslali posla scl1válního
a uroz. p. Jan Sezyma dva služebníky své s takovou dotázkou: Chceme-li platy ze vsi Nučic, co jich dosavad
zadržano jest, proti jisté kvitanci přijíti, že je mají na
hotově. Dal sem za odpověď, aby měli za den nebo dva
strpení, že o to s jinými pány direktory rozmluvím a na
čem snešeno bude, po svém služebníku jim v známost
uvedu. Jakož pak IX. Martii v pondělí pp. děkanovi a
direktorům sem přednesl, co chtějí Oušteští ode mne
věděti. Conclusum, abych jim vzkázal, když zadržalé
platy u mne složí, že mají náležitě kvitováni býti. A to
jim po pedellovi vzkázáno.
10. Martii ranním časem tíž vyslaní přišli a ouroku
ze vsi N učic 28 k. m. za několik let zaddalých odvedli,
na něž kvitanci ode mne v tato slova psanon ihned
vyzdvihli:
Já M. Symeon Skála z Kolince, prorektor učení
Prazského a direktor kolleje Nazaretské v St. M. Pr.,
známo činím touto kvitanCÍ, ze sem přijal od slovutných
pánův purkmistra a rady města Ouště ourokův ze vsi
Nucic k koUeji Nazararetské dědičně, jakž to ve dskách
zemských poznamenáno se nachází, náležející,' a to za
rok 1601 termin sv. Havla dvě k. m. a potomně za jiná
léta druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté v termí~ích sv. Jiří
a sv. Havla až do 1608 termin sv. Jiří. Cehoz učiní
v sumě XXVIII k. m. Z kteréžto sumy tak zoupIna od
pana purkmistra a pánův města Ouště přijaté na místě
svém i jiných pp. mistrův na tento čas je dotčené pány
kvitují a prázdna činím. Stalo se v koUeji cís. Karla IV.,
jinak Velké, v outerý první v postě v St. M. Pr. 10.
MartE 1. 1609.
27. 1609, 4. dubna. A,ta collegii. P. dr. Adam
Huber z Ryzempachu a p. m. Bartoloměj Havlík Srnovec
mi vzkázali, abych li: nim na rozmluvení do domu p. Hav-
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líka přišel. Což když jsem učinil, oznámili ml, ze tomu
dobře rozumějí, kterak p. m. Marek Bydžovský k mcememuž se míti nechce a v smlouvě nestojí, nýbrž s radou p. Eliáše Rozína z ní nic nečiní a nám odvésti peněz nemíní. Pro tož že by nejlepší věc byla, abychom
pp. smlouvcu žádali, za složení ssebe smlouvy a za relací
pánum do rady Nov. M. Pr. Potom že budeme věděti,
jak svého dobývati. Dal sem za odpověď, že na místě
jiných pp. direktoruv za tuto zprávu děkuji a jim ji co
nejdřívěji přednesu. V tom sem odešel zase domu.
XVI. jl,faii opáčil sem návěští dané od pp. smlouvcu, co bychom chtěli ciniti. I snešeno jest, aby jim takové psaní bylo odesláno: Urozeným á vysoce uceným
p. Adamovi Huberovi z Ryzenpachu, v lékařství doktoru,
a p. m. Bartolomějovi Havlíkovi Srnovcovi z Varvažova,
pánum a přátelum našim příznivým. Službu svú vzkazujem
urození a vysoce učení páni a přátelé naši přízniví. Zdraví
a v něm jiného všeho dobrého přejeme V. Mti věrně
rádi. Až dosavad na předkládání V. Mtí, jakožto smlouvcuv od p. purkmistra a pánuv Nov. M. Pro nám naHzených, rádi sme tak učinili a na slovutného p. Marka B.
z Fl. O některé manualy a peníze vlastní učení Pražského
neprávě za sebou zadržalé nenastupovali. Ale poněvadž
porozumíváme, že p. m. Marek k ničememuž se nemá a
nás dle jedné i druhé smlouvy mezi ním a námi učiněné
nepokojí, my víceji pro naše svědomí snášeti takového
protahu a dosti neučinění jeho nemohouce V. Mtí šetrně
žádáme, ze dáleji toho na sobě zdržovati neráčíte, nýhrž
s sebe složíc jistú relaci J. Mtem purkmistru pánum Nov.
M. Pr., na čem mezi námi a p. m. Markem zustáno a co
ještě na rozdílu a nedorozumění pozustává, učiniti co nejdřívěji ráčíte. A my se té práce V. Mtí volně každého
času odměniti nepomineme. S tím milost boží rač býti
s námi se všemi. Datum v kolleji cís. Karla IV., jinak
Veliké, v SL M. Pr. v pondělí po památce sv. Jiří 1. 1609.
Rektor, děkan a mistři direktorové' kollejí v učení
Pražském.
XXII, Maii p. dr. Adam Huber a p. m, Bartoloměj
Havlík na psaní naše odeslali spis společně sepsaný tento:
My Adam Huberus z Ryzenpachu, v lékařství doktor,
a m. Bartoloměj Havlík Srnovec z Varvažova známo
činíme tímto listem vubec a zvláště, kdež náleží: Jakož
jsou urození a vysoce učení pp. rektor, děkan a mistři
direktorové kollejí v učení Pražském nám psaní, jehož
datum v pondělí po památce sv. Jiří, učiniti ráčili, žádajíce, poněvadz na slovutného p. m. Marka z Florentínu
etc. na předkládání naše, jakožto smlouvcuv, o některé
manualy a peníze vlastní učení Pražského neprávě za ním
zadržalé, posavad nenastupovali a on k ničemuz se nemá
a jich podlé jedné i druhé smlouvy mezi nimi a ním
učiněné nepokojí, takového protahu a dosti nečinění jeho
nemohouce víceji pro své svědomí snášeti, abychom dáleji toho na sobě nezdržovali, nýbrž s sebe slozíce jistou
relací J. Mtem p. purkmistru pánum Nov. M. Pr., na čem
mezi nimi a ním zustáno a co ještě na rozdílu a nedorozumění pozustává, co nejdřívěji učinili. I uvedše takové
psaní uroz. p. Eliášovi Rozínovi z Javorníka, jakožto patronovi téhož p. m. Marka a spolusmlouvci na onen čas
od něho k nám přidanému, tak jakž skrze něho a s ním
oustně i psaním často i na mnoze dosavad rokováno,
s náleiitou ohradou v známost. Proti čemuž nám od něho,
že p. m. Markovi manualy i jiné věci, o kteréž činiti a
ještě za sebou má, i tomu neodpírá, jim odvésti možná
věc není, vždy krátce, bez všeho okolku za odpověď
psanou dáno, a znajíce tu žádost pp. mistruv slušnou a
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dotčené s druhou stranou jednání velmi těžké a neustupné
b)'Tti, pročež takovú věc příčinou vlastně samého p, mistra

Marka k dojednání v neduvěření jeho zbytecně tak prodlouženou s sebe skládáme a ji buď při zač!'tém pořadu
práva nebo což se pánům puvodům za dobré viděti a líbiti bude, zustavujeme i J. Mtem p. purkmistru pp .. Nov.
M. Pr. o tom, což kterak najednáno a k jakému rozdílu
i nedorozumění přišlo a na čem pozůstává, zprávu psanou náležitě učiniti neopomineme. Pro lepší toho jistotu
sekrety naše s podpisem rukou našich vlastních k tomuto
listu sme při tiskli. Jehož datum ve čtvrtek po neděli velikonoční Jubilate 1. P. 1609. Adam Huberus z Rysenpachu doktor v lékařství. M. Bartholoměj Havlík Srnovec
z Varvažova.

28. 1609. 8. srpna. Tamtéž. Uroz. a stal. rytíři p. Adamovi Zapskému ze Zap a ua Dubči a Kyjích etc. pánu
nám laskavě příznivému. Službu svou vzkazujem uroz. a
stat. rytíři, pane. nám laskavě přízniví. Zdraví a jiného
všeho dobrého přejeme V. Mti věrně rádi. Jakož máme
jistý plat dskami zemskými zapsaný v kolleji Nazarelské
náležející na gruntech Litoznických, jichž v držení zustávati ráčíte a ten každého pul leta při sv. Jiří i sv.
Havle po pěti k. m. nám se odevzdávati má, že pak nyní
již za tři plná léta, totiž šest terminu třiceti k. m. se od
V. Mti beze vší p!-íčiny zadržuje, šetrně žádáme, abyšte
bez dalšího odkladu jej nám ke dskám zcmsk)'m složiti
a nápotom časně při každém terminu bez zadržování odvozovati, tak aby nebylo potřebí žádného pro touž vec
dalšího zaneprázdňování, naříditi ráčili. Odpovědi účinlivé
žádáme. S tím milosti boží V. i\f. poroučíme. Datum
v kolleji cis. Karla IV., jinak Veliké, v St. M. Pr. v sobotu po slavnosti Proměnění Kr. P. 1. P. 1609. Děkan
a mistři direktorové kolleje Nazaretské v St. M. Pro
[Odpověď na to:]
Poctivým a ctihodným p. děkanovi a mistrum direktorum kolleje Nazaretské v St. M. Pr., pánum přátelum
mým milým, buď dán. Poctiví a ctihodní páni mistři kolleje Nazaretské v St. M. Pr., přátelé moji milL Jest mi
od Vás psaní učiněno, kterýmžto mně oznamujete, že. by
se mělo ode mně z statečku mého jménem Litoznic
z platu komorního za tři leta, pořád zběhlfc, vám náležitého zadržovati, tomu sem všemu z téhož psaní vašeho
vvrozuměl. I vo tom vám zprávu takovou činím, že já
t~kový plat ke dskám sám nekladu, neZ jiní se mnou
v spoleenosti jsou, nebo já toliko za tento rok 1609 zadržuji a při sv. Havle, dá-li P. B., jej odvésti ke dskám
chci. Však nic méně chci se na to vyptati a to vyzvě
děti, kteří by vám jej zadržovati měli, nýbrž jich napomenouti, aby takový věci opatřili. S tím milosti boží vás
poručena činím. Datum na Duběi v outerej po památce
Nanebevzetí P. M. 1. 1609. Adam starŠÍ Zapský z Zap
a na Dubči.

29. 1609, 16. září. Byli sme všickni' directores na
rathouze Nov. M. a v radě sme se ohlásili, že od zaloby
své na p. m. Marka z Florentínu učiněné upouštíme dobrovolně a za poznamenáni našeho ohlášení sme žádali,
jakž vejtah tuto vypsán stojí z manualu p. Jindřicha Kozla: P. rektor, děkan a pp. directores academiae Pražské
stoje osobně v radě pi'ed p. purkmistrem pány Nov. M.
Pro ohlášení učinili takové: Poněvadž slov. p. rn.Marek
Bydžovský z Fl. na vznešení jich žádné odpovědi jest
nedal, oni že od téhož sv§ho vznešení upouštějí a jeho
v ničemž užiti nežádají. Zádajic toho ohlášení· svého za
poznamenání. Povoleno k žádosti jich. Actum in consilio
fer. 4. post Exalt. crucis.

30. 1609, 29. října. A,cta collegii. Pronunciatus
est a dd. directoribus in collegium Nazareth studiosus
Wenceslaus Textorius Curius.
31. 1609, 27. listopadu. Tamtéž. Pan Eliáš Rozín
při dskách zemských komorník, vznesl žádost svou nI!.
pp. direktory kolleje N., aby mu maštalky pro jednoho
koníčka v nájmu propůjčili za některý čas pod světnicí
starou kolleje jmenované, že chce co slušného z ní platu
dávati. I přimlouvali se k tomu páni i děkan i jiní direktoři, poněvadž na ten čas prázdná. stojí a IÚčímž jí
neidívá se, aby Zádosti jeho zadosti se stalo.
IV. Decembris. Že zámečník [Paumistr] naproti kolleji N. pravil se udělati k rozkazu p. dra J esseniusa dmek veliký s klíčem k pokoji spodnímu nade vraty a .a
ten mu nic nedal

Jessenius,

tehdy sem nabíha1, aby zá."

platy dostal, poněvadž zámek přibitý u dveří téhož pokoje
zůstával. A pp. directores se za něj přimlouvali a snesli,
aby mll kopa m. z duchoduv kolleje dána byla. Tak
se stalo.
XIV. Decembris. P. Mikuláš Troil Svatopolský před
náše! žádost zámečníka naproti 1wlleji, aby mu za nějaký
zámek p. drovi J esseniusovi, když obýval v též kolleji
N., udělaný ode mne dáno bylo 2 k. m. Ale páni. direktoři na tom se snesli, abych jednu k. m. toliko dal.
XV. Decembris. l{. Matyáš Cyrus, .tadí konsistoře
Pražské a kazatel Betlemský, s pp. přátely a posluchači
svými vyhledával snažně toho, aby mu pp. děkan a direktoři v kolIeji N azaretské bytu ,atím, dokud ~y fara
Betlemská spravena nebyla, přáli. Při něm a za něj veHce se přimlouvali jiní, obzvlášlně pak p. m. Symeon Humberk z Humberku. Na jeho žádost a přímluvu vzáctných
lidí pp. děkan a mistři direktoři kolleje N. tomu rádi
dovolili, aby co nejdřív k. Matyáš Cyrus, kazatel Betlemský,
se do kolleje pro lepší opatření hpli Betlemské se vstě
hoval. Což že učiní hned po slavnostech Narození syna
bozího připověděl.
32. 1610, 24. ledna. Tamtéž. V kaple Betlemské v přítomnosti p. dra Borbonyusa ctihodný kněz
Matyáš Cyrus, starší kazatel Betlemský, žádal uctive, aby
mu to dříví, které v dolejší dřevnici kolleje :'J. složeno
bylo, od pp. direktoruv se darovalo. I nemoha sám to
na sebe vzíti, žádal sem hó, aby ser;kání maličké měl.
že chci se pp. direktory o to rozmluviti a na čem s~
snesou, co nejdřív p. praedicatorovi zase dáti přátelskou
odpověď. Přestal na tom a se pánum poručiL
XXV. Februarii. M. Mikuláš TroiI, m. Martin Bachácek, Jan Kampanus Vodňanský a já spolu s nimi sešli
sme se ku p. m. Markovi Bydž. z FL, jakž nám vzkázal,
že se chce s námi o všecka nedorozumění přátelsky porovnati. Ale nic se toho od něho uestalo v nejmenším
punktu. Nebo co k kolIeji N. náležitého za sebou zadržel,
jako peníze za pobrané Janovi Račimskému obilné .tohy
i jiné sirotčí, všecko od sebe že odvedl pravil a nic žád·
nému se dlužen býti tvrdil. I což bylo ciniti, an v domě
svém dosti foukal a svobody své zle nakvasně na svém
smetišti užíval. Prázdní zase od něho sme odešli.
33. 1610, 13. února. Tamtéž. Téhož dne přednášel
sem žádost kn. M. Cyra o dříví, které složeno v kolleji
N., má-li mu darováno býti. Jest k žádosti povoleno
a mně poruceno, abych jemu oznámil, že polovice ho
jemu se daruje od pp. mistru a druhou polovici pro své
potřeby zanechávají.
To na druhý den když sem mú
oznámil, uctivě za takovou lásku poděkoval.
XV. :lbii. Pp. defensorové ráčili nám poručiti, abychom naše gravamina a stížnosti co nejdříve J. Mtem před
nesli sepsané od jedné každé kollejc. Od ko11eje N. tato

sou podané: Skrácení a ublížení důchoduv kolleje N.
jsou tato: L J. ]\1. uroz. p. Jan Sezyma z Sezymova Ústí
rácil se vsi naší ve dskách zemských zapsané, ,love Nučic,
nevíme jakým právem, ujíti a ji k jakémus záduší špitála
svého, znaje. že ji sám nebúde obdržeti moci, odevzdal
a nám ani lidí našich nepostupuje ani platuv v cele II
časně odvozonti neráčí. II. Uroz. a stat. rytíř p. Zdeněk Smolík z Slavic na Velkém Bašti ujal se u vsi Bašku
našich roU do tří lánu II z nich platu, jak předkové jeho
dle smlouvy jisté • kollegiality, předky našimi učiněll.é
platili, dávati nechce. - III. Uroz. " stat. p. Bernhut
Hochauzar z Hochauzu a na Malém Baštku v též vsi M.
Baštku ujal se obce společné a jí sobě bez našeho vědomí
osobi] a ohradil. Též s poddanými našimi ll. pole a grunty
naše dle své libosti bez dovolení našeho handluje a frejmarčí a za jisté grunty naše svých nejistých postupuje.
- IV. Uroz. a stat. rytíř p. Vilím Trmal z Toušic na
Chntěrubech vystavěl sobě marštale při krčmě ve vsi
Postřižíně na gruntech našich a 8 poddaným naším v též
vsi osedlým bez vědomí našeho v smlouvy ledajakés se
dal, jakž dobří lidé to seznávají. - V. L. P. 1447 Zdena,
vdova v záduší Betlemském. odkázala kšaftem študentum
v kolleji N. na vinici Štěpánovské v Šárkách ležící pět
!t. gr. platu ročního, jejž koupila od Michala kramáře,
II ten kam by se poděl, nevíme.
34. 1610, 2. července. Tamtéž. P. Eliáš Ro;;ín
z Javorníka na místě p. m. Marka B. z FL dožádav se
pp. mistrův do kolleje krále Václava aby se sešli a
společně o ta lII.edorozumění, která mají s p. m. Markem
rozmluvili a pokudž možné i se porovnali. I stalo se tak,
že po mnohém rozmlouvání p. Eliáš Rozín některé manualy ke kolleji N. složil, též i za stohy u Baštku pobrané x,'CV k. m. vyčetl.
VII. Iulii. Ctihodný lm. M. Cyrus přišed do kol!eje
Veliké oznámil, kterak by uroz. p. [Zikmund] Měsíček z výškova z domu svého mezi kolleji Nazarelskou a Loudovou
ležícího smetí a jinou nečistotu do sklepu kolleje N. metati dal, aby mu to zastaveno skrze psaní bylo. I neuznal
sem za potřebu býti, aby se psaní o touž věc mělo uči
poněvadž prve na něj nám neznámého od nás nic
stěžováno nebylo. Než pedellus sám druhý k němu sešel
a co se naší kolleji ubližuje, oznámil, s tou žádostí, ~by
to pán přetrhl a více dělati toho čeládce své .bránil.
Což když pedellns učiuil a p. Měsíčkoví jménem naším
přednesl, hned pán připověděl, že toho víceji nic se díti
nemá a nebude na ublížení sousedův jeho.
. XVI. Julii. P. m. Valentin Kochan v kolleji Velské při

niti,

mlouval se za kollej N. ku p. Václavovi Magrlovi z Sobíškll, aby jí sobě poručenou měl ll. aby nás direktory
fedroval, kterak bychom zase pole k též kolleji N. II
kaple Betlemské vlastně náležejíci od p. Zdeňka Smolík>.
z Slavie dostali. Ale on odpověděl, abychom se s pp. defensory o to radili a co oni poraditi ráčí, tak se zachovali. Jakož pak tak srne učinili a pp. defensorum snplikací v tento. smysl sepsali:
Vysoce uroz. pp. pánum, uroz. a stal. pp. rytířum, slovutné a muohovzáctné poctivosti pp. Pražanum, pp. defensorum
akademie Pražské, pp. nám dobrotivě příznivým. J. Mtem.
Vaše Milosti vysoce urození pp. páni, uroz. a stateční pp.
rytíři, slovutné a mnohovzáctné poctivosti pp. Pražané,
pp. defensores academiae Pražské, páni nám dobrotivě
a milostivě přízniví! V. Mtem ve vší náležité uctivosti
oznamujeme, kterak uroz. a stat. rytíř p. Zdeněk Smolí.\:
ze Slavie na Velkém Bašti dostav trhem před kolikas
lety od J. Mti uroz. p. Zdeňka z Lobkovic, nejv. kaucléře království Ceského, statku Velkého Bašti, v dědiny
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naše k Malému Baštku dědičně náležející se vkládá a
jich do tří lan se zmocnil a k svému oužitku obrátil,
nám pak ani toho, co předkové jeho z nich platívali,
platiti ani jich postoupiti nechce. Za kteroužto příčinou
komisí od J. Mti Cé - sme sobě s ním na onen čas
vyžádali a resolucí jisté na touž komisí léta 1608 Julii
IV. dostali, v níž se od J. Mti Cé poroučí, abychom pořad
práva ku p. Zdeňkovi Smolíkovi o túž věc zachovali.
I dosavad nic toho před sebe vzíti a s vejš jmenovaným
pánem Smolíkem bez vědomí rady a dovolení V. Mtí
k soudu neb ku právu přistoupiti sme nechtěli. Až nyní,
abychom času právnímu projíti nedali, a tu pokorně prosíme, že nám rady své milostivě uděliti rácíte, jak bychom se v této příčině zachovati a jakou cestou kráčeti
k dosažení zase od p. Smolíka toho, což jest vlastně
ucení Pražského, měli. Co tu na prosbu pokornou naší
učiniti ráčíte, budeme povinni zase V. jlnem toho službami našimi hotově vždycky se odsluhovati. V čem se
V. Mtem k laskavé ochraně poručena einíme. Act. v outerý po památce Rozeslání ap.!. 1610. V. Mtem k službám povolní děkan a mistři kolleje Nazaretské v St. M. Pr.

35. 1610, 17. září. Acta collegii. Ctihodný kněz
Matyáš Cyrus, kazatel Betlemský, žádal, aby pp. mistru
direktoru vejchoz se stal do kolleje N. dokládaje, že jak
vrata tak i některé žlaby na kravích a jiná stavení opravy
potřebují v též kolleji a tak časně, než by se větší škoda
stala, raději dáti opraviti.
XIIX. Septembris přednášel sem žádost ctihodného
kněze M. Cyril. před pp. direktory a tázal se, co by chtěli
ueiniti. Conclusum, abych to sám spatřil a potom opraviti dal.
XXIII. Octobris duo studiosí pronunciati sunt in
alumnos collegii Nazareth: Paulus Prussius Pherenus,
Paulu s Fabricius Poggebradenus.
II. Decembris posui ralionee acceptorum et expen·
sorum collegii N. praesentibus omnibus dd. magistris,
professoribus academiae Pragensís,.
X. Decembris náklad na opravu kolleje N. 4 k.
ó5 gr. m.. jsem zapravil.
36. 1611, 10. dubna. Tamtéž, In collegium N.
pronuncialus est pro alumno laroslaus Megalínaeus BuCZlnus.

VIII. lunii. J. Mti pp. defensOres k nám do kolleje
Veliké se sjeti ráčili a tu ze na první suplikací nemohli
jsme dosavad žádné zprávy a odpovědi dostati, jiného jí
přípisu J. Mti p. Václavovi Vilímovi z Roupova jsem podal a uctivě žádal, aby ji pán jiným pp. defensorům
přednésti k uvážení ráčil, což ochotně k sobě přijav tak
učinil. A na druhý den když opět J. Mli k nám též se sjeti
ráčili, nás před sebe povolali a oznámili, ze náš spis
v bedlivém uvážení míti ráčili a k dalšímu vší té věci
přehlídnutí voliti ráčí den sobotní nejprv příští; . tehdáž
abychom se vší spravedlností naší na botově byli ano i
pp. komisaře sem do kolleje pro zprávu d(lpravili. Což
když jsem oznámil, ze se těžce státi bude moci, neho
jsou toliko pod jednou všickni kromě p. Symeona Humberka a p. Symeolla Podolskýbo, měřiče zemského; onen
že jest nemocen nyní a tento přes pole odjel za potře
bou J. Mti Cé. Pp. defensores ráčili pověditi, že v sobotu v ty věci někteří, jenž zvoleni jsou, nah1ídnou a
nás, co bychom činiti měli dále, zpraví.
XI. lunii když pp. defensores opět do kolleje Veliké
se sjeli a poručili sobě přednésti spravedlnosti vsi Malého Baštu. To se stalo. Ty všecky věci p. Václav l'vlagrle
k sobě přijal a aby pp. mistři directores kolleje N, ma-
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jí-li jaké více veJpIsy neb majestáty, je vyhledali i tím
dáleji neodkládali, ale co nejdl'íve ku pořadu práva s p.
Zdeňkem Smolíkem přistoupili, odcházeje od nás z kolleje
Veliké, napomenul.
XIII. J unií o některé vejpisy z desle ku p. Janovi
Oxiopovi učiněno jest psaní ke dskám na hrad Pražský
v takovích slovích: S. P. Náš zvláště milý pane ~ příteli!
Snažně Vás žádáme, abyšte poradíce se s p. Rehořem
Koutským z Jenštejna aneb s kýmkoliv z vašich, polmdž
mozná věc jest, ve dskách zemských vyhledali: Primo
Andreae N. 29. zápis nebo vklad od Anny, pozůstalé
vdovy po Oldřichovi Medkovi, študentům kolleje Nazaretské platu rocního na vsi Baštku a ten ze potvrdil král
Vladislav. Též vejpověď na soudu zemském mezi Oldři
chem z Ertiny a z Baště z jedné a mistry, studenty kolleje N. z strany druhé. 3. Andreae 14. A toho obého
extract nám proti jisté záplatě vydali. Co tu pro nás
učiníte, službami našimi se toho rádi zase odměniti při
povídáme. B. V. XllI. Junii annO 1611. Děkan a direktoři
kolleje Nazaretské.
XVI. Junii. Dle včerejšího se p. Řehořem Koutským
z Jenštejna, ingrossatorem des k zemsk)'ch, společného
zůstání odeslal sem po Jakubovi Zychovi toto připome
nutí k němu:
Uroz. p. Řehořovi Koutskýmu z Jenštejnu, ingrossalorovi desk zemských, pánu II příteli mně příznivému.
Službu svou vzkazuji a dobrý i šlastný den vinsuji. Dle
včerejšího, p. Řehoři, na vás ode mne vzložené zádosti
nepřestávám sollicitovati vy hledání pří dekách nálezu na
soudu zemském o pole Baštecké mezi mistry direktory
kolleje N. a Oldřichem z Ertíny 1. 1486 fer. 2. in die
Dioni,;i, též odhadu dědin v Baštku v prvních Václava
z Cbvojenče fal. 13, ano i majestátu Vladislava krále na
též dědiny, jehož datum v středu na den Obrácení sv.
Pavla I. 1486. To1ikéž i pi'ípis puhonu na pp. bratry
z Lobkovic ano i upuštění od něho mistruv direktoruv
kolleje Nazaretské 1. 1590. :"Iic méně iádám, že se ku
p. depositorovi přimluvíte, aby vyhledal v deposici, jsouli
platové komorní od
Zapský z Litozníc složeny za
čtyry termíny od 1.
sv. Havla až do minulého teď
sv. Jiří 20 k. m. A od uroz. p. Jaroslava Bořity z Martinic za termin letošní sv. Jiří 12 k. 30 gr. m. Pokudž
by byly slozeny, nech! by se mi po tomto vyslaném
odeslali. Co tu pro kollej Nazaretskou od vás se stane,
nepominu se toho službami svými hotově odměniti. S tím
B. V. Actum v kolleji Veliké PraZské ve čtvrtek na zejtří
sv. Víta 1. 1611. lVI. Syme.on Ská:a z Kolince, direktor
kolleje Nazaretské v St. M. Pr.
Téhož dne ctihodný kněz Matyáš Cyrus, senior konsistoře Pražské a kazatel kapli Betlemské, ke mně se
uchýliv některá rozmluvení o páních z Hodějova se mnou
měl; v kteréžto příčině oznámil jsem, že by z šesti vsí
plat k kolleji Nazaretské každoroční a dědicný páni z Hodějova za několik ternlin1l zadrzovali~ a z<idal sem ho
k nim za přímluvu. On ihned jíti osobně k staré paní a
s ní o to jednati připověděl. Což se stalo a J. M. ihned
takové platy odvésti poručila.
XXV. J unii p. Řehoř Koutský do kolleje přišel a
se vymlouval, ze to vše '" vsi l,ialého Baště cokoliv ně
kdy vloženo do desk, při shoření jich zahynulo a potomci že toho sobě nic do těchto nových klásti nedali.
A tak že vyhledati žádný z nich nic nemuze. Proto žádal, aby mu pp. mistři toho na jinou stranu nevykládali,
hotovým se býti pravě vždycky rád volně dle své nejÝyšší možnosti sloditi akademii Pražské. Poděkoval jsem
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za tu k nám náchylnost. Poněvadž pak toho nic vyhledati se nemohlo, že P. B. to poroučíme a s pp. pl'átely
o naší spravedlnost raditi se musíme. S tím odešli.
XXIV. Augusti shledal jsem se s uroz. p. Janem
Ledčanským z Pcpic v kostele Betlehemském a tu mi
oznámil, ze Jiří ze Sudetu umřel v Budějovicích, zůstal-li
jest nám
povinen, abychom se časně ohlásili u dědicu
statku jeho.
}G'C. Septembris paní Anna z Šudetu odeslala odpověd na psaní naše a dluhu popírá, pravíc, že o něm
nic neví aniž má odkud jej zaplatiti. Nebo s několika
dítkami po sv. Jiřím osířela. Ty odkud živiti nemá a ve
velikých závadách že ji zanechal.
XXII. Octobris pronunciatus est in collegium Nazareth pro alumno Simon Oporinus Glattovinus.
XXIV. Novembris. Psaní ku p, Smolíkovi prošlo
takové:
Uroz. a stat. rytíři p. Zdenkovi Smolíkovi z Slavic
na Velkém Bašti, pánu sousedu nám příznivému. Službu
svou vzkazujem uroz. a stat. rytíři, p. sousede nám pří
znivý. Zdraví i jiného všeho dobrého přejeme vám věrně
rádi. Jakož let po minulých uraz. p. Pavlovi Lidlovi a potom
p. Rudolfovi pole naše dědičné a grunty od lIIalého
Baštku k kolle]i Nazaretsl,é a kaple Betlehimské v St.
M. Pro náležité, blíž vsi Sedlce ležící, z jistého ouplatku
ročního dle naší dobré a svobodné vůle jsme pronajímali,
vy pak nyní jich bez vědomí a dovolení našeho jste se
ujali a z nich oužitky, nemaje k nim, jakožlo k cizí věci,
žádného práva a sprayedlnosti, sňali. Protož vás se dotazujeme, z jaké pH činy a proč tak všetečně gruntuv našich ste se ujali i z nich obilí sňali. Načež od vás patrné a neukryté odpovědi očekáváme. Při tom vás tolikéž
tímlo psaním napomínáme, abyšte ihned od datum listu
tohoto ani vy ani poddaní vaši ani čeládka vaše jaká
koliv týchž polí a gruntův našich se víceji a dáleji nedotýkali a jich žádným vymyšleným způsobem neužívali
II sobě neosobovali. Nebo my je k své vlaslní potřebě
sami obrátiti míníme a chceme. Toho jsme vás pro zprávu
tejna učiniti nemohli,
se věděli čím spraviti. S tím
milost bozi rač
Datum koUeji ds. Karla IV.,
jinak Veliké, v
III. Pr. v sobotu po památce sv. panny
Kateřiny LP.
1611. Děkan a mistE directores koliej e
:\'azaretské v St. M. Pl'.
llX. Decembris posui rationce pro collegio :\'azareth.
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Číslo pop. 238,
(U Betlemských.)
~'l.
1420.
Ru7wp. Č. 2099 f. 85. Nicolaus brasealor dictus Betlemský fassus est, se teneri XIX s. gr.
prudenti d. Janconi de 1Iisa dicto Sub stuba.
(hez data.).
1. 1439. - R1I7wp. Č. 2102 f. 416. Nicolai Betlemský.
2. 1439, 1. dubna. Rllkop. Č. 992 f. 193. Margaretha, conthoralis Nicolai Bethlemský, fassa est, se ab
Anna, matre sua, contborali l'vlathie figuli, XVIII s. gr.
pro dotalicio ct pro porcione hcreditaria ipsam post
mortem Petri de Myšlín, patris sui, concernente perce~
pisse. - Act. fer. lIlI. 3nte Resurrect. d.
3. 1448, 28. i'íjna. Rukop. č. 2fl9 f A 6. Ve
jméno božie amen. Já :llikuláš řečený Bellemský, měště
nín St. i\1. Pr., vyznávám tiemto listem:Jc že ačkolivěk
nemoceu jsem a neduživ na těle, však proto paměti
dobré a svobody zdravého rozumu požívaje, nechtě, což
na mne jest, by o zbožie a statek po mně zllostaié a
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zuostalý mezi příbuznými a přátely mými kteří svárové
a nesnáze se měly dieti, toto poslednie mé poručenstvie
a kOneCn}7 úmysl yuole mé o témž statku mén;
::boží
mně od P. B. z daru milosti jeho p6jčeného s dobrým
rozmyslem i potazem zřiedil sem a zpásobil i mocí tohoto kš aftu a poručenstvie mého řiedím a zp6sobuji obyeejem takovýmto: Tak že jsem ucinil a ustanovil i činím
a ustanovuji paní i\Iargretu, manželku mú mihl, pravú a
mocnú i najvyšší poručnicí Aničky, Jakuba, Bartoše a
Johanky, dětí mých a jejích, i také domu mého, v němž
bydlím, a vinice mé Kbelovka řečené Vnl str. měrných
v sobě držící a kleráž na Petříně leží vedle vinice Ctiborovy krajčieho, s chmelnicí též vinici příležící, ježto
někdy byla jest mnichuov StrallOvských a kterúžto já od
pálluOV purgrnistra a konšeluov"'syrchupsaného luěsta Praž~
ského tehdážbylých jsem kúpil II penězi hotovými zaplatil i také vedle řá.du a obyeeje téhož města řádně odčetl, tak jakož listové pod pečetí již psaného St. M. Pr.
na ten trh i také odečtenie. učinění a mně vydaní plnějie
to a šíře ukazují i svědčie, a podle toh" i všeho .božie
jiného a statku mého - věi'e jie jako manželce své milé,
že dobrým a poctivým se dětí mých a svých starajíc je
tak s radú dole psaných přátel mých i jejích bude opatrovati aí do let jich ruzumných, jako jich matl"a věrná.
Jimžto všem společně, totiž manželce mé a dětem svrchupsaným, všecko to zbožie a statek po mně zuostalé a zuostalý, tak jakož sě svrchu již vypisuje, k rovnému mezi
ně rozdielu se vší::n práven} mým dědičně a k věčnosti
otkazují i otdávám. Chtě tomu umřev-li by které ~ dětí
mých dřieve nežli by rozumných let svých došlo, aby
diel jeho na živé k rovnému mezi ně rozdielu i na manželku mú a matku jich vždy připadl až do poslednieho.
A též zase také jestli že by častopsané manželky mé
buoh od smrti neuchoval dřieve nežli by stav svuoj
vdovský změnila, aby diel její na živé děti šel a připadl
plným právem. A přidávám jie, též manželce mé, k radě
a ku pomoci opatrné lidi Velíka od Goliáše a Matěje
Temle, súsedy a přátely mé milé, věře jim, jakožto mým
zvláštním přátel6m, že častopsané manželce mé a dětem
svrchupsaným, v čem by jich
pro jejich sirobu
a pro mě budú radni i pomocni. Dat. fer. II. die Simo
et Jude.
4. 1459, 26. května. Rulzop. Č. 2141 f. 303. Anna
panna, jl.Iikulášova dobré paměti Betlemského dcera,
vslúpivši do plné rady přede pány s přátely svými obojieho pohlaví, lo jest mužského i ženského, přiznala sě
jest k tomu shze Mikuláše Hesolta svobodně a dobrovolně, že lěch XXX k. gr., kteréžto smlúvcemi a smlúvami svatebními po nie otčimem jejím, Mikulášem Betlemským, a paní Margretú, matkú jejich, smluveny jsú
'il. jmenovány, a k tomu výpravu s ní danú přijala jest i
přijimá od nich za pravi a plný oddiel po otci jejiem
výš jmenovaném k ní príslušný. Odřiekajíci sě všeho
práva i nápadu, ač by jí které neb který jakýmkoli obycejem k statku po olci jejiem zuostalém přislušalo a při
slušaI neboli příslušeti by mohlo a mohl. Je, totiž otčíma
i matku svrchu psané konečně a prostě ze všeho kvilovavši a propusti vši po všecky časy nynějšie i věčně budúcie. Takze sama skrze sě ani skrze žádného jiného o
nic jich dále nal'íkati ani se k černu viec táhnúti nechce
ani má nikdy. Než jim to všecko již mocně, práva sobě
v tom statku ani komu jinému nepozuostavujíc ižádného,
vzdala jest i vzdává. To páni slyševše kázali jí i s přá
tely jejími vyslúpiti a potom samé panny Anny zasě povolali kázavše, tázali jie s pilností, sama-li to z své vuole
svobodné činila, ze sě tak všeho odřieká a zbavuje, či
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jakým návodem neb obyčejem jiným, aby páni rozuměti
tomu mohli. Ona k tomu sama osobně tak jest odpově·
děla, že to učinila jest a činí z své pravé a svobodné
dobré vuole, řkúci:
Rozumiemf tomu dobře, že otčím i matka má dosti
mají činiti s dluhy otcovými. Pro tož páni to slyšev·Še od
nie, vygaJi jsú dva pány z sebe, to jest Jana Trefana a
Pavla Cipsera, s nimižto kázali J ánovi Túškovi, písaři
svému najvyššiemu, k knihám, aby to tak zapsáno bylo,
jakož nahoře se pokládá. To sě stalo v sobotn po sv.
Urbanu za purgmistrovstvie páně Zigova Pytlovic 1. UX.
5. 1459, 20. listopadu. Ru7wp. Č. 2119 j. K 7.
Ve jméno bažie amen. Já ~largreta ;lInišková, vdova
někdy po J\Iaříkovi řečeném Crt zuostalá, měštka St. M.
Pro od modrého kola, v)l!návám tiemto listem, že ačkoli
z dopuštěnie božieho nemocna jsem - takže duom muoj,
v němž bydlím, kterýž na rohu proti domu Temlové "podle domu Pavla bečváře blíž Zderazské brány leží, i
podle toho také všeckeren jiný statek muoj - dala sem
dobrovolně opatrnému muži Mikulášovi Betlemskému,
písaři radniemu prve psaného St. M. Pro - . Tak však,
aby týž Mikuláš z toho statku osobám dole psaným vy·
dal: Najprvé I1fachničce, vnučce mé, XL k., k sv. Mar·
tinu na archu V k. a k tomu kalich střiebrný udělal,
jakž se jemu zdáti bude, k sv. Jiljí na kostel V k. a
chudým aby čtyry postavy sukna rozkrájel. - Dat. fer. II.
post Elisabeth.
6. 1460, 4. května. Ru/wp. č. 2141 f. 146. Když
Machna, dcera l\Iargrety Mniškové a lIIikulášova řečeného
Chval z Slatiny manželka, nařkla jest byla Mikuláše Bc·
tlemského, písaře radníeho, viniecí jej z statku po smrti
matky jejie svrchupsané zuostalého a pravieci, že by ona
jakožto dcera jejie bližší k němu býli měla než Betlem·
ský ani klo jiný, k jejiežto řeči Betlemský odpověděl
jest řka, že ona Margreta Jvbišková s dobrým rozmyslem
a při dobré paměti jsúci i rozumu dala jemu to všecko
kšaftem a posledním poručenstvím svým řádně přede
dvěma pánoma z plné rady k tomu k žádosti a prosbě
jejie vydan)'ma podle práva a řádu a svobod tohoto města,
jehožto a jichžto sě ode všech měštan a bydliteluov jeho,
chudých i bohatých, z staradávna svobodně a obecně
požívá. Rozkázavši k kostelóm, chuclým i komuž a kamž
chtěla z toho dáti, jakž se jie zdálo. Páni slyševše nárok,
odpor i žádost Oblí stran, kšaft :Margrety nadepsané po·
ložiti a před sebú jej i před stranami čísti kázali. A otá·
zavše Machny, mluví·li co proti kŘaflu i odpověd od nie
slyševše, ze nic, než že toliko Zádá, aby 'statku po matce
své mohla požiti, jakožto dcera, mající za to, ze by
k němu Lližší než klo jiuý měla býti. Betlemský k tomu
řekl, že jest iI1argretu, matku její, před lidmi napomínal
i jiní se k tomu přimlúvali, aby pomněla na dceru, 'Íl
i\largreta řekla, že jí nechce nic dáti. Prolož páni kšaft
i řeči stran uslyševše ortelem práva vyřkli sú, že kš aftu
potvrzují, moc jemuplnú, jakožto řádně a právě podle
práva tohoto města došlému dávajíce. A i-Iaclll1ě přiká·
zali, aby s pokojem Betlemského nechala, že jie nic ne·
nie povinen z prá\Ca. Než muož·li na něm co z milosti a
z dobré jeho vuole, páni jsú tomu rádi. Act. fer. II. die
Floriani.
7. 1473, 16. září. Tamtéž f. lIZ. Paulus pan·
nitonsor fassus est, Nicolaum Betlemský, cancellarium
Mai. Civ. Pr., patruum sUUln, esse pro i110 cum ceteris
fideiussoribus in L s. gr. fideiussorem.
Act. die
Ludmile.
8 1475, 2. dubna. Ruhop. č. 2119 f. S 2. Ve
jméno božie amen. Já Mikuláš Bctlemský, najvyšší písař
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a měštěnín St. M. Pr., vyznavam tiemto listem etc., že
ačkoli z dopuštěnie božieho nemocen jsem oc tak že
duom muoj podle Bethlemu, v němž bydlím, vinici mú
pod horú Petřínem, kteráž slove Kbelkovská, s lisem.
s dvorem, s chmelničkú a druhú dnicí, kteráž slove Per:
ničkovská, i všeckeren jiný statek muoj, netoliko ten.
klerýž jest paní ;,Iargreta, manže.1ka má, měla po první~
muži svém odkázaný, ale také i ten, kterého z jsme, spolu
v manželství jSlÍc, z daru milosti božie nabyli - odkazuji
- panie Margretě, manželce mé milé - bez bratří a
přátel mých všelikého odporu a překážky. Potom pak
z zvláštnieho doufánie též manželce mé porúčiem Klimenta a Yeroniku, bratřen ce mé, kteréž s volí její a vě.
domím k sobě vzav chovali sme jich spolu do této
chvíle - s takovúto znamenitú výmienkú: Jestli že by
již povědené deti ve všem manželky mé bez otpornosti
poslušni jsúc při pravdě viery pána našeho J. Kr., ke
kteréž námi jsú navedeni, přijímání totiž božieho těla a
jeho přcdrahé krve pod obojí zp6sobú zuostali a skutečně
přijímali, aby manželka má jim z statku toho svého uči·
nila dobrovolně, tak jakož sě jie najslušnějie bude zdáti.
Pakli by snad ti děti návodem čímžk·oli nebo z své zlé
vuole manželky mé poslúchati nechtěli neb nechtělo, nebo
od pravdy svaté jiz dotčené odstúpili a odstúpilo, tehdy
tomu chci i tak častopsané manželce mé poníčiem, aby
jich neb toho, kterýž by z nich mimo tuto vuoli mli a
rozkf:zánře učinilo~ ihned odbyla nic jemu nebo jim ne~
dadúc aniž co dáti srici povinna - . Na potvrzenie
Act. dominico Conductus paschae a. LXXV.
9. 1483, 30.
srpna.
Tamtéž j. X 1. Já
Margreta Betlemsl<:á, měštka St. M. Pr., - takže duom
muoj, v n~mž bydlím, d~la sem - a tiemto Haftem
mým - ~tkazuji poctivým pannám panně Janě a panně
Barboře, kteréž od dávna se mnlÍ v témž domu obývají,
aby jím dádnúce jeho jakožto vlastnieho svého poUvali.
- Item na dielo školy sv. Jiljie otkazují V k. gr. a do
Betlema na zlab III k. gr. - Act. sabbato ante Egidii.
10. 1485, 28. dubna. Ru/wl'. č. 2106 f. 155. Ma·
thias, alumpnus olim Nicolúi Betlemský, cmit pro se, Jana,
sorore sna, domum Betlemský dictam Ínter collegia Na·
zareth et Laude utrinque sitam aput Barbaram virgínem
de Vranieho pro XLIll/2 S. gr. pro Act. fer. V. ante
Philippi et Jacobi.
11. 1485, 23. listopadu. Tamtéž f. 167. Petrus bra·
seator et Ursula e. d. Betlemský erga Mathiam, alump·
num Nicolai Betlemský, pro XL S. gr. pl'. Act. die
Clementis.
12. 1503, ll. lÍnora. Rukop. č. 2107 f. 228. Petrus Betlemský resignat domum suam, quam inhabitat,
Zophie, conthorali sue, Samueli, ±lIio suo cum priore
uxore genito, ad equalem inter ipsos porcionem. Act.
sabbato post Scolastice.
13. 1515, 4. května. Rttkop. č. 2108 f. 160. Petr
Betlemský - vzdává duom svuoj, v němž bydlí, i Jltly
vcšken statek - r\nně, manželce své, a dětem} kteréž
by spolu zplodili, k rovnému časem sv)im mezi ně roz·
dielu. A jakož nadepsaný Petr s Annú přijali jsú
k sobě X k. gr. pr. Václavovi, synu též Anny s prvním
manZelem zplozenému, pi'ildícf, ze těch X k. ujiš1;ují na
domll svrchudotceném. Ac!. die Floriani,
14. ló17. 28. dubna. Ru/wp. č. 2108 J. 203. Anna
Betlemská, nyní manzdka Jiříka, vzdala jest právo své,
kteréž jí náleží k domu, kter)'ž leží podlé Nazaretu a
Loudovské kolleji manželu svému. Act. fer. III.
ante Philipi Jacobi.
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15. 1520, 12. října. Rulwp. č. 53.4 11 f. 19. Sao
muel, syn nebo Petra Betlemského, seznal se, ze jest
phjal V k. gr. č. na XXX d., kterých z jemu jest jme.
novaný otec jeho kša(tem otkázal, ot Anny, macechy své.
Act. fer. VI. post Salus popu li.
16. 1523. - Rukop. č. 1047 f. A 8. (Blažek ba·
kalář o mord nebo Leměje.) Jindřich, tovaryš truhlářský
od Jana z dlážení, svědčil: Toho sem svědom, tu sobotu
na sv. Mikuláše, když sem přišel k Anně Betlimské s J a·
nem, bratrem svým, i nalezli sme tu Blazka bakaláře, an
večeří. A když bylo po večeři přišel ke mně za druhaj
stuol i tu sme měli dobrú vuoli a v kart v sme hráli. A
sehravše něco peněz i poslali sme pro I;rušky a jablka.
A chodila po ně nán1 kuchařka. .A Ll sn1e seděli spolu
az do pěti hodin na noc a potom sme my šli domóv a
Blažek bakalář tu zuostal. - Anna Betlímská: Na sv.
Mikuláše přišel k nám Blažek na dvě hodině před veče·
rem. Ptal se mne, mám·li mu co jísti dáli, a já řekla,
že nemám. I dal sobě na štičku a já poslala. I vařil ji
sobě sám. Potom sme všickni večeřeli. I přišli k nám
k tomu dva truhláři a my večeříme. 1 sedli za druhým
stolem. Potom šel Blažek k těm truhlářem za druhaj stuol
i hráli lu spolu v karty, kdo dá na hrušky. I seděli tu
truhláři; až po páté hodině šli pryč od nás. A Blazek
mne prosil, aby tu zuostal, ze bylo pozdě. A já mu ká·
zala luoze stláti kuchařce. I lezel tu noc s synem mým.
Václav, syn Betlimské: Blažek jest u nás zuostal a
ležal se mnú tu noc. A když sme vstali, šli sme spolu
do ko&lela k sv. Jiljí.
17. 1527. Rukop. č. 2153 f. 337. Kdez sobě
obtězuje mistr Va1·řÍnec z Betlema a viní Annu Betlem·
skou, sousedu svou, z toho, ze mající některá stavení
z zadu domu svého při gruntech kapli Betlema,
skrze
ta stavení a ublížení děje se na kaple škoda znamenitá:
Pi-edkem nebezpečnost, kdá okno kapelní při samém
krovu jest a tu se klenoty chovají, i jiná okna nad lím
před tím krovem jSlÍ nebezpečná i před druh)'m. Voda
s těch krovuov na zemi přicházejíc že odpadu volného
pro překážky těch stavení míti nemnož a tudy do grnn.
tuov se táhnúci pod zemi až do sklepu přichází a na
sklepu škodu znamenitú činí. Do kteréhožto sklepu okno
od starodávna udělané když ještě tu někdy ulice pruo·
jezditá a zv lášlě k sladovně byla a Žádného v ní .tavení
nebylo, to nyní skrze zeď Anny Bellemské od palu jest
zastaveno a zastíněno. Také i zeď, kteráz jest blíže kolleje
Nazaretu přes mezi domu jejího, ie jest podál přestavena
do dvoru a gruntuov kollejních, kdež skrze to jest ublí·
ženo voknuom kolleje k nebezpečenství. Též záchod, kte·
rýž ona Anna Betlemská mezi tím stavením má, a nad
tím besedku dřevěnú přes troubu cihelnú, kdež z dvorce
jejího jest strouha a vajpad vodě skrze duom p. mistra;
ta strouha nečistotami že jest zanesena a nevypravena,
že ty nečistoty tu stojice i jiné vlhkosti jSlí k smradu a
k záhubě škodné gruntuom kapli Betlema. To všecko on
p. mistr, dožádav se na pp. úřednících v)'choze, že jsú
na to pohleděli, ukázal a v tom spravedlivého opatření
žádá, tak jakž jsúpředkové jeho, za též žádajíce, to léž
sobě ztěžovali. A tomu Anna Betlemská praví, ze ta stavení
na zad domu jejího, jež sobě p. mistr obtěžuje, ne teprv
ani skrze ní tu jsú vyzdvižena, ale pokadž jsú předkové
její tu seděli a užívali, že ona tak a s tím též tu sedieci
užívá; pravieci se při tom pro nezvyklost soudu nerozu·
měti. I tobo žádá, aby také spravedlivě byla opatřína.
Tu pp. lÍředníci slyšíce žalobu i odpor i na žádost
obojí strany tam vyšedše na to pohleděli a pilně pová·
živše takto o tom nalezají a svým ortelem vypovídají:
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po pilném spatření i z řečí p. mistra zřetedlně
se ukazuje, že to stavení na dvorci Anny Betlemské jakž.
koli jest vzděláno a blíž gruntuov kapli Betlemské při·
staveno i krovy dosti vysoce vyzdviže~o k nebezpečnosti,
ač by buoh ohně uchovati neráčil, že tudy, zvláště po·
něvadž jsú přístřešky šindelné, mohla. by se na kaple
škoda státi znamenitá, což před časem opatřiti jést za
věc slušnú. Neb i sám p. mistr z strany domu kněžského
též na svém dvorci marštal má podobně k takovému ne·
bezpečenství, kteréž wbě od sousedy stěžuje. I z těch
a takových příčin s strany nebezpečnosti a také že na ta
stavení Anna Betlemská od předkuov páně mistrových
žádného stvrzení neukazuje, nébrž že jsú sobě totéž stě·
žovali, p. mistr ukázal, prolož předkem Anna B:tlemská
jednu i druhlÍ marštal a krovy jich z dvorce svého od
gruntuov kapli má odprázdniti a tolikéž i p. mistr z strany
domu svého při své marš~ali povinen jest učiniti, tak aby
dvorec jeden i druhý po vyprázdnění takového stavení
jsa volný, více žá:lným stavením k nebezpečnosti kapli
nebyly zatěsnovány. Než což Se hrází dotýče, jimiž dVllor
Anny Betlemské oboustrauně jest obhrazen, ty pro rozdíl
domuov v sv)'ch mezech tak znostati mají.
[Text zalepeni]: O tom nalézají a svým ortelem vy·
povídají: Poněvadž z řečí a ukazování páně mistrova to
se nalézá, že lety někdy dávními byla jest tudy ulice
projeditá, zvláště k sladovně náležící kaple Betlemu,
potom pak že táž ulice jest předělána a zastavena, jakž
z strany domu Betlemské, takéž i z strany domu páně
mistrova, jeZto v tom a takovém té ulice zadělání před·
kové a správce kapli Betlema, kdyz se lo stavělo " zadělávalo, neukazuje se ani nalézá, aby podle práva tomu
časně bránili anebo takovému stavenf počátkem zbuoru
jíti hájili, nébrž pokavadž nyní jest jaldkoli předkuom
BetlemsH v tom se snášejíce k užívání pHli a to tak až
dosavad bez proměnění stojí, i z těch příčin z ukázání
práva, poněvadž soused sousedu v starobylém stavení
překážky činiti nemá a předkové páně mistrovy předkuom
Betlemské nepřekážejíce tak se chovali, protož i on p.
mistr tolikéz se chovaje učiniti má, a ona Betlemská při
tom stavení opatrnost zachovati má k bezpečenství svému
i souseduo.] [Společné?:] Kež co se spádu vody dotýče
a strouhy, kleráž jde z dvorce Betlemské skrze duom
páně mistruov, tou ona Betlemská žádné nečistoty pou·
štěti nemá ani čímzkoli strouhy zanášeti, než tak ji opatřiti,
aby strouha, ihned jSlÍci vyčištěna i dlažení k strouze spn.·
vené, voda nápadní volně ven jíti mohla a lu nebyla
drZána na škodu gruntuom kapli Betlema, a též i o"no
do sklepu páně mistrova aby světlo svobodné melo a
zahrazováno nebylo. Což se pak záchodu dotýče, ten ona
Betlemská aby vyčistila do dvú nedělí pořad zběhlých.
A tak každého roku aby se chovala, jej opatrujíc, aby
přeplňován nebival na škodu i na· ohyzdu a smrad ja·
kožto domu jejího tak i jiným souseduom. A což se sto·
lice záchodní nahoře a té besedky dotýče, poněvadž ona
Bellemská troubu cihelmí první má, tuto dřevěnú troubu
i besedku aby zbořila též do dvú nedělí pořad zběhlých.
18. 1527. - Tamtéž f. 355. Kdel. p. mistr Vavři·
nec obsílá Annu BetlemsklÍ vine ji, že udělavši na dvorci
svém přístřešek nol'Ý otevřený blíz kapli Betlema a také
az k samé světnici někdy mistra Jana Husi, ježto by od·
tud i přístup po tom přištřešku škodný mohl býti; také
i pod tím přístřeškem ze jest dříví složené k nebezpeč
nosti, ač by buoh 03eň dopustil, že by k kaple přístupu
býti nemohlo k obhájení. A té" cOž se záchodu. dřevě·
ného dotýče se z llUory, ze jest podle rozkazu a ortele
předešlého majíci jej složiti doluov, tomu jest d:Jsti neu·

I'1

1

I
776

xxx.

V Husově třídě. -

Č. p.

238.

činila, žádaje při obém za opatření. Proti tomu Betlemská skrze př:tele svého praví, že to stavení, kteréž staví
propilnú potřebu a zvláště k složení dříví. že jest tu i
prve za předkuov jejích stavení stálo a překázek sobě
v tom nečinili, a ona téZ poněvadž jest souseda, že by
ráda domu svého v svých potřebách užívala. A též i záchodu, že jest tu vystaven od časuov předešlých. A tomu
jest žádný nepřekážel. Takéž žádajíc za opatření. Tu páni
úředníci opět na to vyšedše pohleděli, a což sobě p.
mistr stěžuje, povážili a takto o (om nalézajíce vypovídají: Poněvadž v předešlém nález'~ o tom o všem jest
výpovědí dotčeno, co jí Anně B. učiniti náleželo, jakožto
stavení, kteráž jsú blíže kapli byla, s jejich přístřešky
odprázdniti a též i besedku záchodní dřevěnú, jenž nahoře
jest, doluov složiti, toho všeho podle též vejpovčdi pp.
úředníci tak nechávají a což se nestalo a není slaZeno,
jakožto ta besedka záchodní dřevěná, aby ihned složena
byla, prikazujf. A když složena bude, ač chce, dole při
tomž záchodu ona Betlemská na dvoře svém stolici míti.
toho se jí nehájí. Než což se tohoto přístřešku novéh~
dotýče, kterýž se dělá na zdi až k samé světnici kapelní,
v tom podobném ublížení jako i staré stavení bylo, i z té
příčiny, ač ona Betlemská téhož přístřešku potřebuje,
tehdy od domu svého a při svejch gruntích ten přístřešek
aby postavila a tok vody obrátíc k strouze přivedla
dvoře syém, tak aby tajž přístřešek ani žádné jiné sta~
vení od domu jejího k nebezpečnosti i přístupu kapli
ublížením se nedotýkalo. Však což se zdi od dvoru dotýče a když by potřebovala, aby bez přikrytí na mokru
nestála, pokudž zdi náleží až k samé kaple šáry trmi
přikrýti, toho se nehájí.
19. 1530, 19. března. Ruhop. č. 2134 fal. 36.
Anna Betlimská vyzdvihla z rady XXV k. gr. č., kteréz
položil za vinici Silvestr, a těch jest puojčila Mikulášovi
z Pecinovce a Janovi Sladkému, synu jeho, odtudž z Pecinovce. - Ac!. sabbato post Gedrude.
20. 1533, 11. března, Tamtéž f. 127. Anna Betlimská oznámila; Jakož prisouzeno Barboře, dceři její,
právem X k. gr. č. po lvhkuláši Kroupovi, strajci téz
Barbory, že těch X k. jí Barboře ujišfuje na domu svém.
Act. fer. III. post Transl. s. Wene.
21. 1551. - Rukop. č. 2010 fal. 26 a 30, Anna
Betlimská a Barbora, dcera její a manžélka Jiříka Fafy.

22. 1552, 15. listopadu. Rukop. Č. 21ľZ j. 278.
Anna Betlemská vzdala všicek statek svuoj Janovi, manzelu svému. Act. fer. III. post Martinum.
23. 1560. - Rzdwp. Č. 2011 f. 206. Jan Betlimskej a Anna m. j, k. vinici 4 str. nad Košíři vedle Kozlovky od Martina Farkaše za 350 k. m.
24. 1566, 3. září. Ru/wp. č. 991 f. 400. Vedle té
přípovědi, kterúž jest J. Mti Ké rychtář Karel Zipanský
z Dražice učinil na duom i na jiný všecek statek pozuostali po Anně Betlimské pro Sllmu 11h sta k. g. a jakožto od ní v zápisu společného vzdání stalkuov s Janem,
někdy manželem jejím, učiněném vymíněných a nepoří
zených. Proti tomu od Jana Betlimského jest mluveno: Té
naděje on Jan není a tomu nevěří, aby to p. rychtář
provésti měl, že by k té sumě J. M, C. lepší spravedlnost
nežli on Jan a na J. M. připadnouti měla. Než Jan to
ukázati bude moci, že on lepší spravedlnost, nežli J. M.
k té sumě má. - Hned z počátku toho zápisu společ
ného vzdání stojí, že duom i všecken statek Anna Janovi
dává, a potom vejminky jsou doloženy. Poněvadž pak
zadala jemu všecken statek, tehdy nic není ne zřízeného a n"kšaftovaného. Nebo vejminka také v tom zápisu jest světlá
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a zřetedlná o těch 11/2 sta k., aby jeho mohla dáti aneb
odkázati etc. Líbí se ty dvě klausule p. rychtáři, ale o třetí
nechtěl by věděti, že stojí: áneb při manzelu svém zanechati bez překážky všeliké. A tak tehdy, když jest jich
žádnému nedala ani neodkázala, má se podle zápisu této
!l'etí klausuli v vejmince dosti státi, že jest jich při něm
Janovi, manželu svém, zanechala. Nebo kdyby byla chtěla
je dáti anebo odkázati jinému, tehdy by byla kšaftoyala.
o nich. Ale toho neučinila i tak při něm zuostává ta
suma. Ač tuto od strany puovodní jest doloženo, kdyby
byla chtěla při něm Janovi jich zanechati, že by byla
kšaftovala, I jest to zlý rozum toho a ta klausule třetí
při rozdělí. Nebo jest ten rozum její: nebude-li kšaftovati, že při manželu zuostati mají. Ač ta slova tak nejsou,
ale ta podstata jich jest.
Opět od rychtáře promluveno: Tu vejminku v tom
zápisu natahují tak, jako, kdyby o nich nezřídila, aby při
něm Janovi zuo.taly, ježto ten rozum toho není. Ncbo
mnoho zápisuov společného vzdání statkuov s těmi yejminkami bývá a když podle takové vejminky neřídí,
tehdy ten statek za nepořízený zuostává. Kddby se mohlo
mnoho zápisuov i nálezuov na to ukázali, ale pro ubytí
zaneprázdnění dlouhého toliko ukázal jeden zápis - . Tu
p. purkmistr a páni - vypovídají: Poněvadž jest to z zápisll společného statkuov vzdání mezi Janem Betlimským
m. j. ueiněného se našlo, že ona Anna z téhož
statku svého 1'/2 k, gr. vymínila tak" na teli zpuosob,
aby ona takovú sumu mohla dáti neb odkázati, ltomuž
by chtěla, anebo při témž manželu svém jí zanechati a
aby se tak podlé té vej minky ona Anna zachovala a při
něm Janovi, manželu svém, té sumy zanechala a jeluu jí
přivlastnila, toho od něho Jana ukázáno není, i z té pří
činy taková suma jakožto nepořízená zuostává a podle
privilegium J. Mti Cé připadá ta suma na J, Mti CÚ, poněvadž žádných přátel nebo Anny v městech Pražských se
nenachází. Act. fer. III. post Aegidii.
25. 1569, 4. března. RIt/lOl'. č. 2118 f. 216. Manželské vzdání statku mezi Janem Betlimským, sládkem, II
Dorotou Souckovou. Ac!, die TransJ. s. V'venc.
26. 1573. - Ru1wl'. Č, 104 f. 58. Jan Betlemský
sladovník dán do vězení za příčinou dluhu.
27. 1581, 30. srpna. Rukop. č. 2122 f. 380. Jan
Betlimský a Anna přiznali se, že jsú dlužni 100 k. gr. č.
Janovi Kapounovi z Karlova, kteroužto sumu zapisují na
domu svém u Betlimských řečeném podle kapli Betlemské a kolleje Nazaretské ležícím, Act. postridie Decol\.
Joh. B.
28. 1584. - Rukop. č. 1166 f. 87. Anna, někdy
Jana Betlímského a nyní Melichara Pohle manželka,
29. 1594, ll. srpna. Ra/lOl" č. 2231 f. 73. Anna
Betlimská, jina~ Kapounová, vdova přiznala se, ze je dlužna
40 k. gr. m. Rehořovi Pálkovi z Frejtoku, při appellacích
sekretáři. A zapisuje je na domu svér' mezi kollejemi
Nazaretské a
Loudovské obostranně. Act. postridie
Laurencii.
30. 1597, 30. dubna. Ru/wp. č. 2113 f. 70. Anna,
Řehoře Páteckého z Freitog manželka, duom svůj od starodávna' u Betlimských řečený mezi kollejími Nazaretské
a Loudovské ležící, kterýžto duom od někdy Jana Betlimského, prvního manžela svého, daný má, dala manželu
svému. Acl. in vig. Philippi et Jacobi.
31, 1599, 26. října. Tamtéž f. 143. Jan Hermisterfer a Lidmila k. d. u Betlimských mezi kollejemi
Apoštolskou a Nazaretslwu od Rehoře Pátka z Freitok
a Anny m. j. za 650 k. gr. č.
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32. 1601, 3. července. Tamtéž f. 201. Jakož
Jesl po někdy Janovi Hermisterferovi dům u Betlimskich na Lidmilu, po něm vdovu, pl'ipadl i táž Lidmila
pojavši sobě Váelava Humle z Ruprštorfu, jiného manžela
oznámila, že téhož manžela k té vší spravedlnosti připouští:
03. 1606, 23. května. Ta1lltéž f. 394. Ondřej Šulc
a Anna k. d. od Yádava Humle z Ruprštorfu za 700
k. gr. C.
3;. 1610, 22. ledna. Tamtéž f. 517. Uroz. p. Ruerecht :lIěsiček z Vej~kova, cís. truksas, k. d. od Ondřeje
Salce za 700 k. gr. e.
35. 1612, 30. května. RlIkop. č. 2114 f. 175, Jan
Bukovanský l'inta z Bukovan, místopísař království Če
ského k. d. od uroz. p. Rnprechta ilIěsíčka z Vejškova
za 1100 k. gr. č.
36. 1614, 10. září. Tamtéž. Samuel Kolin z Elbinku
a lVlandelena k. d. od stal" ryt. p. Jana Bukovanského
Pinty z Bukovan na Bukovanech a Krašovicích za 875 k. gr. č.
37. 1615, 1. června. Rtf/lOl'. Č. 2233 f. 292.
V pondělí po Bozím vstoupení stal se trh dokonalý mezi
uroz. p. Janem Menšíkem z Menštejna a na Vrcholtovicích a slovutným p. Samuelem Kolinem z Elbinlcu mě.
V '
S
I P r., ze Je';.t d oleeny p. Jan Menšík prosVt enlllem
t. 'LV.
dal dum s,:uj Vv osa~~ s,:: Stěpána Malého ve zdech při
kolleJI ReJckove bllz brehu a haldišf obecních ležící
~ 'prli~czdem Sv,)bO~nJ~In naskrz obojími vraLY1 Jakž jest
Jej nekdy uroz. rytír p. Jakub Menšík z l\Ienštejna na
Vitanovicích a Těmicích, cís, rada a purkrabě hradu Pražského, a po smrli jeho dolčený p. J au Menšík, majíc jej
sobě od téhož p. Jakuba, děda svého, smlouvou která
že jest 1. 1613 v středu po Proměnění Kr. P. m~zi ním
p. Jakubem z strany jedné a uroz. paní Alžbětou Menšíkovou roz. z Chyš a Egrberku, manželkou jeho z strany
drubé, a tým!. p .. Janem Menšíkem, vnukem téhož p. Jakuba, z strany tretí se stala, po smrti jeho a prve nic
daný. Tak jakž táL smlouya v dskách zemských v kvatern~
památném novém modrém 1. 1613 v pátek po Promě
nění Kr. P. pod literou N 2 zapsaná plněji svědčí. sám
měl, držel a ním vládl. A to nadepsa~ému p. Sa~uelovi
Kalinovi z Elbinku a Mandaleně, manželům, za 2750 Je m.
Kteroužto sumu týž p. Samuel takto jemu p. Janovi Menšíkovi zaplatiti má: Předně dům svuj v osadě Betlemské
mezi kollejemi Apoštolskou a Nazaretskou oboustranně
ldící, v klerémž nyní bydlí, má urOl. paní Kateřině
Menšíkové z Chyš a z Egrberku v 1000 k. m. postoupiti. :\laproti tomu týž p. Jan Menšík téhož domu svého.
jakz ilah~ře dotčeno, tolikéž jemu Samuelovi postoupiti
pOI·IDen Jest. Item po postoupení téhož domu má týž Samuel jemu p. Janol'Í 100 k. m. na hotově odvésti. Ostatních 650 k. m. o sv. Jiří nejprve příštím.
38. 1615, 23, června. Tamtéž fot. 179. Samuel
Kalin z Elbinku oznámil, že postoupil domu svého uroz.
paní Katerině Menšíkové z Chyš a z Egrberku, manzelce
p. Jana z Menštejna za 1000 k. gr. č.
39. 1617. Rit/lOl'. č. 1069 f. 300, (Přelíčení
proti Mandaléně Kolinové.) Lorenz Taslar: L. 1616 v outerej po Obrác. sv. Padá př'išel jsem do domu p. Samuele K., v kterém je,ště bydlí, přišedši s zámku dolu
za některými pilnými příčinami. Bylo to dříve poledne.
Tu kdyi jsem do světnice přišel, spatřil jsem jeho p. Samu.ele, Kačenku, dcerku jeho, drtě malé, nic méně Jihka
BeFa, otce Mandaleny, manželky p. Samuele chuvu a
kuchařku. že jsou všickni velice nemocni byli ~ se dávili.
I 1<0; kl jsem se z toho \'clíce a ptal jsem se p. S. odkud
by jemu tak i jiným tak veliká těžkost a nemoc nenadále přišla. I truchlivým srdcem mi oznámil, že jsou pili
y
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trank, který jest jemu p. Samuelovi byl pro kašel vařen,
a v tom tranku mezi tím kořením že jest našel utrejch,
kterejž doktoh jmenují arsenicum. A ukázal mí hned t~
arscnicum, jehož dosti hrubej kus byl. Spatřil sem také
lo koření na stole vysypané. I přebíraje se v něm našel
jsem ještě t"i kousky malý toho utrejchu a vzavši ty kousky
vundal sem je do papírku a do šátku svázal a prosil jsem
velice p .. S., aby jak sám osobu svou tak i jiné, kteří
tu tehdáz nemocni byli, opatřil, a proti tomu utrejchu
časně lékařství přijímal. Nebo kdyby se tomu nepředešlo
dřív 24 hodin, že by všickni museli zemříti. Na to jest mi
p. S. oznámil, že neví, kterýho by doktora k ty věci
požívati měl. Já sem jemu oznámil, aby sobě poslal pro
p. Arnošta Fabriciusa doktora, kterýž v Prunarovým
domě na rynku ležícím bydlí, že velkou pochvalu
o něm slyším, ze jest Zádný jiný doktor nemohl spomoci
na vodnatelnost p. Janovi Gerštorfovi, hejtmanu na .Pardubicích, nežli on. I řekl mi p. S., že s ním žádné známosti nemá. Na to jsem já mu odpověděl, že já ho dobře
znám a sám k němu pujdu a jeho žádati budu, aby se
mnou ku p. S. přišel. A po ty odešel sem od p. S. do
domu mýho. I byvši tehdáz u mně lozurnenlem p. Lazar
ml. Henkl, jemuž jsem o té nešťastné příhodě oznámil
a ten utrejch mu k spatření ukázal, kterýžto p. Henkl
jak jest jej spatřil, hned jej poznal a ulekl se velice z toh~
~z zb!edl a řekl ke mně v německý řeči: Budiž P. B. pozalovano. A prOSil mne pro Bcha, abych hned zase ku
p; S; šel a jeho napomenul a k tomu měl, aby časně
lekarství proti tomu užíval, zatím dřevěnej volej aby pil
s teplým pivem,. aby oleje tak mnoho jako piva dal, tak
aby se ten ulrcJch střev nechytil, až by sobě doktora zjednal. Tu sem já zase šel ku p. S. a jemu to oznámil.
Mezi tím když vždy více a více Jiřík Bejr nemocný byl,
poslal Jest p. S. k J. Mti p. z Donína, aby pán ráčil
Jemu k~~i a vozu propujčiti, aby ho mohl dovézti dáti. I když
Jest kocl p. z Donína s vozem přijel, tu jest p. S. žádal j.eho Jiřího Bejra, aby na vuz vsedl, že s ním chce
domu spolu se mnou jeti. Ale on nechtěl na VllZ vsed·
nouti; pravíl, že by se více na voze střásl. I šel pěšiq
domů a já s p. S. jeli jsme na voze. I když jsme přijeli
k tomll domu, v kterémž bydlí týž Jiřík Bejr, p. S. šel
~ němu do domu a já ssedši dolů s vozu šel sem k výš
Jmenovanému p. dr. Arnoštovi Fabriciusovi. A oznámÍvši
mu o té příhodě jeho za to žádal, aby hned se mnou
práci k němu Bejrovi vážil. I ukázal jsem mu to arsenicum, kterýž se ho velice lekl a hnedky se mnou šel.
Když jsme přišli do světnice, Bejr se velice těžce dávil,
takže sám téměř pochyboval, aby živ zustal. Tu tehdy
týz p. dr. dotazoval se, jak jest se ta příhoda stala.
~ oznámil mu p. S. Kterýžto odpověděl, ze jest potřebí
casne tn věc opatřiti, nebo to arsenicum že jest velice
jedovatá věc a to že se hned zprubovati muže. I kázal
řeřavý uhel [prinésti] do světnice. Což když se stalo a
man~ell~a Bejra te.n uhel pi'inesla, vzal jest toho utrejchu
~ahckeJ kousek, Jako drobný zrníčko a kázal nejprve
usta 1 nos zacpatI. A po ty vundal ten utrejch na ten
řeřavý uhel, kterýž hned se zňal a shořel jako sírná
svíčka a vydal z sebe takovej hroznej smrad, že jsme
ledva v světmci zustati mohli, Tu doktor křicel: Ven, ven
s tím na ulici. Pravíc, kdyby ten dým měl v světnici zu~tati, že bychom tam obstáti nemohli. Ona pak Bejra man·
zelka vyhodila to na ulici. Po ty hned p. dr. poručil
Bejrovi, aby dal přinésti čtvrtku dřeyěnýho voleje, kterýž
kázal vohříti tak mnoho [jako] bílýho piva a tu smíchavši
ten všecken volej s tím bílým pivem, vlil to do sklenice
a jemu vypíti dal. Tak aby se ten utrejch, poněvadž člo-
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jest, střev jeho nechytil. Tu hned psal jest
do Re]nšpurský apatyky na Malou Stranu jisté recepty a
mně je dal. S kterýmižto já jsem šel na Malou Stranu
a to lékařství strojiti dal a na to až přihotovené bylo
sám očekával. Když jsem pak to~u apatykáři to ukázal
arsenicum a příhodu oznámil, on řekl, kdo jest to učinil neb
tím vinen jest, že jest hoden, aby i s tím, kterýž mu to prodával, na ln'anici byl dán a spálen. Když tehdy ty věci
byly přihotoveny, vzal jsem je a nesl jsem je k p. dr.
do jeho příbytku. Našel sem tam p. ;:'., kterýž se mne
ptal, proč tak dlouho nejdu. Oznámil sem mu, ze se ty
věci nemohly tak brzo zhotoviti. I šli jsme, p. dL, já
a p. Samuel zase k Bejrovi a tu jest p. dr. nařídil, kterého lékařství, kdy a jak požívati má. A tak to trvalo
asi do hodiny na noc. Po ty jest p. S. domu šel a p. dr.
a já s ním a nesl jsem ty recepty jemu, dcérce jeho,
chůvě i kucharce přistrojený, nebo každýmu byl obzvláště
recept přistrojen. Byl také recept přistrojen vejš jmenované Mandaleně, ženě p. S., nebo i ona se dělala, jako by
nemocnou od toho tranku byla, čemuz jest tolikéž p. S.
věřil. Ale nebylo na ni viděti žádný těžkosti a bolesti,
jako na jiných. A tak strávivši s ním p. S. asi tři hodiny
v domě jeho, s ním rozprávějíc a jeho potěšujíc, aby se
nestaral a vP. B. doufal, že zase k prvnějšímu zdraví
spolu s svejmi přijde, já sem domu odešel a p. dr. na
voze odjel. Na zejtří potom tím raněji zase jeho p. S.,
jak se má, sem navštívil. Kteréhoz jsem spatřil, že se
s ním drobet polepšilo. A to bylo v středu, kteréhožto
dne soud komorní se začal. Přišedši potom na zámek,
slyšel sem na paláci již o tom otrávení p. S. hlučně rozprávěti. Doneslo se potom to i k J. Mti Cé, takže potom
od J. Mti Cé bylo zemským lékařum poručeno, aby do
domu p. S. práci vážili a o tom vyzvěděli. Byl sem tehdáž
v kanceláři, když J. M. nejv. p. kanclíř jest ráči! poručiti ten dekret lékařum zemským psáti, a při tom ráčil
tato slova říci: Ta věc musí býti časně opatřena a vyhledána. Nyní se to na něm začalo, snad by se to potom
na nás svésti mohlo, kdyby tomu v cestu vkročeno nebylo. Stál tu taky J. M. nejv. p. purkrábě a těch řečí
T. Mti p. kancléře potvrzoval. Po sem začastý každého
dne téhož p. S. v domě
a při něm drahný
chvíle zustával, ano i s ním několikráte jedl. A nikdy
sem neviděl, aby s ní Mandalenou, ženou svou, nějak nemanželsky zacházeti anebo ji práti měl, nežli toho času,
když jest p. S. kuchařku svou, na kterouž domnění toho
trávení měl, poněvadž jest ona kořeníto k tomu tranku skupovala i vaření, do vězení dáti chtěl a ona Mandalena se
za ni, sedíc na lužku, k p. S. přimlouvala, aby loho nečinil, pravíce; Kdo ví, jestli ona tím vinna? Tu jest k ní
p. S. promluvil: I k komuž mám jinému hleděti a vinu
dávati, nežli jí, když jest ona to skupovala i vařila ? Jestliže tedy ona tím vinna není, jak ty pravíš, tehdy ty
jsi, šelmo, tím vinna a mně si otráviti chtěla.
Načež
ona nic neodpověděla.
Mathiáš BorboJlius z Borborheimu, nařízený zemský
lékař v království Ceském: Přijdu s dekretem od J. MU
pp. úředníkuv zemských do domu S., jemu jsem jej pře
čísti dal. On vyrozumějíce, nač se vztahuje, neobmeškal
ukázati mi kus utrejchu a pravil, že by měl varen býti
v koření, který ho užíval proti dušnosti. A pravil, že mu
ho dala uvariti manželka jeho.
Mandelina Zemanová: JakOŽ mne p. S. z ty věci
pohání vo Mandelíně, jakžby z lože manzelského vystupovala a zle živa byla, toho sem povědoma: Do jeho
příbytku přišedši, v kterýmž ještě zůstává, tehdy její
mátě a jeho paní mátě z toho ji trestajíce, čeho i est se
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dopustila a potomně ji k tomu nutily, aby se ze všeho
p. S. vyznala, cokoliv jest pročinila. A tak mu ty věci
sama vypisovala. Tolikéž toho sem povědoma: Když jesti
ilIandeIína v domě p. Berky byla, tehdy když sme šaly
praly a tak sem já pohřešila, že byly nový povlaky.
I ptala sem se jí, kde by prvnější měla. A ona pravila,
že sou jí je na dvoře po praní ukradli. I neměla zač jiných kúpiti, rozzastavila šaty a tak za ně jiný koupila.
A ty věci roz zastavený votec její a p. S. zvypláceli. Tolikéž toho sem povědoma: Když bydlel, u Betlimských
slove, a já v pokoji s dítětem sem byla, tehdy přišel pro
mne p. S., abych šla do jejich Sl'ětnice, že Mandelína
tam omdlívá. I jdu tam a ona ležela u kamen na zemi
a z nosu jí krev tekla. A já řeknu ku p. S.: Co jste jí
udělali? A on hkl, že llic; než když jesl tu truhličku ode_o
vřel, že by se tak sama lekla, že těch grošů není. I dal
mi koření a já sem ji zase zkřísila. Potomně hledíc do
truhel, ani koflíku tam nebylo ani groše. I ptal se jí
přcd námi, kde jest ten velkej groš a páteře i koflíky
děla? Tehdy řekla, že jest k zlatníkovi jej dala vopraviti, že
jest se jí perla od něho utrhla.' A v tom poslal Ondřeje
s ní k tomu zlatníku. Ale co mluvila, nikoliv se to nenašlo. Tak potomně chodily i vo koflíky s paní mateří
její a zvypláce1y je. I domlouvala jsem jí sama. kde pak
ty peníze, nač utrácí? A ona mi za odpověď dala, když
jí p. S. málo peněz na útratu dá a vždyckny sobě hostí při
vede, i musila sem zastaviti. Při tom ptám se jí, kde by peníze
děla. A ona pravila, že jesti jich jedny paní 100 k. na
skoupení omastku půjčila, a na mýho syna mluviti směla,
že by mu půjčiti měla 50 k. A p. S. ho z nich upomínal, ale žádná pra\"da nic nebyla, aby komu co půjčila.
I ptala sem se jí·, proč to na něho mluvila. Tehdy ona
pradla, kdyby jiný peníze dostala, že by jemu je zase na
to[ mJ místě dala. Po některém času p. S. přišel do k,,chyně a ptal se na MandeIínu, jestli u nich, že jí od
rána doma není, jak ji upral. I utekla na Nový Město
k ňáký bábě. Ráno, teprva na druhý den vo ní zvěděli
a tn ji ku p. S. do jeho domu přivedli. Což se pak dotýče koření, kdy sou je vařili aneb pili, já sem přítomna
nebyla. Než přišel do kuchyně p. S. a kázal mi, abych
tam k nim do jeho domu přišla a Mandclíně poručila,
aby kuchařky z domu ven nepouštěly, te ji chce do vě
zení dáti. A v tom sem z domu zase do kuchyně šla.
Což se Samuele B"ránka dotýče, jakož praví, že bych
já toho povědoma byla, toho sem povědoma, že p. S.
vší čeládce poručil, abychom k němu nahoru nechodili,
ze doktor praví, ze má francouzy. I zjednal mu bábu,
kteráž ho hlídala az do smrti a potomně uočního času
byl pochován u sv. Jakuba. Item toho sem povědoma,
když v hořejším vězení Mandelína Kolínová seděla, tehdy
vzdycky p. S. jí zkazoval, aby se P. B. modlila a kořila,
ale Mandelína po mně mu dvoje psaní poslala a v něm
se kořila. Při tom vězení, co sem k ní chodila koliv,
žádný zlý věci sem na ni nespatřila, ani va žádných věcí
nic mi nemluvila.
Ondřej Zeman: Toto svědomí vydávám: Když sem
u p. S. byl nikoliv jsem žádný v jeho domě nestydatosti nespatřoval, až když sem u něho nebyl a po svý živnosti chodil, tehdy tu sem od lidí ledajak)'s řeči slyšel.
Kromě jednoho času, když sem ho navštěvoval, ale p. S.
doma nebyl. Tehdy přijdouce já tam do toho pokoje,
kdež chůva s dětmi zustává, a tu sem spatřil dvě mužský
pohlaví, an seděl jeden vedle Mandelíny a mezi nima
děvčátko její, a druhej naproti ní. A tu jedli a pili spolu.
Tehdy jdu já do druhý světnice, kde písaři byli, a zeptám se Kryštofa písaře, kdo by ti páni byli. Tehdy on

mi řekl, že by přátclé její býti měli, že jest ona pravila.
I v tom sem odešel a domuíval sem se, že je tomu tak.
Potomně kdyz jest p. S. v domě zustával, jenž slove u
BetIimských, tehdy J udyta z vokna vykoukala a po mládencích p'ovolávala a paní k tomu přivolala: Hlcďtež.
paní, tolo jest rozkošný mládeneček, nebo mi se všeche~
líbí. A ta Judy ta v některých jejích šatech chodila. Tehdy
sem já jim lál a Judy tu z toho trestal, proč po lidech
povolává. A tak na mně zanevřely obě pro tu příčinu.
Potomně po některý chvíli ze jesti groš a některý prsteny
rozzastavovala. Ona mně vedla k paní Marjáně z Franknštejna, aby jí půjčila 24 k., aby mohla ten groš vyplatiti.
A ona pravila, ze žádných peněz nemá. Tehdy dala se
do pláče, že d0il1u nebude smíti, dokudž toho groše nevyplatí, nebu ze ji bude hrozně bíti. A v tom řekla:
Půjde, kde mne mý voči ponesou anebo se utopím, neZli
k němu domu pujdu. Tehdy paní ~rarjána z Franknštejna
ji z toho trestala, aby toho nemluvila a sobě nezoufala.
A tak obávajíce se, aby sobě hrdla nevodnala, i prosíce
mně, že jí zapujčí armpantu a já abycli jej při sobě měl.
A kde ten groš bude v zástavě, abych jí o tom pověděl.
Tehdy Mandelína mi řekne, že pujde domu a Judy tě káže
se mnou jíti pro ten groš k tomu židu, že ona ví, kde
jest zastavenej. Tehdy jdu já ku p. Janovi Všetečkov
skýmu a jemu se y tOIn

svěřím

a ovšem povím,

aby mi

radu dal, jak mám s lakovou věcí dělati. A on mi nechtěl nijakž k tomu raditi, než abych raději zasc dOffi\l
šel. A tu já obávajíce se, abych k nějaký škodě nepřišel
anebo v ošklivost, i šel sem do knchyně k její paní
matce a tu p. S. se mně ptal, nesu-Ii ten groš. A já mu
povídám, jak jest nebo není. Tehdy ptajíce se Mandelíny
před jejím otcem i matáí. kde by jiný včci zastavovala,
tehdy ona pověděla. I šli sme hned s její paní matkou
a tu sme některý zvypláceli.
Arnošt Frydrych Šmidlín, cís. mediclls: Známo činím,
že urozený a slovutný
Samuel Kolin z Elbinku, prokurator a měštěnín St.
PL, 26. Januarii I. HH6. okolo
večera Illně v známost uvedl, že s jinými pfálely svými
nemocí tězlcou stížen jest a zůstává, abychom jemu prací

svou nápomocen byl, a mne k sobě povolal. A poněvadž
člověk k clověku bohem jest, povinností mou opustiti
jsenl

nechtěl,

ihned jsenl k

němu

šel;

jeho

samého,

dcerku Kaleřinu, chihu a děvečku tězce a nebezpečně
leMeí a že tu nemoc z jedu pitého dostaly, nalezl a poznal sem. Pročež líkařství II p. HCllrycha Ernle, apatykáře císařského, vzatá jim sem dával, kteréž s pomocí P.
13. všemohoucího a z požehnání jeho tak jsou prospěšné
byly, takle všickni pomalu Jr pl'l'nímu zdraví přivedeni
jsou. Když se tak ty věci dály, dotčený p. Kolíll, JSouc
tím pohuut, když tchán jeho Jiřík Bejr lýž trunk jedovalý pil a jako na smrti ležel, žádajíc a za mou práci
poctivě zaplati\' toho jest při mně ,"yhledával, abych ho
navštívil. Kdež podle povinnosti své takové jeho žádosti
slušné odporovati sem nemohl a nechtěl, porozuměje !Jak,
že tato příhoda jest nebezpečná, všelijak sem se o to
přičinil, aby netoliko on, ale i v)'š dotčené osoby mohly
uzdraveny b)'ti, takže lékařství od nich požívaná a jim
dávaná z požehnání božího ji", k prvnímu zdraví jsou
pomohly. Když to všecko vykonáno bylo, příčiny, pOčá
lek a jiné circulllslancie, od koho jed ten připraven
anebo kupován byl) pilněj] rozvažujíc, kousek věcí ně
jaké jesl mi ukázán byl, jež bedlivěji spatřujíc, že arsenik bílý jest, sem poznal. Když sem zrnko z něho na
l'eřavý ubel položil. takový smrad z sebe vydal, takže
nos zahradivši, jinou věcí pro zapuzcní loho smradu ka·
diti dáti musili. Odkudž, ze osoby ty, jimž s pomocí boží

zdraví jich předešlé navráceno bylo, z přijetí toho jedu
sem nakažené býti poznal.
Kateřina Pruchovská: Toho do bře po,ědcrc.a jsem.
když jest léta tohoto 1616. v čas masopustní p. S. těžc~
stonal na kašel, že jest poručil paní Mandaléně, ženě svý,
aby mu dala tranku navařiti, jaký jest obyčej míval prve
pro kašel požívati. Potom v outerý po Obrácení sv. Pavla
chtěl p. S. jíti na zámek a již byl s schodu dolu na dvur
sešel a po malý chvilce nahoru se navrátil a u kamen na.
truhlici se posadil a kázal sobě paní Mandaléně tranku
toho podati a ona mu jej podala v koflíku cínovým. A
kdyz pil, Kačenka, dcerka starší p. Samuele, řekla mu:
Pantáto, dej te taky. A já řekla: Pane, dejte jí taky píti,
au také kašle. A p. S. jí dal píti. Po ty v malý chvilce
to děvčátko se dáviio před pánem a on n1i řekl: Chůvo!
Co si tomu dítěti dávala, že se tak dáví? A já řekla:
Nic jsem jl, pane, nedala, jedině chlíb. A po ty pán se
také roznemohl a se dávil a na mne se obořil a, jakž se
pamatuji, pravil: Co ste mi to za trank dali? Já pravila:
Pane, já nevím vo ničem. A von mi kázal, abych se ho
taky napila. A já se ho napila a po ty sem hrubě nemocná byla a se velice dávila. Byl taky tehdáž p. S. pro
otce ft paní matku paní Mandalény poslal, aby k němu
přišli a pohleděli, co se s námi děje. A oni přišli a se
tomu velice divili, co to bejti musí. Po ty řekl p. Jiřík
Bejr k p. S.: Pane synu, Y)' to sami sobě zošklivujete.
A po ty se sám z hrnce toho, v kterýmž ten trank vařen
byl, třikrál napil a málo potom šel ven z světnice a se
hrubě dávil a naříkal, že jest mu těžko a že za všecky
vytrp~ti musí. Tu p. S. o něj se staral a doktora zjednal,
ktere] nás všecky hojil. To taky vím, že pán Káču kuchařku dal do vězení, která!' pro to koření, aby je nakoupila, poslána byla. Taky tu Káču jsem viděla, že se
dávila; však kdy se toho tranku napila, to sem neviděla.
Taky sem neviděla, ab)' paní Mandalena toho tranku se
byla napila. Po ty p. S. řekl; Není! věc možná, aby
v tom tranku něco jedovatého nebylo, a kázal paní l\Ia·
ruši, mateři paní Mandalény, aby hledala mezi tím koře·
ním a ona to koření na stůj vysypala a našla bílý ulrejch.
Byl tvrdej jako kámen. To taky vím: Když Káca kuchařka již byla v šatlavě, že paní Mandalena poslala pro
sůl a Je tomu řekla, abych se u Káči zastavila a jí řekla,
aby ji neroznášela; ndli aby to mluvila, co prve mluvila. A přinesla sem jí kus štiky a krajíc chleba, taky
2 krejcary Ha pivo. Taky vím, že pachole Adámek II nás
když byl, pravil, že to koření sám kupoval a jí Káče
potom je dal. Taky vím, že tety mý děvče přišlo ke mně
a mllě oznámilo, že potkala Judku v pěkným mantlíku
karmazínovejm a karkuli aksamítové. Po ty jednou paní
přijde domu a já jí pěkně řeknu: Má milá paní, vokažte
mi váš rnant1ík karmazínový, jestli jej máte doma. A ona
řekla: Poď, poď, šelmo, vokálit jej. A ona vodevřevši
truhlu vokázala ho. Tehda taky řekla sem, když mi pán
dávával groše na Kačenku, vídávala sem tu koflíky státi,
a řeknu k ní: ]\I<Í milá paní, kdež máte ty koflíky vellt)'?
Ona mi řekla, ze jsou pod šaty. A já jí řekla, že na ni
pánu povím, když domu přijede, kde má koflíky. Ona
mi l'ckla: Ty sakramentská šelmo, jestliže ty na mne
povíš, vrazím do tebe jeden nui a do sebe druhej. A
byla tehdáž vožralá, nebo na ráno, kdyz jí kuchařka o
lom řekla, tehdy pravila, že o tom nepamatuje. Taky vím,
že Eliáš, BeUlo,ic syn, zustal jednou u nás přes noc a
podr"hý u voběda. Ležel za pánovou komorou. A jdou
z té pánovy komory do té komory, kdež on Eliáš 13ehm
ležel, jedny dveře. Taky nějaký Petr NetoIický s Matyášem Všetečkou u nás byl u voběda jednou. A když jsem
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se paní ptávala, kdo je ten starý, ona řekla, že jest
panský švagr. Taky o tom vím, že když jest p. S. přišel
jednou domu, pravi! mi: Již mám, chůvo, toho ptáčka.
A to mínil tu Judku, kterou tehdáž do vězení dostal. Po
ty taky jednou přišel s p. otcem paní illandalény, p. Jakubem Polákem, p. Yšetečkovským, p. Danielem Hyršem;
před námi jí, paní Mandaléně, vyčítal to, co jest se Judyt na ni před nimi vyznala. Taky tehdáž mně pán lál
a ke mně se domlouval, že jsem mu o jejím zlém chování neoznamovala, a já plaCíc jí jsem domlouvala a pánu
se vymlouvala. Neb jsem o tom, že by ona měla proti
P. ll. anebo manielu svému činiti, nic nevěděla. Potom
p. Jiřík Bejr, otec paní Mandaleny, mi řekl: Chuvo, mužeš-li Hci Mandaléně, tehdy řekni, aby za milost prosila.
A vona hned v ty chvíli padla na kolena, pánu se na
milost a vinnou dávala a jeho prosila, aby jí odpustil. P.
otec její taky plakal a ji trestaje z jejích hříchův ji napomínal, aby se kořila a p. S. za milost prosila.
Simon Aulikus, arlium et philosophiae magister:
Toho povědom jsem, že jak jsem se byl ku p. S. dostal
v adventě, a to na den Početí P. M. 1. 1615, od lIJandaleny Kolínový mnohé, v nepřítomnosti p. S., frejířské
věci jsem mluviti doslejchal, z mládencuv jednoho chváliti, druhého haněti; jak pi'i stole, tak krom stolu takové
řeči vždy v ústech její byly, začel. jsem se sám styděl a
ji v podezření hned vzal, že se ona svému p. manželi nevěrně chová, nebo jsem také od ní žádné a nakloněné
mysli ku pánu jejímu nikda neviděl, cemuž jsem se kolikráte sám při sobě podivil. Avšak nevěda o jejím chování neřádném a nešlechetném, kteréž se potom vyjevilo,
nechtěl jsem se tehdáž na to vyptávati. Potomně pak patrně a zřejmě s mládenci, an jsme to čeládka očitě SJatřili, do domu se vodila, s nimi víno pijívala, tejně a
v soukromí mluvívala, některé přes noc v domě přecho
vávala, jako Eliáše Bema, syna p.Jana Bema; poryhného,
naproti Nebi (č. p. 355·I.) vedle Sedil·ejch dum majícího;
kterýžto Eliáš v nebytu p. S. v Praze jest dvakráte, jakž
se dobře pamatuji, nebylo-li třiháte, přes noc v domě
ležel. 1'\ ejprvnějšíkrát ten den, jak p. S. z Prahy vyjel
ku p. Hennvbalovi z \CValdštejna v Adventě. A to vedle
její, kdež ona ťilandalena líhala, komory; a dvéře z jedný
do druhý komory šly. Také tu sobotu před Štědrým večerem 1615. bvl ten Eliáš v lázni, jenž Točenická slove
[č. p. 329-I.]. Tu když jsem já též do ty lázně s Nlichalem
Stránským, služebníkem panským, přišel, uzřel jsem tam
potom paní Mandalenu s Judkou, zlý pa,něti, v ty ko·
můrce, kdd se on Eliáš myl, a tu se zabejvaly, na: nás
ven studenou vodu vylývaly a nestoudně a le'bkomyslně
sobě počínaly. A byly tam přes puldruhý hodiny. Příto
men byl z počátku v témž pokojíčku nějaký patricius
(křtěného jména jeho nevím" jest městskej prokurator,
kterýž potom vyšel a k nám do velké lázně mužské mejti
-e přišel, chtíce já p',bm s \lichaiem již domu jíti, neb
večer

byl a svLky lidi roz~věcovali, seděla ~fandalélla
K ,Jínová při dverícb, kudy se z lázně vychází a peníze
za lázeň vyhírají, za mně z.l láze" platiti chtěla ~ nám
poru~lla, též prosila, abychme doma, zvláště pak chůvě,

nic neřlkali. A tu na něj Eliáše čeka a, kteréhoi i domii.
přivedla a přes noc v domě přechS'vala. A to bylo podruhý, že v domě přes noc Ida 1. Stědře víno se vidy
pilo; když u nás bejval, paní Mandaléna na 3 neb 4
pinty vína dala hned. Potom v neděli na ráno po té
lázni k vobědu jej pozvala, kterýž i přišel. A tu jest pacholeti dukát dala, aby co potře-bí vína, pi'inesl. Též jed·
noho dne večer přijdouce domu oZralá (což jest ona za častý
činila, když pána doma nebylo) je jednoho mládence,
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jehož jména nevím, nežli sloužíval u p. Jana Peldřimov8kého za písaře, kterýž také ozralý byl, do domu přivedla
a hned pečeni dáti kázala a světnici zatopiti dala, jej
přes noc, to vím, v domě přechovala. Zdali však v svět
nici čili kde jinde, o tom nevím, neb jsem spíš šel spat
než oni, a ráno vstana jej jsem víc neuzře.!. Též Matyáše
Všetečku, l\{artina Všetečky, fi1ěšlěnÍna Nov. Iví. Pr., syna,
sobě začastý do domu vodila. Jen jak p. S. kde k vObědu neb někam jinam šel, hned on tu na pospěch byl,
jako by s ní dokonalou námluvu a srozumění měl. Jakož
i jmíti musel. Všedše do domu, do zadních pokojuv, kteréž sou na řeku, šli, tam sami byli i pili přes dvě hodině. A to za častý. Týž Matyáš Yšetečka tolikéž jednou
byl v naší písařský světnici s ní, paní :i\Iandalénou, samotný, a když jsem já tam, přijda z nešporu, vešel, ulekl
se .mne a se začervenal víno pijíc. Nic méně i matka
její Mandalény tam přišla a zeptavši se, kdo jest ten
mládenec. Oznámila Mandaléna, ze jeden známý. Nic dále
neřekla, moha a maje ji z toho trestati. Naposledy potom
bez studu tak patrně své chování vyjevila, že vubec o ní
bylo mluveno a nám při shledání dobří lidé oznamovali, že ji
viděli v nepoctivých místech 'l s zlopověstnými lidmi
choditi jako s tou, zlé paměti, J udyt, nějakim Jírou pacholkem sedlskJ'm, poddaným J. Mti kn. p. arcibiskupa,
oněmi p. hejtman špitálský u mostu praví, že se prej
nyní mezi lotry dal. Též s Domou Pětikostelol·ou a jinými svodnicemi, hádačkami a čarodějnými babami. A
kdyz jest kdy Káea PrllChuva, chůva, jí hrozila, že pánu
jejímu poví, že tak často z domu vychází a až clo noci,
někdy do dvou, tří i čtyř hodin na noc, vně zustává, dítěte, které tehdáž li prsu měla, nekojí, s mládenci v šenkovních domích a s tou kurvou J udyt chodí a se toulá,
za ně za víno platí a na ně nakládá, ji z toho trestajíc
a napomínajíc, aby od takových věcí přestala, tehdy ona
Mandaléna se s ní vadila, ji poslechnouti ani se polepšiti
nechtěla. Taky jednou jsa já pod krovy nad světnicí,
když sem sešel, ptal sem se proč se vadily. Oznámila
chuva, že když ji trestala, otcem a pánem hrozila, řekla:
Nechť mne otec, matka i pán můj v
políbL Též
o tom vím, ze jest p;Ínu svýmu
kradla, nebo
k šrejbtiši, v kterémž p. S. peníze m(vá, dala sobě klíč
falešný udělati, o kterýmž p. S. nic nevěděl. Jako i pro
velikou krádd 3 neb 4 d"i před otrávením p. S., jest
ji p. S. upral a když potom k nám do písařský světnici
přišel jsa truchliv a hněvivý, kázal pro otce jejího a
matku jíti, aby pohlídli, jak se dcera jich zachovala. Ona
z.atím z domu utekla. My ji potom hledali po celým domě a na ráno matka její s chůvou a pacholetem panským
jsou ji na mnohých místech hledali. Tu ty tři dni mezi
tím ji upráním a otrávením p. S. otec i matka její skoro
každodenně u nás byli, pánu chlácholili a otec její ně
které věci vyplacoval a pánu do komory pod plášlem
zase přinesl.
O tom také vím, ze na druhý neb třetí den, když
ji l\Iandalénu domu pl'ivedli, pán nám přísně porueil, aby
Be z domu nic nenosilo a všichni o těch neřestech abychme mlCeli, jakož pak i jinde ji zastával, nám poroučel,
abychme ji poslouchali. A vona taky na nás zalol'ala,
když sme jí co učiniti nechtěli. Jako jednou, ještě nežli
se pán o té i<rádeži doyěděl, nejsa pána doma, pozvala
k sobě k obědu do svýho pokoje toho Matyáše Všeteeku
a Petra Netolickýho a tu jsou spolu jedli a pili. A když
pro pachole panský poslala, aby jim šel pro víno, an
nechtěl jíti, tehdy na ráno pánu žalovala pravíc: Pane,
včera jsem chtěla poslati pro žejdlík vína, jedno pro dítě
! a druhý že jsem je potřebovala, a pachole Michal nechtěl.
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mi pro ně jíti. Což pán velice těžce nesl a jemu domlouval a jeho práti chtěl. A nesmejšlím jináče, neZli že
jest pánu musela kouzlili, pouěl-adž jest k hadačkám cho·
dívala a sobě hádati, vosk slívati dávala. Jako jednou
taky stoje ona l\Iandalena s tím Petrem a Matyášem ve
dveřích pán z daleka ji s nima mluviti viděl a přijda nahoru jí lál a se ptal, proe aneb s kým před domem stála.
Ona zapírala a to na kuchařku svedla.
Též o tom vím, ze v pondělí předcházející soud
dvorský svatopavelský 1. 1616. přišel Michal pachole a
pravil mi: Pánu ~e neco, jak se toho tranku napil pro
kašel, přitrefilo. Sel do komory, chce se položiti. Tu já
běžím do světnice a když v světnici paniny pána nebylo,
do ,komory js~m še: ~ přiše~ši tam vidím jej na truh:ici
sedctl a se velmI davltl, tak ze všechen scernal a vehce
těžek byl. A l\Iandaléna Kolínová při něm stála a někdy
jej drobet, a jako by se jí nechtělo, za h1avu držela.
Zdlouha říkávala: Pane, co jest vám? Tu já hledě na
něj a vida, že se k jinému ničemu nesměřuje, jen jako
by dnši vypustiti měl, i litostí a bolestí velikou jsa hnut
řeknu jí: Co pak děláte? A vy tu stojíte a žádných vod
a dryáku v nemáte, abyšte mll polehčili, aneb voetem. Tu
ona teprva poslala pro vocet Káčn kuchařku pod malý
domky [nynější Ovocná ul.]. Ale nežli by se ona byla
navrátila, kdyby mu obzvláštní boží pomoc nebyla při
spěla, byl by musel umi-íti. A já běže k jednomu známýmu, který od dobrých dryakĎI' hojnost má, chtíc něco
na něm pro pána vyprositi, když sem ho doma nenašel,
domu jsem se navrátil. Přijda domu, vidím, ze děvčátko
malý se dáví a chůva za kamny křičí k živl'mu bohu.
Taky se dávila. Já jsouce zděšen běžím, kde kterýho
dobrýbo elcvěka znám za pomoc a za radu. A přijda do
apatyky p. Jana LesIe naproti rathouzu dryáku od něho
jseln vzal a běže dOlnu hned žejdlík vína vohHti dám,
aby všickni pili a se posilnili. Přijda nahoru, vidím opětl',
Jiřík Bejr, otec Mandalény, chodě po pavlači vyboulené oči má a jako uplakané. A hyl ten den mráz a
přijda po malý chvilce do světnice víceji nežli jiní se
dávil, až se rozpuknouti mohl. Po ty jdu na mazhaus,
ona Kačena }mchařka taky se d,-1VL Po ty p. S. řekne:
Neníť věc možná, něco V tom korení musí jineho býti,
nežli co jste mi prve vařívali. Snad nechali jste toho
hrnce ncpřikrytýbo, vpadl do něho pavouk. I kázal vylíti ostatek toho tranku a vysypati koření. Paní lIIarkyta
trefila Jla věc bíiou, jako kámen tvrdou. I zeptala se
p. Samuele: I co jest to? On řekl: Nevím, tohol jste mi
vy prve pro kašel nevařívali. I ptal se kuchai'ky: Kde jsi
to kupovala? A ona chtěla oznámiti, že jesti to pachole
Adámek, který u Judyt a Domy Pěti kostelový byl, koupil. ale lvIandaléna že jesti jí řekla potichu, aby neřekla
na něho. I řekla p. Samuelovi: Tu jsem je koupila,
kde jste mně pro ně poslali. V tom Kryštof Stránský
písař prišel a pán mu tu věc ukázaL On to sublimatum
jmenoval. Poslal mne pán ihned do apatyky a k materialistům, abych se na to ptal, co by to za věc bylo. Pravili, že jest to arsenicl1m aneb utrejch, jak ním německý
myši trávívají. Přišedši já domu, p. S. poručil mi, abych
s kuchařkou k ty paní, od kteréž pr3vila, že ty species
na trank pro kašel koupila, došel, a ty paní se zeptal,
zdaliž by kuchařka takových věcí kupovati měla. A když
jsme k ty paní přišli, vyňal jsem ten utrejch z kapsy a
jí pravíl: Prodejte mně takové věci dva loty. Tu ona
pohledši na to pravila, že takovejch věcí neprodávátn.
Nežli u materialistu v je najdete. A já jí řeknu, an kuchařka naše praví, že vcera Je večerou takovou věc s jinýrni sladkými věclni, jako syatojánským chlebem, anyv
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zem, kollandrem a jinými, od vás koupila. Ona pravi!a :
Tato děvecka ani včera u mně nebyla ani nic nekupovala,
Jakož ták bylo, neb" ten večer kuchařka byla " J"dyty
a vožralá domů přišla. A když jsem vyzvěděl, šel jsem
domu a pánu oznámil. Téhoz dne p. S., když se s ním
drobet polepšilo, jel na voze ku p. Bejrovi. Nepřišel
dlouho domů. Strojil se Kryštof Stránský za pánem jíti
a ledva na dvur sešel, přijde zase do světnice ke mně a
praví mi latinsky: Paní s nějakým dole mluví a jak mně
uslyšela, zavřela kuchyni. Ona ho tam musela zavříti.
Poďme dolu a yodevřetne kuchyni a zmlaťme ho. I rozmyslili sme se a od toho jsme upustili, než nevím, aby kdo by
jiný, jediné Všetečka, a podle zvyklosti, poněvadž pána
doma nebylo, ji navštíviti chtěl, nebo bez sebe dlouho
bejti nemohli. Neb když s nÍln mluviti nemohla 1 tehdy
cedulky psávala.
V středu na ráno držel se soud komorní a pán, ač
jest byl velice těžek, však přemohl se a na zámek pěšky
šel. Přijda nahoru J. rdti nejv. p. hofmistru suplikací podal, v níž dolozil o svém neštěstí, kteráz také do kanceláře J. nHi Cé Ceské podána jest od J. Mti p. hofmistra.
Tu J. Mti., jakž zprávu toho mám, velice se tomu podiviti a p. S. neštěstí litovati ráčili a pro vyhledání nepravosti a té nešlechetnosti ráčili naříditi doktory a lékaře zemský, kteří by ku p. S. přišli a od něho vyrozuměli, co jest se mu a jakým zpusobem to otrávení při
trefilo. Po ty v následující pátek přijel k nám p. dr.
Borbonius a p. S. oznámil, že jest z poručení J. Mtí
k němu přišel. I oznámil mu p. S. o té věci a ukázal
mu tu věc, kterou jest byl otráven. P. doktor řekl, že
jest to arsenicum a s hruzou řekl, i kdo jest to kupoval?
P. S. řekl: I kuchařka má. I zavolali kudlařku a kdyi
přišla, p. S. pravil: Ta jest to koření kupovala. Tu jsou
se spolu radili a na tom zustali, aby do vězení byla vzata.
Nebo pravi! p. Borbonius,že o tom má relací J. Mtem
učiniti. I poslal mne p. S. pro rychtáře městskýho. Při
šedši rychttiř s právem ji kuchařku do vězení dal.
O tom také vím, že na Veliký pátek ráno přišla
chuva, jménem Barbora, ne ta, která byla při otrávení
p. S., než tepna po tom přistoupila, po Vl bytí tt Káči
Pruchový chůvy, která při otrávení byla, do pokoje písařského a mně cedulku jednu pěkným písmem psanou
ukázala. Kterouž když jsem přečetl, velice jsem sc ulekl,
nebo nic v ní jiného ndli neřádné, nešlechet.né a frejíř
ské věci jsem nalezl. A ptal jsem se jí, má-li jich víc a
kde jest jí našla. Ona pravila: V dítěcí kolíbce jsem ji
našla, když jsem sltimu přendávala. A jest tam ještě jiných několik. Kázal jsem jí je schovati. Potom v pondělí
Velikonoční ptal jsem se ji, má·li ještě ty cedulky. Oznámila: Jsou tu v kolíbce. Tu já o nich p. S. povídám,
které sobě všecky přinésti kázal a je bedlivě až do středy
po Velikonoci skrýval. Které všecky cedulky jsem já
z origináluv jeho Matyáše Všetečky vlastní rukou psaných
slovo od slova přepsal. O těchto pak cedulkách toto dáleji vím, že jest je sobě Mandaléna Kolínová od Všetečky
poslané měla. A když jest byla na rathoúz dána, chodívala s vědomím p. S. k ní děvečka, jménem Marie Hartmanka z Hostinnýho, kteréžto děvečce jest ona ::-CIandaléna jednonc pravila: Marie, strčila jsem do kolíbky dítěcí některé cedulky, dej je chuvě, al mi je pošle. Ona
pCijda domů, zeptala a radila se s druha II děvečkou, má-li
to učiniti. V tom mezi to přišel Kryštof Stránský. S ním
se též radila. Tu on pohledši do těch cedulek řekl jí, prej,
není tu nic dobrýho. Hleďte se do nějakého neštěstí nepřivísti. Dejle jc raději tam, kde jste je vzali. Což jest
ona učinila f
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Též o tom vím, že 1. 1616, 20. dne Februarii k vičerou přišel jest p_ S. do domu svého, v němž nyní ještě
bydlí, se p. Janem Všetečkovským z Minic, p. Jaku~em

Zástupem, JiHkem Bejrem, J)anielem f):y.ršem, písarem
úřadu rychtářského v Nov. M. Pr.. a všedši do pokoje,
v které~ž paní lvlandaléna s chu;ou a dětmi zustávala,
a tu jest toto k ní Mandaléně mluvil: Byl jsem s pří
tomnými pány přátely v šatlavě u té lotryně Judyt, klerouž když jest p. Daniel Hyrš a tvuj p. otec examinovali,
ona jest se jim o některých těžkých věcech přiznala a
vyznala, však všecku vinu na tebe, Mandaléno, strká.
Jako že jsi ty se s ní po šenkovníc!l domích toulala,
v nich až do noci zustávala, se vopíjela, víno II Kobruv
na Malý Straně, u Strnaduv konvářuv na r\ov. M. a jiných
domích, malvazí a španyelský víno, jako na Kamenci
[č. p. 478·1.], u Andělů [č. p. 145-1.] a jinde a~. do užrání častokráte píjívala, za to víno a malvazí že JSI sama
platila a mně peníze kradla. Item že jsi jí svých šatuv
k chození pujčovala, jako sukně damaškový, karmazínovýho mantlíku karkule uksamítové, rúch a jiných veCI.
Item že jsi mi se nepoctivě chovala, cizoložila, na jiné
nakládala a mně hubila a naposledy o bezhrdlí mé hleděla a z svěla otrávením sprovoditi usilovala. Doloživši
toho: Proč jsi toho směla se dopustiti, lehkomyslná ženo,
ježto jsem ti žádné k tomu příčiny jak živ nedal, nýbrž
s tebou jako věrný manžel zacházel, tebe opatrovaL chránil a choval, jak na tvůj stav náleželo, A mohlas býti a
bylas jiným poctivým matronám rovna, a hleď, nyní katu
do rukou přijdeš. Vyfavši jí pár po!íčke, však na zastuDování a bránění přistojících pánuv ji více upráti přestal
~ mluvil dálej; toto: A protož, poněvadž jsi se toho do·
činiti směla a mně se zpronevěřila, já s tebou více živ
býti a bydleti nechci. A tu jsem viděl, že jest mu pás
stříbrný, klíče všecky dáti musela. A bolavým a těžkým
srdcem k nám přftomným promluvil: Již nemáte paní
více ani ji taky za paní svon nepoznávejte, neb jest se
ke mně manželsky nechovala, ale hned právě kurevsky.
A tu počali taky před námi některé v;;ci a skutky zlé
spáchané její vyjevovati. Jako předně p. Jan Všetečkov
ský to, co jest od paní Sabiny Finkový slyšel; p. Jakub
to, co jest v Stodole, jakž se dobře pamatuje, s strany
pacholka z Slivence o ty zemský žábě slyšel, totiž, že by
mu měla dáti 7 dukátu, aby dostavši zemskou zábu ji na
prach spálil a jemu potom p. S. v pilí dodati mě!, a že
by z něho maso po kusu, jako se psa padati mělo. A
jiný její nešlechetnosti. Po ty chtěl ji dáti právem vzíti,
však potom se rozmyslil. Tu potom vím, že jesli se ona
Mandaléna dala v srdnatý pláč, též i otec její a někte
rým věcem, které tak na ni vyjevovali, odpírala, některé
vykládati a se vymlouvati pocala. A kdyz na odporu tech
některých věcí stála, od přístojících pánu v byla trestána
a k pokání, též milosti u p. S., pana manžela svýho, hle·
dání napomínána. Tu po mnohým předkládání padla jest
táž Mandaléna na svá kolena před p. S., že mu se vinna
dává, prosíc za milost. Co jest pak víceji mluvila, o tom
nevím, neb jak jest počala klekati, vyšel jsem z světnice.
A hned na zcjtří, to jest v neděli ráno, vzala kalamář,
píro a papír, dala se do spisování těch svých hříchuv
sama od sebe dobrovolně a ie po několik dní spisovala.
Na zejtří v neděli ráno p. S.velice těžek se dávil; ani
jsme taky netroufali, aby živ zustal. Spatřovalo se na něm,
jako by fantasírovati chtěl, nebo sám pravil: P. B. co se
se mnou děje? Však tuším, ze ph tom otrávení také i
očarován jsem. Po ty mně poslal k duchovnímu správci
pro posvátné věci, které na hrdle nosil za některý čas.
Tu taky přišli p. otec p. Samuele, p. Pavel Chotounski
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z Chotouně, p. Jan Všetečkovský, p. Jan Frodl z Tatěnic.
A přišedši do pokoje, kdež on pán bydlel, lítost nad
ním měli a se tomu velice divili, ze tak těžek jest. Po
ty p. S. počal jim povídati a vykládati nešlechetné jí
Mandalény chování. Tu p. otec p. Samuele v přítomnnosti
kněze Jiříka Sturma a tovaryše jeho jí pravil: Kurvo,
jestlize mi on umře, já tebe šelmo katu dám, kdež jsi
se tak pěkně s synem mým zacházeti učila? Ona taky
počala plakati a po ty psala za stolem ty svý spáchané
hříchy.

Jan Frodl z Tatenic, taxator při soudu komorním
království Českého: Toho jsem povědom, že 1. 1616 v neděli postní Invocavit ráno p. S. poslal ke mně žádajíc
mne, abych k němu přišel, že se s ním zle děje, že neví,
aby živ zustal. I šel sem hned a přišedši do domu p. S.
našel jsem jej na truhlici u kamen sedícího a velmi těžce
stonajícího. Tu jest přítomen byl p. Jan Kolín, p. otec
p. S., dva Jezuiti,." též p. Jiřík Bejer a manželka jeho.
Potomně také přišel p. Jan Všetečkovský a brzo po něm
p. Pavei Chotounský. Tu jest p. S. se těžce dávil něčím
zeleným jako zluč a nás všech tu přístojících pro. B. prosil, jestliže jest koho. z nás rozhněval, abychom Jemu to
odpustili, za jiné nemaje, než že tu umře. V tom vyšel
ze světnice do komory s jedním Patrem jezuitským, by!
tam dobrou chvíli a p. Jan Kalin, pokudž ještě v komoře
s Patrem byli, promluvil: Tak ho pěkně zena jeho spravila a jeho otrávila, ho okradla, šelma, A přísahajíc P. B.
jestliže umře, že ji káže zmuciti a kolem probíti. Komuž
se má manžel jinému svěřiti, jako manželce své, a ona
šelma ho okradla a otrávila. To slyšíce p. Jiřík Bejer a
manželka jeho dali se v plrič, pravíce, že tomu nevědí,
co říci. A Mandaléna Kolincvá sedě II postele, dosle)chaje toho všeho, nic nemluvila hledě zakrněle před sebe.
A p. Bejer řekl k Kolinový ženě, aby se k p. S., manželu svému, dala za živou i mrtvou, a dále se prohlásil,
že svý hlavy položiti nechce, dokuď se to nevYJeví, kdo
ji k takovýmu zlýmu oučinku nápomocen byl. V tom
p. S. s týmž Patrw: ~. komory zase do světnice vešel ~
bylo mu drobet lehce]!. A tu sme mu pravlh, aby so~e
to tak hrubě k srdci nebral, aby se někam prošel. I zádal jsem jeho, aby ke mně šel k obědu. I šel on, též
p. Pavel Chodounský a p. Jan Všetečkovský šli se mnou
ke mně. Tu iest p. Bajer za stolem sedě, co jest se lu
od Mandalén}', dcery jeho, stalo, s pláčem želel a byl
jest napomínán, aby to P. B. poruCil. Potom na druhý
den, když sem ku p. S. přišel, tu jsem viděl Mandalénu
za stolem scdčti a psáti. A potomllě některého času oznámil mi týž p. S., že jest mu své hříchy poznamenaný
dala chtíc mi něco toho ukázati; ale já jsem nechtěl
toho' čísti.
Toho jsem léž povědom, když jsem jednoho času
na Karlov za zahradu s manželkou mou šel, spatřil sem
Mandalénu Jla Karlově v uličce proti krčmě nedaleko odtud, kde ta IVIarnše Býnová bydlí, stála a nedaleko odlud
stál též nějaký člověk v červeném plášti, jakž se domnívám služebník některého pána. Avšak nedl<věřujíc sobě,
aby' ona to býti měla, ptal sem se pacholete svého, zná-li
Kalinovou a on řekl, že zná. I šel sem předse vedle
zdi městské nahoru k Karlovu a pacholeti sem poručil,
abv šel tOll uličkou, kde Kalinová stála, mimo ni do
kr~my, jako by pro něco šel, však jí aby nic neříkal.
I přišlo pachole zas oznamujíc, že jest to paní Kolínová.
1 divil jsem se tomu, co ona tu dělá. Toho sem též povědom, že jest týž p. S. mne a p. Tomáše Medka za t~
žádal, abychom s ním ku p. Janovi Sferýnovi, prymaSJVI
novoměstskýmu, šli a za neho se přimluvili, aby p. prymas
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toho byl příčina, aby ta rozepře jeho s Matyášem Všetečkou o cizoložstvo tím dřívěji uvázena a vejpověď aby
brzo nčiněna byla. Tak sme učinili a přisedši ku p. prymasovi, řekl p. prymas; Pane S., byl u mne teď nedámo
před vámi protivník váš s svým prokuratorem a mne žádal, abych jeho dobrim pHtelem byl, poněvadž jste na
něj nic neukázali. Já proti tomu jsem mu za odpověď
dal, ze ste to ukázali jeho vlastním přiznáníll).. A on zase
řekl, že na zprávu žádný souzen býti nemá. K čemuž
sem řekl, aby se o to s císařem soudil; P. B. vám pomáhej, jáť vám pomáhati nemohu. A to jest tehdáž p.
prymas v latinské řeči oznamoval, že jest se jeho Všetečky ptal, měl-li jest s manželkou Samuela Kalina cinit,
a on jest se pfizoal) že il1ěl. To jseul od p. Pavla Prokopa z Rovin slyšel mluviti, ze jest p. Jakub Krupský
Všetečkovi pravil, proč se k tomu přiznával, že jest s Kalinovou činiti měl, na to že jest Všetečka za odpověď dal,
kdyby se byl nepřiznal, že by se bál, aby svý duši neublížil. Toho sem též povědom, že jest Petr Netolický.
který na Pátku ouředník býval, mně pravil, že jest tiž
Všetečka před ním přiznal, že jest toliko třikrát neb čty
rykrát s Kalinovou se dopustil.
Lukáš Slánský z Senpachu, písař při úřadu soudu
komor~ém: O tom dobrou vědomost mám, když jesti S.
Judyt Sturmovoll, kuchařku svou, od sebe Odbyl a ona
u žádnýh:> potom nesloužila, nýbrž měla pokoj na Uhel·
ném trhu vedli trí píru, že jesti Mandaléna, manželka S.,
zacastý u ní bivala a tam se někteří mládenci scházívali,
obzvláště když S. doma nebýval. Též táž Judyt majíce
potomně pokoj na Novým M. proti Pečenovům, jdouce
k novoměstské vápenici, tolikéž ta'll táž Mandalena za ní
chodila, jakž sem od mnohých lidí sIcjchal, co pak tam
paní Kalinová u té Judky dělává, že tam za častý chodívá a víno i jiné jídla tam slrojívají a mnoho hladkých
kalanu že tam bejvává, dosti číti, aby vdovou byla, Což
sem jednoho času p. S. o tom oznámil, proč jí tam dá
choditi, jeho za to žádajíc, aby manželce své, kdo jesti
mu o tom pravil, nepovídal. Ale OJl jesti, když se pod·
napil, o tom jí oznámil, i kdo jest mu o tom pravi!.
Prijdouce pak asi na třetí den k témuž p S. k va bědu,
tu jest se na mně táž manželka jeho s hurtem obořila, proč
á ji s jejím pánem vadím, a já jí oznámil, že nevím o ni·
cemž nic. Tu jest ji týž manžel její, aby se spokojila, že
jsem já jemu nic neřekl, neZli jiný že jest mll povídal.
A od té chvfle nerada mně, když sem k p. S. přišel,
vídávala. Však co jesti s touž Judyt aneb s kým jiným
táž manželka S. dělávala, žádné vědomosti nemám.
Kača Kabelková: Toho jsem povědoma, že 1. lohoto
1616 v masopustě p. Samuel Kolin stonal jest na kašel.
I sloužíce já u něho tehdáž za kuchařku, poručil jest mi,
abych mu koření, kterého); jest prve užívával pro kašel,
koupila a tranku jemu navařila. A dala mi na to koření
peníze paní Mandaléna. A to bylo v sobotu u večer: Šla
jsem pro to koření do apatyky v neděli na zejtří po
obědích a oni neměli v apatyce anýzu a koliandru. I nekoupila sem toho dne nic. Nazejtří potom v pondělí ve
dvameccítma hodin dala jest mi táž Mandaléna na cedulce poznamenáno to koření a kázala mi nejprvé" II té
Judyt, zlé paměti, se zastaviti. I přišla jsem já k té Judyt
do toho domu, kdež hydlela, na Nov. M. i ptala se mne,
kde mám jíti. Já jí řekla, že mám jíti koupiti koření pánu
pro kašel. Judit mi řekla: Ale Káčo, nechoď, nechť Adam
pachole pro ně běží. Dej mu krejcar neb dva krejcary,
on toho přinese a dří\"e se, nežli ty, vrátí. Já jsem to
učinila a dala jsem mu dva kr. a tu cedulku, a na to, až
by s tím kořením pi'išel, jsem u ní čekala. I přinesl on
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Adam to koření a vysypal je na stu!. Já je shrnula s stolu
do fěrtochu a nesla jsem je domu. Ale P. B. Se doldádám, že nevím, byl-li je tam ten utrejch, neb jsem na
to mysliti neuměla, aby pána otráviti chtěli. A přijdouce
domů byli tehdáž u pána hosti. I vyšla ke mně paní
lIandička před pokoj a já ji to koření do fěrtochu vsypala
a běžela jsem dolu do kuchyně pro hrnec. A ona paní
Mandička čekala mne před pokojem, až jsem já nahoru
zase přišla. I brala jsem to koření zase z paninýho fěr
tochu a do toho hrnce sypalaa vzavši čistou vodu z šloudve
vlila jsem ji na to koření a do prsku k vohni vstavila,
aby se vařilo. Potom hned jsem se toho hrnce více nedotýkala, neb jsem z domu ušla a přes noc doma nebyla.
Až na ráno Y outerý přišcvši zase domu dala jsem se do
mytí cínového nádobí a paní Manda přilila do toho hrnce
na to koření, nevím proč. Zdali prolože jest vyschlo.
A zavolala mne a řekla: Na, vstal' to koření d" prsku
k vohni, ar se přihřeje; pán je chce píti. I vstavila jsem
já je do prsku a kdyz se ohří1o, vyndala je z prsku Káča
chuva a jdouce od prsku s tím trankem proti pánu do
pokoje řekla k němu: Pane, co nebudete píti toho (ranku.
On jí řekl: Jak mi jej dáváte, tak jej taky budu píti.
A po ty šel dolu s schodů chtěje na zámek jíti. I že
byla va klouzka, kázal sobě přinésti podkuvky a je sobě
připjal. Po ty přišel zase nahoru a, šel do světnice, kde
paní s chůvou a dětmi byla, a posadivši se na truhlici
u kamen odvundával ty podkuvky a zul punčochy zimní
a pravil, že již nepůjde nikam a že doma zustane. Poručil paní Mandičce, aby mu toho tranku dala. 1 nalila
jest ho ona do koflíku a pánu podala. Stála jest pak
tehdáž u pána, když na té truhlici seděl a ten trank pil,
Kačenka, dcerka starší p. S., když jest se ho p. S. napil,
řeklo to dítě: Pantáto, dejte taky. P. S. jí dal. Tu hned
v maličký chvilce počalo to dítě velice stonati a se dáviti. I řekl jest k chůvě p. S.: Co jsi tomu dítěti dávala,
že se tak dáví. Ona ,'ekla: Nic jsem mll nedávala, nežli
cblíb. V tom p. S. vstal s té truhlice a šel k stolu,
k voknu, a vysypal na stul peníze a počavši ty peníze
vysazovati řekl: P. B. rač se mnou biti! Jakého jste mi
to tranku píti dali? Však jest mi po něm velice těžko.
A šel hned do komory a tam se nejprve dávil, potom
priševši zase z komory do světnice řekl Mandičce: Již
jste mně spravili. A polom když bylo mu předse těžko
a se dávil řekl mi; Káčo, běž hned do kuchyne pro p. otce a
paní matku, ať sem rychle přijdou a spatří, co se se mnou a
s dítětem děje. I běžela jsem já rychle a jim o tom pověděla. V tom oni šli k p. S. a já mezi tím šla pod
malý domky pro vinný vocet, aby ním pána potírali.
A přinešši domu ten vocet přišla jsem do světnice a vidím, že p. Jiřík Bejr, otec její, taky ten trank pije z hrnce.
Tu jsem taky viděla, že se pán předse dávil i dítě. Jiz
také i chůva se dávila. I řekl pán ke mně; Kuchařko, co
jsi navařila, pij také. A já se toho napila. I řekl pán:
Mandičko, pí také. A ona přindala k ústum ten trank,
ale s těžkosti ho jest koštovala, nebo p. otec její hned
se také velice dávil, těžek a nemocen byl, i také já jsem
se dávila. Ale paní Mandě nic nebylo. Po ty jest p. S.
řekl: I neníť věc možná, něco v tom koření musí jiného
bejti, nežli co jste mi prve vařívali. Snad nechali jste
toho hrnce nepřikrytýho a vpadl do něho pavouk. I kázal
vylíti ostatek toho tranku a vysypati to koření na stůl
a paní matka její i také Mandička přebírajíc to koření
trefila na jednu věc. Bylo to jako kámen tvrdý a bílý
barvy. I zeptala se paní matka p. S.: I co jest to? On.
řekl: Nevím, tof jste mi vy prve pro kašel nevařívaIi.
I ptal se mne p. Samuel, kdež jsem to kupovala. Já mu
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chtěla oznámiti, že jesti to pachole Adámek knpovalo,
ale paní Mandicka řekla mi potichu, abych neříkala. na
něho. I řekla jsem p. S: Tu jsem, toho koupila, kde js~e
mne pro ně poslali. V tom přišel Kryštof, pa?ský, písar,
a pán mu tu věc ukázal, co jest to. On to lnlstrne JaksI
jmenoval, já toho jmenovati neumím. I tu jest p. S. po~
81al Symona, druhého písaře svého, do apatyky a. :. )lna
místa, aby se zeplal, co by to bylo. On navrátJvsl se
oznámil, ie jest utrejch. Po ty jest p. S. kázal s~ n:lllou
jíti Symonovi do těch míst, kde jsem já pravila,. ze ls.em
to koření kupovala. I když jsme domů zase přtšlI, tu Jest
Symon oznámil, že ta jistá paní popírá, aby to od ní kupováno bylo, jakož jest pravda, neb jsem )á toho ~eku
povala, ale že jsem na sebe to .svedla, to Jsem z. navod,u
jí paní Mandicky ucinila. To tak trvalo ~z do. ~a~ku nasledujícího. Tu potom ten den v pátek mno, J:ste, nebyl
den, dala jest mi paní Mandička cedulku zapecetenou a
poručila mi jíti k té Judy tě, abych jí tu. cedulku .•d?dala a jí řekla, jestli jest jí ty peníze spraVIla, a~y Jl Je
poslala. Pakliže jest ještě nespravila, aby je spravIla. Ona
Judyt se zeptala, přijde-li ke mně paní Mandička. Já Jí
řekla že neDř,jde že nebude smíti. I byla tu Dorna Petikos;elka a 'to pa~hole Adámek. I řekla jsem jim: Hrom
ví. co jste vy do toho koření nasypali, však když jsme
je' pili, tak jsme hrozně blili. A ze
Jiřík Bejr, otec
její, jest to koření řezal a ono
smrdělo. Po ty
jsem domu přišla a řekla jsem paní, Judyt praví, že vám
ty peníze spraví a že sem přijde, jak se přistrojí. A sukně
vaše není ještě hotova, teprva že k víčerou hotova bude,
Mezi tím nosila jsem vodu z řeky do šloudv-o. V tom
přišel p. dr. Borbouius do domu ku páuu a byl u něho
nahoře v pokoji. J souei já povolána, abych přišla. nahoru
do syětnice, zeptal se p. dr. p. S., která jest děvečka
kupovala to koření. r. S. ukázavši na mne řekl: Tato
Káča kuchařka jest je kupovala i vařila. Mezi tím p. rych·
tář staroměstský přišel také nahoru ku pánu do světnice,
a tu jest p. S. v přítomnosti p. dra pro to otrávení založil' na mne právo mně do vězení šallavního dal. Tu
do.tavši se já do téhož vězení toho dne pátečního poslala ke' mně paní Mandička tli Kácu chuvu. Bylo asi
okolo 23. hodin; já stála tehdáž n mříže. A poslala mi
po ní kus štiky, krajíc chleba a dva krejcary na pivo a
řekla ke mně chůva, že mne paní Maridička prosí, abych
jináče ve vězení aui v radě nepravila, neZli jak jsem
doma pravila. A že z toho nic nebude, že se ta věc spokojila. Šla ode mne domu. Za ní potom asi po 4. hodině
přišlo ke mně k šatlavě k mříži. děvce Káča, ty šenkýřky
dcera, kteráž naproti domu p. S. pivo šenkovala, a ta
mi řekla: Káčo! Paní Mandička lebe prosí, kdyby se
tebe pán její plal anebo koho ptáti se k tobě poslal,
byla-li jest u tebe chůva neb kdo jiný, aby nepovídala.
Já jí nic proti tomu neřekši odešlo to děvče ode mne.
Potom když po několika dnech jsem se v šatlavě těžce
roznemohla a se nedomnívala, abych živa zůstala, žádala
jsem rychtáře, aby mí ku p. S. cedulku napsal, že nevím,
co se mnou děje, že již všecka zatékám, aby mně propustiti dal, že já vinna nejsem a toho koření že jsem
nekupovala. Nežli aby se ptal Judky a paní svý, že vyzvěděti moci bude, kdo jest je kupoval. I jsouce tu pří
tomný p. rychtář městský nedal jest tu cedulku rychtáři
Chočovskému psáti, nežli pravil, že to p. S. sám oustně
oznámí. Polom jsem já to vzkázala po J\1arjáně Poduškový,
sestře svý, p. S. I p-řišel jest p. S. ke mně po některým
dni do šatlavy s p. rychtářem městským a pány a kázavši mne ven vyvolati plal se mne, jestli to tak, že jsem
já toho koření nek.upovala. Oznámila jsem, ze je$t tak.
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I řekl mi, proč jsi pak jináče v radě před. pány oznamovala. Já mu řekla: I když jest mi paní vaše tak praví ti
poroučela a ke mně do, šatlavy c~~vu a ~~v.če ~oslala, že
mne prosí, abych jináce nepravlla, nezh Jak Jsem prve
pravila. Po ty p. S. dal mi půl kopy, odešel s těmi pány
pn-č. Potom, nevím kterého dne, byla pEvedena J udyl
do' šatlavy a tu ukována byla. Maje já již téhož, dne z vě
zení propuštěna býti, řel;]a ke mně J udyt: Káco, kterak
se máš? Já jí řekla: Jak jste dělali, tak máte, bodej vás
hrom zabil. A po ty jsem byla propuštěna.
He<II vím, že jest paní Mandíčka p. S. peníze brala,
koflíky a jiné věci rozastavovala, jí J udytě a Domě peníze dávala, ryhy, maso jim kupovala. A to bylo každý
tejden. Já se o to někdy dosti na paní l'dandičku hněvala.
Také O tom vím, že jest paní Mandička tam k Judy tě a
Domě do domu, kdež byly, každý den chodívala, tam
hodovávala. se opíjela, jísti strojiti dá.vala. Jednou jsem
tam u nich v domě toho Beneše žida taky viděla, ale já
jsem domu šla. Když jest také p. S. někam pl-es pole
jel, tehdy jest paní Mandíčka po celým dni doma nebývala a častokráte v noci domu přicházela. Jednoho času
také jeduoho mládence s sebou přivedla, kterýž potom
přes noc v domě zůstal, o cem sám otec jedí a. matka d~bře
vědí. "'eb když jsou k nám do domu pnšlI, mkda JSOU
ji téměř doma nenašli. A majíce děťátko malé u prsu,
Íl-íandicku, ji celý den castokráte nekojila, taleZe jest chůva
musela tety své přivolávati, aby ji při kojila. O čeZ jest
se s nl, paní Mandičkou, castokráte vadila, ale paní lIfanda
se jí v řiť líbati poroučela. Jak jest také kdy p. S. z domu
na zámek odešel, tehdy jest ona paní Mandička hned
z domu pryč šla a se nevrátila, až jest p. S. z zámkn
přijíti měL Kde jest pak éhodh'ala, ona nejlépe ví, neb
jest mne a chuvu s sebou nebrávala. A když někdy chtěla
z domu jíti a my jsme se jí plali, kdy přljde, a chůva
jí řekla a za ní křičela: Nechoďte paní nikam.'. přisám
P. B., já na vás povím pánu vašemu, paní Mandlcka zase
řekla: Co vy mi rozkazujete, polibte mne sakramentský
kurvy y prdel. A jest!ize pánu mému Ila mně povíte, vrazím do tebe kuchařko a chůvo nůž jeden a do sebe nuž'
druhý. A proto jsme my nic p. S. pověděti nikdy nesměly. Chodíval taky pro ní ten Jíra, sedlský pacholek,
a Dorua Pěti kostelová, a ona paní Manda se s nimi vodívala po ulicích, až někdy mně samé z toho haDba byla.
O tom také vím, že jest paní Mandjčka pujčovala
svich šatu I' choděcích lé J udyt, nebo na Stědrý den poslala mne paní do krámu a poručila mi, abych se u Judyty
zastavila a mantlík a karkuli jí domů pEnes!a, což jsem
tak učinila. V kterýchžto šatech jí Mandalény jest Judyt
chodívala a dobře-li se pamatuji, v rukávcích a víchách
jí Mandicky do šatlavy přivedena byla. Také o tom vím,
že jest za častý k nám do domu chodívaval p. Eliáš, syn
p, Behma, jak jest porybným, a to vždycky, když jest
p. S. doma nebyl. A jednou bylo v neděli, když pán byl
přes pole jel k p. Hannybalovi z vValdštejna s Kryštofem,
dala na něho paní Mandička stroji.ti oběd oupravej, prase,
zajíce a jiný krmě. Přišel také tehdáž k nám Jíra pacholek pro čtvrtku prasete. Paní J'dandicka dala mu tu
ctvrtku. Chůva paní pro to domlouvala a pravila jí: Kornu
to posíláte? Rozdejte všecko, ať potom nemáme co jísti.
Ona řekla: Mlč, chuvo, však budeš míti dosti co jísti.
Byli tehdáž také doma Symol1, druhý písař, a l\fichal a
pili víno. Před tím také v sobotu byl týž p. Eliáš u nás
a tu píjíc víno potom zustal u nás v domě přes noc.
A ležel v ty komoře, kteráž jest hned podlí panský komory a dvéře z ní do panský komory se otvírají. Paní
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pak ležela v ty podlejší komol:e a já ležeti musela v
světnici a sré peřiny jemu na postel dáti.
Také o tom vím, že když jest p. S. domu z zámku
dosti pozdě přišel, nikdy jest jídlo přihotoveno nebylo.
Tím ona, paní Mandička, sama vinna byla, nebo když
jí p. S. ráno dosti časně peníze dal do krámu, ona do
krámu nešla, nežli jinam se toulala a domu dlouho nepřicházela a teprva do kuchyně k mateři posílala pro
jídlo, když již p. S. doma byl. l\Inohdykráte jsem se dosti
na ni o to domlouvala. O tom také vím, že jesti paní
Mandička do šenkovních domů s tou Judyt a Domou
chodila a se opíjela. Také dm, že jest tři dni před tím
otrávením p. S. paní Mandička od pána utekla a přes
noc doma nebyla. To učinila za tou příčinou, že jest ji
p. S. upral, protože mu velkou sumu peněz a dukátův
pobrala a ulratila. Tehdáž pak ještě p. S. o zaslavených
koflících jeho jest nevěděl. Ona tehdy obávaje se, kdyby
se dověděl, aby ji více nepral. Tehdy utekla pryč od
něho a potom na zej tří mateř její zase ji domů tam někde
z Karlova přivedla, také o tom vím, že jest v domě
p. S. býval nějaký Matyáš Všetečka v těch novejch pokojích lla vodu sám jediný s paní ]\fandičkou. Co jsou
spolu činívali, já to nevím. Jednoho dne, bylo v neděli, když
jest tu byl, já na něho přivedla Kryštofa, panskýho písaře; kterýžto když tam přišel, Všetečka mu podal ruku,
on písař potom pryč ušel. A to vždycky se dálo, když
je.t p. S. doma nebyl.
Jan Kliment, mydlář St. M. Pr.: Judyt Šturmová po
časy, co u vězení dolejším dříve než skončení své jesti
vul ... toto naríkání od ní jsem doslejchal, že kdyby
Mand&lény Kolinový nebylo, ze by dokud živa, do ty
těžkolti nepřišla a že ona lím vším vinna byla, na ní za
čuty s pláčem naříkala. I s[yševši já takového pláče a
n .. řík:iní otázku k ní sem učinil, taky-li by táž Dorota
Pětikmtelová jim vinna byla a taky-li ona k nějakému
neiitě.tí přijde. To mně za odpověď dala, že jesti Dorota
s Malldaléuou Kalinovou chodila a o jejím lotrování že
j esti dobrou vědomost měla. Ale o tom trávení kdyby
co věděti měla, že neví. Nibrz že ony rnezi sebou, rná-li
Dorota nějakou vědomost o tom trávení nebo ne, dobře
vědí, de Olla o týl Dorotě táž Judyt Šturmová, aby ona o
tom trávení svědomí jejím věděla 1 v tOIU že by jí křivdu čí
nil&. A kdyby ona pro tak malou vinu, čehož táž judyt
povědoma jest, k zkáze přijíti měla, že by jí škoda byla.
To je~ti mluvila. Item též toho povědom jsem, že jeslí
tili Judyt z OUS! svých mluvila, ze jeslí ona tu kaši llpřimně,
jak na kuchařku náleŽÍ, uvařila, nevěděvši o ni čemž zlém
předsevzetí. Když ta kaše uvařena byla, Mandelíně Kolince, že již hotova jest, pověděla, a ona co s tou kaší
jest učinila, žádné vědomosti jest neměla. Až přišedši
s bkovou řečí: Již jsem tomu sakramentskýmu šelmě
polámanýmu posloužila; stězky, aby mi večera dočkal.
Z čehož jesti ona J udyt ji trestala, aby raději manžela
svého, byť ji na mysli nebylo, ušetřovali hleděla, napomínala; a ona zas, že na sakramentskou šelmu polámanou
hleděti ani mysliti nemůže, mluvila. Item též toho povědom jsem, že jesti táž Judyt tcn večíř před tím, než
",é skončení vzala, před námi do pěti hodin seděla a tu
od pána z Těchenic večeře jí před večerem přinešena
byla a trunk vína. K tomu tu po též večeři jesti oustavně
P. B. se modlila a žalmy svaté s nábožnou myslí P. B.
chválíc zpívala. A mezi tím přes čtyři sklenice vína s vě
domím mým jesti nevypila a na zejtří aby užralá býti
jměla, na ni jsem to neseznal ani nespatři!.. A na zejtří
ani jísti ani píti nechtěla, kromě jednu sklenici vína
mistru popravnímu, aby na ni nepospíchal, až by mo-

xxx. V Husově třídě. -

Č. p. 238.

785

dlitbu svou vyříkati mohla, jest připila a ještě jinýmu ji
vypíti dala a střídmě se všemi vězněmi se Y0zžehna!a a
P. B. duši svou k ochraně i všech vězňuv poroučela. Item
též toho jsem povědom, že j esti táž J udyt o týž Kolince
mluvila, ze jesti s strejcem Kolinovým líhala, o čemž
Kolin dobře rozumě!.
Jakub Hodek, měšténín Nov. M. Pr.: Když jsem se
leta přítomného 1616 z hořejšího rathouzského vězení,
do něhož jsem se pro dluh domnělej 33 k. m. dán byl,
dne jednoho pro vádu s p. Janem Klimentem do dolejšího vězení na poručení pánuv zdejších dostal, v témž
vězení zustávala Judyt Šturmová, kteráž sobě často hoře
kovala a naříkala v přítomnosti nás na Mandelínu Kolinovou, že skrze ní a pro ní k těžkosti, trápení a k odsouzení hrdla přišla, a táž Mandelína, jsouce vším tím
vinna, že se pochlubuje, když ona skončení vezme, že
otec a matka její z toho vězení a těžkosti ji vysvobodí.
I žádala mne táž Judyt pro B., abych jí suplikací jednu
k J. Mti Cé svědčící sepsal. Což když se za ní někteří
poctiví lidé přimlouvali, lak jsem učinil a suplikací tu,
kterouž ona 12. Augusti J. Mti Cé odeslala, napsal. A ta
zase, jakž zpravena byla, na druhý den 13. Augusti 1. 1616.
s hury ku p. pnrkmistru odeslána byla. Tu suj51ikací jak
jsem měl psáti, čeho dokládati, oznamovala. V níž doložiti dala, že pro B. žádá, poněvadž slyší, že Kalinovou
po smrti její vymoci chtějí, aby ona prve, nežli by Judyt
své skončení vzala, do těch míst,' kde ona byla, přijíti
mohla a tu že Kolinová divné věci zpívati bude. I ptal
jsem se jí: Co pak Dorota Pětikostelová ničímž vinna
není, ze na ni nic nenaříkáš a nezpomínáš a ona pro
tebe takovou těžkost má? Dala mně za odpověď, že ona
na ni naříkati nemůže, než na Mandelínu, a na ni co jiného praviti neví, než že jest s Mande}ínou pro nějaký
kámen, kterej zejmena jmenovala, do Zidu chodila. Ale
však toho že říci nemuže, věděla-li jest Dorota, co ona
s tím kamenem činiti chce. I když jsem jí dále řekl, že
to pro malou věc těžkost má, odpověděla, že ona tím
vinna není, než Samuel Kolin a kdyby pro tu věc samou
k zkáze přijíti jměla, že by jí škoda a křivda činěna byla
a hřích by z ní měli. Více i to kolikráte mluvila mně i
jiným vězňům, že jednoho času i dne Mandelína k ní
kdyz přišla, pravila jí: Již sem tomu šelmě mému nechutnému, polámanému, trank uvařila. Nevím, aby do ve- .
čera živ zůstal. A ona Judyt že j; z toho trestala, a aby
toho nečinila pro B. žádala. A ona sobě nic říci nedala.
Item to kolikráte mluvila, když jest u ní Mandalény sloužila, že jest patrně a zjevně Mandaléna s nějakim pří
telem Samuele Kolina, kterýž u něho zustával i potom
umřel, líhala a co pak s jinými. A když Samuel Kolin
domu přicházel, že mu nikdy dobrého slova nedala, šelem,
zrádců, polámaných nadávala. A z toho že jest ji Judyt
trestávala a pro B. žádala, aby mu dobrý slovo dávala
a s ním pěkně byla.
Eva Mřenková: Když pro mne poslal p, Samuel
Kalin a já sem tam přišla, i řekla ke mně paní Mandelína: Poďte se mnou do mýho pokoje. I vešla sem a ona
zase řekla: Poďte do druhýho pokoje k němu, totiž .nebOžtíkovi Samuelovi. I vešla sem tam a on mně přivítal.
I řekla sem k němu: Kterak se máte? A on řekl: Dobře,
děkuje P. B. Pohleďte na mne, že nemám žádné poškvrnky na sobě, než v životě mně velmi bolí. Dali mi
jísti jablek a kaši rejžovou. Jedl sem to velmi rád, neb
byly pěkně usmaženy. Než celou noc mohly mi střeva
roztrhati. Prosím vás, udělejte mi, af mi se spokojí. V tom
sem od něho chtěla jíti a ona Mandaléna mi řekla: Nedělej mu proti tomu nic (odpuslte), hrom Iw zab', nech'
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umře. Potom pro mne asi po třikráte poslal i přišla sem

tam, ale Mandaléna mi nahoru
nedala.
Matyáš Ursin Vrátkovský;
ačkoliv ona Mandaléna
toho na mne žádá, ,abych jí to vysvědčil, že když jest
již jměla táž Judyt Sturmová od mistra popramího k stětí
vzata býti, že by ta slova promluviti měla; Mandičko, já
sem neviděla, aby ten utrejch do těch tranku vsypati
měla, ale toliko sem o tom slyšela. Však já se v tom
dobře upamatovati nemohu, jak jest to a proti jakým dotázkám mluveno bylo; než v tom se pamatuji, ze když jest
táž Judyt 16. dne Augusti 1. 1616 k "mrti vyvedena za
bránu byla, tehdy já sem také k tomu divadlu s Havlem
Turkem šenkýřem za bránu šel, a stojíc spoln 8 týmž
Havlem v straně za koňmi pp. rychtářův a táž Judyt na
dotázky p. rychtáře staroměstského mnohé odpovědi dávala, mezi jinou řečí svou ta slova promluvila; Ty Mandíčko jsi mnohem lehkomyslnější žena, nežli jsem já kdy
byla. V tom mistr popravčí ohlásil se; V. M. p. rychtáři,
račte pospíšiti, ať já také dobejvám. A tu jest něco táž
Judyt promluvila; Já sem neviděla, ale jsem slyšela. Však
já pro hluk a tlačení mnohého lidu nemohl jsem dobře
doslechnouti, proti jakým řečem to mluveno bylo a na
jaké dotázky.
Jan Ml'eněk; Když jsem k Samuelovi Beránkovi do
d?mu p. Sa~nuele Koli?a ~,Elbi:lku,.přicházel a)eho Beranka navštevoval s nim Jldal 1 PIJII) ke mne mnohokráte Beránek říkával; Hleď muj milej bratl'e, jak Kolin
na zámek odejde, Mandička hned s Judkou taky a vostanou tam několik hodin. Já ji kolikráte z toho lresci;
nežli jak se Kolin jednou doví, budou o obou zle. Nežli
já mu nikdy nechci pověditi. Necht skrze někoho jiného
zvL Když sem pak podle obyčeje k němu šel, dne nepamatuji, a zazvonil, bylo mi hned otevříno a Judyt proti
mně, když jsem na schody vyšel, řekla; Samuel hrubě
stůně, domnívali sme se, že tu noc umře. Optal sem se,
kde leží. Ona napřed šla a ukázala mi nahoru do pokoje.
Jak sem tam vešel, pozdravil sem ho a on mi smutně
poděkoval a sednouti mi kázal. A Judyt zase ven odešla. Ke
mně těmito slovy řekl: jedl senl vcera
jablka a
kaší, mohlo mi v noci střeva roztrhati.
sem se dosem u něho
mníval. že se s tebou víc neshledám.
chvíli. 'Podruhé sem k němu přišel a k posteli se posadil,
ke mně tekl; VíŠ·li, že jest Samuel [Beránek] k doktorovi J eseniusovi vodil mou poslal, aby na ni pohlídl a on
že praví, francouze že mám. Což on nepravdu praví. Podušku svrchní s sebe svundal a tělo svý mi ukázal. Po·
škvrny sem neviděL Velice se zařek, jestliže mu P. Bk zdraví pomuže, že mu toho neodpustí. Po třetí sem
a on již
Kateřina
Hned toho dne, jak sem se
ku paní Mandaléně Kolinový na ,luzbu za chůvu dostala,
p. Samuel Kolin ji upral a potomně téměř vždyckny, každého dne. A nejvíce od loho času, jak se ta J udyt Sturmová do vězení dostala, když tak pokřik byl s strany
toho koření, že by p. S. votráviti měla, jako by paní
Mandičk'l o tom věděla anebo nějaký utrejch do něho
sypati měla. O čemž já před B. nic na mále ani na mnoze
nevím, neb sem nic toho u paní Mandičky neviděla. Než
to vím, že od té chvíle, jak od ní J udyt z Novoměstské
šatlavy po nejprvé pán přišel a potomně vždycky, i když
kolí z zámku přišel, paní Mandičce mluvil, že jest toto a
jiné slyšel, bil ji, pral, nohami po ní šlapal až do vokrvavení, za vlasy ji trhajíc po těle zhryzL A v tom čase,
než ji na rathouz do vězení dovezli, dokud doma byla,
já v světnici s dětma líhávala a toho doslejchala, když ji
s postele scháněl a velel, aby psala. A když paní 2\1anj
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dička vstala uplakaná a ubitá sedě za ~tolem a p. S.podle
ní nebo proti ní a ona psala. Ač na hlas nemluvili. než
jen sobě šeptali. O tom, co paní psala aneb psáti 'měla,
nevím. Jedné noci, kdyz psala, pán odešel do komory a
já řekla; Ale má milá paní, ;;0 pak pro P. B. píšete
vždycky a pán vás tak pere. Rekla mi; Ba hrom! ví, co
píši. Já píší a nevím sama, co píši. Musím, při sám P. B.,
to psáti, co jen sobě smyslí, abych psala. Mlč a dej mi
pokdy. A já sem již všecka zblázněná. Slyševši já tak
za časté v noci v komoře křik a pláč, když pán paní tak
pral, vstala sem jednou v noci a šla sem do komory,
prosila sem pána, aby paní tak hrubě nepral a pamatoval na sebe. A paní sem ,'ekla, aby ale zatím někde ušla
a nedala se tak velmi bíti a práti. Tu mi pán velmi lál
a zlořečil i bíti mně chtěl pravíce; Nechť jen jde sakramentská šelmo, já tebe budu bíti. I odešla sem. Jedné
noci nebyl doma p. S. a Kryštof Stránský sloužil tehdáž
u pána za písaře. Chodil semo tamo po noci a nemoh'
nikdez p. S. najíti. Potom na ráno Michal, bratr Kryštofů,
když o tom, kde pán v noci tak dlouho byl, rozprávěli,
řekl, že jest pán byl až do sedmi hodin na noc v šatlavě
u Judky. To také mohu v pravdě pověditi, že jest paní
Mandička hned od toho dne, jak pán ten trank pil, ani
na ráno, ale za několik neděl z domu nevycházela, než
rovně jako v nějakém vězení doma v pokoji seděla, To
jest pravda, že jest p. S. několikráte zavolal všecku če
ládku do světnice a mlúví\'al: Celádko, jestlize vy co o
tom, co se tuto mluví a děje, co kde rozprávěti budete
a to lni z dOlnu vynesete) a já něco nejmenšího o tom
kde uslyším, jestliže ji, svou ženu, tresci, tehdy vás jináče trestati a s vámi hůře nežli s ní zacházeti budu. Protož vám poroučím, abyšte mlčeli a nic z domu nevyná.
Šeli. Naprosto já, pokud sem u paní Mandičky v službě
zustávala a ona doma byla, nikda sem nic zlého a scestného ani nepoctivého nebo nepořádného od ní neviděla
ani neslyšela. Nemohu nic zlého o ní pověděti.
Jakub Zástup z Křížkovic; Co se tkne p. dra Jese·
k nebo Samuelovi Beránkovi, když v domě p.
Kolina
z,htaval, přišel, z těch nádob,
aby nepili, a kde jest plil,
to bosýma nohama nechodili, zapovídati, také že by
nebožtík zlou nemocí, (o tiž francouzy, nakažený byl,
praviti měl, toho ničehož povědom nejsem. Také od výé
psaného doktora nikda toho neslyšel aniž jeho u nebožtíka kdy viděl, krom od Mandalény Kolinový, že jest to
sama několikrát řekla, totiž že nebožtík Samuel, když nemocný ještě byl, že francouzy má, jsem slyšel. Též aby
p. Samuel Kolin nebožtíku Samuelovi Iíákou cedulku, že
by jeho v domě míti nechtěl, napsati a poslati měl, nevím. Dále co se dotýče, že jest p. Samuel Kolin často·
kráte k ní J udyt chodíval, jí víno kupoval, do uší šeptával II peníze dával, toho povědom nejsem, kromě, byvše
já, p. Všetečkovský, p. Daniel Hyrš a p. Jiřík Bejr, otec
její Mandalény, s p. Samuelem Kolinem jednou v šatlavě
novoměstský u ty Judyt a tu když se jí něco ptal, p,
Daniel Hyrš řekl po latinsku p. Kolinovi, aby k tomu
povolil, aby jí některou skleničku vína dal, že bude hned
lépe zpívati, Tak ji dal týž p. Daniel 2-3 skleničky,
nic víc.
Lukáš Stránský ze Šenpachu; Co se dotýče Samuele
Beránka, když sem k p. Kolinovi do domu jeho 1. 1615
některého dne v postě k vobědu pozván byl, vyšel jest
Samuel Kolin ze světnice na mazhaus, že by ho doktor
J esenius volati měl, a přijdouce zase do světnice týž Kolin oznámil, že jestí opět dukát témuž doktorovi Jeseniusovi dal a že jest mu pravil, aby daremně na Samuele,
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~jc: svél~o nenakládal, že jest všechno daremní věc, neb
ze Jest vsechen zlou nemocí nakaženej. Aby se hleděli
v domě \ šlohni s ním jístI a
i také. kde on plije,
na to aby netlapali. A dáleji
Ko!in oznámil, ze ml!
o ~om, co mu doktor pravil, vzkáže aneb napíše, aby
se bytem opatřil, ze má bližší peátely nežli jeho, totiž
sestru svou vlastní. A potomně na druhy den neb na třetí
týž Kolin mně oznámil, že jestí jemu ujec jeho, totiž
SamICel Beránek zase vzkázal, že ten doktor v hrdlo lže
a ~by 0vn jakou takovou zlou nemocí, totiž francouzy,
l[mtl mel, a že, jak mu P. B. pomuZe, že zdravější bude.
jak téhož doktora kde potká, že do něho rapír vrazí. A
potom ~o některém malém čase, před Velikou nocí 1.
1615 aSI tejden, svůj život dokonal.
Vavřinec Přeštický; Toho povědom sem. ze před
stětí~n Judyt dle pozvání mně k vobědu od paní Anny,
manzelky Václava, koželuha v panským domě blíž mostu
Pražskýho, do domu p. Pavla Libickýho z Libice dle uličky
bydlícího, jinak paní Anny Bobrový dcery. Tu když bylo
po .obědě, byl sem žádán, abych došel do vězení šatlav·
ního. Je dotčené Judyt a s ní rozmluvilo jakous cedulku,
zná-II se k ní, ze jest ji sama psala. V tom k mně přišel
Jan Lounský obývající v St. liL s malkou svou z města
Domažlic, potřebujíc mne, a když o své potřeby rozmluvili, já sem jich žádal, aby šli se mnou. I vsedše do
šatlavy, však s povoleníu1 p. rychtn!'e
tu Judyt
chovala dítě proch6zejc se s ním
šat1a"ě.
pak
slyše, že chci s ní mluviti, vzala
od ní.
Já
sem se jí Judyt ptal, sama-li jest to písmo svou rukou
psala a zná-li se k němu. I nezapřela, ale přiznala se, ze
Jest to všecko tak y pravdě a že to chce a bude mluviti
až do svý poslední hodiny. Davši se do naříkání na Kolina, že jest ji on na to navozoval· a aby lak mluvila,
aby se mc nebála, ze on
nic udělati nedá. A pakli
t~ho nebude mlm·iti a
na jeho ženu, aby ji k své
vul! ztrestatI dal, že ji na prach spálili dá. S tím při tom
~oI?žen!m,. ze jí křivdu před Bohem i přede vším světem
ClUl a ze Jeho Kolma duše (v tom se nepamatuji, jak jest
řekla) v pekle-li jest či že musí býti v pekle. Velmi naříkajíc, že její smrti žádný vinen není, l1d on Kolín. A
já seru ji v tom napomínal, aby pamatovala, poněvadž se
s P. B. o své hříchy umluYila. rozhřešení od
cír~
~evního )?hjala I:a odpuštění ~'šech svých
a dojítí
Zlvota vecného lel o a krev pána a spasitele našeho milého J. Kr. požívala, aby se spokojila. Ona pak vždy naříkala na Kolina. V tom sem odjíli chtěl odvrálirši se
od ní. I zaslechl sem, že pravila o nějakých rozinkách a
J

chlebu s\r. Jana a řeckyrrn víně) že jí to vařila a v

Kolinová do kuchyně a ptala se jí na
to, jak jí dala vařiti. A ona Judyt že jí zase
jest to nyníčko od ohně odstavila, aby to nevyvřelo.
A ona přišedši k vohništi Kolinová řekla; Hrome. nebudeš mi toho více píti. A v tom že se J udyt vol;1ídla a
zahlídla kornoutek, ale že neví, nesypala-li jest to tam
. aneb co jest bylo.
Kryštof Stránský; Toho dokládám, že ty spisy a cedulky, Herd jest mi p. Samuel Kolin u p. Jana Všeteč
kovskýho ukázal k spatření sDumerované jichž deset kusuv bylo, sou všecky vlastní rukou í\1a~daleny Kolinové
sub numero I. táž
psané. V tom jednom
Mandalena oznamuje o zpusobu otrávení Samuele Beránka, p, Samuele Kolína ujce, ze jest mu byl dán spánek,
ilem prášek pod uzdaTi kupovaný a potom utnjch v jablkách a v rejzový kaši strojený. A tak že týž Samuel
Beránek tudy smrtí sešel. V tom tolikéž poznamenání to
napsáno jest, že Doma jest ji Mandalénu na to navedla,
že

přišla
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aby jí Mandaléna dala některý
co jesti svejmu muži dala a ten

že jí toho jedna,
od toho umřel. Item
v tonl poznan1evr~ání, ~e-, r~ac~lází o nějakéll1 sedláku, kterýž
~znar;:'0Yal o nepky z:;cbe, !{dyby ji mohl dostati a kdyby
Jl spahl a prachu nadelal a dal vypíti aneb snísti, že by
se po kusu padal.
.
v ' 40.
J 618, 13. lÍnó~a. l!ukop. č' v l029. (RevizL) Jakoz Jest na J. M. C. - Jakozto krále Ceského - }\íandalena Kolínová - vznesla, kterak by se s tím ortelem na
právě St. M. fr. kde?' O odvod outrpného vyznánÍ zlé
paměti Judyt Sturmové činiti jest, učiněným a ~d J. Mtí
rad
veliké zkrácení a ublížení státi mělo. J. M. CDU
poníženě prp milosrdenství boží prosíc, aby J, :\1. C., jakožto král Ceský, takový ortel právem vrchním potvrzený
na skráccní hrdla
se vztahující milostivě vyzdvihn?uti ráčil,
, . suplikací, to :;- zavírá. Tu - z porucení J.
Ce, lakozto krale Ceského, páni J. M ...
vladyky, nejvyšší úředníci a soudcové zemští - páni mistodržící, léž rady a souduv dvorského a komorního ráčili sou v akta té pře nahiídnouti a vypovídati
ráčí; Poněvadz jest se ze všeho toho vyhledati nemohlo, aby se jí Mandaleně Kolinové - ublížení státi
mělo, z té příčiny - při lémž orteli - zanecl~ávati ráčí.
Stalo se v outerý
sv. Skolastice.
* 1694, 16.
Rt/kop. č. 2256
463. Frant.
prodal
Rosalii hraz
dum ,dlj
šosovní
starodávna u zlatých slov řečený vedle Betlema ležící, jakž takový dům po někdy uroz. paní Kateřině
Menšíkové, roz. Pětipeské z Chýš na p. Mikuláše Menšíka, syna jejího, a po něm zase na tohoto p. prodávajícího, vlastního syna jeho, právem dědickým připadl za
OOOOd~.
. ,
Číslo pop. 351111.

1. 1439.
č. 2102 f416. Postquam Mathias de Chlumczan emit
cum
area sitam
intcr domas eiusdem ~{athie ex una et
Bethlem"
sky parle ex altem erg a Nicolaum Bar torem de Litomiercerta sumn1a pccunie eidem plenarie et integrc
quam quidem dort1.um
CiYlulTI et
consllles lvIaÍo~is cÍ"itatis
ad grata eiusMathie
servicia, IU quibus se exhibet et
nUle civit"ti pro bono communitatis
H'P·"C,tot,c sludii Pragensís profectum el honorem exhibere intendit, libertaverunt ab omnibus collectis
stellris, 10SllIlgis, contribucionibus, dacionibus, vigiliis ce:
terisque iuribus civilibus, Spojeno s následujícím čís, pop. 351b.

Číslo pop. 351 b.
(Kollej Loudova, Apoštolská.)

*1.

1431, 18. tínora. A. Č, J. str. 156. Matiáš

z Chlumčan, hejlman města Písku.

1436,· 29. října. Opjs v archiVl! musea M. Č.
z bOlic !"lilo sti Rimský
vzdy rozmnoa
Ceský elc.
vyznáváme tiemto
všemi, kdož
uzeie nebo čtlÍce
a na lu
práci i službu
z Cblumpčan, věrného našeho milého
kterúž jest, i llákladuoy nelituje, vedl a nesl pro naše
clivé a obecně všeho královstvic našeho Čes-kého dobré,

*2.
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ježto y tom i v drabné škody skrze vězenie zašel jest,
i cbtiec jemu proti tomu k navrácení jeho nákladuov i
škod naši také milost a vděčnost okázati, s dobrým rozmyslemva radú naší ku prosbě mnohých pánuov zeman
i obd Ceských zastavili sme a zastavujem, zapsali sme i
tiemto listem zapisujem Smolnici, ves kněží Rúdnickýcb,
v sedm stech kopách gr. pražských střiebrnýeh a dobrých
II to tak, aby jmenovaný J\Iathiáš tu ves se všemi úroky
a poplatky, rybníky, lesy i se vším, což k tomu příslušie,
~ržal a jie požíval bez našie, našich budúcích, králuov
Ceských, i úředníkuov všeliké odpory a překážky všelikaké pod úmluvú, takovúto: Když bychom koli my, naši
budúcí, králové Ceští, neboli ti, jimž by ta výplata spravedlivě příslušala, svrchupsanému Matbiášovi těch sedm
set kop gr. dali a zaplatili, tehdy hned žádného v tom
dlenie nečině má i dlužen bude nám nebo těm již pravené vsi i se vším příslušenstvím postúpiti bez odporu
i bez zmatku, to samo vymieňujíc, že týž Mathiáš nemá
těch lidí mimo spravedlivé jich poplatky obtěžovati obyčejem nižádným. A klož tento list bude mieti s často
psaného Mathiáše dobrú vuolí a svuobodnú, ten má i mieti
bude všecko právo v tomto zápisu jakožto on sám. Na
potvrzenie ·tobo náš ciesařský majestát kázali sme přivě
siti k tomuto listu, jenž jest dán v Praze léta od nar.
etc. tisícieho čtyrstého třidcátého šestieho v pondělí po
sv. Šimoniši a Tudě, let království našich Uherského etc.
v padesátém, 'Římského v sedmimezcietném, Českého
v sedmináctém a ciesařství v čtvrtém létě.
1. 1443, 22. září. Oeconom. B. 7 j. 376. Já Jindřich • Komárova koupil jsem rychtářství s dvorem,
s krčmou - což k tomu rychtářství v Drahelčidch pří
sluší, u slov. Matiáše z Cblumčan a od poctivé paní Marty
od srpuov, měštky St. M. Pr., za 30 k. gr. pro Kteréžto
rychtářství i s dědinami k mistrům do koUej e Karlovy
s our0ky vysazenými ~říslušf. Na den sv. Mauricia.
(Tohoto spisu v Unhošti vidimovaného z originálu pp.
mistrům podal Výšek, rychtář Drahelčický a. 1594.)
2
144.5, 4. září. RIt/wp. č. 2202 f E 26. Mathias
de Chlumčan residens in Mai. Civ. Pro emit mediam partem vinee diete Vynček expositam et locatam erg a Mauricium de Nova Civ Pr. pro XXX S. gr.
Act. sabbato
ante Nativ. M. V.
3. 1446, 10. listopadu. Tamtéž f. F 27. Augustinus saponista, civis Nove Civ. PL, emit vineam
Věnček sitam inter vineas Vincencii de Leta curia et Rybonis ex una el viam, qua itur in Karlsstin et penes
vineam eiusdem Augustini erga famosum Mathiam de
Chlumpčan pro LXXX s. gr. Act. fer. V. ante Martini.
4. 1447, 14. ledna. Tamtéž f. G 2. Jakož
byla nesnáze a róznice mezi Augustinem z Nov. 1\1. Pr.
od husy a slovutným Matiášem z Chlumpčan o VlmC!,
ježto slove Věnce k, kterúžto vinici Augustin kúpil u Matiáše předepsaného za osmdesáte k. gr. za svobodnú beze
všeho platu - . Pak mezi tiem zjevila (?) jse kopa gr.
platu na té vinici,kterálto kopa stojí v listech hlavních
Maliáš"vých v kniehách městských v Velikém Městě Pr.
A kdy z byla mezi nimi nesnázka o tu kOpU platu, že chtěl
Augustin, aby jemu tu vinici oč,stil od té kopy gr. platu,
tehda Matiáš odpověděl: Neviem před kým to jmárn uči
niti. Však tebe ižádný nenapomíná z té kopy platu a
mnoho let drHna ode mne i od jiných a ižádný nenapomínal z té kopy gr. platu. A my perkmistr Václav
Břiezka i s svými pány konšely vyřkli jsme takovým
obyčejem, aby Matiáš Augustinovi spravoval do dne a do
roka a Augustin aby súdy na rathúze volal. A jestli že by
kto n.řekl tu vinici v té kopě gr. platu anebo z kterých
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jiných platnov, aby to spravil do dne a do roka. A po
dni a po roce schválili by to pp. konšelé Velikého M.
Pr., že na tom mají dosti jmieti obě strany. Pakli by co
jiného rozkázali páni předepsaní, to aby šlo. Act. sab bato
ante Anthonii.
5. 1452, 25. listopadu. Ruhop. č. 2141 f. 2. V té
při, kteráž jest byla mezi slovutným Matiášem, LO.)1da
řečeným, z jedné a paní Barboní z Dehnic, nynie v Cejkovách bydlem, z strany druhé o XII k. gr. dluhu túž
paní Barború nebožce Strabochové povi'J-ných, kterýchžto
XII k. gr. Matiášovi svrch'llpsanémn táž Strábochová k dobývání jest odkázala, i slovutný Hereš a opatrný Prokop
kraj čí, ubrmané mocní od stran jil: psaných v té při vydaní, takto sú mezi nimi vypověděli, aby paní Barbora
dala a vyplnila šest k. gr. témuž Matiášovi, jakož již lIlI
k. bez XX gr. jemu jest dala, a dvě kopě a XX gr. jemu
jest Matějem Perníčkem ku plnění o sv. lVlartině najprv
příštiem uručila. Kterýžto i slíbil jest. Druhých pak šest
kop. gr. paní Barbora sstúpila jest témuž Matiášovi na
Janovi Mléčkovi, jemužto dvuor svuoj v Dehnicích byla
jest najala, aby sobě na jeho statku těch VI k. gr. dobývaL A to Matiáš od ní přijal jest i přijímá, neb táž
paní Barbora v plné radě vyznala jest, že s Mléckem O
těch VI k. gr., kterýchž jest byla Matiášovi postúpila,
Zádné jest úmluvy nevzala, a to chce ústně znáti všudy,
kdež by Matiášovi toho bylo potřebie. Ktenižto paní BarDoru i.latiáš sYIchupEaný propustil jest i n10cí tohoto zápisu propúštie z těeh XII k. i ze všech jiných dluhóv a
zápisuov, což sě Štrabochové dotýče, a zejména od zápisu na Hradčanech na XXI k. X gr. zapsaného, z nichzto
svrchu psaných XII k. gr. jsú poslednie penieze, svobodnu,
prázdnu i ovšem kvitu s jejiemi dědici a budúcími, slibujie jie ani dědicóv a .budúcích jejich z ničehéhož viece
neupomínati sám skrze sě nebolito skrze kohokoli jiného
nynie i věčně. Pak jakož Anička, sestřenice Štrábochové,
byla jest sstavila těch lllI k. bez XX gr., propustila jest
i propúštie s Matějkem, muzem svým, a ke všemu, což
v tomto zápisu psáno stojí, svú jsta oba plnú vuoli při
dala. Kterúžto výpověď všichni svrchupsaní slíbili sú sobě
zdrieti a v celosti zachovati pode ctí a pod vierú a pod
té pře ztracením. Act. die b. Katherine oe LIl.
6. 1460, 15. září. Tamtéž f. 311. Margaretha,
relicta Mathie dicti Louda de Chlumčan, fassa est,
quod d. Cz enko de Klingstein, purgravius castri Pragensim, natus eius, et Sigismundus ab asinis, tutores Matie
prefati, sibi fideliter ac sufficienter pro iure suo, quod habere dinoscebatur vigore testamenti :\lathie Louda prelibati, in domo ipsius sita penes domum Nicolai Hesolt
immediate fecerunt. Act. feT. II. post Nativ. M. V.
7. 1460, ló. května. Rulwp. C. 992 t: 253 a A.
Č. XXVIII str. 217. (Kšaft Matiáše z Chlumča~.) Ve jmeno
pána Boha všemohúcieÍ1O, syna jeho i ducha svatého amen.
Poněvadž nic jistějšiebo nenie, než čáka smrti, a nic nejistějšieho neZ hodina smrti člověku smrtedlnému, pro tož
já Matiáš z Chlumčan obávaje sě, aby mne smrt nezastihla, když bych sě snad nenadál, a skrze to o mé zbožie i o statek, kterýmž mně Pán Buoh z své ,štědrosti
nadělil, mezi mými přátelí anebo kterýmiž jin)'mi koli
lidmi svárové a nesnaze nevznikly; zdráv jsa Da životě i
na rozomu, z mého ze všeho zbožie i statku meč z šče
droBti všemohúcieho Pána Boha pójčeného zpósobuji, či
ním a zjednávám své pravé a poslednie poručenstvie
tiemto řádem a obyčejem v dole psaným. A tyto svvé poručníky a správce činím urozeného pána pana Cenka
z Klinštejna, purkrabí hradu Pražského, a slovutného Sigmunda z Bytešk)", měštěnína pražského, a jim toho věřím,
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že což sě v dole plse. že toho budú věrní dokonatelé,
jakožto moji mocní poručníci a obránce.
Napřed znamenaje a pilně patře z hodných pl-íčin
k obecnému dobrému, cti a chvály bažie a jeho svatého
zákonu rozmnozenie umy.lil sem miesto zjednati svobodné, na němž bych mohl řádně vzdělati a ustaviti collegium, II to s volí pana purgmistra a konšeluov i všie
obce Starého Města s při volením. A to sem učinil, s boží
pomoCÍ vykúpiv duom s městištěm, kterýž ležal na roze
z jedné s'trany kaply Betléma a z strany druhé Mikuláše
Betlémského a tudiež vedle toho někdy Hrádka krajčieře,
a potom na jeho miestě Mikuláše krajčieře, veškeren otvod porušený, kterýzto stál dhlhé časy a leta pustý. Ten
já zaplativ úplně a docela, napřed pánnov i obce s při
valením jednoslajným i usiavil sem svými náklady vlastními tu collegium, řečenú Apoštolská, chudým, studentóm
a žákóm k vobývání, kteříž by sě chtělí učiti v písmě,
napřed v zákoně božiem i y jiných písmech svatých. A
kdyžby B pomocí boŽÍ z toho uměnie došli a chtěli z nich
hodni kněžie býti, aby ot hodných a řádných biskupuov
světieee sě slovo bozie věrně vedli a vobecnému lidu
všudy, kdež by přístup a slyšenie mohli mieti, bez lakomstvie všelikterakého a Pána Ježíše tělo a krev pod
obojí zpuosobú všem vuobec rozdávali a v tom pána Ježíše, apoštoly jeho i jiné svaté doktory pn-otnie cierkve
svaté spoleeně následovaíi a čteníe jeho svaté v skutku
plnili. A kteřížby žáci anebo študenti řádem v tu koHeji
vstupovali a od správcí starších tudiež nad nimi ustanovených přijímali a tak s pilností sě učili, jakož tuto i
v jiných na to miesto v privilejích položeno a napsáno
jest i pod pcčetmi pánuov Starého Města, Nového i Malé
Strany utvrzeno a upevněno šíře stojí.,Potom list a zápis
~l slavné paměti ciesaře SigmUl!da, Rímského a krále
Ceského, pána mého milostivého, kterýž mi dal a na něm
zapsal ves Smolnici kněží Rúdnických v sedmi stech kopách gr. za mé práce a za škody, kteréz sem bral, pracuje pro obecné dobré země této i Jeho Milosti poctivé,
a těm lidem clověcenstvie a poslllšenstvie rozkázal jest
slíbiti, jakož ten lisl a zápis pod majestátem jeho šíře
slovo ol slova okazuje a s~ědčí a taklo sli podná: My
Sigmund, z božie, milosti Rímský ciesař, vždy rozmnožitel
říše, Uherský a Ceský oc král vyznáváme tiemto listem :Je.
Item druhý list téhož ciesaře a krále, v němz phkazuje
všem úředníkóm a poddacírrt(l), aby mne hájili y tom a
bránili, ač by Ido proti tomu majestátu chtěl kler)i zmatek anebo kterú překážku učiniti, jakož také týž list to
v sobě drží a okvazuje. A počíná se takto: My Sigmund,
z božie milosti Rímský ciesař DC. Item list Lúnských,
v němž jsú sě zapsali všecka obec jich města pod svú
větší pečetí na polovici platu té vsi svrchupsané Smolnice
i s jejími se všemi puožitky i příslušenstvími, jakož toho
lisl jich, kterými jsú sě zapsali, široce okazuje a svědcí.
Než znamenitě k tomu přidávám toto: Aby svrchupsaní poručníci, .právce 'a obranitelé mého kolleje svrchuřečeného statek ten jim svěřený~ napřed popsaný~ věcně
po mé smrti vydávali v ruce direktoruov kalleje té, kte·
říž nynie jsú aneb potomně časy budú. A oni věrně to
řéditi mají na potřeby študentóm, kteříž by v, něm kol·
leji obývali, co2 by jich mohlo na to živnost mieti. Také
duom syuoj, v němž bydlím, u sedmi anjeluov, toho porúciem a odkazuji pravú polovici Margretě, ženě své milé,
aby v něm bydlila a vuoli jměla, doněvadž by se jie
zdálo, a to jelž po mé smrti. A kdyžby ten duom prodán
byl, tehdy polovici peněz ona vezmi a druhá polovice
buď bratruóm mým vydána: Martinovi, Havloyi a Janoví.
A li buďte rovně tiem rozděleni. A své ženě II porucní-
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kóm venm, že tak UClme a těm mým přátelóm již řeče
ným tu polovici vydadí po prodání bez prodlévánie. Také
ženě mé napřed psané na jejiem lozniem rúchu j na chodíciem nebuď překážieno. A což bych .namenál .,nebo
komu co mimo tento kšafl cožkolivěk odkázal anebo dal
pod svú pečetí, aby to moc mělo, jakozby v tomto
kšaftu popsáno stálo. A toho všeho věřím napřed psaným
poručníkóm, že toho budú věrní a praví obránce, jakožto
svrchupsaného mého statku a zbožic. Ale toto sobě znamenitě vymieňuji, že doněvadž sem, že mám a chci toho
domu i všeho, coz sč svrchu píše, mocen býti a to prodati, dáti, zastaviti, směniti i všecko uciniti, což by sě
zdálo a líbilo, jako z svébo vlastnieho, bez překazy [pře
kážky?] vŠelikteraké. A v tom sobě zachovávám, abych
svobodu měl plnú poručníky jiné k napřed psaným pří·
staviti, kteříž by mi sě zdáli a líbili, anebo na jich miesto
jiné postaviti. A to mohu učiniti listem pod svú vlastní
pečetí, ač by ini toho potřebie bylo.
A toho všeho na potvrzenie a pro lepšie jistotu žádal jsem pana Jana z Byslavic, v ty časy rychtáře St ..rého .Města Pražského, a dvú pánuov přísežných Iwnšeluov, pana Jakuba Sobka a pana Jana Pytlíka, aby své
pečeti přivěsili k tomuto listu na svědomie. Jenž jest psán
léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého šedesátého den svaté Sophie.
8. 1460, 15 září. Tamtéž str. 311. Johannes de Luna
et Gallus de Chlumčan fassi sunt suo et Martini, similiter
de Chlumčan, nomine, se percepisse XXI s. gr. ipsós
iuxta testamentalem delegacionem Matie Louda de Chlumčan concernentes - . Act. eod. die.
9. 1472, 9. března. A. C. 1 str. 306. List dílčí
knížat Minstrbersk)ich. - dóm, ježto slove sv. Apoštolóv,
též v St. M. Pr., i se zbožím též collegium, to sobě také
všickni k společnému držení a spravování pozuostavujem.
10. 1493, 26. prosince. Rttkop. č. 2004f. S 5. Clemens, baccalarius de Laude collegio, habens decedere de
hac luce advocavit ad se vira s lide dignos magistrum
Paulum, directorem capelle Betlem, d. Adam, Vitum porybny el coram eis resignavit el relegavit censum annuum proprium ct hereditariu1l1 in vinea, que sita est post
ianuam montis, quam nunc lenel Vilímek de domo Oremu s, in eadem vinea LXXX gr. pro collegio Loude el
directoribus dicti collegii. Act. fer. V. posl :0fativ. domini.
11. 1505, 1\). března. Orig. arch. li11iv. a desky
zem. větší č. 6.f. G 12. Ve jméno božie amen. Já Jan
Žicž, měštěnín St. M. Pr., vyznávám tiemto listem obecně
přede všemi, kdež čten nebo čtúce slyšán bude, že ač
koli z dopuštenie božieho nemocen jsem a neduživ na
těle, však proto paměti dobré a svobody rozumu užívaje,
nechte tomu rád, což na mně jest, by o statek a zbožic
mé po mně zuostalé, kteréž na zemi mám mně z daru
božieho puojčený a puojčené, kteří svárové a nesnáze
mezi příbuznými a přáteli mými po mé smrti se dáli,
toto mé poslednie poručenstvie a konečný Llmysl vuole
mé o témž statku a zboZie mém moCÍ tohoto kšaftu mého
i-iedím a zpllosobuji obyčejem takovýmto, tak že to dě
dictvie a zbotie mé, kteréž mám ve vsi Mečíři,
blízko u Kunczberka, totiž lidi, dvory kmetcie s platem
i se vším k tomu příslušenstvím, tak jakož mi dsky šíře
svědčic a ukazují od Jana Březenského ze Chcebuze, dal
jsem a otkázal dobrovolně po mé smrti i mocí tohoto
kšaftu mého dávám, otkamji a porúčiem mocně direktoróm a kollegiatóm kolleje Loudovy v St. M. Pro na rohu
u Bethléma ležící, nynějším i budúcím, ke jmění, držení
a k dědičnému požívání i k učinění s tiem jako s svým
vlastním dědičným, beze všie přátel mých i jiných všech

790

xxx.

V Husově třídě. -

Č. p. 351b.

odpornosti a překážky. Na potvrzenie i budúcie
toho prosil jsem slovutného Víta Sternberka, v ty
časy rychtáře, a slovutné opatrnosti pánuov Jana Nastojte
a Víta, starého porybného, konšeluov přísežných nade·
psaného Starého Města Pražského, že jsú pečeti své dali
přivěsiti k tomuto listu. Jenž jest psán a dán léta od n.
s. b. tisícieho pětistého pátého tu středu velikonoční.
12. 1506, 21. června. Desky zemské větší Č. 6 f.
D 28. Ve jméno - . Já Matonš z Chlumčan a na Chlumčanech známo činím tímto listem: Jakož mám povolení
a mocný list od nejjasnějšího knížete a pána Vladislava,
Českého krále oc podle kteréžto moci aneb listu oe o
všech dětech svých i o všem statku svém řídím a půso
bím takovým obyčejem: Najprvé všech dětí svých a všeho
statku svého řídím a cíním pravé, mocné a dokonalé po·
ručníky, napřed a přede všemi psvní a najvyšší poručnici
v
urozenou vladyku paní Elšku z Selndorfu, manzelku svou
milou; jí ku pomoci a k radě přidávám urozené vledyky
p. Bohuslava z Štahlav a z Doupova a p, Lvíka z Renec
II v Lukavici, mimo všecky a nade všecky jim věře,
jako svým milým, dobrým a zvláštním přátelům, že
děti mé a statek můj říditi budou a spravovati, jako
praví, mocní a věrní poručníci, beze všeho téhož statku
umenšení. A to až do let Zikmunda, syna mého najstar~ího. rozumných a spravedlivých. Toto také řídím, aby
nad~psaná Elška tu na statku mém v Chlumčanech na
lidí

pamět

tvrzi byt svůj n1ěla a živnost svou ·pokojně až do stavu

svého vdovského změnění. Pakli by· stav svůj změnila,
tehdy aby jí odtud z statku mého půldruhého sta k. gr.
m. vydáno bylo. Pakli by se nevdala, tehdy aby tu přece
na Chlumčanech trvala a byla od poručníkův nebo od
synův mých pocthě a s dostatkem chována byla. Pakli
by se který syn, přijda k letům spravedlivým, tak nezbedný trefil a S ní, jakozto s mateří svou, neuměl a nechtěl, jakož povinnován jest, nakládati, jí protivenství
činil, a ona paní Elška s nimi, • syny svými, aneb kte'
rým z nich sbýti nemohla a odtud z Chlumčan jinam se
bytem svým hnula a ještě stavu svého vdovského že by
nezměnila, tomu chci, aby jí z loho statku Chlumčan 11/2
sta k. gr. Č, odsynuv mých dáno bylo, a to v jednom
roce od jejího z Chlumčan hnutí pořád zběhlém. Dále
rozkawji, kdyby Markéta, dcera má, k letům přišla rozumným a vdala se s radou a vůlí bratří a přátel svých,
aby jí sto k. gr. Č, vydáno bylo, s postel šatů a výprava
slušná. Oznamuji také, že já žádnému nic dlužen nejsem,
ale což kdo mně dlužen a povinnován jcst, ty a takové
dluhy všech osob sepsal jsem svou vlastní rnkou v registra zvláštnÍ. O tom o všem manželka má dobře ví a
jí takové dluhy dobývati a z nich' upomínati poručil jsem,
Což se pak register a peněz královských u mne nechaných a mně svěřených dotýče, o 50m o všem svrchupsaná manželka má a mistr Jan z Ulerého, kanovník kov
stela Pražského, dobře vědí, a jí, mauželce své, o tom
poručil jsem tak: ",euchová·li mne P. B. smrti, že v tom
omyl nemá býti žádný a ta registra královská a ty pe·
níze královské mou pecetí zapečetěny jsou, Na svědomí
toho peče! svou vlastní k tomuto zřízení svému, kšaftu a
poslední vůli své přivěsil jsem a prosil jsem uroz. vladyk p. Krištofa z Hermsdor[u a p. Václava Dobrského
z Tmáně, že sou pečeti své podle mé na svědomí dali
jsou přivěsiti k tomuto listu jim bez škody. Dán v sobotu před sv. Janem lG.!. 1505. Ve dsky vložen 1. 1506
v pátek po sv. Remigii.
13, 1510, v listopadu. Rllkop. archivu lmiv, Oec.
B. 13 f. 93. (Výpověď šesli pánu o zahr~žení vokna při
zemi koleji Loudově.) Kdež Bohuslav a Simon kolíegia-
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tové z collegium Laudae, jsouce vysláni od direktora té
kolleje, mistra Pavla, toho času administratora, žalobu uči
nili - na Petra Betlemského, sonseda svého, že by jim
volmo u svého domu na jich dvůr v té kolleji udělal.
(Betlemský musel okno zazdíti,)
14. 1513. - Ruhop, č. 1046 f. 91. Gallus de collegio Loudae, ač přísahy na kříži učiniti nechtěl, ale to
vzal k své víře a k své duši [a svědčil.]
15. 1523, -- Rulwp, č. 1047 f. B 20. (Mezi mistrem Václavem Altem, mistrem Tomášem a mistrem Janem Přeštickajm, direktory kolleje Apoštolské, z jedné a
poručníky statku po nebo Václavovi Pikartovi z strany
druhé.) Kliment z domu Domažlického vyznal: Pozáda!i
sú mne mistr Jan a mistr Tomáš, abych s nimi došel
Je nebo doktorovi Vítovi ten den před smrti jeho, A když
sme k němu přišli i mluvil jest k němu mistr Jan: Pane
doktore, leď sme k vám přišli s p. Klimentem, co se
dotýče neb, mistra Pavla, administratora starého a kolleje
Loudovské; žádáme vás, abyšte před nim odpověděli. Odpověděl neb, doktor: Však sem jávpověděl Václavovi bakaláři všecko, jak jest. On to ví. Rekl m. Jan: Milý p.
doktore, on bakalář od nás tu při vede. Než teď sme
my přišli s p. Klimentem, abyšte také před ním tu věc
oznámili. A on pověděl, Koupil nebo m. Pavel louky za
CCCC a když mn z nich úroku neplatili, i stýskal sobě
o to. I prodal je zase Počernickému II pravil, že sou
jemu ty penieze svěřeny, aby koupil plat k Loudovské
kolleji, aby tu dva neh tři kollegiati držáni byli, kteříž
by se in theologia učili.
M, Martin Klatovský: To mi jest vědomo. když sem
byl servem u m. Jana Pl'eštického, že nebo mistr Pavel,
administrator starý, vystěhoval se z kolleje Veliké k nebo
Václavovi Pikartovi a jeho nebo Václava čeleď nosili .ú
truhly i jiné jeho věci Je Václavovi Pikartovi.
M, Tomáš Vlašimskaj: Sem toho dobře svědom, že
m. Pavla, administratora starého, Zák nebo servus jeho
stěhoval do domu nebo p, Václava Pikarla do pokoje. A
potom po smrti téhoz mistra Pavla, kdyi Bme přišli do
toho pokoje o klícky, které měl nebo od privilejí z Veliké kolleje, nemohli sme těch klíčků najíti, neb bylo
mluveno k nebo p. Václavovi, ze by měl míti ňáké peníze, kterH náleží ad collegium Laudae. Odpověděl p.
Václav, že já o žádných penězích nevím a já musel né
na pohřeb naloziti. Potom sem mluvil s neb, m. Václavem Rožďálovskajm, však by on měl míti ňáké peníze
od kolleje Loudovy. A mistr Václav nehožtík pověděl:
Však jest na tom p, Viclav, že chce plat kúpiti na jednoho kollegiata. A to sem slýchal od ne b. doktora Víta,
že jest nebo mistr Pavel koupil ňáké louky u Běchovic
za CC k. gr. Ale nepravil, za jaké nebo cí peníze.
Jiří Dvorskaj řezník, To mi jest vědomo, když jest
neb, m, Pavel Žatecký klipi! louky pod Běchovicemi od
neb, Rambouska, tehdy já šel sem k neb, m. Pavlovi i
nalezl sem u něho p. Zikmunda Vaníčkovic an s nrm sedí.
I optal se mne m. Pavel, co potřebuji. A já řekl: Pane
administratore milý! Slyšel sem, že ste koupili louky od
Ramb'lUska. Jestli že jste jich žádnému nenajali, ;'áčíte-li
mi je najíti? A při tom sem p, Zyky žádal za přímluvu
k němu. I tak se stalo, že jest mi je najal na XX k, do
roka. Pak druhého roku přišel sem opět k němu žádaje
ho, že sem draho najal, aby mi něco ráčil uleviti. A on
nechtěl, pravě, že sem je proto koupil, aby Ir kolleji plat
šel, aby se měli nač učiti, A já pověděl: Milý p, mistře,
já nemohu jich tak draho držeti a také bych já p. kollegiatu nenadál. I šel sen, s Hm od něho pryč.
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Jiřík bakalář vZateckaj: Jest mi to dobře vědomo, že
nebo mistr Pavel Zateckaj dosti čas dlúhaj stěhoval se
z kolIeje Veliké ku p, Václavovi Pikartovi a jeho Václavova čeleď pomáhala ho stěhovati.
Johannes bakalář, syn Václava bakaláře někdy od
bílého lva: Toho sem vědom, že jest mne i druhého, Johannesa Locanta do collegio Loudae posílal nebo ad ministrator mistr Vádav Litomyšlskaj ku paní Markétě,
někdy Václava Pikarta manželce, aby penieze dala, kteréž
má náležející ad collegium Loudae. A ona odpověděla,
ze nic O tom nevím, než až p, bratr nebožtíka Václava
nahlédne do register, dim na to p. adminislratorovi
odpověď,

Šimon, portulun z kolleje v Veliké: Toho sem vědom,
že jest servus neb, m. Pavla Zateckého stěhoval a nosil
jeho věci ku p. Václavovi Pikartovi do pokoje tu u vrat
radních.
Ja~ub, písař radní: To v paměti mám, že nebo m.
Pavel Zatecký, administrator toho easu, mluvil přede mnú
za živnosti své (a toho nepamatuji, kdo jest více při tom
byl,) že má ňáké peníze od Loudovy kolleje a že by rád
koupil ňákú louku ajsa za sto k. gr. č" aby tu studenta
chovati mohL Pak potom koupil jest nějakú louku a prodal ji zase,
Zigmund Vaníčkovic z ungeltu krále J. Mtj: Jest tomu již
několik let, že po~lal pro mne nebo Pavel Zateckej, toho
času administrator. A měl při sobě na ten čas mistra
Václava Korandu, I mluvil ke mně: Milý p. Zigmunde,
vím, že ty máš s Jiříkem Rambtízkem známost obyčejnú,
Slyším, že chce louku prodali, kterou má u Běchovic.
A já mám peníze kollegiatské i chci ji koupiti k kolleji,
aby mohli z té louky plat míti, aby mohli při svém učení
lépe státi. Než kolleje jest přede mnú nejmenoval, k které
jest kupovaL I já sem s Rambouzkem o to mluvil. A potom jest on mistr Pavel od něho louku koupil a jiným
ji také pak najímal.
16. 1535, 15. listopadu. Rulwp, Č, 554 f. 300,
Mistr Jan Zahrádka, direktor kolleje Loudovské, přijal
X k, gr. č. nebožtíkem Bohuslavem z Němčic do též kolleje kš aftem svým odkázaných. Act. fer. II. post Briccii.
17. 1538, 22. června. Rt/kop. č. 2134.r 287. Jakož
jest někdy nebožtík Bohuslav z Čechtic v kolleji Lou·
dovské obývající kšaftem odkázal Anně, přítelkyni své,
X k, gr. č. a číši stříbrnou XIIIl lotuov vážící s pozlacenými kraji, a s tím se vším túž Annu poručil jest nebožtíkovi Janovi Kumpanovi, a týž nebožtík maje se z to·
hoto světa bráti napřed dotčenú Annu poručil jest Petrovi
Velikému mocně k opatrování. Act. sabbato po;t
Corp, Chr.
18, 15ól, 10, prosince. 1'vIOn1l11leI1ta univ. Prag.
II f, str. 143. Die Mercurii post ferias s, Nicolai comparuímus de mandato archiducis Ferdinandi locum tencnlis
in camera regni, ubi nobiscum actum est de collegio
Loudae ac significata est difficultas S, Mystopoli admini·
stratoris, que ipsi a collegio et ca domo eveniret, '0luntas archiducis in loeo R. M, addita cornminacione. Ad
hec tum archiducí quam R. M., quae paulo post Pragam
Vienna- reversa est, tale responsum dedimus: Primo ex
parte gravaminum, quae d, administrator se a collegis
perferre dicit, nos diligenter praeeepisse collegis, et subinde praecipere, ut pacificc ct convenientcr iu"ta statuta
eorundem collegiorum se gerant: nec dubitamus, quin
sic fecerint et adhuc faciant et se gerant, praesertim cum
d. administrator nihil tale de eis ad nos retulerit, imo
et hunc statim cum talia a V. S, R. 11'1. consiliariis nobis
significata essent, collegis ea, de quibus d, administrator
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conquestus est, diligentcr exposuimus, requirentes, an
qnippiam tale accidisset: verum illi omnibus contradicunt
affirmantes, 'se officiose et reverenter erga d. administra·
torem gessisse et adhuc gerere, et imposterum idem facturus esse, nec ulla in re molestos illi fuisse. Secundo
ex parte obstructionis fenestrarum, ne per eas in cubicula d. administratoris inspiciatur, haec V, S. R. M, humiliter referimus, quod einsmodi obstructione fenestrarum
omnes eae camerae collegiorum obtenebrarentur et prorsus
sine luce esse cogerentur, praesertim cnm aliis fenestris
careant. Atque ita nemo collegarum in eis nec habitare
nec studiis operam dare posset; nec eéiam consentaneum
est, ut ita quemadmodum narratur, per mas fenestras in
cubicula d, administratori. inspectio fieri possit, cum ea
aut vitris aut densis ligneis cancellis munita si nt. Ac haec
praedecessores d. administratoris de nulla re, quae ipsis
gravamini esse posset, antea conquerebantur, id quod re
ipsa cognosci potest, si V. R. M. id inspici committere
dignaretur,
Tertio, quod attinet ad condescensionem d. admini,
stratori cuiusdam loci in collegio, cum is sine dubio eiusmodi loco partem collegii Loudae, quam antca expetivitV. S. R. M, domino nostro gtaciosissimo, quae difficul·
tates et detrimentum in collegas ac domum tali condes·
censione redundaret, humillime et eum omni submisione,
ut res ipsa melius cognosci queat, haee referimus. quod
is locus, quem d. administrator expetit, non sit desolutus,
sed eo collegae semper usi sunt et hactenus utnntur, nec
sine eodem commode ibidem vivere possunt. Et si voluntate dei id fieret, sicuti certa spes est, ut V. S. R. M.
iuxta suum gratiosum promissum pro naturali propensione
erga Pragense studium, ut ad pristinarn dignitatem el
statum reducere dignetur, numero studiosorum aucto non
solum ea parte domus atque iis habitationibus, sed multo
pluribus opus erit. Preterea talis condescensio esset contra
voluntatem et testamentum eiusdem collegii fundatoris
piae memoriae Mathiae Loudae a Chlumczan, quondam
indicis curiae regni Bohemiae, qui domum illam propriam
ad inhabitandnm studiosis tantum ac collegis legavit. Idque
propter gloriam omnipotentis dei, utilitatem et honorem
patriae, matris suae, et salutem specialiter animarum, Quod
si contra eiusmodi vclnntatem et ordinacionem a noblS
aliquid aut mutarelur aut concederetur, veremur, ne et
deum et nostras eonseien tias graviter offendamus et alios
pios homines, qui bono animo simile beneficiurn conferre
vellent, a tam pio proposito alienemus. Atque ea voluntas et [undatoris ordinatio facla est cum consensu dlvae
memoriae praedecessorum, regum Bohemiae, eorumque privilegiis, insuper ct V. S. R. M. domini nostri gratiosissimi confirmatione roborata est, ut ita, quemadmodum
antiquitus ordinatum et in usu erat, teneatur et servetur
sine violatione; et iuxta eam fundatoris ordinationem
et divae memoriae regum Boemiae et V. S. R. M. domini nostri gratiosissimi confirmationem a praedecesso·
ribus nostris et a nobis tenebatur etobservabatur et adhuc
tenetur, in usu est et observatur sic, quod nO?is est a
praedecessoribus concreditum et relictum, nt lntegrum
sieut accepimus, nostris posteris conservemus, obHgatione
tenemur. Nec cuiquam antea ita, ut d. adminislrator expetit, concedebatnr.
lnsuper V. S. R. M. ex sua libertate et sua regia
gratia in eadem confirmatione studio Pragensi hane gratiam conferre dignatur, ut quicqnid a benefactoribus Pragensi studio legatum .it et antiquitus ad collegia pertinet,
eo libere et citra omne impedimentum uti possit, et ne
quisquam collegia, quaeque ad illa pertincnt, sibi usur-
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pne nee ulIo modo se interponere audeat, sed iuxla veterem formam ae libertatem ut omnia eonserventur; et
V. S. R. M. non ita, dudum ad nos talia gratiose dieere
dignala est, quod non velit bona eeelesiastiea eum iis,
que ad universitatem pertinent, commiseeri el ad alios
usus, quam sunt legata, eonverti. Quare a V. S. R. J'lL,
veluti domino nostro gratiosissimo, humi!1ime et eum
summa submissione oramus et rogamu" ut V. S. R. M.
hane nostram sineeram expositionem et gravamina, quae
tali condescensione eollegis evenire posse:Jt, gratiose suscipere et ponderare ac iuxta voluntatem et ordinationem
praedieti piae memoriae fundatoris et iuxta divae memo·
riae regum Boemiae privilegia et V. S. R. M. domini
nostri gratiosissimi eonfirmationem et iuxta V. S. R. M.
gratiosissimam volúntatis significationem ad hanc iuxla
laudabilem formam nostrorum maiorum in inlegro usu et
possessione eiusdem collegii studium Pragense et nos grntiose relinquere et conservare, tamquam dominu. noster
gnatiosissimus, dignetur.
19. 1556. - MOml11twta univers. Prag-. IlI. sir.
154. Haec conclusa sunt, quae a R. M. peterentur: - VI.
Ut reversus nobis collegii Loudae a Mystopolo tradatur,
ne pars collegii hac occasione periclitetur et ad Bethleem
parocho pertinere videatur.
20. 1567. - MOItlIf/tenta III. str.
(Žádost
university o obnovení dllchodů.) Redditus collegiorum
sunl isti: Collegii Apostolorum, alias Loudae 13 1 / 2 ~' 12 gr.,
eollegii Nazareth 38 1 / 2 s. gr.
21. 1582, 20. srpna. Veleslavínův kalenddř str.
441. V pondělí Na nebe vzetí P. M. umřel v St. M. Pr.
Tomáš Hussinecius Vodňanský, v lékařství doktor. Nazejtří pochován.
22. 1585, 25. ledna. OecOIwmica B. 13 foJ. 5.
V pátek den (?) po sv. Pavla obrácení Jiří Horský z Vysokého prodal dva dvory v Mečíři kolleji L. za 160 k. gr. č.
23. H92, 16. prosince. Oecon01lt. B. 13 fol. 58.
rte mtředu po sv. Lucii ráno, když byly rationes dělány
kolleje L. oznámil j.em pp. mistrům, že p. Kříž Chval.ký
daroval kolleji I,. 10 k. m., kteréžto peníze dlužen jest
mu p. doktor Zálužanský. Ale že změnil svlij úmysl a dne
včerejšího poslav ke mn'ě žádal, aby mu to psaní vráceno
bylo, kterýmžto takové peníze dotčené kolleji odevzdal.
I snesli se na tom všiekni, že datum non revocatuf, poněvadž již i prve jsou ty peníze přijaty, a poněvadž 'p.
Kříž je.t muž dobrý, že se nenadějí, aby měl měniti ten
nuj oumy.l - . 1 vešly jsou do počtu ty peníze.
24. 1593, 7. prosince. Tamtéž jol. 6'1. Postridie s. Nicolai proponoval jsem o střechu strhanou
nad kollejí L., mám-li ji dáti pobíti, aspoň ty díry, aby
víceji grunty nezamokaly a do kolleje nepršelo. Dictum:
P. děkan Bácháček, p. n:. Marek že nevědí, kterak by
to mohlo býti, poněvadž ani peněz neuí ani bezpečno,
..by na ty shnilé střechy měl kdo lézti. P. Jan Bystřicenus,
muže·li to býti, ty díry aspoň aby se zahradily.
25. 1594, 6. srpna. lamtéž fol. 88. Die Tramfigurationis ohlásil jsem před p. děkanem a pp. direktory. že jsem již podle snešení v L. kolleji studnici
dal spraviti a krov všecken na stemtle vzíti, takže již nic
jiného nepozůstává, než by se začaly zdi stavěti. Pro tož
že žádám, aby se na něčem ráčili snésti, odkud bych
peníze na takové stavení vzíti měl. A poddaní p. děkana
aby některý vůz písku k též kolleji přivezli. T~ ohlášení
za tou příčinou se stalo, kdyby ta koUej aneb které zdi
padly, aby na mne naříkáno nebylo. Dictum: Peníze od
p, Flavína, ostatek, aby se vzaly, a 30 kop z Nového
M. od Liturga. Též když se začne stavěti, abych se p. pro-
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bošta a pp. mistruv dožádal, aby Počeruičtí, Drah'elští,
Psárští, Nenačovští také po některé [uře udělali. P. m.
Marek k tomu směřoval, poněvadž časy jsou nebezpečné
a ta vojna, aby se toho zanechalo. Ale jiní jináč.
" .: Dominica Trinitalis tempore psalmodiarum venit mihi
obviam murarius, qui dicebat, quia de indu.tria a d. primate est ad nos misous de collegio L. aedificando, proinde
ut hoc significem dd. directoribus. Signilicavi postridie,
nuUum eonsilium dabant, cum nulla sit pecunia prae manibus. D. m. Marcus inter celera subiecit de 100 S. gr.
m. oppignoratis d. Huberi, ut iUae accipiantur et ex hi.
quaedam pars muri in collegio exstruatur. Adii' d. Zalužanium, ut eas 100 S. reciperet. Respondit, se a d. Hubero nillíl hactenus accepisse.
Tamtéž f. 93. Pridie Thomae času ranního jsem pro·
ponoval o kolIcj L., má·li se toliko od strany Betlemské
stavěti jeden pokoj, čili ta všecka strana až k rohu zdi
naproti Sladkýmu. Všickni se k tomu přimlouvali, jsou-li
peníze, aby všecka raději strana byla stavena " v tom
že jest lípeji rady zedníka uposlechnouti. K tomu přidáno,
aby ještě s p. primascm bylo rozmluveno, může-li to býti,
aby toliko ten jeden pokoj se vystavěl nyní, poněvadž
tak mnoho peněz před rukama není. Unanimus con·
sensus, abych skalníku poručil lámati kamení do 40 voken
.. 30 dveří. Byl jsem u p. prima,a a jemu jsem oznámil
zdání pp, mistru i také zedníka O stavení kolleje. Dal
odpověď, poněvadž peněz mnoho nemáme, abych od Betlimských až ke dveřům a k sínci toliko stavěli.

18. dubna. Tamtéž f. 94. M. Bacháček po vebyl u p. prima.a Krocína a jemu vyrejsovanou od
zedníka kollej L. okazon.l. Načež pohleděvši že pověděl,
že mu se to dobře všecko líbL
26.

čeři

27.

1595, 10. února. Tamtéž f. 99. Snešení spoaby se kollej L. u.čala bořiti 13. Februarii,
- 18. února copi .. litterarum approbat~ ad senatum Antiquae Urb. Pro pro iuvamine collegii L exhibendo mittendarum. - 29. Martii byl jsem po obědích u p. primasa, aby přimluvil se, když psaní o kollej L. k ppp.
odešleme, aby ráčili pomoc nějakou k stavení učiniti.
[Takové zádosti zaslány i Novom. a Malostr., záduší sv.
Jiljí, paní Kateřině Chlivenské z Hyršova, do Prostějova
atd.]
28. - 21. dubna. Tamliž f. 103. P. m. Jan Vocorineus, písař radní, přinesl toto snešení o kollej L.:
Z jistého uvážení ppp. tomu dovoleno, aby pp. direktorum kolleje L. k vystavení též kolleje z vápenice obecné
cihel a vápna za 10 k. gr. č. vydáno bylo. Act. in consili o fer. V. post Cantate.
29. - V srpnu. Tamtéž j. 111. (Uroz. p. Kryštofovi Betenglovi z Najenperka.) - Nepochybujem, že jest
vám vědomé, kterak stavení kolleje L. - jsme v těchto
časích náhlých a nebezpečnýcll před sebe vzali a již
s pomocí P. B. zdi naboru vyhnali i krov postaviti dali,
takže nyní, nemoha více pro veliký nedostatek a dluhy,
v kteréž jsme se mimo pomoc nám od dobrých pp. přátel
učiněnou dali, umínili jsme toliko některý pokoj dole
při zemi za zimu spraviti; a jakoz pak kromě' oken jeden
již i vydynchovaný na místu jest, i věda o tom, že huti
sklenné na svém pauství míti ráčíte a že skla laciněji od
V. Mti k spravení oken téhož pokoje i jiných d-ostati
můžeme, žádáme, že čtyři ncb pět truhel koleček .klenných nám udělati i také odeslati poručiti, II po čem by
jedna každá byla, v mámost uvésti ráčile. My rádi plátce
býti chceme. - Dáno v pátek po ov. Matouši ev. (V únoru
1596 skla z Rychnon byla přivezena.)
leční,
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30. - 1. prosince. Tamtéž f.118. (Smlouva s paní
Annou Betlimskou.) Jakoz jest rozepře mezi p. děkanem,
pp. mistry kolleje L. a paní Annou Betlimskou počala
býti strany oken do dvoru a kolleje z domu jejího - i
takto jsou se porovnali, že ona Anna B. má téhož jednoho okna nizšího pravou polovici zazdíti a do druhé po·
lovice mříži železnou udělati.
31. 1597, 10. října. Tamtéž f. 140. Electio direc·
torum facta: m. Ioannes Chorinus Bohemotřebovius collegii L.

n

32. 1598, 28. února. Tamtéž f.
2. Venerabi·
libus in Christo lesu d. loanni . Christofori Prageno -verbi dei ministra et re1iquis ad. seniorit)us ln districtu
Holosoviensi marchionatus Moraviae etc. dominis amici.
colendis, nos decanus, magistri, directores collegii Loudae,
alias Apostolorum, in Antiqua Praga [atemur, nos literam
tenore viginti S. m. ad aedificationem praedicti collegii accepisse, quae pecunia collecte ex mar hionatu Moraviae et disLrietu Holosoviensi a reverendis;imis et 01'natissimis dd. presbyteris nobi8 est missa cura fideli per
ev. d. lORnnem Christophortnn Pragenum suo et omnium
fratrum nomine, pro qua liberalitate et humanitate gratias,
quas animo concipimus , agimur et singulis nostra officia
paratissime iterum deferimlls. In maiorem lidem ac lestimonium evidens, rem se ita habere. hasce literas sigillo
nostro muniri cllravimus, Datae in eollegio Caroli IV.
Pragae pridie calcnd. mensis J'lfartii a. 1 ó98. Decanus
artium facultatis, magistri directores in academia Pragensi.
33. 1602: 12. dubna. Dvorsh)í, Paměti č. 133.
(Probošt a mistri koUeje Karlovy žádají knížete Karla
Mínstrberského a Olešnického, aby slíbenou pomoc llekdy
paní Kateřinou Zajímačkou z Kunštatu pro dobré kolleje
vyplni!.) Službu etc. Pominulého roku z nevyhnutedlné
potřeby obecného dobrého, zvláště pak kolleje cís. Karla IV.
v učení Pražském první a přední, učinili jsme psaní
k osvícené paní, paní Kateřině Zajímačee z Kunštátu a
na Brtnici, aby pro čest a slávu jména P. B., pro vzdě
lání obecného dobrého v školách a církvích evangelických
též pro slavnou památku slavného rodu knížecího a- Če:
ského krále J. Mti dobré a svaté paměti Jiřího, horlivého
milovníka božího a učení Pražského fedrovníka a dobro·
dince, s slavnými potomky svými, zvláště pak nejmilejším
synem svým, osvíceným knížetem, pánem, p. Viktori11em,
kterýž ČaStl mladosti své v kolleji naši, jenž slove Apoštolskd, byt SVltj a učení mili rdčil, též i V. M. k dotčené
ráčila

xxx.
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kolleji cís. Karla IV. - pomoc - učiniti milostivě
- . Ale v tom, než se to stalo, touž urOzenou paní
- P. B. - jest z tohoto světa povolati ráčil. Poněvadž
pak, osvícené kníže, z téhož rodu slavného krále Jiřího
býti a krevní pán nejmilejší V. Mti paní strýny zustávati,
církvím evangelickým všeho dobrého příti i učení Pražské
v své laskavé pam,ěti, příkladem všeho slavného knížecího
V. Mti z národa Ceského pošlého rodu, míti ráčíte, V.
Mti se vší uctivostí žádáme, abyste - ou mysl
paní
- Kateřiny - vyplniti - ráčíte. - Dán etc.
34. 1602, 7. června. Oeconom. B. 1'1 f. 99. Bvl
jest u mne p. m. Jan Cosmacius a mezi jinou řečí mluvil,
abych své zdání oznámil, mají-li directores p. doktorovi
Janovi J esseniovi jeden i druhej pokoj najíti, neb chce
s manželkou svou tam bejti, a žádá, aby mu takové pokoje najali v kolleji Loudově. Odpověď jsem takovou
jemu dal, že poněvadž jsou pokoje prázdny a jinejm se
prostejm najímají, že jemu, člověku dobrému a učenému,
muže se taky toho dostati a též dva pokoje najíti. Však
za slušnou záplatu, poněvadž ta ]u)llej dosti dlužna jest.
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Strany pak p. doktora uvedení, že on p. Jan Cosmacius,
jsa direktorem, muže ho tam sám uvésti a jemu pokoje
pronajaté ukázati.

35. 1602, 3. října. DvorsTlv. Paměti o školách.
č. 174. (l\Iistři kolleje Karlovy žád~jí Petra Voka z Rožmberka za pomoc, aby mohli vedle kolleje Loudovy pro
obydlí mistra J essenia, jenž za profesora na učení Pražské
přibude, domeček vystavěti.) Službu svou V. J'lIti vzkazujem. Vysoce urozený pane, pane nám laskavě a dobrotivě přrznivý etc. Jak pl'edešle, tak i nyní k laskavé pa,měti V. "Hi privozujeme, ze toho oumyslu podle naší
nejvyšší možnosti jsme, aby ucení Pražské k některému
svému zrostu a k okrase tohoto království Českého i také
církevního dobrého přijíti mohlo. A za tou příčinou dožádali jsme se vysoce učeného a vznešeného muže p.
doktora Jessenium, před některou ještě nedělí professora
a anatomieum akademie \Vitemberské, aby se docela do
měet Pražských obrátil a svým uměním lékařským mnohým stavu vyššího i nižšího prospíval, jakož jsme to při
něm obdržeíi, což z příležícího jeho
kleréž k nám
těchto dnuv učinil, porozumívati ráčíte.
že při nás toho vyhledával a posavad vyhledává, abychom jemu Y kolleji
Apoštolské, jinak Loudově, blíž kostela Bellemského. "dež
p1'ed 1Il11Oh)Í1lli léty synové hrdle Jihho smt} byť měli,
jaki. toho hodnověrné vidimus tuto jsme připojili a registra
starožitná totéž ukazují, s 111anželkou a s čeládkou jeho
bytu přáli. Ale že to místo skrovné 3 onzké jest všelijak
o to usilujeme, abychom mohli domeček při též kolleji
Loudově a z druhé strany kolleje Nazaretské a třetí kostela Betlemského příldící Je též kolleji pro jeho prostrannější byt připojiti a některé vychováuí jemu naříditi.
A nemohouce sami za příčinou skrovných důchoduv
k učení Pražskému k tomu dostačiti, k V. Mti se utíkáme
a 8 náležitou uctivostí prosíme, že pro budouCí J. Mtí
pánův z Rožmberka rod, nic míněji i pro slavnou a P.
B. našemu líbeznon V. Mti památku, ráčíte nás v tom
předsevzetí fedrovati a k tomu se milosti\Cě nakloniti, aby
Jak za živnosti V., Mti tak i budoucně odtud V. Mti po\hvala netoliko ucení Pražského, ale i tohoto kr610vství
Ceského a jiných příležících zemí pocházela, ze ten nnešcný m'tž laskavým V. Mti fedruňkem jest do tohoto království Ceského přiveden, kterýž by se mohl, kdyby toho
potřeba kázala, svým uměním lékařským předně V. Mti
propůjčovati. Té jsme k V. Mti důvěrné naděje, že tato
naše prosba na místě učení Pražského při V. Mti místo
míti bude. A my se také s potomky našimi V. Mti toho
odsluhovati a v pamětech anniversariis učení Pražského
připomínati nepomineme. S tím etc. V. Mti v službách
volní probošt a mistři kolleje Karla IV., jinak Veliké.
3ti. 1603, 6. března. Dvovský str. 151. Pan administrátor konsistore Pražské pod obojí přijímajících, kněz
Václav Dačický, psaní odeslal, že nemůže to býti, ahy
v té komoře, která mu včerejšíhó dne vykázána byla od
p. m. Martina Bacháčka v Nazaretské lwl1eji, pro nelibost
p. dra Jesseniusa lwně jeho stávati měli, protož aby mu
pp. mistři dovolili prolomiti zeď z Betlema do sklepu
v Loudovic kolleji, kde prvé své koně Mistopolus míval,
jeho také af,y tam stávati mohli. J eslli by se toho nestalo,
ze by on při času sv. Jiří na něco jiného pomysliti musel.
Při tom také ztěžoval a žaloval pp. mistrům, kterak velice
světnice malá v Betlerně pokažena jest, repositorium zrušeno, skla vybita, na pavláčce prkna pobrána, mříže sloupané a jiné veliké škody se staly. Zahrádku též že sobě
p. dr. Jessenius osobovati chce, která jest!c Betlemu, aby
to opatřeno bylo pro potomní mezi nimi dobré srozumění a přátelství. 1'0 psaní když mi od pedella p. admi-
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strátora dodáno bylo, dal jsem za odpověď, ze ráno,
dá·li P. B., s pp. mistry o to všecko rozmluvím a p. ad·
ministratorovi odpověď jistou dám.
Dne 6. Marl,ii, ráno ve čtvrtek O středopostí, před·
nesl jsem pp. mistrům psaní p. administratora o maštal,
že zádá rychlé odpovědi. Conclusum: Poněvarlž není bez·
pečná věc, aby ten sklep prolámán byl z ::\azaretu do
Loudovic kolleje a z něho maštal udělati, aby se s p. rektorem o to rada vzala, má-li se toho dovoliti; však poněvadž tak na rychlo ani oustní, majíce všickni k BoUmu
tělu do kapli jíti, odpovědi skrze pp. mistry starší nemůžeme dáti, ani psané, dva kandidáti nebo bakaláři
školní aby k němu vysláni byli s vinšem od pp. mistrův
všeho dobrého a za to žádali, buď dnes nebo zítra, kdykoliv, aby p. administrátor do Betlemské fary sjíti 80~ě
neztěžoval a to místo spatřil, kde by taková maštalka
mohla býti, že pp. mistři také tu přítomni budou a rádi
na něčem jistém se p. administrátorem zustanou.
37. 1609, 14. září. Dvorsky, Paměti č. 664. (Privilegia, svobody a zápisy universí Pražské, kteréž byla
komise přehlídla.) Na kollej Apostolorum, jinak Loudae:
1. List na pargameně se čtyi'mi pečetmi visutými od
1Ifatiáše z Chlumč~n, někdy studenta a potom hofrychtéře
měst království Ceského, daný, kterýmžto listem dům
svůj od platilv svobodný dává studentům chudým svobodných umění, aby v budoucích časích theologové a ochran·
cové nábozenství pod obojí podle písem svatých a zpll.·
sobu prvotní církve býti mohli. Druhé,
bibliotéku, a
zvláště theologickou, týmž študentům odevzdává. Datum
fer. II. ante Urbani a. 1451.
2. List Pražanův S taroměstských pod pečetí visutou
psaný na pargameně, kterýmzto Pražané vyznávají, ze
Matiáš z Chlumčan koupil sobě ty dva domy, kteréž
k kol!eji oddal, a že Pražané ty domy od platilv osvobodili. Dat. fer. VI. post. Divis. apost. a. 1450.
3. List krále Jiřího na pargameně s pečetí visutou
na šňůře hedbávné, kterými potvrzuje nadání a osvobození učiněného od Matyáše Loudy z Chlumčan, též platu
stálého 14 kop od téhož Chlumčanského nadaného. Dat.
Pragae a. 1469, 18. Augusti.
4. Kšaft na pargameně psaný se čtyřmi pečetmi visutými, kterýmzto odkazuje dědictví své ve vsi Mečiři (síc)
direktorům a kollegiatům kolIeje Loudovy v St. M. Pr.
Datum a. 1505 v středu velikonoční.
To všecko vloženo do truhličky maličké, nízké, okované plechy bez zámků, na níž napsáno: In hac cistula
privilegia et statuta colIegii Loudae eontillentur.
38. 1612, 21. srpna. Rukop. Oec. B. 21 J. 334.
Eo die mihi vita in lucro fuit, nam in collegio Loudae
ruina tecti putrei pene oppressus sum una cum an cilla ,
quae tum aquam trahebat.
39. 1613, 4. června. Dvorsky, Paměti č. 702.
(Zápis rektora učení Pražského, že krejčí nájemník žádal,
aby na kolleji štít vyvěsiti si mohl.) Krejčí v koneji krále
Václava žádal, aby mu bylo dopříno vyvěsiti z kolleje
erb jejich, aby tudy se poznalo, že krejčí jest, a v kolleji Loudovic krejčímu se toho přeje. Oznámeno mu, že
to nemůž býti, poněvadž v té koneji jest profesor; co
se krejčímu v Loudovic kolleji dovolilo, to že na čas se
stalo, dokud by o něm [lidé] nezvěděli.
40. 1620. Oecoltom. B. 28 J. 230. In collegium Loudae Ioannes Naverini Velvarinus. In collegium
Nazareth \Venceslaus Optalius Czaslavinus.
41. 1620. - Tamtéž f. 597. Acta collegii Loudae
directore clarissimo viro d. m. IOllnne Campano, praeposito collegii regis \Vence~lai. Huc pcr~inet pagus 1\lccz;rzc.
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Číslo pop. 25éa.
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1428, 5. října. A.

C. XXVI. str. 319. Jan Ro~
kycuns ký z Chval a Annička, dcera Vacka Křížovic, m. j.
1. 1439, 17. června. Rulwp. Č. 90 f. 41 a é. 2102
f. 423. Mathias dietus Skrzieczka braseator ct Anna, conthoralis ipsius, emerunt braseatorium immediate iu"ta capellam Bethlem situatum cum aridario, fonte, habitaculo,
ill quo prius morabatur virgo Sdenia, nec non cum omni
iure - excepto dominio seu colacione prefate capelle
Betlem, quod pro ·se reservant infrascripti vendentes erga
Iohannem de Chval dictum Rokycanský, residentem in
Brzwi, et d. Annam, conthoralem suam, pro XXV s. gr.
Eo omni iure, prout prefati vendentes et \Venceslaus,
natus \Venceslai Crucis, habuerunt, dempto dominio seu
iure patronatlls prefate capelle, quia illu,t pro se reservant. Acl. fer. lilI. post s. Viti.
2. 1450, 7. cervence. Tamtéž f. 193. Anna dieta
Skřiečková, relicta Crucis braseatoris, resignat bras~ato·
rium suum pure propter deum, quod situm est in Bethleem
immediate, magistro Wenceslao de Drachov, pro tunc
directori capelle Bethleem, et successoribus eius sic,
quod braseatorium eternis temporibus ad predictam capellam pertinere debet. Act. fer. III. post Proco!,ii.
(Spojeno s farou Betlemskou č. p. 256h.)
Číslo pop. 256b.

ze

(Fara Betlernská.)
1446, 28. září. Lelopisové ČešU. Téhož léta
v středu den sv. Václava v noci zhořal jest duom knězský
u Betlema skrze nešetrnost kněze hostinského, kterýžto
zle uhasil světlo, sviečku, a hodil ji mezi šaty, a potom
zapálila se prostěradla a tak shořela větší strana domu.
A by železnými dveřmi nebylo zavřeno, kudy chodí se
na kostel, vešken kostel byl by zhořal.
2. 1553. Borovy, Jednaní 1. str. 308. Vejpis
na stěně ve faře o Mystopolovi:
Luce sacra divo qui turgida colla draconis
Pro conservanda virgine fregit eques
Supra quingentoster quinqnagesimus annus
Ibat, Agenonam sole prernente bovem.
Presbyter has quando novus incoIaverit in aedes
Diclus Ioannes nomine Mystopolus.
IIlum praefecit dero sub utraque per omne
Boemi regni regia cura solnm.
Pluribus hinc auctum titulis, censuque decanum
HUIlC in ventoso iussserat esse iugo.
Postremo dedit lánc praesentis sedis honorem
Extremum gelidae mortis ad usque diem.
Huc a principibusque viris Ptagaeque senatu
Est introdoctus regis ad imperium.
Hic illi studiumque fuit, divina docere,
Sumptibus et propriis hanc reparare domum
Maluit hoc quoniam parto plus posteritati
Quem Iucro partus consuluisse suo.
3. Asi r. 1570. RullOP. Č. 324 J. 56. In parochia
Betblemitica supra ianuam hoc distichon invenitur:
Huc a principibusque viri. Pragaeque senatu
Est introductns regis ad imperium Ioannes Mystopolus.
4. 1589, 17. dubna. Alda kOllsistoře pod oboji.
(Knězi Janovi Turnovskému, faráři v Neutonicích.) - Vě
deti vám dáváme, že jest na ouřad práva duchovního
konsistoře naší p. opat kláštera Slovanského kněz Matouš
Cbi~onomus \'Znesl, k~erak by VDS před prfcvem naším
1.

duchovním viniti chtd ze slova ,hanlivého, kterýmž jste
jeho zhaněli, že by byl šelma. Zádaje vás za vydání tohoto puohonu podle práva. I nemohouce my jmenovanému p. opatu práva slušně odepříti, poněvadz se tu po·
ctivosti jeho dotejká, z ouřadu našeho vás tímto listem
poháníme, abyšte se před námi v kons.istoři v domu
jaY1ú1Jt při kapli B. v středu po druhé neděli po Veliké noci v hodinu 13. osobně postavili a z takového hanění jemu právi byli. Datum v Praze v pondělí po druhé
neděli po Veliké noci 1. 1589.
(Viz též níže Č. p. 255 kaple Betlemská.)

Číslo pop. 255.
Kaple

Mláďátek,

jinak Betlemská.

*'1. 1391,10. dubna. Orig. arch. univers. In no mine
domini amen. Anno nativitatis eiusdem m. trecentesimo nonagesimo primo, indiccione quarta decima, die lune, decima mensis Aprilis, hora quasi nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris ct domini nostri d. Bonifacii, divina
providencia pape IX., anno secundo in Mai. Civ. Pr. in
~omo decanatus ecclesie collegiate s. Egidii Pragensis,
lil camera dicte domus, in mei notarii publici infrascripti
testiumque presencia subscriptorum constituti personaliter
nobiles et honorabiles viri d. Ioannes, alias Hanussius, miles
dictu" Mulheim de Mulheim, alias de Pardubitz, ex una
et Ulricus, canonicus Boleslaviensis et rector parochialis
ss. Philippi et Iacobi apostolorum in Praga ecclesiarum,
parte ex a1tera, ubi super eo, quod dictus d. Hanussius
miles quandam capellam, dictam vlllgariter Bethlehem, in
quadam area si ta infra fines et limites dicte ecclesie S.
Philippi et 1acobi ap. sub vocabulo ss. Innocentum martyrum, pro predicacione verbi dei et pro aliis divini.
"fficiis et cultibus, cum cam pana et ad ipsius sonum ibi·
dem, preter porreccionem sacramentorum, solemniler peragendi, fundare, erigere et dotare intendebat, cum dieto
d. Ulrico plebano tractatus faciendo, demum et postremo
dietus d. Ulricus post plurimos tracta tus ibidem habitos
suo et ecclesie sne ac successorum suorum nomine eum
eodem d. Ioanne, alias Hanussio, Mulheim pro preiudicio
quovis, quod ex ereccione et fundacione dicte capelle
Bethlehem sibi et eidem ecclesie ac suis successoribus
venire deberet, composuit et conclusit, quod quam primuru eandem capellam idem d. Hanussius erexerit et in
ca dem predicator institutus fuerit; quod ex tunc ab eo·
dem tempore sibi el ecclesie sue ac suis successoribus
pro et nomine dieti preiudicii nonaginta gr. pragensis
moncte census annui et perpetui in omnem eventum de
dicta capella per ipsum predicatorem, qui fuerit institutus,
in duobus terminis consvetis, videlicet in festo S. Georgii martyris quadraginta quinque grossi et in festo s. Galli
conL iterum quadragiota quioque grossi, perpetua et annis
singulis solvantur. Qua ordinacione sic faeta idem d. UIricus suo et eccle&ie sue ac successorum suarum nomine
eam acceptans consensit, quod huiusmodi capella cum
campana ad predicacionem verbi dei et ad alios cultus
divinos ibidem solenniter peragendos, preter rninistracio·
nem sacramentorum, erigatllr. Promittens suo et ecclesie
ac successorum suorum no mine stare de huiusmodi satisfaccione contentus pro dieto preiudicio et huiusmodi con·
cordiam suo, ecclesie et successorum suorum no mine
firmam, ratam et inviolabilem tenere, habere et sub pena.
quinquaginta s. gr. pr. eidem d. Hanussio aut suis successoribus irremisibiliter solvendarum et ad manu. mei,
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notarii publici infrascripti, solemniter stipulando perpetuo
irrevocábiliter observare. De quibus omnibus et singulís
idem d. Hanussiu. miles pecivit sibi lieri per me, notarium publicum infrascriptum, unum vel plura publicum
seu pubíica instrumenta. Acta sunt hec anno, indiccione,
die, hora, pontificatu et loco, quibus supra, preventibus
ibidem honorabili, religioso et discreto viro d. mag. 10anne dicto Sczkoa, rectore ecclesie paroehialis in Czubka,
professo ordinis Cisterciensis, et Nieolao dieto Sczelma
de Zebnicz, magistro arcium, Pragensis et Olomucensis
diocesis, testibus circa premissa. Et ego Mauricius dictu.
Purkrabye, quondam Petri de Jykew, Pragensis diocesi.,
publicus auetoritate imperia1i notarius, composicioni, conclusioni, ordinacioni, consensui et acceptacioni premissorum ac omnibus aliis et singulis suprascriptis, dum sic,
prout premittitur, fierent el agerentur, una cum invocatis
testibus presens interfui eaque omni" et singula sic fieri
vidi et audivi atque manu propria conscripsi, publicavi
et in hanc publicam formam redegi, signo et nomine,
meis soliti s consignavi, rogatus in fidem et testimonium
omnium premlssorum.
*2. 1391, 22. května. Orig. archiv. 1l1liv. Ioannes
Pomuk, decretorum doetor, arcbidiaconus Zacensis, in ecclesia Pragensi vicarius in spiritualibus reverendissimi in
Christo patris el domini d. Ioannis, sancte Pragensis ecelesie archiepiscopi, apostolice sedis legati generalis, no:
tum facimus tenore presencium universis, qnod constitutus
coraIll nobis in iudicio providus vir Crux institor, CIVlS
Mai. Civ. Pr., ad evitandllm el amputandum materias litium, que ex donacione aree, quam fecit pro capella ss.
Innocentum, dicta Betlehem, prope ecclesiam ss. Philippi
et Iacobi apostolorum. diete ?vTai. Civ. Prag. oriri possent
in futurum, reservavit et in donacione huiusmodi specialiter expressit pro se et suis heredibus infra scripta: Primo,
quatenus lumen, quod per fenestras capelle in comoda
derivatur sua, aut devi"ari poterit, nulJ.atenus debeat sibi
prohiberi seu obstrui quovis modo. Item secundo, ut celarium, cuius pars est sub domo capellanorum diete capelle, pertingens usque celarium parvum, quod sub sacristia
est, maneat sibi 1iberum el il1esum. Item tercio, guod
comodum supra parvum celarium immediate locatum sit
pro sacristia et li braria capellanis commune; comodum
vero supra sacristiam fieri debet et sit pro capellario
sell capellano d. Proth ywe et successoribus eius. Sed comodum, quod est supra comodum d. Protiwe una cum
comodo ex opposito eiusdem comodi construendum, reservat pro suo capellano ac studentibus suis, quos erigere
et dotare intendit. Excluso unieo comodo ibidem, quod pro
d. Prothiwa cl sui capellani scolaribus debet asslgnari. Cetera "ero omnia comoda, scilicPl palacium inferius et superius, promptuarium ct stuba ac coquina una cum curia
parva versus cimiterium ss. Iacobi et Phi1ippi sint omnibus communia. In quibus se compati debent et in eorum
impensis et restauracionibus onus equum ferre tenebuntur
sic, quod unus alteri nullatenus velit anteponi. Item ut
pavimentum, si quod preÍatus Crux aut heredes ct successores sui de comodis snis intra capellam voluerit facere
seu exstruere, non debet prohiberi'. Item expressum est
eciam. quatenus prefatus Crux ostium, quod est prope
braseatorium magnum, muro obstruere teneatur. Postmodum vero veniens d. Prothiwa, rcctor capelle prescripte,
non compulsus nec coactus, sed sponte et libere sna et
dicte capelle nomine ad prescripta omnia et singula expresse consensit ac se et successores suos ad prescripta
tenendum et in perpetuum observandum astrinxit et ob-
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Supplicatum igitur fuit nobis per prefatos, videlicet
Crucem institorem et d. Prothywam, rectorem capelle pre·
scripte, ut premissa omnia et singula auctorisare, ratificare,
approbare et auctoritate ordinaria confirmare dignaremur.
Nos vero omnia et singula premissa considerantes racio·
nabilia et iuri consonancia, ea omnia et singula, prout
superius in suis puncti" articulis el c1ausulis snnt descripta, servatis serva';dis, que in talibus iure disponente
sen-ari debent, ad peticionem prescriptorum Crucis et
d. Prolhiwe rata et grata habenles auctorisamus, ratificamus, approbamus et auctoritate ordinaria confirmamus.
In cuius rei testimonium presentes litle,-as fieri et sigilli
vicariatus archiepiscopatus Pragensis, quo ad presens utimur, appensione iussimus communiri. Datúm Prage a. d.
ID. trecentesimo nonagesimo primo die XXII. mensis Maii.
Srov. zde níže č.*'4.
*3. 1391, 24. května. Orig. archiv. 1IHiv., liber
erect. IV. č. 511 a rukop. č. 326 f. 111. In nomine domini amen. Misericors et miserator dominus, qui escam
in semine verbi sui reliquit timentibus se, sic per ss. pa·
trum instituta instituit, ne verbum dei alligelur, quinimo
actus ille ceterorum liberrimus et eeclesie sue sande
ipsiusque membris utilissimus, quem veteris novique te·
stamenti patres sancti imo et ipse salvator nosler constanter super opera eius et strenue usque ad mortem
prosequentes fore optimum comprobarunt; nisi enim ipse
verbi dei et sancte predicacl0nis nobis semen reliquisset j
quasi Sodoma et Gomorra fuissemus, qui et discipulis suis
post resurreccionem suam manifestus apparens, in eius
perennem memoriam ipsam predicacionem per eos tradidit exequenrlam. Cum autem omnis ipsius accio suorum
fidelium instruccio esse censeatur et ad quam sacrosanctis
turarum eloquiis omnis Christi fidclis exhortatur, igitur
ego Ioannes de Milhem provida consideracione pensans
el anime mee salutem multorumque Christi fidelium spiritualem refeccionem desiderans, quumodo in civitate Pragensi !icet multa sint Iaea ad divinos cultus ordinata,
nihilominus tamen eadem per ;;;lurimos alios Bacros actus
occupantur pluries sic, quod nullus locus ad privilegiatum
predicacíonis verbi dei officium sit ibidem specialiter deputatus, sed predicantes ipsi, specialilcr vulgaris boemici
eloquii, plerumque per domos ct latebra. coguntur, quod
non congruit, divagari, quemadmodum sepius notabihter
est compertum. Hac igitur consideracione permotus et
ad dicte predicacionis sancte incremenla procuranda at·
tenciu. animatus in remedium facinorum meorum et progenitorum et ut post lapsum vite corruptibilis ob id future felicitatis gaudia ab a1tissimo valeam promereri, non
per errorem aut improvide, sed sano animo et deliberato
ac digesto consilio ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis dei eiusque gloriose et intemerate genitricis virginis Marie el omuium sanctorum capdlam novam in honore ss. 1nnocentum in area providi viri Crucis, civis
Mai. Civ. Pr., quam idem Crux zelo devocionis motus
ad id pie donavit, si ta in plebe ct iuxta ecclesiam ss. Philippi et 1acobi apostolorum in dieta civitate Pragensi,
quam Betlehem, quod interpretatur domus panis, censui
appellandam, hac consideracione, ut ibidem po-pulus communis et Christi fideles pene predicacionis sancte refici
debeant in modo et ordine infrascriptis, accedente ad hoc
specialiter expresso consensu, voluntate et indulto serenissimi principis et domini d. VVenceslai, Romanorum semper augusti et Boemie regis, domini mei metuendissimi,
prout in litteris maiestatis sue desuper confectis lacius
est expressum, ac adhibito eciam consensu honorabilis
viri d. Dlrici, plebani dicte ecclesie ss. Philippi et 1acobi
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apostolorum, infra cuius fines et limites dictus locus con.
ústit, cui pro iuribus suis parochialibus et pro quovis
preiudicio, quod forte sibi ex hoc odri pretenderetur, est
per certam transaccionem satisfactum, decrevi et disposui
erigendam.
Pro cuius capelle et eius rectore, qui fuerit, dote
census el redditus meos annuos et perpetuos, videlicet novem sex. gr. prag. denar., minus deeem gr., in ct
super parte ville Ujezdec prope oppidum Unhoscz a parte
meridionali in hominibus residentibus ibidem infrascriDtis:
Primo vide1icet in Quietonio, qui residet inter Symo~em
a sinistra et inter Marziconem parte a dextra, qui sol vit
tres s. g. minus undecim gr. census annui; item in Marzicone, eiusdem Quietonii contiguo vicino, tres s. gr.
minus uno grosso census annui; item in Jesscone, con~
tiguo vicino eiusdem Marziconis et qui residet in fine
dicte ville, nonaginta sex gr. census annui; item in Thomasscone dicto Prdel, qui residet inter Marssonem a
dextra et inter Crucem parte a sinistra, quinquaginta tres
gr. census annui, et in ;,1achone, qui residet in ter Procopium a sinistra et inter Crucem a parte dextra, triginta tres gr. dicti census, et in eorundem rusticorum
agris, heredibus et successoribus, quam par tem ville et
homines ac census iure hereditario possedi, cum omnibus
et singulis suis ulilitatibus, usufructibus, libertate et dominio, nichil pro me, heredibus aut suecessoribus meis
iuris et proprietatis ibidem reservando, ad presens do,
deputo, assigno et de eadem realiter condescendo, salvo
plura per me, auctore deo, in posterum addendo, perpetuo pure, simplieiter et irrevocabiiiter in ius et proprietat em ae dominium dicte capelle et eius rectoris cum
omnibus suis utilitatibus et pleno dominio meliori modo
et forma, quibus possum, transferendo tenendum, habendum, regendum et iusti donacionis tituli causa irrevocabilíter perpetuis temporibus possidendum.
Cuills quidem capelle onera in modis et ordinaeionibus ac disposicionibus subscriptis duxi et pecii, ac rogo
et peto exequenda: Ut videlicet presbyter secularis, quem
primum duxero ad·· instituendum, presentandum et nominandum, predicator vulgaris boemici eloquii et eius singuli successores esse debeat, capellarius instituatllr, census
et utilitates predicte ville predictos tollat et eis utatur
pro sua nece.sitate usque dum ad numerum viginti sexag.
gr. predictorum redditus annui fuerit per me aut b.rgicíone aliorum Christi fidelium dotatus. Quo namero per.
acto de hiis tantum ipsum, et non de pluri, volo stare
contentum, nisi ipse de suis propriis facultatibus sibi et
sui. successoribus ampliores voluerit redditus adaugere.
Volo eciam et signantur hec adiungo ac intendo, ut dictus capellarius ad SOnum campane diebus singulis ab ecclesia celebribus mane et facto prandio, et tempore ad··
ventus et quadragesime mane tantum, horis solitis et prout
in aliis ecclesiis predicari est consvetum, verbum dei
communi populo civitatis in vulgari boemico ad predicandum sit astrictus, populum ey,cessive propter visitacionem divinorum in plebibus suis non retinendo. Ad officium autem misse ipsum sue consciencie duxi relinquendum.
De iure autem patronatus seu presentandi eiusdem
capelle ita duxi ordinandum: Ut habita prima presentacione per me de persona, quam voluero, eodem presen tato cedente vel decedente, tres magistri de col·
legio Caroli, universitatis studii Pragensis, nacione
Boemi et seniores, assumpto ad se in consilium magistro
civium Mai. Civ. Er., qui fuerit pro tempore, mihi aut
heredibul! et successoribus mei. tres personas habiles el
idoneas, et quas meliores in veritate et utiliores in pre-
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dicacionis officio omnibus affeccionibus, favoribus et aliis
circumductis noverint, presentabunt et offerent, super quo
eorum cons~ienciam coram deo volo presentibus oIlerari.
Ex quibus unum, qui milli aut mei, heredibus et succes·
soribus conveniencius videbitur apeior et ulilis, ad in stituendum et confirmandum loci ordinario presentabo aut
mei heredes et successores presentabunt ipseque capellarius seu predicator faeere ibidem tenebitur resideneiam
personalem. Si autem prefatus Crux aut heredes et successores sui tractu temporiszelo devocionis motus, prout
speratur, alíquem ibidem dotare voluerit predicatorem,
!)oc facere poterit in dicta mea capella, onus, formam
et disposicionem eins ordinando in modo, qui sibi videbitur expedire iure patronatus sibi in eodem reserva to,
sic quod alternacim per eos dictum predicacionis officium
peragatur. Ceterum si quispiam fidelium aliquem in ptefata capella dotare voluerit capelianum, erigere poterit,
ius patronatus pro se et heredibus suis reservando. Ha
et non aliter, quod idem capellarius in dil'inorum cele·
bracione singularitates non faciat, ne predicacionis ofticium in aliquo perturbelur, sed sil ad imperium predicatoris mei predicli. Et qllia plerumgue lieri solet, qllod
nonnulli querunt, que sua et Tlon que sunt lesu 'Christi,
ut recepto benefic';o et emolumento· de officio et labore
minime intendant, volo, ul predicator predictus, si colore quovis quesito causa subterfugii aut pretextu vi si tacíonis aliquorum. beneficiorurn suorum, si que habuerit,
se a dieto officio absentaverit, guod hoc sibi facere non
liceat, nÍsi ca)lsa subsit racionabilis ef legittima et talis,
ob quam merito sit eum necesse abesse. de scitu tamen et
indulto loci ordinarii, aut suorum generalium in spiritualibus vicariorum, 3. quibus petita licencia ct obtenta
abesse poterit, idoneo et valenle predicatore invicem sui et us·
que ad reditum substituto. Seeus si factum fuerit eundem
pro rata temporis absencie ipsius anni duntaxat carere
redditibus volo structuris et fabrice ac aliis necessitatibus
ipsius capelle pene nomine irremissibiliter applicandis.
Et ne de oblacionibus Christi fideiium aut quibusvis
oblagiis lam intuitu fabrice, quam aliis quibuseunque
modis diete capelle el in eadem quandocunque ct per
quemcunque dandis et offerendis hesitari valeat yitenturque
scandala, propter que plerumque yiciorum mater avaricia
nonnuUos in labem depressil, de eisdem oblacionibus et
offertoriis BC al1is intuitu elemosine ibidem porrigendis
ita volui disponcndum, ut nullus predicatorum et capellanorum predictorum se de eisdem aliqua racione aut via
seu colure futuris quibuscunque temporibus ingerat nec
de cis quidquam suis usibus, sint pauca vel multa, applicet, sed hiis in communi gazophilacio repositis et sub
tribus seris intacte conservatis, quarum primam clavem
predicator predietus, a1teram magistri et terciam patronus,
aut cui duxerit committendam, conservabunt, ut de eo·
rum communi scitu et concordi consilio ap tis et oppor·
tunis ac necessariis temporibus exposicio et distribucio
fiat in ordine subscripto: Primo videlicet nonaginta grossi
d. plebano ss. Philippi et Iacobi ap. de cemu suo, qui ecclesic in et de dicta area nomine preiudicii et pro iuribus suis
parochialibus solvi debet, eidem singulis omnis per duos
terminos per suprascriptos diclarum oblacionllm distributores persolvanlur, et si quid residui fuerit, in s(ructuras
et fabricam capelle el eius reformacionem, quoadusque
edificatnr a\lt quamdiu reformacione indiget, convertatur.
His cessantibus líbri pro capella et studio predicantis necessarii comparentur et dum horum competens fuerit
copia, quidquid poterit residuari, cODserventur, ut census
capelíarii usque ad numerum viginti s. gr. predictorum valeat
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adaugeri. Quo habito iterum conservabuntur, ut alter consi.
milis predicator erigatur, qui ad opus sHnile astringctul', si
sufficienter non fuerit dotatus, quod eidcm censu:; pro dic~is
pecuniis ad supplementum iterum aUarum vjginti s. gr. census annui comparentur. Et si tractu temporis premissís in eo

modo, ut predicitur, comumatis, et ultra ea, que scripta sunt,
poterit aliquid resu!tare de offertoriis .cl oblacionibus
huiusmodi l intcncionis mee cst l ut hoc conservetur quo-

adusque quínqe s. gr. predictorum redditus annui et
perpetui possint comparari. Quibus comparati, predicator predictus tenebitur fovere unum aptum pauperem
studentem sacre theologie insudantem et dum decem
fuerint sexagene census duos studentcs et sic consequenter ascendendo. Quorum studentum ereccionem,
disposicionem, modum, ardinem onu s et formam predicatori di cle capelle et dictis lribus magistris collegii Caroli nacionis Boemice, qui fuerint pro tempore, mafurius
dirigelldum in posterum reservo. In cuius rei evidellciam
et maioris roboris firmitatem presentes 1ilteras fieri et sigilJi mei appensione iussi communiri. Datum Prage a. d.
m. trecentesimo llonagesimo primo díe vicesima quarta
mensis Maii.
1

(Po roce 1395 (viz zde níže č. *15.) vyhotoveno bylo
nové znění této listiny v příčině hmotného založení záduší s toulo změnou: Pro cuius capelle et eiu. rectore,
gui fuerit, dote census et redditus meos annuos et per·
petuos navenl sexagenaruffi gr. pro den., sexaginta grnssos

pro qualibet sexagena complllando, in et super integra
viUa mea Przero\V, pertÍnente ad Pardubiez, ad me iure
hereditario spectante et in eiusdem ville hominibus cen·
sitis et agr\s ad presens meo, heredum el successorum
meorum nomine do, deputo et assigno, domillio einsdem
ville et residuitate census ultra easdem novem sexagenas
grossorum census pro me, heredibus et successoribus
meis ibidem reservalis, salvo pluri per me auctore domino
imposternm addendo, perpetllo, pure, simpliciter et irrevoeabililer in ins, proprieta lem ct dominium dicte capelle
et eius rectoris easdem novem s. gr. census me1iori modo
et íorma, quibus possuln, transferendo, tollendas, tenen-

das, percipiendas et iusti donaeionis tituJi CaUSa irrevoca·
biliter perpetuis temporibus percipiendas, sic videlicet,
quod huiusmodi census et readitus novem s. gr. annis
singulis per me, heredes aut successores meos, debent de
dieta viUa et eius universitate rectori dicle capelle divisim
et per medium solvi, videlicet infra octavas ss. Georgii
et Galli, et meis, heredum et successorum meorum expensis, laboribus et periculis ad diclam capellam Bethlehem
importari ac eidem rectori capelle realiter assignari. Et
in casu, ubi infra octavas alicuius festi ss. Georgii et
Gal1i quocunque anno huiusmodi census medietas dieto
rectori non fuerit importata et realiter assignata, ut pre·
fertur, ex tunc dietu s rector, qui fuerit pro lempme, poterit me, heredes et successares meos impignorure cum
so10 camerario heneficii Pragensis in ea(lenl villa Przerovv,

iH tet'cia parte plus quam census non soluti, damnorum et
exp"nsarum ab hoc quomodolibet perceptorum ipsaque
pignora usquc ad satisfaccionem plenariam pro huiusmodi
censibus non sollltis: damnis et expensis retinere, vendcre
aut obligare absque omni cilacione, tatnquam in iure ob-

lento. Et nihilominus

si quocunque casu aut contrario

regni Boemie huitlsmodi vi11a vastaretur et homines ipsius

ad solucionem huiusmodi census forent inhabiles, ex lune
huiusmodi census in eo casa plene et per omnia sub
omnibus et singulis clausulis et expressionibus debet per
me, heredes et successores meos solvi de "niversitat"
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bonorum meorum omnium pertinencium ad Pardubicz in
omní ea expressione veluti de vil1a Przerow antedicta.
Suprascripte autem capelle OI)era in modis et ordinacionibus ac disposicionibus subscriptis dux . . . )
*4. 1391, 27. května. Liber erectiOntl1ll ed. Borový II!. č. 512. (Limitatio donationis eiusdem capelle.)
A. d. 1391 die 27. mensis Maii cOllstilutus coram d. 10hanne Po muk providus vir Crux institor, civis Mai.
Civ. Pr., in donaciolle aree, quam fecit pro capella ss.
lnnocentum, dicta Bctlehem, prope ecclesiam ss_ Philippi
ct Iacobi ap. dicle Mai. Civ. Pr., pro se et suis heredibus re,ervavit inf, ascripla: Primo, quatenus lumen, quod
per fenestras c"pelle in comoda derivatur sua aut derivací polerit, nullatenus debeat sibi prohiberi. Item secundo, ut celarium, cuis pars est sub domo capellanorum
contingens usque celarium parvum, quod sub sacristia est,
maneat sibi liberum et illesulll. Item tercio, quod com 0dum supra parvum celarium immediate locatum sit pro
sacristia et libraria capellanis commune. Comodum vero
suptr ,acrisliam fieri debet cl sit pro capellatÍo seu capellano
d. Prothive et successoribus eius; sed comodum, quod
est supra comodum d. Protbyve, una cum cOlllodo ex
opposito eiusdem comodi constmendis reserval pro suo
capellano ac studelllibus suis, quos erigere el dotare illa
tendit, excluso unico comodo ibidem, quod pro, d. Prothive et sui capellani scolaJibus debet assignari. Cetera
vero omnia comoda, scilicet palacium inferius ct superius,
promptuarium, stuba et conquina una Cllm curia parva
versus cimiterium ss. Iacobi ct Philippi sint omnibus communia. In quibus se compati debent ei ill eorum impen
sis et restauracionibus onus equum ferre, sic quod unus
alteri nullatenus velit anteponi. Item, ut pavimentum, si
quod de comodis suis in tra capellam voluerit facere, non
debet probiberi. Item expressum e,t eciam, quatenus prefatus Crux hostium, quod est prope braseatorium magnum,
murari debet.
Item anno, quo supra, die 7. mensis Decembris veniens d. Prothyva, rector capelle prescripte, ad predicla
suO et dicte capelle nomine expresse consensit aC .se et
successores mos ad hoc tenendum el imperpetuum observandum astrinxit et obligavit. Et d. Iohannes vicarius
antedictus premissa omnia - cOllfinnavit - .
Srov. zde výše č. *2.
*0. 1391, 27. června. Orig. arch. U1ÚV. Ioannes,
dei gracia s. Pragensis ecc\esie archiepiscopus, apostolíce
sedis legatus, universis et singulis Chrlsti fidelibus, ad
quos prescntes pcrvenerint, salutem in eo, qui est suorum
fidel um vera salus et presentibus pro exemplo laudabili
faciendi simiJia fidem dare. Noveritis nos litteras in pergamcno scripta. donacionis novem s. gr. pr. den. minus
decem grossis ill et super parte vil1e Ujczdecz prope
oppidum Unhoscz census annui cl perpetui .pro erigenda
capella nova in honore ss. Innocentum in area providi
viri Crueis, civís Mai. Civ. Pr., quam idem Crllx zelo
devocionis molus ad id pie donavit, sita in pleLc ct iuxta
ecclesiarn ss. Philippi et Iacobi apostolorum in dieta civitate Pragcllsi, qllam Betlehem, quod interpletátur domus
pani., censcrunt appellari, uno sigiIJo nobilis viri Ioannis
Mulhaim mililis in pressula pcrgamtna pendente sigiUatas,
sanas et integras omnique vielo et suspicione carentes
nobis pro parte diel; nobili, loaouis de Muclháim presentatas recepisse per omnia in hoc verba. [ln nomine Domini amcn. Misericors. Viz zde č.*3.J
Post quarum quidem lilterarum presentacionem fuit nobis pro parte prefati d. loannis de Mulhaim cum instancia de
bila humiliter supplicatum, quatenus dictum capellam in be-

neficium ecclesiasticum erigere et creare ac eidem et ipsius
rectori, qui fuerit pro tempore, census et reddilus supradictos applicare, annectere, unire et incorporare. nec nOn
omnia et singula suprascripta approbare, ratifiéare et confirmare dignaremur. Nos ipsius peticionibus congruis et
iustis favorabiliter iuclinati, attendentes eciam huiusmodi
dO"acionem ex zelo d'el'ocianis procedere per ipsamque
cultum augeri divinum, eandem capellam in beneficium
ecclcsiasticum erigiruus cl creamus dictosque census et
reddilus prefate capelle et rectori ipsius, qui fuerit pro
tempore, "pplicamus, annectimus, appropriamus, unimus
et incorporamus ac de ce-tero ecclesiastici iuris volumus
reputari, nec non omnia et singula, prout superius de
scripta suut, in suis punctis, clausulis et condicionibus
auctorisamus, ratificamus, approbarnus et" ex certa nostra
sciencia anctori tate ordinsria confirmamus. In quorum
ollltlium testimonium presentes litteras fieri et sigil10rum
nostrorum appensione iussimus communiri. Datum Prage
anno. d. m. CCCLXXXX primo, die XXVII mensis lunii.
*6. 1391, 0_ cervence. Tamtéž_ Nos Ioannes Pomuk, decretorur.1 doctor, archidiaconus Zatecensis, in ecelesia Prňgensi vicarius in spiritualibus reverel1dissimi in
Christl) 'patris et domini d. Ioannis, s. Pragensis ecclesie
archicpiscopi, apostolice sedis legati generalis, notum facimus tenore prcsencium universis, quod nos ad presentacionem et pcticionem nobilis viri d. Ioannes de Mnelhem in et ad capellarn ss. lnnocentum, yulgariter" Betíe.
hem n.unccupatam, in Maiori Civ. Pr. sitam, per prefatum
d. Ioannem de Muelhem de novo dotatam et pcr prelibatum dominum nostrum archiepiscopum in beneficium
ecclesiasticum erectam, in qua prefatus d. Ioannus ius
patr4>natus dinoscitur obtinere, diseretum virum d. IoanIlem dictum Prothyva "de Nova" Villa, presbyterum Pragensis diocesis, crida seu proelamacione premissa, rectorem legittimum inslituimus et ministrum ipsumque de
predicta capella cum omnibus iuribus et pertinenciis suis
investivimus ct presentibus inveslimus, curam el adlllinist"acionem spiritualium et temporalium dicte capelle eidem
committimus ipsum ad eandem capellam confirmantes. In
cuius rei testimonium presentes litteras fieri ei sigilli vicariatus nostri appensione iussimus communiri. Datum
Prage auno d. 111: CCC nonagesimo primo, die quinta
mensis Iulii.
*7. 1391, 2. zart. Tamtiz. Vi'cnceslaus, dei gracia
Romanorum rex sem per angustus et Boemie rex, llolum
facimus tenore presencium universis: Divine retribucionis
meritum et tempomlis prosperitatis augmentum illfallibiliter consequi se credit nostra serenitas, dum ad hoc, ut
per civitatern nostram Pragensem, quam velut caput et
regni nostri Boemie membrum potissimum votivis prosperari successibus cordialiter affectamus, sacrarum ediul11
optatus augeatur numerus, gratanter annuimus ct liberalitatis nostre dcxteram favorabiliter adhibemus. Sane nostram accedens personalem presenciam strenuus Iohannes
Mulheym, familiarís et fide1is noster dilectus, maiestati
nostre proposuit, qualiter fidelis nostcr dilectus Crux institor, civis Pragensis, domum sine aream prope ecclesiam
parochialem ss. apostolorum Philippi et Iacobi Pragensem
sit,m, diclam Skalsky, dudum per ipsum comparatam, in
cuius eciam exstitit possessione pacifica, pro erecciolle basilice in honore ss. martyrum Innocentum et edificacione
domus pro inhahitacione capellanorum eiůsdem capelle,
qui predicacionis duntaxat debebunt insudare labori sacriquc dogmatis fluenta sicientibus, iusticiam fidelibus populis ministrare, zelo sin cere devocionis acccnsus donavil, supplicans nobis humiliter et devotc, quatenus do-

é.

nadoni p:efatc domus et aree conscntire, ut premittitur,
ipsasque pro usíbus capellanorum et ecclesie appropriare,
annectere, unire et incorporare graciosius dignaremur. Nos
igitur, qui piis votis iusta petencium libenter annuimus,
inspectis benigne dieti Ioannis Mulheym precibus raci 0nabilibus, presertim cum iuste petentibus nOIl sit denegandus assensus, in nostre progenitorumque nostrorum
animarum remedium salutare, nOn per errorem aut improvide, sed animo deliberato, sano fidelium nostrorum
accedente consilio donacioni dicte domus et aree consencientes benignius ipsasque pro ereccione basilice et
ediflcacione domus pro usibus et <inhabitacione capellanorum predicacionis officio perpetue presidenciumappropriavímus, anneximus, incorporavimus et univimus, appropriamns, annectimus, incorporamus de certa nostra sciencia ret auctoritate regia Boemie graciosius et annuimus, apud
pre atam erigendam capellam et capellanos Iibertate ecelesiastica perpetuo permansuros. Mandantes iudici, consulibus, iuratis et communitati MaL Civ. Pr., fidelibus nostris
dilectis, firmiter et districte, quatenus adversum presentis
noslre liber!atis indultum, ereccionem basilice seu eciam
capellanos presentes et futuros, domum ad prefatam capellam spectantem inhabitantes, ut prefcrtur, quomodolibet non impediant nec impediri permittant per quempiam, pro ut indignacionem nostram gravissimam voluerint
atcius evitare. Presenci um snb regie nostre maiestatis sigillo teslimonio litterarum_ Datum' Mendici anno d. m.
trecentesimo nonagesill1o primo, die secunda Septembris,
regnorum nostrorum anuo Boemie vicesimo nono, Romanorum vero sexto decimo. Per d. Benessium de Chussnik
Francíscus Olomucensis canonicus. Registrate. Bartholomeus de Nova Civitate.
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martyrum Innocentum in Mai. Civ. Pr_ prope ecclf'siam
Ss. Philippi el Iacobi ap. super area eidem ecc!esie con-

tigua de bonis sibi a deo coUatis exstruxcrit et pro usibus predicatorum dicte capelle, qui secundum disposicionem suam in certis festivitatibus atque diebus christiano
populo verbum dei annuncciare debebunt, triginta s. gr.
annui et perpetui census tam per ipsum, quam eciam per
alios comparandum pro vide rit deputandum, supplicans
maiestati nostre humiliter et attenle, quatenus compara'
cioni census huiusmodi no strum, velut rex Boemie, consensum apponere ac ipsum ad usus dictorum predicatorum incorporare et annectere graciosius dignaremur. Nos
eius precibus utpote racionabilibus atque iustis benignius
annuentes, advertentes eciam ac provida deliberacione
pensantes, quanta ex predicacione verb i dominici consurgere Rossit utilitas, dum videlicet per hanc erga creatorem suum homo propriam agnoscal grossiciem, faUenlis
mundi aspernatur ilIecebras ct ad iUam felicem patriam,
in qua sine omlli tedio manens esl semper eternitas, ardentibus conatur desideriis pervcnire, animo de1iberato,
gano fidelium nostrorum accedente consilio, regia auctoritate Boemie et de certa nostra sciencia comparacioni
census huiusmodi usque ad numerum triginta s. gr. per
prefatum loannem de Mulheim seu quospiam alios, 1tl
bonis tamen liberis et Ilon feodalibus, faciende consensum nostrum adhibuimus et virtute presencium benignius
adhibemus. Et ne processu temporis censum triginta s.
predictum hominum subdolis et exquisilis ingeniis impetrari, aufeni seu modo quocumque alicnas, quod absit,
pervenire contingal ad manus, ípsum ex nunc, prout ex
tunc et ex tunc, prout ex nunc ad u,us predicatorum capelle predicte incorporavimus, invi;;;ceravimus, anneximus,
invisceramus ct annectimus per presentes;
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větších Č. 6 f. G 14. W cnceslans, dei gracia Romanorum rex semper augustns et Boemie rex, natum facimus tenore preseocium universis: Inter ceteras salubrts
utilissimasve doctrinas et rutilancium arcium varietates innumeras, que ad roborandarn S3crosanctam fidem catholicam et illuminandas mentes hominum divina munera
tribuerunt, saocte preditacionis periciam credimus non
immerito computandam ex eo presertim, quod cius generosa pessessio in plures dispersa lion perditur et distributa per partes minoracionis detrimenta non sentit, sed
eo diucius perpetuata senescit, quo publicata fecundius se
diffundit. A simili eciam predicatores seu divini verbi
precones stabilimento eiusdem .acre fidei uliles et proficuos reputamus, illos signanter, qui sciunt et possunt
sibi per vite meritum et aliis proficere per doctrinam ..
Ad horum enim exhortationem !lomo velutí prudens et
operosus 'agricola sui cordis agrum indesinenter e:<arat,
terram sui corporis vomere sancte discipline proscindit,
glebarum duricies minutatim conterit, viciorum vepre~ extirpare contendit et sic paratus cottidie tensis, in celum
oculis superui imbris abundanciam prestolatur. Sicque fit,
ut summus iIle arbiter, occultus videlicet inspector, lícet
ad tempus aquam provida dispensacione contineat, dum
tamen hunc adeo soleJ"ter agentem conspexerit, agrum
suum in proximo uberibus sui carismatis dignetuf imbribus irrigare, ut qui eatenus squalidus videbatur ác sterilis,
íam provenlu exuberancium segetum multiplicitcr cumuletur.
Sane ' constitutus pridem in nostre maiestatis presencia strenuus Ioannes de Mulheim, familiaris noster domesticus, fidelis dilectus, nobis significare curavit, qualiter ipse in sue el progenitorum suorum animarum remidium salutare quandam capellam sub honore et titulo ss.
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decernentes ac regio Boetnie statuentes edicto, ut iidem
predicatores censum lriginta s. predictum si mul aut succesive comparandultl habere, tenere ct sub libertate ecclesiastica ad instar aliorum ecclesiasticorum censuum perpetuis debcanl temporibus pacifice possidere.
Inhibemus igitur firmiter ct districte univers i, ct
singulis noslTis ct regn; Boemie officialibus el subdilis,
cuiuscunque status, preeminencie sen condicionis eXlstant,
et signanter subcamerario regoi Boemie, qui nunc est vel
pro tempore fuerit, ne prefatos predicatores iu censu triginta s. prediclo, quem ex nunc haben volumus pro COmparalo, seu ipsiuspercepcione impediant seu impediri per
quempiam patiantur, quill pocius ipsos circa huiusmodi
prolegant, manuteneant fideliter et defendant, prout gravem nostre indignacionis offensam et penam ad arbitrium
nostrum desuper inflingendam voluerint arcius evitare.
Presencium sub regie maiestatis nostre sigillo testimonio
litterarum Datum in Mendico a. d. m. trecentesimo nonagesimo primo, die tercia decima Septembris, regnorum
nostrorum anno Boemie vicesimo Dono, Romanorum vero
sexto decimo, Ad relacionem Jesskonis CZllch marescalci
Wlachnico de vVeytenmuhle. Registrate. Bartholorneus de
Nova Civitate.
*9. 1391, 9. listopadu. lvfontlllte11ta Vaticana V.
Č. 586. Bonifacius - universis - Licetis - . Cum itaque,
sicut accepimus, in civitate Pr.gensi quedam capella sub
vocabulo ss. Itmocentum, Bethlem nuncJ1pata, de novocanonice sit fundala eciam et dotata, nos cupientes, quod
capella ipsa congruis honoribus frequentatur el ecialll cons.ervetur, - omnibus vere penitentibus et confessis,
qui in Nativitatis, Circumcisionis, Epyphanie, Resurreccionis, Ascensionis et Corporis d. nostri lesu Christi ac
Penthecostes, nec non in Nativitatis, Annuncciacionis,
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Purificacionis et Assumpcionis b. M. V. et nalivitatis b.
Iohannis B. ac dictorum apostolorum Petri et Pauli cl ss.
Innocencium aC ipsius capelle dedicacionis feSlivitatibus
et celebritate Omnium Sanctorum nec nOn per ipsarum
Nativilatis, Epypbanie, Resurreccionis. Ascensionis el Cor·
poris domini ac NatÍ"itatis el Assumpcionis b. ?l1arie cl
Nativitatis b. Iohannis et apostolorum Pctri et Pauli aC
lnnocencium predictorum festivitatum octavas et per sex
dies dictam festivitatem Penthecostes immediate sequen·
les prefatam capellam devote visitaverint annuatim et ad
conservacionem huiusmodi manus porrexerlnt adiutrices,
singulis videlicet festivitatum et celebritatis duos annos ct
totidem quadragenas octavarum vero et sex dierum pre·
dictorum diebus - centum dies de iniunctis eis penilen·
ciis misericorditer relaxamus, presentibus post decennium
minime valituris. Volumus autem - . Datum Rome ap. d.
s. Petrum quinto idus ::\ovembris pontificatus no,tri
anno tercio.
*'10. 1392,6. července. Orig". arch. univers. ~os loan·
nes apotecarius, pro tunc magiste'r civium, Petru, Smelczer,
Nicolaus Frolich, Frana B;schof, Ioanues Gosler, Crista·
nus Leytner, Georius de Cham, Kicolaus Styr de Leta·
curia, Laurencius Martini institoris, Pecha frenifex, Cr;·
slanus Helm, Conradus de Ens, Peschlinus Salczer, ''len·
ceslaus Uluschii de Sicca, Franciscus Hopfner, Henslinus
Castner et Albertus Jurenteyn, consules et scabini Maí.
Civ. PL, tenore presencium recognoscimus universis, quod
ad augmenturo cuHus divini, ad laudem dei omnipotentis
el intemerate eius genitricis virginis gloriose de commu·
nitatis nostre consensu honestum virum Crucenl institorem,
nostrum coniuratum concivem, de duabus s. gr. den. pr.,
quas n'obis computacionis nomine et civitati nostre de
area sua pro lundacione ecclesie de novo erigeude el
exstruende in Betleem per eum pie donata dare et solvere
debuit, liberum dimisimus et solutum hoc eciam adiicien·
tes ex gracia ampliori, quod dicta area, sicut a domo pre·
fali Crucis in limitibus suis eidem as,ita circumferencia·
liter distincla est ac per eum, ut predicitur, donata, ab
omni contribucione, losunge, sleure, berne, coHccte seu
alio quovis imposicionís civilis onere de ipsa nobis el
civitati nostre solvendis debet esse in antea ct perpetue
libera penilus et soluta, dumodo ad manus seculares non
revertelur. In casu vero, si ad manus el usus seculares,
ut pri\ls fuit, rediret, qúod lunc iuribus, ut ante prefertur,
subiacere debet civítatis. In cuíus rei testimonium secre·
lum nostre predicte Mai. Civ. Pr. sigillum presentibus
est appensum. Datum Prage a. d. m. trecenlesímO nona·
gesimo secundo, feria sexta proxima post festum s. Pro·
copij confessoris.
* 1 J. 1393. - Pra1JleHy ději11 Českých V. sll'. S 68.
Magister Stiekna, baecalarius in theologia, pro tune pre·
dicator autenticus in Betlehem.
*12. 1393. Kodex Talmberský. (Seznám nejstar·
ších zápisu v deskách zemských:) Primo Stephani O V.
Iohannes Sczekna, magister theologie, disposuit pro stu·
denribus in Bethleem. - Secundo Mauricii D V. Mathias
de Iuvenili Boleslavia dedit studentibus in lL - Eodem
J. VIII. Wenceslaus rex dedit capelle B. et studentibus
ibidem moraturis. - Primo Mathei G llI. Leonardus de
Nasavrk vendidit studentibus in lL - Primo Nicolai K
XXV, Przisnak de Ledecz vendidit capelle B.
13. 1394,25. října. Orig" .arch. tI11Ít'ers. 'vVenceslaus,
dei gracia Nicopolensis episcopus, reverendissimi in Christo
patris et domini d. vVolframi, archiepiscopi ecc1esie sancte
Pragensis et apostolice sedis legati, vicarius in pontificalibus, uniyersis Christi fidelibus salutem in eo, qui suo-
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rum est vera salus et eterna remuneracio. Etsi que!ibet
loca sanctorum pia sint et prompta devocione a Christi
tidelibus veneranda, specialiter tamen ea spiritualibus sunt
amplianda muneribus, ubi maior ad audiendum verbum
dei populi confil1it multítudo. Cupientes igitur Christi fi·
deles ad merita et indulgencias, videlicet et remissiones
peccatorum ac ad audiendurn verbum dei salubrius invi·
tare, omnibus vere penitentibus coutrilis et confessis, qui
hora diei ql1acunque capeilam Bethleem, quam nos in
honore.... Mathie et :vrathei apostolorum pro libera se·
pultura dedicavimus, ex devocione visitaverint ibique unum
Pater noster et Ave··Maria flexi s genibus coram altaribus
sanctorum dixerint, XL dies indulgenciarum ipsis de in·
iunctis penitenciis misericorditer in domino relaxamus. In
cuius rei testimonium presentem litteram fierí et sigilli
nostri appensione iussimus communiri. Datum a. d. m.
trecentesimo nonagesimo guarto die dominico ante festnm
ss. apostolorum Simonis et lude in domo s. officii sub
monle Petrino. Consecratum vero eodem die et anno.
14. 1395, koncem ledna. Wislocki, Kalalog" rek.
biM. Hlt. lag". Č. 1234: Tractatus fidei Benedicti, ab·
batis 11assiliensis, contra diversos errores fol. 342: Ex·
plicit liber finitl1s autem est in Crumpnaw a. d.
MCCCXCV ante Purif. s. M. Est autem liber vite capelle
in Bcthlehcm, quem comparavit re\', vir mag. Szyekna in
rernedium anime sue.
* 15. 1395, 27. května. Desky zem. t'ětší Č. 6 f. C 8.
Hanuš řečený Milhaim z Pardubic z jedné a kněz Jan
řečený Protiya z Kové Vsi, správce kapli Betlemské Star.
M. PL, z strany druhé, přiznali se, že dědinami jich,
totiž on Hanuš devieti k. gr. pr. platu holého a věčného
na vsi přerovu celé, s d\'ory kmetcími, s dědinami, lu·
kami i se vší zvolí, což k tomu přísluší, i tím vším, což
tu !ná, a on knez Jan svým a kapli jmenované jmen.cm
v Ujezdci devieti k. gr. plalu ročního s dvory kmetcími,
s dědinami, lukami i se vší zvolí, což k tomu přísluší,
ve spolek směnili, a nadepsaných dědin, on Hanuš témuž
knězi JanoYi Protivovi a jeho budúcím i též kaple časy
budúcí a věčné, i také on kněz Jan jemu Hanušovi též
7-ase, sobě dědicky postúpili. Spraviti mají z strany Ha·
nuše on Hanuš a vedle .něho Vítek z Turovic, oba spolu,
a z. strany Jana Protivy on toliko sám před každým člo·
věkem oe. Kterýžto plat on Hanuš jemu knězi Janovi a
jeho budúcÍm platiti má, polovici počna na sv. Havla
najprvé příštího, a polovici na sv. Jiří ihned potom zbě·
hlého, a tak vzdycky budúcně a věčně svými vlastními
duchody a náklady, v svrchupsané kaple Betlemské na
kazdý rok svrchudotčený klásti. Pakliby kterého platu na
který svrchudotčených rokuov, tak jakož se svrchu píše,
nedal, tehdy nadepsaný Protiva nebo jeho budúcí budou
moci s jedním komorníkem bráti na dědinách jmenova·
ných pro nezaplacení úroka v každém roce" třetinú vý.~
jmenem pokuty a nákladuov. Stalo se ve čtvrtek. po Božím vstoupeni 1. 1395.
16. 1396, 8. ledna. Orig". tl11it'er. archit'. Nicolaus
Puchnik, licencialus in decretis, Pragensis et Olomucen~is
ecclesiarum canonicus, vicarius in spiritualibus reveren·
dissimi in Chrislo patris et domini d. loannis, s. Pragen·
sis ecclesie archiepiscopi, apostolice sedis legati, generalis,
ad universorum tenore presencium deducimus: Licet ad
universa, que spiritualium operacionum concernunt pro·
fectum, vigilanti cura intendere teneamu~, .. "d ea tamen
specialiter, que ad saiutem animarum et in divini cultus
augmentum tendunt, tenemur vigilancius intendere et
fervencius insudare, et per que post huius vite decursum
speramus recipere premia sempiterna. Sane constitiltus
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personaliter coram nobis honestus vir Crux institor, civis
MaL Civ. Pr., proposuit, qualiter ipse zelo devocionis
accensus, cupiens temporalia pro eternis et transÍtoria
pro perpetuis felici commercio commutare, pro remedio
et salute animarum sue consortis ac heredum suorum nec
nOn omninm fidelium defunctorum octo s. gr. PL den.
census anllui liberi et perpetui emit et comparavit in
bonis et locis infrascriptis: Videlicet primo apud Ewlaliam,
quondam \Volframi camerarii re1ictam, quinque s. gr. in
et super duabus vineis Kicolai medici situatis in villa Bra·
nice inter vineas Rusenka ex una et Corbe villanorum
parte ex altera et super omnibus et singulis pertinenciis
earundem vinearuffi, videlicet curia, agris, pratis, humuletis, que dictus -:\icolaus ibidem habere dinoscitur, prout
dc hoc in libro civitatis MaL Prag. supradicte claret evi·
denter; item tres s. gr. predictorum em.ptas apud Przi·
znaconem de Ledecz super hereditate sua in Ledecz,
villa integra, curii s rusticalibus, censu, agris, pratis et
silvis ct aliis pertincl.lciis tabulis terre regni Boemie in·
tabulatas, pro altari s. Margarethe, s. Catharine el aliarum
ss. virginum in capella ss. Innocentum, Bethlebem nunc·
cupala, si ta in Mai. Civ. Pr. prenominata, de novo in
titulum perpetui beneficii ecc1esiastici erigendo d. Mathia,
presby tero de Tuczap, ad ipsum de novo instituendo el
ipsius succcssoribus. Quas quidem octo s. gr. prefatus
Crux sano cl deliberalo allimo pro altari prescripto s.
Margarethe, s. Catharine et aliarum ss. virginum ac d.
lvlathie predicto el ipsius successoribus perpetuo dedit,
donavit, depu tavit ac pie assignavit libereque condescen·
dit de eisdem. Promittens bona fide sine dolo et fraude
ullo umquam tempore contra huiusmodi donacionem per
se, heredes aut sUCcessOres suos venire nec ipsum d. Mathiam et ipsius successores in levacione, recepcione et
percepcione censu, prescripti impedire, ila tamen el ta·
liter, quod ipse d. Mathias et sui successores, a!taris
prescripti rectores, per se vel alium sint racione
donacionis prescripte obligati el astricti ad infrascripta:
Primo, quod omnibus diebus dominicís et festivis
alii, per circulum anni occurrentibus et a populo cele·
brari consvetis omnique die in quadragesima et in adven·
tu domini mane ante sermonem missam de b. Maria vir·
gine gloriosa sub nota decantabit. In maioribus festivita·
tibus, si placebit, de festo tenendo, quam missam in eantu
breviare vel prolongare lenebitur ad mandatum predica·
toris, qui post eandem missam debuerit predicare. Aliis
vero diebus feriatis, dum missam legendi graciam habu·
erit, in capella predicta Betlehem hoc pocius facere de·
bet, quam in loco alio, nisi ex devocione alias voluerit
celebrare; quod tamen non sepe facere tenebitur. Raci·
one vero lucri extra eandem capellam eidem d. Mathie
et ipsius succcssoribus non hcebit missas celebrarc. Item
est expressuril, quod ipse d. Mathias et sui successores,
predicti altaris rectores, qui pro tem pore fuerint, in co·
modo inferiori ibidem in Detlehem, ubi res eiusdem ca·
pelle servantur, morari debet et iacere de nocte libros et
alias res eiusdem capelle fideliter custodiendo et conser·
vando, claves proprias ah eodem comodo habendo. A quo
comodo quilibet predicatorum capelle memorate confir·
matus c1aves proprias bahebit et ipsum comodum intrabit,
quociens et quando indigebit, sine requisicione et coo·
tradiccione a!tariste sepe nominati. Non tamen per hoc
ipse d. Mathias aut ipsius successor erit ad alia servicia
obligatus, sed premissis omnibus rite et racionabíliter ex·
pletis ab omnibus seniciis sit liber et absolutus. In casu
vero, ubi dictus d. :Vlathias aut ipsius successor, qui pro
t.enlpore fuerit, aliquam missam diebus prescriptis cantare
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neglexerit et non curaverit. ex tune pro qua1ibet missa
neglecta et Don cantata no mine pene dabit ilIl\Ur gr, per
predicatores eiusdem capelle exigendum et alteri presby·
\ero missam huiusmodi supplenti erogandum. Ad que om·
nia et singula suprascripta prefatus d. Mathias se et suos
successores sponte el libere submisit et ca omnia, prout
superius sunt descripta, facere, tenere et inviolabiliter ob·
servare promísit per se et suos successores. Ius aIltem
patronatus a!taris predicti et presentandi. rectorem ad
ipsum prenominatus Crllx pro se, quamdiu vita sibi co·
mes fuerit, reservavit; ipso autem decedente predictum
ius patronalus ad heredes ipsius devolvetnr. Ita tamen et
taliter, quod quocienscunque et quandocunque predictum
altare ex causa quacunque vacabil, Senior heres sine re~
quisicione aliorllm poterit ad ipsum rectorem idoneum
presentare.
Et ut premissa omnia et singula robur obtineant per·
petue firmitatis, prescriptus Crux et d. Mathias prenomi·
natus pelebat prescriptum altare s. Margarethe et s. Ca·
tharine et aliarum Sb. virginum in perpetuum beneficium
ecclesiasticum erigere et creare omniaq ue el singula su·
perius descl'Ípta in suis punctis, clausulis, condicionibns
ct articulis approbare, ratificare et auctorítate ordinaris
eonfirmare prescriptumque cen sum octo s. eidem altari e
ipsius rectoribus annectere, unire, jnviscerare et incorporare. Nos vero considerantes premissa ex zelo devocionis procedere et in divini cultus augmentum feliciter
evenire, et aliorum Christi fidelium ad similia plurimum
inductiva, attendentesque, quod ;usta petentibus non est
denegandus assensus, ideo snpplicacionibus prescriptorum
Crucis civis et d. Mathie presbyteri, tamquam iustis, racionabilibl1s et iuri consonis, annuentes servatis servandis,
que circa talía de iure fuerint servanda, prescriptum al·
tare in honore s: Margarethe et s. Catharine el aliarum
virginl1m sanclarum in capella ss. lnnocentum, alias Betlehem llunccupata, in perpetuum beneficium ecclesiasticum
erigimus el creamUS omniaque et sillgula superius de·
scripta in suis punetis, clausulis, condicionibus el articulis
ex certa sciencia approbamus, ratificamus ct auctoritate
ordinaria confirmamus prescriptumque censum octo s. gr.
den. prag. in bonis prescriptis prediclo altari el rectoribus ipsillS annectimus, unimus, incorporamus, applicanlus~
invisceravimus et incorporavimus decernentes ipsum cen·
sum de cetero et in antea iuris ecclesiastici et non mun·
dani reputari. In quorum omnium fidem et testimonium
presentes litleras fieri et sigiili vicariatus archiepiscopatus
Pragensis, quoad presens utimur, appensione iussimus
communiri. Datum Prage a. d. m. trecentesimo nonage·
simo sexto, die Vln mensis Jauuarii.

*'17. J 398,2. září. Tadra, Soudní akta IV. str. 333. Ex
speciali commisione d. archiepiscopi Pragensis d. Nicolaus
Puchnik declaravit certam clausulam in littera erreccionis
super capella in B. confecta.
*18 1399,13. prosince. Kroft", MOmt11le1$ta Vatica11a
1532. Bonifacius - ad futuram rei memoriam. Decet,
ut ea, que amicabili composicione raeionabiliter semel
finita fuerunt, ad recidive dubitacionis scrupulum minime
relabantur, et si forte de ipsorum immutacione agatur,
ne ex illÍs lolrbaciones et damna subsequantur, Romanus
pontifex, qui ex incumbeuti ei pastoralis officii de bito
Christi fidelium pacis el tranquillitatis pervigil procurator
et conservator existit, quantum ei ex alto permittitur,
iUis remedio lenetur occurrere congruenti. Sane, sicut
nuper accepimus fama publica referente, quod, cum olim
humani generis hoste procurante inter carissimum in Chr.
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filillm no strum \Venceslaum, regem Romanorum illustrem,
ex una parte nec non diversos barones, milites, militares
et proeeres regni sui Boemie ae familiares et eomplices
eorum super diversis negoeiis et artieulis tune expressis
graves et hostiles guerre sive dissensiones, commociones
et turbines suseitati, et inerassantibus ac durantibus dissensionibus ipsis hominum, terrarum, oppidorllm at alio·
rum locorum diversorum invasiones, eapciones, detenciones, incendia, rapine, ealamitates et damna varia, que
guerre parturillnt, subsecuta fuissent, ae inter hec eastrulU
Landeskrona, Luthomislensis dioeesis, quod eciam in temporalibus ad episcopalem mensam Luthomislensem peninet, et nonnulla oppida el bona CUlU iuribus et pertinenciis suis in illis partiblls eonsistencia et ad eosdem barones, milites, militares et proceres nec non familiares
et eomplices coniunetim vel divisim pertinencia, tunc expressa, ad eiusdem regis mallum sive forciam pervenissent, idemque rex ma detineret aliquandiu occupata; tandem partes mediante ct ordinante carissimo ill Chr. filio
nostro Sigismundo, rege Ungarie illustri, fratre dieti regis
Romanorum ac arbitro et arbitratore et amicabili com positore per partes ipsas pro bono et tranquillo parcium
ac regni huiusmodi, datore pacis annuente, electo, ad
talem inter cetera concordiam devenerunt, videlicet, quod
prefatus rex Romanarum castrum ecclesie et eriscopo,
nec nan oppida et bona huiusmodi cum eorum iuribus
et pertinenciis antedictis baronibus, militibus, militaribus,
proceribus, familiaribus cl complicibus ipsis, prout illa
pertinerent ad ipsos, infra certum tempus eciam tunc expressum restituere eosque ad possessionem et tenutam
castri, oppidorum et bonorum predictorum cum eisdcm
iuribus et pertinenciis efficacitcr ponere vellel ac deberet,
et pro hiis firmius adimplendis idem rex Romanorum
dilectum filium, nobilem virnm Iohannem Mulheim de
Pardubicz, militem predicte diocesis, consiliarium suum,
et plerosque alios fideiussores, tunc nominatos, episcopo,
baronibus, militibus, militaribus, proceribus, [amiliaribus
el complicibus ipsis dedit. Qui quidem fideiussores una
cum eodem rege Romanorum et pro eo ipso baronibus,
militibus, militaribus, proceribus, familÍaribus et com plieibus eisdem promiserunt bona fide eciam sub vallacione
certi obstagii, per eosdem fideiussores ct eorum quemlibet in quibusdam locis dieti regni sub certis modis et
forma similiter tu ne expressis peragendi, quod ipse rex
Romanorum huiusmodi premissa vellet et deberet atlendere nec non efficaciter adimplene, qllodque, si prefatlls
rex Romanorum durante huiusmodi ostagio castrum cpiscopo, oppida nec non alia bona eum eisdem iuribus et
pertinenciis baronibus, rnilitibus, militaribus, proceribus,
familiaribus et complicibus ipsis non restitueret si ve ad
possessionem el tenutam huiusmodi non reponeret iuxta formam promissionis eiusdem, tunc predicti fideiussores peacto per eos huiusmodi obstagio infra certum tempus,
eciam tunc expre,sum, omnia damna, que episcopus, barones, mi1ites, militares, proceres, familiares et complices
exhoc, eciam quousque idem rex Rornanorum castrum,
oppida et bona huiusmodi eum eisdem iuribus et perlinenciis episcopo, baronibus, militibus, militaribus, proceribus, familiaribus et complicibus ipsis restituisset et ad
possessionem ac tenutam huiusmodi efficaciter posuisset,
incurrerent, que legittime et dolo cersaute probari valerent, episcopo, baronibus, militibus, militaribus, proceribus, familiaribus et eomplicibus autendictis integraliler
veddere ac de illis salisfacere tenexentur et vellent. Datis
et confeetis super hiis eciam quibusdám litteris autenticis
regis ROll1anorum, militis et aliorum fideiussorum predic-
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to rum sigillis munitis et a.iis cancionib.s factis in talibus
iuxta illius patrie morem lleri consyetis.
Postmodum vero i dem episcopus pretendens, quod c
predictus rex Romanorum prefatum castrum infra huiusmodi tempus super hoc statutum, ut prefertur, eidem
episcopo !lon restituisset, sive ipsum episcopum ad predicti castri possessionem ac tenutam non posuissel, quodque preterea idem episcopus multa damna eciam tunc
expressa incurrisset. eundem militem super hoc, petendo
ipsum condemnari et compclli ad satisfaciendum sibi de
damnis eisdem, coram dilecto filio Henrico, abbate monasterii b. Marie Scotorum in \Vienna, Pataviensis diocesis asserente se eonservatorem eidem episcopo contra
inferentes ei' iniurias ,ive damna in bonis ad dictam mensam spectantibus a sede apostolica per ipsius sedis litteras
deputatum, et habentem cognoscendi de hiis, que iudicialem requirunt indaginem, specialem a sede predícta potestatem, pretextu carundem litterarum traxit in causam,
diclusque abbas in huiusmodi causa procedens, diffinitivam
pro eodem episcopo et eontra dictum militem sentenciam
promulgavit. A qua quidem tensencia dictus miles ad sedem
appellavit eandem el super appellacione sua huiusmodi
nostras ad dilectum fiíium decanum ecclesie Omnium
Sanctorum in caslro Pragensi~ dus nomine proprjo non
expresso, sub certa forma litteras impetravit distumque
episcopum fecil in causa appellacionis huiusmodi coram
eodem decano pretexte litterarum predictarum ad cam
obtentarum ad indicium evocari.
Cumque postea dictus episcopus, pretendens se ab
eodem decano, postquam in causa huiusmodi ad nonnullos actus inter partes ipsas processerat, indebite fore gravatum, proplerea ad ,sedem appellasset eandem, nos causam appellacionis huiusmodi et negocii principalis dilecto
filio magistro Jacobo de Aquila, capellano nostro et auditori causarUlll palacii apostolici, ad instanciam dicti episcopi audiendam commisimus et fine de bito terminandam.
Non obstanle, quod causa ipsa de sui natura ad Romanam curiam legittime devolula cl apud eam tractanda et
llnienda non esset ipseque auditor in causa huiusmodi ad
certos actus inter partcs ipsas dicitur processisse.
Cum aulem prefatus rex Romanorum, ut pro eius
parte cerciores sumus elfecti, episcopo et mense prefatis
dudumpredictum castrum eum omnibus iuribus ct pertinenciis suis, ecialll ad hoc dieto milile, quantum in eo
fuit, operam danle et instaule apud eundem regem, efllcaciter restituerit, ipseque episcopus illud ex tunc tenuerit
et possiderit ac teneat et possideat pacifice et quiete,
ipseque rex Romanorum paratus existat de huiusmodi
damnis, si qua episcopus et mensa predieti occasione retardacionis commisse per eundem regem Romanorum in non
reslituendo forsan sseuiusmodi castrum infra idem tempu
quo restitui debebat, ut prefertur, iuxta promissionem
memoratam, sustinueril, de quibustamen prefatus episcopus coram probis viris illxta consvetudinem regni predicti
hactenus in talibus observatam et iuxta fideiussionern
antedictam legittime docuerit, satisfacere competenter,
quo dque, si huiusmodi causa coram eodem auditore pendens inter episcopum et militem predictos tractaretur ulterius, ex hoc, quod absit, grandia verisimiIiter possent
dispendia in eodem regno denuo oxoriri, nos, quorum
interest, regis Romanorum et regni predictorum ac habi·
tatorum et incolarum ciusdem regni quietis commoda cl
tranquillitatis amena procurare, quantum cum deo possumus, delectati, ac reputantes eciam huiusmodi accionem
episeopi memorati, qua eundem militém occasione fideiussionis eiusdem coram eodem auditore impttit, equitate

pensata usque quaqlle non fore consonam racioni, ut ex
premis,is colligitur evidenter, ac statum omnium premis·
sorum habentes presentibus pro expresso, motu proprio
huiusmodi CRusam sive controversíam coram eodem audi~
tore occasione premissorum, ut premiltitur, pendentem, ex
certa sciencia auctorilate apostolica extinguilnus, cassamus
ct annnllamus penitus per presentes, ac nichilominus dictum militem auctoritate predicta a fideiussione predicta,
in quantum episcopum et mensam prediclos sibique eciam
in hoc adherentes concernit, plenarie absolvimus et to taliter liberamus, ila quod pretextu fideiussionis huiusmodi
predictus miles aut eius successores et heredes per episcopum Luthomislensem pro tempore existentem et ean·
dem mensam ac adherentes predictos deinceps inquietari,
impeti vel molestari non possit nec debeat uUo ma do in
iudicio vel extra iudiciull1 pretextu fideiussionis eiusdem
sive alias occasione vel causa quacunque. Ita tamen,
quod prefatus rex Romanorum episcopo pro tempore
existenti et mense ac adherentibus predictis huiusmodi
damna, si qua Iohannes episcopus, mensa ac adherentes
prefati occasione commisse retardacionis forsan per eundem regem in non restituendo castrum predictum cum
eius iuribus et pertinenciis ips;s infra huiusmodi tempus
ad hoc statutum post dictum terminum ad hoc datum, ut
premittilur, sustinuerit, et de quibus tamen dietus episcopus cxistens pro tempore et adherentes eius iuxta consvetlldinem memoratam coram hlliusmodi probis viris et
nentri parti suspecli, in eisdem iIlis legittime do cere teneatur, et sicut predicti probi viri duxerint ordinandum,
super quo eciam dicti regis Romanorum conscienciam
oneramus, resarcire et de illis satisfacere integre teneatur.
Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane, si secus
super hiis a quoquam quavis auctorilate scienter et ignor~nter contigerit attemptari. NuIii ergo ... Datum Rome
apud s. Petrum idibus Decembris ac undecimo.
*19. 1401, 3. ledna. Orig. univ. archivu. Nicolaus
Puchnik, liceneiatus in decretis, Pragensis et \Víssehradensis ecclesiarum canonicus. reverendissimi in Christo
palris ct domini de Wolfrar~i, archiepiscopi Pragensis,
apostolice sedis legati, vicarius in spiritualibus generalis,
notum faeimus tenore prcseneium universis, quod constituti personaliter coram nobis discretus vír d. Duchco,
presbyter de Praga, et Margaretha, soror eiusdem, quondam Martini Turnowsky, nunc vere Iyethe, civium Pragensium, conthoralis, ac ipse Iyelha, non compulsi nec
coacti, sed sponte ac libere confessi sunt et recognove·
runt, debitis tractatibus premissis, se iusto título empcionis et vendicionis honesto viro Jyndre de Knyn, nunc
vero moram trahenti in Praga, unam s. gr. census annni
ct perpetui pro c1ericis moram lrahentibus in domo prope
capellam ss. Innocentum, alias Belhleem nunccupalam,
de et super molendino si to sub balneo quondarn vVernheri
balneatoris, quarto in ordine, quod fuit olím prescripti
il'Iartini Turnowsky, honesti viri Nicolai, notarii quondam
subcamerarii. nunc váo notarii orbore in Montibus Kuthnis, domiúi 'lemporalis prescripti molendini, salvis iuribus
ipsius, expresso concensu accedente, vendidisse pro decem
s. gr. ipsis plene ac integraliter persolutis. Ita tamen,
quod ipsi d. Duchco, Margaretha et lyetha prescripti et
ipsorum succeSSQres pro dieta sexagena census síngulis
septimanis temporibus perpetuo alfuturis prescripto Iyndre,
quamdiu vitam duxerit jn hurnanis aut cui ipse lllandaverit, et post mortem
Iyndre cJerieis in domo prescripta
morantibus debenl
et assígnare decem el octo panes; ita videlicet, guod quilibet panis eorundem unum
halensem valeat. 'Ec hoc sub pena excommunicacionis, Gui

se, heredes et successores ipsorum benevole submiserunt.
Est tamen specialiter expressum, quod si prescriptum molendinum annibilaretur aut destrueretur, quou ex ,UliC
prescriptus census unius s. gr. per sepe nominatum Jyndram et clericos prescriptos, qui per tempore fuerint, debet
exquiri a possessoribus domus, quam nunc prescripti
Duchco presbyter, J'dargaretha et Iyetha in Mai. Civ. Pr.
tenent et possident, que domus Turnovskych nunccupatur.
Quam eeiam sexagenam se super dicta domo modo prescripto confessi sunt vendidisse. Quo facto prenominatus
Iyndra petebat, dictum censum prenominate capelle ss.
Innocentllm ac clericÍs prescriptis annectere, unire et incorporare. Nos vero Nicolaus Puchnik, vicarius in spiritualibus anledictus, peticioni prescripti Iyndre, utpote ra·
cionabili , favorabiliter annuentes predictum censnm unius
s. sepe nominate ss. Innocentum [capelle] ac cIericis predicti.-; anneximus 1 univimus et incorporavitnus, decernentes
eundem censum iuris ecelesiastici et non mundani dein·
ceps et in antea reputari. In cuius rei testimonium vicariatus sigillum presentibus est appensum. Datum Prage a.
d, 1401 die 3. mensis Ianuarii,
*20. 1401, 12. března. Orig. tamtéž. In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringente,;imo primo, indiccione nona, die XII. mensis Marcii hora no na vel q uasi, pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini nostri d. Bonifacii, divina providencia
pape IX., anno duodecimo iu Mai. Civ. Pr. in estuario
inferiori domu, habitacionis mei Nicolai quondam Mathie
de Bruna, notarii publici infrascripti, dicte ad. s. Georgium, in nostrorum notariorum publicorum infrascríptorum
el testium presenciaque subscriptorum ad hoc specialiter
vocatorum et rogalorum constitutus personaliter honorabilis et scientificus vir dominus et magister Stephanus de
Colonia, sacre theologie baccalarius formatus arciumque
magister~ canonicus ecclesie Omnium Sanctorum in castro
Pragensi, plebanus sive rector ecclesie parochialis in
Schiller, Pragensis diocesis, predicatorque verbi dei capelle seu basilice in honores ss. martyrum Innocentum
in dicta Mai. Civ. Pr. prope ecclesiam parochialem ss.
Philippi el Jacobi apostolorum site et erecte institutus,
ubi idemdominus et magister Stephanus pro suo et dicte
capelle interesse quasdam duas :itteras in pergameno
scriptas a serenissimo principe et domino d. Wenceslao,
dei gracia Romanorum et Boemie rege semper augusto,
emanatas, sigillo magno rotundo de cera alba cummuni
pendente in pressulis pergameni sigillatis, in quo quidem
sigillo huiusmodi litleri, appenso quedam imago quasi
umus regis in quadam sede sub corona in veste regia sedens, in manu dextera quasi seeptrum et [in] sinistra
quasi pomull1 eum cruce tenens et ex utraque parte eiusdem imaginis ligura quasi unius clypei, in clypeo a
parte dextra figura quasi unius aquile alis extemis
quasi ad volandum disposita, in clypeo v,;ro a parte
sinistra figura quasi unius leonis cum duplici cauda
videbantur, Litter" vero circumferencíales eiusdem sigilli,
ut prima facie apparebant, per omnia tales eranl: Wenczeslaus dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex. Item a tergo eidemsigillo magno erat unum
panum sigilIum rolundum de cera rubea impressum, in
quo sigillo figura quasi unius aquile alis extensis eum
duplici eapile quasi ad volandum disposita, in cuius pectore figura guasi unius leonis coro~ati cum dupli ci cauda
videbantllr. Sanas el integras, non viciatas, non cancellatas, non abra;:as nec in aliqua ipsarum palle su'pecta.,
nec non quoddam publicum Ínstrumentum mmu Mauricii,
dicti Purgrabie, quondam Petri de Iykew, Pragensis dioe-
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mine meis solitis et consvetis consignavi rogatus et requicesis, publici audoritate imperiali notarii, si!;lÍliter in pe:situs in fidem et testimonium omnium premissorum.
gameno scriptum et signo ipsius ac nomme. eonsvetls
'*21. 1402, 8. března. Tadm, IV .. sir. 99. 1iag.
consignatum, sanum et integrum, quorum ommum tenor
Stephanus de Colonia liti cause. ct questl~m ac possess~
de verbo ad verbum inferius describitur. ExlllbUlt et
oni officií predicacionis capelle !ll B. cesslt, quam ceSSIostendit aC ipsas litteras cum huiusmodi . instrumento puonem d. Oo-erius vicarius recepit.
blico ihidem alta voce perlegit. Quas qUldem hlteras cum
*22. 1402, ll. března. Tamtéž str. 100. In causa
instrumento publico huiusmodi dictus domiuus et magIster
super capella in B. Petrus Radeczka, procurator d. SbmStephanus, ut premittitur, pro suo ac dicte eape~le lilte~conis, d. Czestin Kostel presbyter, protestatus es!, quo~
es se transumí copiari transscribi, exemplan et ln pubhius sibi competens ad capellam in B. ad prescns pros:,~m
cam formam 'redigi, diligenti auscultacione premissa penon audet propter potenciam regalem. _ dlcens se, llmd
eiit per nos, notarios publicos infra"cripto~, :"e COpta
velle prosequi loco et tempore oportunls..
.
huiusmodi litterarum et instrumentorum ongmabum per*23. 1402, 14. března. Orig. arch. untV. Ogerms,
datur, annulletur, varietur aut quovis modo i?,mutaretur,
rector altaris s. Dorothee in ecclesía Pragensi et correevolens, quod huiusmodi publico transsu~pto .lil .ommb~s
tor cleri diocesis Pragensis, vicarius in spiritualibus ~e"e
et per omnia plena fides adhibea.tur, s!Cut httens onglrendissimi in Christo patris et domini d. Wolfram!, ·s.
nalibus antedictis, ipsumque pubhcum transsumptum fidem
Pragensis ecclesie arcl{iepiseopi, apostoliee .sedis legati,
faeiat tam in iudicio quam extra in agendis..
.
generalis, notum facimus tenor~ presencmm .,,:mv~~sls, quod
Tenor vero prime littere regie, de qmbus supenus
nos ad presentaeionem et petlelOnem noblhs Vln d. Ioanfit mencio, per omnia .de verbo .ad ver~u: seqmtur et ,:,st
nis de :l1ulheim in et ad capdlam os. Innocentum, dlctam
talis: Wenceslaus, del gracla [VIZ zde c. '7. 1~91, 2. za~,].
vulgariter Bethlehem, sitam in Mai. Civ. _Prag, per ll.beram
Item tenor secunde littere regie, de qua eClam supenus
resignacionem honorabilis vid Stepham ~e Coloma, ulfit mencio, per omnia _d~ :;erbo ad verb~,;, seqUltur et
tími et immediati ipsius capelle rectons, m mambus nosest talís: Wenceslaus [VIZ C. "'8.1391,13. zán.J.lttn:: tenor
tris factam, per nOS receptam et admissam, vaeantcm hopublic; instrumenti, de quo eciam superius fit menelO, per
norabilem magistrum loannem de Hnssi.neez, pre~byterum
omnia de verbo ad verbum seqmtur et est tahs: In noPragensis diocesis 1 crida seu proclamaclone p~'emlssa~ recmine domini amen. Anno [Viz
*3.]
torem legittim um instituimus el pleballum lpsumque de
Acta sunt hec anno, indiecione, die, mense, ~ora,
predieta capella cum omnibus iuribus et pertmenells ~U1.S
pontifieatu el loeo, quibus supra, presentibus honestls et
investivimus et presentibus investimus, . curam e.l admllllcircumspectis viris: loannc dieto Rulant, ahas .Lyssy, 10stracionem dicte capelle eidem eomnllttJmus, lpsum ad
anne dieto Meysner, civibus iuratis dicte Mal.. CIV. P~.,
eandem in dei nomine confirmantes. In cuius rel test~
loanne quondam Nieola.i de lyczin, not~rio p,,:bhco, Hlemonium presentes lltteras fieri el sigill.i vicariatus arc1l1ronymo Weueeslai de Praga, loanne Fnczk011ls de Corepiscopalis Pragensis, quoad presens utllDur, appenslone
na\\' clerico et Georgio quondam Nieo1ai de Budyna, ariussimus communiri. Datum Prage anno d. m. quadnnmigero Pragensis dioeeesis predicte, el alíis pluribus fide
gentesimo secundo die XIV. ,mensis Mardi.
,
dignis circa premissa. Et eg? Ni.colaus, quondam Andr:,e de
*24. 1402, 14. března. Emler, Libn c~1zfirlll. VJ,.st~•.
Winczik. clericus WratislaVlensls dlOeesls, publ1eus lmpe65. Ad presentacionem nobili, domini J ohanms de Mulhelln")
riali auetoritate notarius, predietarum líttera.rum regahum
ad capellam ss. Innocentum, alias B. nunccupatam, per ltbeac publici instrument.; exhibicioni,. o~tenslODl, petlClODl ac
ram resignacionem fi1. Slephani de ColOI1!a vacantem h~
omnibus a!íis et singulis suprasenplls, dum SIC, ut prenorabilem virum dominum magistrum Johannem de HUSSlmittitur, fierent et agerentur, una cum Nicol.ao,. quondam
nec, presbyterum Pragensis dio:esis, reclorem instit~imu;.
Matbie de Brunna, et 1acoho, quondam Przlblslm de Thyn,
*25. 1402. 14- dubna. Tadra, Alda soudm 1 L .
notadis publicis infraseriptis, mei" in hac. parte colleg;:s
str. 112. (Úrok v Mokřanech prodán.) Constituti persoac teslibus prenominatis, presens interfm eaque ~mma
naliter coram d. Iaroslao vieario - Bussco de Mokrzan
et singula sic fieri vidi ct audivi ma~uque propna ml
et lessco, natus MarzÍconis idem de Mokrzan, chentes,
addendo, minuendo, immutando aut vanando consc~,p\lS
fassí sunt se vendidisse - septuaginta gr. den. pr. de et
el faeta prius de presenti publico transsumpto ad lpsas
super vi~eis et singulis bonis et hereditatibus. ipsorum
litteras originales ac instrumentum eum p~eno~atls NlCOibidem in Mokrzan, que ibidem tenent et possldent, d.
lao et Jacobo notariis, meis collegis, dl.hg:,ntl ~usculta
Martino presbytero de Kozle -- pro X. s. cum XL gr.
cione, quia ea simu! concordare mvem,. Ideo :n h~nc
_ promittens _ preseriptum censum - d. Martlilo perpublicam formam .redegi signoque et nO':llne .mels sohtIs
solvere __ ac eciam d. Duchcom de Praga, pro nunc
et con.velis eonsignavi, rogatus et reqUlsltus, lil fidem et
sacristano circa S. Michaelem in MaL Civ. Pr. - et studentestimonium omnium premissorum.
tibus clericis in B., qui nunc sunt vel pro tempore fuennt.
Et ego Nicolaus, quondam Mathie de Brunna, 010*'26. 1403, 1. dubna. Orig. arch. tmiv. In nomlile
mucensis diocesis, publicus apostolica et llnpenah auet.o:
domini amen. Anno nativitatis eiusdem m. quadrmgenkritate notarius, predictarum lilterarum r~ga:mm ~c PU?hCl
simo tercio, indiccione undecima, die prima mensls. Ap~'
instrumenti exhíbicioni, ostensioni, lecclOUl. p.etlclOUl et
lis, hora vesperorum vel quasi, pontific~tus. sanct:sslml lil
omnibus aliis et singulis suprascriptls, dum SIC, u;. pr~
Christo patris et domini nostri. d. B?mfaCll, dlVll:a promittitur, fierent et agerentur una cum Nicola? de \\ l':CZlk
videncia pape IX., anno XIV. m Mal. ClY. Prag. lil comet Iacobo de Tyn, notariis publieis supra et mfra s~nptis,
modo honorabilis viri magistri Ioannis Ehe, sacre theomeis in hac parte collegis, ac testibus . preno.mi:ratls prelogie professoris, archidiaconi Pilznensis in .~cclesi~ Prasens interfui eaque omnia et singula SIO .fien VIdl c.t auO'ensi sito in collegio Caroli, in mei, notarn pubhcl mdivi sed me aliis arduis negociis propetlto, per dlctum
frascl'ipti, et testium presencia subscriptorum, ad hoc
Nic~laum notarium scribi procuravi ot ~a:ta de p~esentl
publico transsumpto ad ip~as litter~s oT1g~nales ac lUstru:
*) O Mulheimovi viz i Kauffer, Abriss der Oberlaus_
mentum diligenti auscultaclOne, qUla ea. sl,-",ul concordan
Gesch. 1. str. 413.
inveni, in hanc publicam formam redegl Slgnoque et no-
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ipsius arbitri pronuncciacionem, preeeplum, laudum, arspecialíter vocatorum et rogatorum, constituti personaliter
bitrium et diffinicionem non appelabunt nec appellacionem
honorabiles viri Marcus de Grecz Regine, magister in
prosequentur: nec restitucÍonem in integruill pE:Lt-út .!.lec
artibus, procurator et no mine procu ratorio magistri Niad arbitrium boni viri recurrent, nullam excépc:onem
colaí Czeislmeister. rectoris ecclesie r)arochialis ss. Phiiuris vel facti opponent; renuneiantes eciam diete partes
líppi et lacobi app., dicte eivitatis Pragensis, et ipsius ecet quelibet earum in premissis per pactum expresmm
elesie nominc, de cuius procllracion:s mandato mlhi, nocxcepcioni doli, malum fadum accioni, non sic celebrati
taLll publioo infraseripto, bene constat, ex una el Ioannes
compromissi, aliter fuisse scri ptum quam dietum et e
de Hussinecz, similiter magister in arLibus, universitatis
contra, omni privilegio iuris canonici et civilis ať1xilio
studii Pragensis reetor ct predicator capelle dicte Bethomnibusque excepcioUlbus, allegacionlbns, racionibus et
leem, site prope ecclesiam ss. Phiiippi ét Iacobi, suo et
ceteris auxiliis iuris, facti et locl ac patrie, quibus possent
diete capelle nomine parte ex altera, ubi iidem magistri
diete partes eontra premissa vel aliquod premissorum in
non compulsi, nec coacti, sed sponte et libere ac volunpresenti instrumento contenta facere vel venire el eontra
tarie et ex certa 'psorum sciencia propter bonUlll pacis
presens instrumentum' obiici vel opponi, et specialiter
et concordie ac volentes hiuc iude parcere laboribus et
iuri diconti generalem renuncciacionem non valere, nisi
expensis, de et super omnibus eL singulls causis, litibus
precesserit specialis, ac omnibus aliis obieccionihus, que
et controversiis inter eos quomodolibet exortis et preserinfirmare aut "iciare possent hoc com promis sum et arbitrium
tim racione capelle Bethleem pred,cte, <jue circa dictam
in toto vel in parte, sive ex persona arbitri, sive ex persona
ecclesiam ss. Philippi et Jacobi infra fines et limites
compromittencium, aut ex rebus vel causis, de et super
eiusdem ecclesie est constructa et edificata, ac preiudicio
quibus esl compromissum, aut ex quacunque alia causa
dicte ecclesie ex eiusdem capelle construccione facte ae
seu racione, Sed omnia et singula in huiusmodi comprouliis impedimentis et causis quibuseunque meliori modo,
misso conlenta diete partes hinc inde sub pena predicta
via, iure et forma, quibus rnelius el efficacius de iure
firmiter et inviolabiliter perpetuo tenere promisserunt el
fieri potest et debet, in honorabilem et scientificum virum
observare.
magistrum Ioannem Elie supradictum, ibidem. tune preQuo quidem compromisso sic facto prefatus magister
senlem et Onus huiusmodi in se sponte et libere suseiIoannes Elie, arbiter, arbitrator et amicabilis compositor
pientem. tanquam in arbitrum, arbitratorern et amicabilelll
supradictus, habila informacione a dietis partibus el macompositorem de aho et basso et sub pella quinquaginta
tura deliberacione facta super premissis mox ibidem in
S. gr. monete Pragensis parti tenepli arbitrium huiusrnodi
presenci. pareium suprascriptarum quandam prolluncciaper partem non tenentem solvendarum eompromisserunt.
cionem manu sua seriptam fecit ac pronuncciavit et arbiDantes et concedentes dicte parte s hinc inde prefato artratu s est per omnia sub his verbis:
bitro, arbitratori el amicabili compositori plenam, liberam
Inprimis pronuncciamus, qued annis singulis in fuet omnimodam potestatem ac man datum speciale de et
turum cl iu perpetuum reelor capelle, qui pro temporc
super omnibus et singulis causis, !itibus el controversils
fuerit, det plebano eec1esie ss. Philippi et Jacobi tres s.
suprascriptis et aliis circa ea generaliter vel specialiter
gr. divisim, videlicet mediam alteram circa Georgii et
expressis ac emergentibus, ineidentibus, connexis et dealteram mediam circa Galli, in proximo S. Georgii incipendentibus ab eisdem, ipsis cognitis vel non cognit;s per
piendo. Item ql1e parcium voluerit, acquirat síbi confirmodum indicii cum recepcione et examine testium sive summa
macionem ab ordinario vel a papa_ Item de legatis el
rie et de pIano semel vel pluries, pronunciandi, termino.ndi,
testamentis, que leg;abuntur pro capella predicta per palaudandi, summandi, diffiniendi, arbitrandi et dicendi verbo
rochianos predicte ecc1esie ss. Philippi et Jacobi ad quemvel in scriplis, partibus vocatis vel non vocatis, presenticllnque us um, sive rectori capelle, sive pro ornamentis
bus vel absentibus aut una parte .presente et alia abaut scolarihus, quod reetor parrochialis eeclesie prediete
sente 1 servata vel non servata huinsmodi compromissi
medietalem i110rllm habeat. Si vero aliquis ex parochiaJíbus
forma et ei addendo vel minuendo, stando vel sedendo,
in vita aliquid donaverit, de i1li8 plebanus nihil debet
diebus feriatis vel non feriatis, iuris ordine servato vel
haberc. Item de offertorio et oblacionibus ad sacculum
non servato, ubi, 'luando, prout el quociens ipsi arbitro
plebauo llullum ius com petit in i11is. Item de donatis vel
visum fuerit expedire. Promittentes dicte partes hinc Inde
legatis ab extraneis, qui non sunt de illa parochia, plemihi, notario publico infrascriplo, ut persone publice lebanus penitus nihil habebit. Item officia sic debent ordigittime sUpulanti et no mine omnium, quoľum inLerest
nari et deinceps celebrari, quod una missa poterit devel interesse poterit quomodolibet in futurum, stare, obecantat'Í ante sermonem, qui fit de mane omní dic, sed
díre cl non conlravenire de iure vel de facto aliqua rapost sermollem Ilon debent cantari, sed legi submisse.
cione vel causa omni ipsius arbitri, arbitratoris el ami·
In solempnitatibus vero capelle, ut puta diebus patronocabilis compositoris laudo, arbitrio, dicto, diffiniciolli et
rum capelle, ut Innocentum, 11'1athie et Mathei apostolopronuncciaeioni, quod vel <juam inter ipsas partes fecer;t
rum, qualtuor doctorum ecc!esie et in dedicacione einssuper premissis aut aliquo premissorum vel aliis quibusdem capelle tl presente funere et in die Translacionis S.
CUllque caus:s ad premissa quomodoeunque spectantibus
Wenceslai et missas defunctorum in presencia funeris aut
seu predietorum occasione emergentibus, incidentibus,
in exequiis misse eciam post sermonem poterint decandependentibus el connexis, et ea, que super premissis
tari. Item quod liberum sit cuilibet eligere sibi sepuHudixerit, pronuncciaverit, laudaverit, diffiuiverit, terminaram in diela capella, sivc sint parochiani sive extranei.
verit seu mandaverit, firme rata et grata tenere et inviolabiliItem reetor capelle, qui pro tempore fuerit, poterit rediter perpetuis teřnporibus observare. Cedentes et rcnunciautes
mere census i110s trium s. gr. a$Signando alibi equc
diete partes expresse hinc inde omni liti, cause et .quesbonos in distancia trium milliarium a Praga. Item retenta
třoni inter eas occasl0ne J.>remissorum CQram quibuscunsolvantur in terminis infrascriptis: primo, due s. gr. solque iudicibus vertentibus instrumentis publicis, litteris cl
van tur circa festum S. Spiritus, due circa Assumpcionem
rescriptis impetratis, arbitrio boni vid et recursum habendo ad arbitrium boni viTÍ omnibllsque aliis et singulis ' b_ Virginis infra octavas, et resicluum circa Galii una
cum censu.
ad premissa spectantibus quovismodo, et quor! contra
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Qua quidem pronunccJacione sic faeta d. arbiter ! cii principa!is, non obstante, quod causa ipsa de sui natura ad Romanam curiam legittime devoluta - non esset,dietas partes interrogavit, an pronuncciacioni sue stare
vellent et eidem obedire. Qui quidem magistri, Marcus i episcopo Aquilano tune ad instanciam dicti Iohannis episcopi primo, et deinde ex certis causis - magistro Her~
procurator et nomine procuratorio, quo supra, ac ecclesie
Jl1allno Dwerg, capellanis nostris el causarum palacii apoprefate, et lohannes de Hussinecz, rector capelle prenominate
stolici auditoribus, audiendam commisimus et Sne debito
suo et eius capelle ac 8uccessOrum suorum, rectoru111 et
terminandam. Et subsequenter, postquam idem Hermannus
predicatorum ipsius capelle nominibus diclam pronuncciaauditor ad nonnullos actus in huiusmodi causa inter partes
cionem approbaverunt et ratam et gratam habuerl1nt.· Peipsas processerat, nos ad instaneiam dicti Iohannis episcopi,
tentes ipsis láne inde super omnibus et singulis supraasserentis apellaeionem predictam fuisse et esse desertam,
scriptis Seri ui contici unum vel plura, si opus fuerit,
eausam desercionis huiusmodi eidem Hermanno auditori
publicum seu publica instrumenta. Acta snnt hec anno,
_ ccmmisimus - . Qui quidem Hermannus auditor ad inindiccione die, mense, hora, pontiScp,tu et loco, quibus
stanciam magistri Iohannis de Serivanis, procuratoris
supra, presentibus honorabilibus et discretis viris d. Iaeobo
dicli episcopi, coram eo in iudicio comparentis magide Zihobecz decretorum doctore, Stanislao de Znojma,
strum Franciscum Borch, procuratorem dicti militis, prout
sacre theologie baccalario formato, et magistris in artibus,
eidem Hermanno auditori apud acta cause huiusmodi legitGregorio de Praga et Martino Cunssonis de Praga baccatime eonstabat, ad doccndum de diligencia prosecucionis
lariis in artibus universitatis studii Pragensis, testibns ad
appeliacionis huiusmodi per quendam cursorem nostrum
premissa vocatis spE'cialiter et rogatis. Et ego Nicolaus
cilari [ecit ad cerlum terminum peremptorium eompetentem.
Bodislai de Swidna Pragensis dioe2esis, publicus auetori·
In quo dictus Iohannes de Scrivanis coram eodem auditat,; imperiali notarius, predicti, eompromissioni, arbitri
tore in iudicio eomparens, predicti Francisci non com paeleccioni, pene adieccioni, promissioni, pronuncciacioni,
renlis contumaciam accusavit. Et deinde idem Iohannes de
ratiticacioni, approbacioni, peticioni omnibusque aliis et
Scrivanis coram eodem auditore in iudicio comparens
singulis, dum sic, ut premittitur, Serent et agerentur, una
quandam peticionem summariam pro parte sua in huiuscum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia
modi deseťcionis causa dedit, idemque audilor ad eiusdem
et singula sic tieri vidi et audivi, manu propria comcriIohannis de Serivanis instanciam predictum Franciscum ad
bens in hanc formam publicam redegi signoque et nosuam in huiusmodi desercionis causa sentenciam audiendam
mine lueÍs solitis consignav~, requisitus in fidem et testiper quendam cursorem nostrum citari fecit ad certam
mODium premissorum.
diem peremptoriam competentem.
*27. 1404, 5. června. Krofta, MOl1umenla VaticaIn qua prefato Iohanne de Serivanis - comparente
na V, Č. 2208, Bonifacius - Tudensi et - Olomueensi epiet di cti Francisci non comparentis contumaciam accusantc
scopis et -- abbati monasterii in Trzebon Pragensis dioceet in eius contumaciam s"ntenciam ipsam feni petente,
sis - . Exhibita nobis pro parte - Iohannis, episcopi Luthomemoratus auditor reputans eundem FrancÍscum - conmislensis, peticio continebat, quod olím ipse - Iohannem,
per suanl sentencÍam
alias Hannussium, de Mulheim, militem Luthomuslensis dio· i tumacem, in eius coniumaciarn pronunciavit, decrevit et declaravit, prolit hec omnia m
cesis, qui ipsum episcopum nonnullis equis, bohus et rebus
diela peticione summaria petita [uerant: .appellacionem
ailis, tunc expressis, ad eunden episcopum et suam mensam
predictam fuisse et esse dcsertarn ipsurnque militem in exepiscopalem Lulhomislensem legittime pertincntibus, contra
pensis in huiusmodi causa a tempore diete late sentencie
iusticiam spoliaverat ac sibi nonnulla alia iniurias et dampredicli abbatis propterea factis eondempnandum fore et
pna eciam tunc expressa irrogaverut, super noc, petendo
condempoavit) ipsarurn expensarum taxacione sibi impoeunden militem condemnari et compelli ad reshtuendum
slerum reservata, A qua quidem sentenci a ipsius Hermanni
ipsi episcopo res, equos et boves huiusmodi, si e"tarent,
prefalus Franeiscus coram ipso Hermanno auditore comalioquin eorum verum valorem nec non ad dandum sibi
paren s, ad sedem appellavit antedictam. )Josque eausam
eertas pecllniarum sum mas similiter tunc expressas pro
uitime appellacionis huiusrnodi - magislro Iohanni Gaezdamnis et interesse ex iniuriis huiusmodi, coram abbate
kow, cappellano nostro et causarum dicti palacii auditori,
monasterii in 'Vienna, Pathaviensis diocesis, conservatore
commisimus - . Qui ad dicti Iohannis de Scrivanis instaneidem episcopo contra inferente; ei iniuri as vel iacturas
ciam prefatum Francisculll ad impugnandum processum
in bonis vel rebus ad ipsum et suam mensam predictam
dieti Hermanni auditoris et iusliScandum ultimam appelspectantibus a sede apostolica per ipsius sedis litteras delacionem huiusmodi et per alteram partem impugnari apputato, et habente cognoscendi de hiis, que iudicialem
peLaeionem et iustificare processum huiusmodi videndum
requirllnt indaginem, specialem per easdem litteras poper quendam cursorem nostrum citari feeit ad certum tertestatem, huiusmodi litterarum vigore fecit ad iudicinm evominnm peremptorium eompetente-m. In quo dietus Iohannes
cari, idemque abbas cognitis huiusmodi cause meritis et
de Scrivanis - eomparcns, prefati Francisci non compa·
iuris ordine o.bservato. per suam diffinitivam sentenciam
reiltis contumaciam accusavit et in eius contumaciam omnia
pronunciavit, decreviť et declaravit, predictum militem
acta et habita in causa huiusmodi ad impugnandum ullicondempnandurn fore el condempnavit ad dandum el solmam appellacionem et iustificandum processulll dieti Hervendum prefato episcopo et dicte eius mense sex milia
manni auditoris huiusmodi produxit. Idemque IoLatlnes
s, gr. monete Pragensis racione dampnorum et interesse
audilor ad eiusdem Iohannis de Scrivanis instanciam preac mille florenos auri racione iniuriarum huiusmodi, nec
fatum Franciscum ad Stlam in huiusmodi causa sentenciam
non ad restituendum eidem episcopo seu dicte eius
audiendam - citari fecil ad eertam diem peremptoriam
meuse predicta' spolia, si exlarent, alioquin trecentas s. gr.
competentem. In qua dicto Iohanne dc Scrivanis -- comdicte monete pro eisdem, ipsum militem in expensis in
parente et dieti Francisei nOn comparentis contumacialll
huiusmodi causa legittime faclis nichilominus condempnando,
accussante et in eins contumaciam huiusrliodi sentenciam
ipsarum expensarum taxacione sibi imposteľum reservata.
ferri petente, sepedictus Iohannes auditor repulans eunA qua quidem sentencia pro parte dicti mililis, eam inidem Franciscum - conturuacem, in cius contumaciam quam fore falso asserentis, fuit ad dictam sedem appelper suam sentenciam pronnnciavit, decrevit et declaravit
latum. Nosque causam appellacionis huiusmodi et nego
j
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per prefatum Hermannum auditorem in huiusmodi causa
et ipsius heredes, videlicet \Vaezlconem . . . dimiscrunt
bene, fuisse et esse processum et pro parte dieti mililiberos ab obligacione per iosos de solvendis eensibus
tIs aD eodem Hermanno auditore et cius sentencia male
iuxta obligacione':1 per :ipso; factam, dieentes ipsis de
fuisse et esse appellatum, ipsumque mililem in expensis
censlbus prescnptls predlctum Crucem condescendisse et
coram eo in huiusmodí causa factis condempnandun; fore
eosdem census ipsis ad tabulas terre regni Boemie imet condempnavit, ipsarum expensarum taxacione sibi impoposuisse, et in signum huiusmodi liberiacionis de obligasterum reservata. Et subsequenter Hermannus. cui ex certis
cione superius descripta et ipsius cancellacione consencausis commisimus, ut eciam expensas coram' dieto abbate
serunt.
in huiusmodi causa factas laxaret, coram eodem abbate
"29, 1406, 20, zan. Emler, Pozltstatky II. sll'. 27,
in quinquaginta duobus et corom se ipso in viginti octo.
z desk zem. vašiék č, 3 I E 21. Crux de Praga institor
nec non Iohannes, auditores prefati, coram eo fáctas ex:
protestauts est - quod censum suum, videlicet decem S. gr.
pensas huiusmodi in odo fiorenis auri de camera boni et I census annuI nudl perpetUi, quem habet in hereditati bus
iusti pOJederis in dicti Francisci contumaciam, de mandato . Benessii de Drachkow, ibidem in Drachkově. nlunicione.
Herma~ni et Iohannis', auditorum predictorum, ad instanc.uri.a ar~t~re, ~ur~is. rusticali~?-s cum censu, agrisf-.; pratis~
Clam dlCtl Iohannis de Scrivanis ad videndum taxari ex811v18, nVls,
plSClDlS, pomerns, humuletis et omni liberpensas huiusmodi per quosdam cursores nostros ad eertate ad ea pertinente, ac in toto quicquid ibi Benessius
tos terminos peremptorios competentes successive cilah et
p~edictus !Jabet, ita et in eo pleno iure, expressione, prout
non curantis comparere, dicto lohanne de Scrivanis in
SItn contmctus fon et tabule ab ipso Benessio testantur.
eisdem terminis eomparente et predicti Francisei
vendidit honorabili viro d. Mathie de' Iuveni Boleslavia;
Don comparentis contumacíam accusante et in eius
magistro in artibus, pro eentum s, gL Act. fer. II. in vig,
c?~tumacialn ~xp~nsas ipsas taxari petente, successive pras. Mathei a, 1406.
vldls moderaclOlllbus taxaveruut, prefati Iohannis de Seri"30. 1406, - EIlller, Pozttstalky ll. str. 28, Mavanis super expensis jpsis iuramentis secutis Drout in inthias presbyter de Iuveni Boleslavia, magister in artibus,
strumentis publicis ;nde eonfeeti, prefatorun{ Hermann;
protestatus est - quod censum suum, videlicet decem s.
et lohan_nis auditorum sigiIlis munitis dicitur plenius congr, -census annui nudi, perpetui, quem habet in hereditatmen. eum au ten;, sicut eadem petieio subiungebBt, pretibus Benessii de Drachkova ibidem in Drachkově, mufatus lohannes eplscopUS dubitet, quod dictus miles huius?IClOne, cUrIa. arature, euriis rusticalibus -- ita ei in ipso
modi sentenciis et processibus super eorum execucione
!Ure, s!Cut slbl tabule a Cruce de Praga et sibi Cruei ab
Sendi, de faciii non parebit, pro parte ipsius Iohannis episipso Benessio testanlur. dedit et dare potuit scolaribus'
cop i nobis fU.lt humlhter supplicatum, ut edam prefatam
paaperibus studentibus, qui nunc sunt in capella dicta
senteneram dlCll abhatrs exeeueioni debile demandari manBelhlem in Mai, Civ. Pr" el eorum successoribus ibid~re et alias sibi. in premissis de oportuno remedio prodem moraturis. Usum tamen oclo s, gr. census predieti
vldere de bemgmtate aposlolica dignaremur,
IP se Matlnas pro se reservat ad tempora vite sue el
.
. N~s igitur huiusmodi lohannis episcopi supplicacionibus
usum et percepcionem duarum S. gr. census predict;' demclmatJ, que super hiis ab eisdem Hermanno el Iohanne
putavit idem magister i\1athias d. Michaeli presbytero et
auditori.bus provide facta sunt, rata habentes et grata, dishcremite ad tempora vite ipsius Michaelis pereipiendum;
creClom vestre per apostolica scripte mandamus. quatenus
ambobus vero vita tinitis tunc primo, et Ilon prius, huiusvos vel duo aut unus vestrurn per vos vel aliurn sen alias
modl c~nsus X s. gr. ad prefatos pauperes scolares, stu~
predictam ipsius abbahs sentenciam, prout iuste lata est,
denle, m Belhleem debet pro eorum communi necessjet aha per dlctos Hermannum et Iohannem auditores ut
late cl vietu perpetuo devolvi et remanere. Ita videlicet.
premititur, faeta execucicni de bite demandantes ipsas~ue
quod deeedente ipso magistro Mathia, Crux, Mai. Civ:
eorund~m He.rmanni et Iohannis, auditorum predictorum,
1'r. civis, si supervixerit, clericos huiusmodi et studentes,
sentencla" Ubl ~t quando expedire videritis, sollempuiter
quando opus fuerit, quoad vixerit, prescntabit. Ipso vel'O
publrcantes, faelatls eldem Iohanni episcopo huiusmodi sex
Cruce decedente tunc magistri tres seniores de nacione
milium sexagenarum nec non mille florenorum auri sumBoemorum huiusmodi clericos ad Bethleem, quando nemas integre dari el persolvi, nec non prelata spolia, si
cesse ent, presentabunt. Si vero dieli cIerici ob aliquam
extant, ahoqUln hUJUs!llodl trecentes s. pro eisdem restitui
eausam raclOnabllem et arduam in Bethleem non moracum effectu, sibique de predictis aliis florenorum summis
renlur, tune huiusmodi census clerieis pauperibus studiosi,
pro dictis expeusis iuxta prefatorum instrumentorum eoin aliquo loco alio, in quem translati fuerint, in co iure
run~em co~demn.acionu~1 et taxacionurn tenores plenam et
debet per predietos magistros assiguari. Quem quidem
debltam sat1SfaCClonem lmpendi et nichilominus legittimis
eensum possessores dictarum hereditatum so.lvere tenentur
per vos super hiis habendis servati s processibuseos, quoet debent per. medium in. [esto S. Georgii proximi et per
Clen, e~pedlent, aggravare curetis - , Ceterllm si per
medIUm m festo s. GalII mde sequentis - . In casu vero
summanam mformaclOnem super hiis per vos habendam
si aliquem censum - . Super quo habetur consensus re'
vobis constiterit, quod presencia prefati militis pro mogius per Iitteram maiestatis.
nicionibus vel citacionihus de ipso faeiendis secure vel
"'Bl. 1407, v dubnu. Iamtéž sl1' . . 36, Weneeslaus
commode nequeat haberi, nos vobis moniciones huiusmodi
rex dedit capelle B. el studenti hus ibidem moraturis in
~teitaciones quaslibet per edieta publica locis affigenda puviUa Kaeziczi 12 1h s. gr.
OhCIS parhbus Ilhs VlcmlS, de quibus sit verisimilis coniec, "32. 1408, 15, května. Orig. tmiv. arch. Gregorius
tura, quod ad noticiam ipsius militis pervenire valeant, faeplscopUS, servus servO rum dei. Venerabili fratri - arch iciendi plenam eoncedimus tenore presencium facultatem - .
episcopo Pragensi salutem et apostolicam benediccionem.
Datum Rome apud s. Petrum nonis Iunii a. quinto decimo,
HumilibQ~ et honestis supplicum votis, in his presertim,
*28. 1406, 10. duh na. Tadra, SoudNi aHa 1 V. str.
que dlVIlll cultu~ augmentum ac tidei catholice propaga292. Venienles mag. Iohannes Sczekna, mag. Mathias suo
elOnem . consplClUnt, hbenter annuimus eaque favoribus
et aIiorum superius descriptorum nominibus, videlicet d.
proseqmmur opportunis. Exhibita siquidem nobis nuper
Michaelis . , . Crucem institorem, c;vem Mai. Civ. Pr.,
pro parte dilecti Slii Crueis institoris,civis Pragensis,
j
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petieio continebat, quod olim ipse et quondam Ioannes
de Mulheim, miles, provide considerantes, quod heet m
civitate Pragensi multa loea eeclesiastica existcrent pro
usu divini cultus ordinata, iUa ta'nen per piunmos ahos
actus sacros adeo occllparentur, quod nullus locorum eorundem privilegiatus ad predicacionis verbi dei ~iniste
rium ibidem specialiter esset deputatus, sed predlcantes
in vulgari Bohemico, quod ibidem usuale sive naturale
existit, plerumque per domos et latebras cogereutur. dl'
vagari et ut Christi fideles ac habitatcres et mcole dlcte
civitatis ad certum et determinatum locum III eadem Clvitate consisterite~ ad audiendum verbum dei huiusmodi
sive sermone, publicos in festivitatibus et diebus consv~tis
convenire possent~ prefatu:; civis quandam aream s{ve
certum 'locum ad hec congruurn et honestum propc parochialem ecclesiam ss. Philippi et Iacobi apostolorum Pragensis [diocesis] el infra eius parochiamconsistentem,
quem idem civis legitlime acquisJvit. et. quem. Bethleem
nunccupari censuit, pro us~ pr~dlcaclO.n~s verbl, del. hUIUSmodi pia largicione donaVlt lpslque, ClVlS et mlles, lbldem
quandam capellam in honorem el sub v?cabulo ss .. Innocentum pro dicti cultus augmento canOUlce fundan fecerúnt ac de bonis sibi a deo collatis pro duobus rectoribns ipsius capelle et predicatoribus in diet? vulgari,
iure patronatus eiusdem capelle et preselltandl rectores
ad eandem sibi suisque heredibus imperpetuum reservato,
competenter dotaverúnt et circa hec nonnulla raci~nabilia
et honcsta ordinaciones et statuta perpetms futurls temporibus observanda, ad id eciam bone memorie Io~nnis,
arehiepiscopi Pragensis, ac rectons dlCte paroclllal1s eeelesie, qui lunc erat, accedente c?nsensu f~cenlllt, pro~t
in authenticis litteris inde confectls arcilleplscopl et mlhtis predictorum sigillis munitis dicitur plenius contiaeri.
Cum autem, sicnl eadem peticio subiungebat, ip,;i
5deles illarum parcium ad predictam capellam magnum
gerant devocionis affectum frequensque concursus lpsorum
'i.delium habeatur ad eandem, pro parte civis predicl!
;lObis fuit humiliter supplicatum, ut pro ampliori devucione ipsorum fidelium et ut cullu". ipse aug~atur et vi~eat
fervencius in capella memorata, iundaclOUl et dotaclOm
predictis robur apostolice confirmacionis adiicere de henignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur, qui de premissis certamnoticiam non
habemus. huismodi supplicacionibus lllcllnau, iratermtatI
tue, de qua in his et aliis specialem in domino iiducian;
obtinemus, per aposlolica scripta mandamus, quatenus, Sl
est ila, fundacionem et dotacionem prediclas et quecunque
inde secuta apostolica auctoritate confir:nare pro~ures,
supplendo omnes defeetus, si. qui forsan llltervenennt !ll
cisdem. Et nihilominus si hUlusmodl con6rmaclOnem per
lc fieri contingat, ut prefertur, rectoribus ipsius .capelle
et clericis perpetuis betleficiatis,in eadenl pr~se!ltlbus, ~t
posteris, ut in predicta capella missas et aha dlVma offlcla
diurna pariter el nocturna eciam ad notam. a.c solenmter
et publice celebrare, absque tamen premdlcl.o et salvo
iure ipsius parochialis ecelesie,. hbere et hCltc vale,ant,
eadem auctoritate licenciam larglans, fundaclOne preelcta
el aliis contrariis non obstantibus quihuscunque. Datum
Luce idibus l\1aii pontificatus nostri anno secundo. Registrata gratis 10. Asung.

*34. 1408. 14. června. Hus káže O těle Kristově.
"35. 1408: ~ Palacký, DoCtl1J1e1~ta sir. 153. (Querimonia cleri archiepiscopo Pragensi contra m. Ioan. J::lus.)
R"verendissime pater. Ad instantivas prcces - Et pnm,o,
quod m. Ioan. Hus, predicalor capelle ss. Innocentum!ll
Bethleem Mai. Civ. Pr., de anno d. MCCCCVII et XVII.
die mensis Iulii hora nonarum, coram omni multitudine
populi utriusque sexus inter cetera dixit ve.l di cere non
est veritus contra determinacionem s. matns ecclesie et
ss. patrum sancciones~ in iniuriam ~ et scand.almn tocillS
'cleri et populi promiscui, quod qUlcunque eXlgeret a parochianis, presertim a pauperibus, pro confesslOne, .offer.
torio et pro sacramentis ecclesie - tunc .non expnmens
nec distinguens, utrum ante vel post mlmstraclOnem. sacramentorum pecunias exigendo, ab exacClOUlbus humsmodl deslstere non intendens, esset herelicus Secundo
_ quod die et horis antedicti.s prefatu.s m .. Ioan. Hu~' in
eadem sua predicacione publ!ca habUlt dlcere, qual!ter
felicis recordacionis m, Petrus Wšerub sit mortuus et
qJlod oretur pro eo, dicens inter c.et.era non in generc:
sed ad individua descťndendo, Opl1110ne mea, salvo del
iudicio, ego non reciperem totum mundum.' quod vellem
mori cum tot et tantis beneficiis. - TerclO - .

"36. 1408(?) -

Bojler, Concilia Pmgensia sll'. 93.

(Consilium Georgii.) Hinc arbitror debere m. Iohannem
Hu; cum suis eomplicibus omnino cessare et debere pro·
hiberi a predicacionibus, quum ex illis omlllS mat~na lllfarnic ab exteri. et dissensionis ab intraneis nosCHur dlvulgata. Item qui iuxta apostolum quomodo predicabunt,
nisi mittantur, et si missi indebite fuerint, revocentur.
Hine con3ul0, quatenus Hus cum suis complicibus a 10eo
'Bethlehem avocatur, ne predicet tanquam lupus, non ca-o
ritatem, que intenditur e", predicacione legis domini, sed
dissensionen1 procuraus.
1408 mezi 20. květnem a 14. červnem čten lraHát
De corporé ChristL
'$37. 1409. - P,tlací,ý, DoClt11lcnta str. 164. Articuli infrascripti dati sunt contra me Em. Husium], ad quos
respondi d. Zbynkoni - archiepiscop?; D. archleplscopus prccipit at<jue mandat,. quod predlCtus m. J::lus doeeat de ereccione capelle Bethlehem, III qua predlcat populo non proprio, sed alíeno, Docet errecci~nem Bet.hlehem d. Ioannis archiepiscopi, qui pnmos lapl des mambus
suis posuil, confirmacio, d. regis libertado, Gregorii pap~
privilegiacio; ego autem auctoritate del et arcllleplscopl
vocalus et confirmalus ad predicacionem verbl del, predicavi in illa capella verbum dei. Quoniam nemó est
obligatus, 'luod noa audiat verbum dei, nisi in sua parochia, quia tune fratres et monachi nOll deberent predlcare,
nec aliquis plebanus nec suus vicarius deberet ad audlen·
dum verbum dei alienos parochianos admittere.
Item qnatenus doceat, cuius auctoritate in dicta capella solemniter et cum canlu divina peraguntur per eum
vel alios sacerdotes, clericos et ministros; Rcspondetur,
quod auctoritate divina et auctoritate erreccionis et confirmacionis ipsus capelle.
*38. HlO, 22. dubna. Ru/wp. é. 2101 f. 221. 10:
de Sacz et Wenceslaus Straboch pellifex, testamenlarn
Iindre de Knyna, resignaverullt I s. gr. census. stude?-ti:
bus in B. super maceello carnium olim Pesshm Nlgn
carnificis. Act. fer. III. ante Georgii.
*33. 1408, 9, lÍnora. Rulwp. č. 2101 J. 143. D.
*39. 1410, 22. června. Bardi, Concil. C01Z;t. IV
Alsso de Bssyeniez, V'lenceslaus Motika et Nicolaus dietus
str. 640. (Kázání Husova zachovaná frRgmentárne prol!
Oraczko pannirasor resignavit JI s. gr. census sludentlbus
arcibiskupovi a bulle papežské.) El in B. capella de qua·
in capella B. morantibus, quem censum habuerunt super
dam fenestra [magister leronymus] caput exponens temdomo olim Iesseonis Lancze. Act. fer. V. post Dorothee.
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pore sermonis lohannis Hus d. Sbinconem infamavit graviter coram tota et maxima multitudine populi.
*40. 1410, 25. celvna. Palachy, Documenta str.
387. (Odvolání k papoZi z nálezu o zničení spisu Wíklefových.) In nomine domini amen. Anno - 1410 - die
vicesima quinta mensis lunii in Antiqua Civ. Pr. in
capella ss. Innocentum, Bethleem nominata - constituti
personali ter; honorabilis et scientificus vir d. Ioannes de
Husinecz - rector et predicator capelle ss. Innocentum,
Bethleem nunccupale - nobili, vir d. Zdislaus de Zwier·
zetícz, magister arcium liberalium, Iohannes de Brandys,
Benessius de Lysa, Pelrus de Sepekow, Petrus de Valentia, Michael de Drnowicz et loannes de Lantstein, baccalaurei et studentes a1me universitatis studii Pragensis
- appellacionem - publieaverunt - euius tenor -- est
talis: Cum racio naturalis - . Demum siquidem nobilis
el famosus vir d. loannes Mulheim de Pardubicz miles
ac eciam discrelus vir Crux institor, civis Pragensis, olim
divina inspiracione provide considerantes, quod licet in
civitate Pragensi multa loca existerent competenter
dotavel unt.
Ad quam capellam sic pro predicacione evangelii.
verbi dei, erectam, fundatam et dotatam ac honorifice et
ample conslructam ipsi !ideJes regni Bohemie et presertim
civitatis Pragensis magnum gerunt devocionis affectum
frequensque concursus ad audiendum verbum dei ipsorum
fidelium habetur ad eandem. Accedente ad hoc S. sedis
apostolice, serenissillli principis el d. Wenceslai - regi,
- reverendi patris -- Ioannis, archiepiscopi Pragensis _,
dictorum militis et civis ac rectoris dicte parochialis ecclesie consensu et voluntate expressis
fundaverunt,
erexerunt - confirmaverunt - . [Následuje zpráva o všeobecném zákazu kázati, leč v místech určitých, mezi které
nenáležel Bellem.]

*41. 1410. - Tamtéž St1'. 4/3. (Barones de Kra\Var Ioanni pape XXIII.) Subieccione humili ad oscula
sanclitatis. Beatissime paler. Ex quadam Denique miratur totus populus, eur capella Bet!Jlehem, in medio civitatis Pragensis sita, a diocese.no et a sede apostolica
pro verbi divini predicacione confirmata, cui non est par
claustrum aut parochialis ecclesia -- ad audiendum verbum dei in toto regno Bohemie, que tot millia hominum
posset colligere, debeat verb o domini iam privari. Magnum certe scandalum et gravis distraccio popu li, nisi
vestra interceperit sanctitas, orielur. Quapropter ad vestre
sanctitatis clemenciam confugimus humiliter supplicantes,
quatenus salutem nostram respiciens et fidelis populi obedienciam, dignarelur huiusmodi sentenciam toHere, verbum
libertare domini et capellam Bcthlehem confirmare. Sic
enim vestre sanctitatis filii in melius proficient, deo et
ecclesie humililer servientes. - Datum Prage - . Sanctitati s vestre humiles filii Laczko, magister curie Romanorum el Bohemie regis, et Petrus, frater eius, barones
baronie de Krawarn.
*42. 1410, 16. září. Tamtéž str. 415. (Maior. Civ.
Pragensis eidem pape.) Subieccionem humilem Unde
coram sanctatis vestre demenci a proslernimur humiliter
supplicantes - confirmacionem capelle Bethlehem, cuius
pro uno predicatore collaeio ad nos pertinere dinoscitur,
quam pro honore omnipotentis domini el salute nostla
nostre communitatis eomparavimus sumptibus, ut verbum
domini liberalius et abundancius predicetur. unde - de
vestre sanctitatis benignitate gerimus confidenciam, quod
hanc nostram supplicacionem - accipiet et desiderium
nostrum effectualiter adimplebit. Datum Prage die 16.
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mensis Septernbris. Setis Ve filii devoti et humiles consules et seniores Mai. Civ. Pr.
*43. 1410, 30. září. Palacky, Docu1nmta M. J. Bus
str. 422, (Rex Wenceslaus Ioanni papae XXII!.) Sanetissimo in Christo patri et domino d. loanui, digna dei providencia sacrosanete Romane ac universalis ecelesie summo pontifici, domino nostro reverendissimo. Post recommendacionem humilem sanctitati Vestre reverenciam debitam exhibere. Pater beatissime. Pridern sanctitati vestre
direximus litteras. sublacionem cuiusdarn pretense sentencie, que honori nostro derogat, postulantes, el" ecce tempore medio quidam Dovi processus pro dicta in parte
confirmanda sentencia eum citacione person&li m. loannis
Hus, sacr" lheologie bacalaurei formati, capellani nostri,
fidelis devotí dilecti, ad inquietacionem nostram et regni
nostri, nescimus quo modo, emanarunt,eciam, ut audírnus,
parti postu lan ti audienciam, .ipsa penitus non admissa.
Quapropter sanctitati vestre ex animo supplicamus, quatenus dignaretur processus huiusmodi cum sentencia tol·
lere et partes contendencium ad perpetuum silencium re·
vocare - . Volumus eciam, quod capella Bethleem, quam
pro honore dei el salute populi, pro predieacione evan·
gelii libertavimus, in suo stet vigore ct confirmetur sic,
quod eius collatores iure collacionis non priventur, et
m. loannes Hus, capellanus noster, fidelis devotus dilectus,
ad eandem capellam confirmalus, pacifice predicet verbum dei - . Datum Prage XXX. mensis Septembris - .
Sanctitati vestre devotus filius Wenceslaus, dei gracia
Romanorum rex semper augustus et Bohemie rex.
*44. 1410, 1. října. Tamtéž str. 423. (Regina Sophia eidem) Humiliacionem debitam pro reve,rencia sanctitati •. Pater beatissime - Quamobrem sanctitatis vestre
clemenciam ex intimis invocamus, qllatenus dignaretur capellam Bethleem, in qua sepe audivimus verbum dei,
confirmare perpetim - . Datum Prage die prima mensis
Octobris. Sanctitati vestre humilis filia Sophia, regina
regni Bohemie.
';'45. 1410, 2. října. Tamtéž str. 425. (Regina Sophia collégio cardinalium.) Reverendissimis in Christo patribus et dd. cardinalibus S. Romane <::cclesie. Reveren·
dissimi patres. Yestras humiliter et ex animo rogamus reverencias - quatenus propter honorem dei, propter salutem et quietem populi, nec non propter nobis gratam
complacenciam de litis exstirpacione cleri nostri et de
confirmacione capelle Bethleem pro m. Ioanne Hus
providere graciosus dignaretur - . Datum Prage die II.
mensis Octobris. Sophia, dei gracia regina Bohemie.
"46. 1411, 29. dubna. Orig. u1~iv, arch. (Statuta
collegii Hedwigis regine.) In nomine domini amen. Anno
- quadringentesimo undecimo die penultima memis
Aprilis - in Mai. Civ. Prag. in palacio superiori domus
habitacionis providi viri d. Crucis institoris et civis dicte
civilatis contigua pretorio civitatis prefate constitutus
personaliter prefatus d. Crux, procurator et ordinator 1egittimus ac executor et fideicommissarius quondam
Hedvigis regine Polonie - disposuit: Imprimis - ordino
- ut studentes in dicta domo in Ierusalem duodecim sint
in numero, quibus dedi quadraginta unam S. gr. pr.
census annui et perpetui ad manus magistri Ioannis Sczekna
ac eius successorum, predicatorum in capella dicta Bethleem, prout huiusmodi census in tabulis terre lacius
sunt descripti. - Item ordino - quod heredes mei et
successores legittimi post mortem meam non per se, sed
simul cum predicatore Bethleemensi, qui magistri lohan·
nis Sczekne legittimus continlle est successor, unanimiter
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personas studentes ad domum predictam recipiant - . Item
quod dicti studentes una cum magistro suo serviant capelle Bethleem tali modo videlicet, ut cum aliis ibidem
cantantibus missas cantent diebus solemnibus, videlicet
Nativitatis Christi, Resurreccionis Christi, Pentecostes,
Assumpcionis b. M. V. et Omnium Sanctorum et in dedicacione capelle, utrasque vesperas et missam. Et similiter in die lnnocencium utrasque vesperas et missam,
et in die ss. Mathie ap. et Mathei ap. et ev., dicte capelle patronorum, et alias orent deum pro benefactoribus
suis - . Post mortem vero \Venceslai, ulii mei, et nliorum
eius omnium volo, ut reetor principalis capelle Bethleem
regimen dicte domus [Ierusalem] et studencium obtineat
et habere debeat --o In quorum omnium - testímonium
_ d. Crux presens publicum instrumentum - sigi11i sui
et \Venceslai, filii sui, rectoratusque studii úniversitatis
Pragensis et magistrorum loannis de Hussinecz, sacre
theologie baccalarii formati, rectoris capelle Bethleem,
ac Nicolai de Miliczin, predicatoris ibidem in Bethleem,
sigillorum fecit appensione communiri - .
*'47. 1411, 14. června. Kázání Husovo na slova: Vvjdiž na cesty a mezi ploty a přinuť vjíti: Spasitel v eva~
geliu uvádí dvojího služebníka - Nejpřednější pak služebník takovéhoto ramene jest který koL král v království
svém, kterému mají býti poddáni jak svetští tak duchovní.
A proto po celý starý zákon od počátku zřízení královského, vzdycky králové vládli biskupům a jednotlivým lidem. Z těchto textů vidíme, že král jest služebník
bozí, mající k tomu meč, aby řídil jak dobré tak zlé,
dobré chráně, zlé nutě k dobrému, ať jsou světští nebo
duchovní. Z již řečeného jest patrno, že náš král
Václav, nutě kněze zadržováním platu ke kázání a vykonávání úřadu, provozuje moc, svěřenou mu od boha. Po
druhé jest patrno, že acibiskup vydávaje pro takovéto
zadržování interdikt na celou Prahu a okolí do dvou mil,
protiví se moci boží.
*48. 1411, 1. zan.
Archiv. tmiv. (Obrana M.
Jana z Husince.) In nomine domini amen. Anno - quadringentesimo undecimo - die prima mensis Septembris
_ constitutus personaliter honorabilis et scientificus vir
loannes de Hussinecz, magister in artibus el sacre theologie baccalarius formatus universitatis ac predicator
verbi dei in capella Bethleem - quandam chartam legii
_ . . . False denique suggesserunt, quod capella Bethleem foret locus privatus, cum ipsa sit ab ordinario 10'
cus in beneficium ecclesiasticum confirmatus, cuius de·
struccio honorem dei aliquantulum in populo tolleret, animarum profectum minueret, causaret scandalum et populum
contra destructores non modice provocaret.
*49. 1411, 3. listopadu. Kázání Husovo dušičkové
na slova: Pane, kdybys ty byl zde, bratr můj byl by nezemřel.

*50. 1412, 5. května. Rukop. č. 2099 f. 62. Dominus Mathias, capellanus olim in B., publicavit pro se
V. s. census retenti super vine a Nicolai Leonis. Act. fer.
V. ante Stanislai.
*51. 1412, 30. května. Liber erectiOI1t1l11 lXf· N. 1.
(In Betleem Mai. Civ. Pr. octa sexagene gr. et due sexag. cum sex gr. in Ondrzegow, ut palet in tabulis.)
Wenceslaus nc. - Ex Uttera honesti viri Crucis institoris,
civis MaL Civ. Prag., et eciam ex relacione honestorum
virorum Petri et Nicolai, notariorum noslrorum, accepimus, qualiter dietus Crux onera altaris ss. apostolorum
Mathei et Mathie in capella Bethleem nuncupata minuendo
duas sexagenas cum sex grossis census annui et perpetui
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in lohanne Kral, laico de Ondrziegow, pro dicto altari et
ipsius rectoribus dedit et assignavit, prout in dicta littera
dicti Crucis sigillata, corarr. nobis exhibita el subscripta,
plenius continetur, cuius quidem littere tenor dinoscitur
esse tahs: Honorabilibus viris et dominis vicariis in spiritualibus reverendissimi in Cristo patris et domini domini archiepiscopi Pragensis et apostolice sedis legati
Cnrx, institor et civis Mai. Civ. Prag., fidelem obedienciam in omnibus licitis et honestis. Quia consideravi, quod
capellanus sive altarista ss. Mathei et Mathie apostolorum
in Bethleem non sufficienter est dotalus eo, quod in prima [undacione dieti altaris tantum octo sexag. gr. census
d. Mathie et suis successoribus legittimis capellanis de·
putaveram - , idcirco ex nunc superaddo d. lacobo, capeilano predicti altaris, successori domini Mathie legittimo,
duas sexag. cum sex grossis census perpetui, quem emi
super Iohanne laico dicto Kral in Ondrziegow, ut patet
in tabulis terre regni, qui census postea intabulatus est
pro domino Mathia predicto - . Item quia multorum fidedignorum et magistrorum consilio informatus sum, quod
dictum altare nimis est gravatum in missis, que cantari
debent, ideo volo, ut alternatim cum alio socio ad hoc
proviso cantet, sicut prius de hoc vobis in alia Ettera
scripseram, quam in actis vestris signari fecistis. In cuius
rei testimonium sigi11um meum proprium de certa mea
sciencia presentibus est appensuill. Datum Prage a. d. ffi.
quadringentesimo duodecimo, feria secunda proxima post
festum s. Trinitatis - .
*52. 1412, ll. července. Staré letopisy České. A
vzemše těla [odpírajících odpustkům] i nesli je do Betle·
ma. A mistr ]íčin začav responsoř velikým hlasem: »Isti
sunt sancti«, kterúžto o svatých mučedlnicích zpievají, i
nese je s velikým a vysokým zpieváním a s smělostí velikú a radostí do Betlema. Mnozí také študentové i lidé
obecní, páni a panie šli za těmi těly s velikým lkáním
a pláčem, u velikém náboženství, provázejíce je k hrobu - .
První neděli [Hus] slova o tom neřekl na kázání a byl
se přieliš veliký lid proto všel do Betlema. A když mluvili někteří, že jemu biřic ústa zamekl a páni, hned druhú
.neděli to velmi šířil, životy jich vychvaluje i smrt nevinnú
velice zvelebuje, a lidu všeho napomínaje, aby žádnými
mukami od pravdy zákona božieho nedali se odstrašiti ll.
odhroziti.
*53. 1412. - Slépdn Pdleč v Cochlaea lib. J. Husovi: Accessisti siquidem et iacentium rebellium corpora
sub mediastino Buslulisti el cum ea, quae tíbi videbatur
Sllmma, reverentia ad calhedram tuae superbiae, capellam
dictam Bethlehem detulisti. - Quibus sicinductís per te
in capellam i11am, tantum fecisli popularis tui favoris concursum, ut non solum il10rum decollatorum sanguinem linteis maxime beginae tuae et quidam alii extergerent, sed
quasi prae illorum sanctitate, et polius pertusa saccitate,
lamberent. Ita ut locus ille tuae cathedrae summus non
tam Bethlehem, sed ad tres sanctos per te et tuos complic es vocaretur.
*54. 1412, V srpnu. Prameny dějil1 Českych V. str.
~Z5. In bulla impetrata inter cetera mandatur, quod
capella Bethlehem destruatur et usque terram prosternatur, ne ibidem heretici nidificent.
';'ó5. 1413, 1. března. 01<ig. univ. arch. In nomine
domini amen. Anno nativitatis eiusdemm. quadringentesimo tredecimo, indiccione sexta, die prima mensís Marcii,
hDra terciarum vel quasi, pon tificatus sanctissimi in Christo patris et domin i nostri d. Ioannis, divina providencia
pape vicesimi tercii, anno eius tercio in domo decanatu

*61. 1414 v říjnu. Tamtéž str. 112. Leonardus de
ecclesie Omnium Sanctorum in castro Pragensi in mei
Nasavrk vendidit studentibus in B.
notarii publici infrascripti, testiumque presencia subscrip:
torum ad hoc vocatorum et specialiter rogatorum, con·
*62 1414. - Vavhnec Z Březové v Pramenech déstltUtl personaliter honorabiles et discreti viri d. Iacobus
ji1t česhych V. sir. 330. Venerabi1ís ac divinissima coma1tarista altaris s. Margarethe in oratorio Bethleem Mai: i munio eukaristie sub utraque specie est inchoata Civ. Pr., suo et dicti altaris nomine ex una et vVencesin ecclesia s. Adalberti in Nova Civ. Pr., S. Martini in
laus, plebanus sive rector ecclesie parochialis in Porzyecz
muro et S. Michaelis ac capella Bethleem in Civ. Antiprope ~enessow, Pragensis diocesis, parte ex altera, non
qua Prag.
compulsl nec coacti, sed sponte, libere et volúntarie in*'63. 1~15. - Mareš, Listy Husovy č. 61. Janu
de et super omnibus et singulis causis, litibus. ouestionibus
z Chlumu (Zádá, ,aby mu vyložil sen, který měl o kapli
et controversiis inter ipsas partes occassi'on~ cuiusdam
-Betlemské.) Vylozte ml sen této noci. Viděl jsem, jak
census trium s. gr. pr. retenti, quem quidem censum
~ Betlemě zni~iti chtěli všecky obrazy Kristovy a ničili
idem d. lacobus dicebat se habere in certis bonis et cenJe. Já následUjícího dne jsem vstal a viděl jsem mnoho
sibus, census annui et perpetui in, de et super bonis ville
malířů, kteh zhotovili krásnější a četněiší obrazy. na
Lede.cz et universitate bOllorum, cuius ville Ledecz ipse
které s radostí jsem patřil. A malíři s 'mnDhým 'Údem
d. Wenceslaus, plebanus in Porzyecz, existit possessor el
mluvili: Ať přijdou biskupové a kněží a ničí je nám. A
dominus .universalis, et aliis quomodolibet inter ipsas parna to mnozí zástupové se radovali v Betlemě a já s nimi.
tes e~ortls, et super quibus omnibus et singulis lis et
Probudiv pak se, pozoroval jsem, že se usmívám. Rovněž
questJO mter partes predictas coram honorabili vira dorozhlásili již mnohým lidem, ze písmo v Betlemě zničiti
mino et magistro Stephano de Stankow, arcium liberalium
ch tL Pošlu vám opis traktátů, které jsem dvojnásob
magIstro, decano ecclesie Omnium Sanctorum in castro
přepsal.
Pragensi, iudice conservatore iurium et privilegiorum
*64. 1415,
10.
června.
Tamtéž. Č.
honorabilium virorum dd. magistrorum, doctorum et scoTaké prosím vás zvláště Pražané, aby na Betlem lalanum alme universitatis studii Pragensis, una cum certis
skavi byli, dokud P. B. popřeje, aby tu božie slovo ká·
suis in hae parte collegis, et cum ma clausula, quatenus
zali. Pro to miesto ďabel se rozhněval a proti němu favos vel duo aut unus veslrum per vos vel alium seu alios
ráře a kanovníky zbudil, spatřiv že se jeho královstvie
et cetera. a sede aposlolica delegato ct specialiter depuv tom miestě rušilo. Ufám! Pánu Bohu, že( to miesto
tato et ahas coram quibuscunque iudiciblls ordinariis exzachová do své vóle a učiní v něm prospěch většie skrze
traordinariis ~ertitur, vertebatur seu verti speratur, ~ihil
jiné, než skrze mne nestatečného učinil.
pemtus exclplendo nec post se relinquendo. in prenomi*65. J415, 27. června. Tamtéž č. 93. (Obci vysonatum magistrum Stephanum decanum et indicem ibidem
kého učení Pražského.). Prosím, milujtež Betlem a
presentem et cousencientem el onus huiusmodi arbitrii in
Havla*) ustanovte na místě mém.
se sponte et libere suscipientem, tamquam in arbitrum,
arbltratorem et amicabilem composilorem, propter bonum
*66. 1415. - Cochlaeus lib. ll. De qúo paulo post
pacls et concordie, volentcs hinc iode sumptibus, laboriBohemus quidam sic scripsit adversus Hussitas: Hus ctibus parcere et expensis, sub pena amissionis et perdicioam vester de officio praedicationis certum et stabilitum
nis cause huiusmodi et sub pena seu penis, quam vel
censum laicorum XX s. gr. annuae pensae habuit in sua
quas idem magister Stephanus, ut arbiter arbitrator et
cathedrali ecclesia Bethlehem. Dona autem et maiora te··
amicabilis compositor mter ipsas partes in p~onuncciacione
stamenta et oblationes, usque ad abundanliam, ďiebus suis,
ma, vel ante pronuncciacionem duxerit infligenctum, proquae et quanta habuit, quis dinumerabit?
mulgandum, addendum, nominandum et apponendum de
*67. 1416. Cochlaeus lib. I V. Super quo dum
alto et basso, meliori modo, via, ime el forma. quibus mein cathedrali ecc1esia Hussitarum, in Bethlehem dicta conlius et efficacius de iure neri potest et debet, comprotra ritum. s .. e~clesiae per iJ10s magni fastus exequiae, 'quasi
miserunt.
s. martyns Illms agerentur, quidam du illis Hussitis sacer·
*ó6. J 413, 10. února. Cochlaeus lib. 1. (Consilium
do s, faciens sermonem tune infra missarum solennia deIoannis, episcopi Lythomyslensis, ad administratorem ecclamatorium ad populum, cunctis audientibus, qui aderant
clesiae Pragensis.) Hinc consulo, quatenus Hus cum suis
clericis, plebeis multis et nobilibus, quanquam ab aliquicomplicibus a loco Bethlehem arceatQr, ne praedieet tanbus etiam. suae sortis, stolidae suae assertionis repulsam
quam lupus.
habuent, Impudentls:"lle tamen haec, quae dicta sunt, pubhce proclamavlt, dlCens: Quod ex omnibus martyribus
'"57. 1413, 8. června. V Betlemě opisuje se Husuv
Chnstl,. qUl p,:aecesserunt, nequaquam alicuius martyris,
traktát O církvi.
sed 801ms Chnstl passlO, passioni Ioannis Hus possit esse
*58. 1413, 21. června. Mareš, Listy Husovy str. 163.
aequalis.
Hus dal napsati na vnitl'ní stěně kaple latinským jazykem
*68 .. 1418, 30. dubna. Rukop. č. 2102 f. 177. Jo6 kapItolo šestI bludech nadepsaných: Stvořiti, Věřiti, Odhannes dlCtus Nyemecz de Tachovia carnifex exsolvit unam
puštění hříchu, l'oslušenství, Kletba neb vyobcováni Svas. gr. census erga Iohannem de Hermaoicz civitate Iatokupectví. Vi.z i Sedlák, Studie a texty I str. 157.' (List
cobum de Wlassym, Nicolaum de Hrzehowicz Eras:Uum
Jana Pekla mIstru Prokopovi z Kladrub.) Pro quo [comde Ugiezd et r ceteros studentes, stantes in B., 'pro VIII s.
mumone sub ulraque] adducunt quam plures sacre scripgr. mmus XX gr. super macello proprio. Act. in vig.
ture auctoritates in. Bcthleem in pariete descriptas, que
Ph i!. et Jac.
ln toto mchll pro elS faciunt, sed omnino sunt contra cos.)

n.

*59. 1413, 8. července.
církvi (De ecclesia.)

Čten zde veřcjně spis

O

*60. 1414 v září ncb říjnu. Emler, poziístathy II. str.
109. Leonardus de Nasavrk vendidit studentibus in B. -

. *) - l!-ulwp. li11iv. knih. č. D 109 f. 150 a sl.
~cnptum cUlu8dHm Galli presbiteri, quondam predicatoris
B., contra communionem utriusque speciei. - FoI.157.
R.eplica magistri Petri [Payne] Anglici contra scripta Gaili.
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*69. 1418, 1, srpna. Rukop. Č. 2099 f. 83. Iohannes Rosemberg, aItarista altari. ss. Mathei et Mathie ap.
in capella Betleem, de mandato dominorum ductus estad duas vineas Ludmile, olim Nicolai medici re1iete, que
site sunt supra villam Branik, quarum una IX striéhones,
altera vero III strichones in mensura habere dinoscuntur,
et ad curiam eiusdem Ludmíle in dieta villa situatam racione V. s. gr. census - nomine altaris supradieti. Act.
fer. II. ipso die s. Petri ad vincula.
*70. 1418, 15. října. Rukop. Č. 2102 f. 193. 10hannes Rozemberg, baccalarius in artibus, resignavit d.
Iacobo, a1tariste altaris s. Margarethe in capella B., omne
ius 5uum, quod sibi competit induceione, qua ductus est
ad vineas duas Ludmile, Nicolai medici relicte, super villam Branyk et ad curiam ibidem racione V s. gr. census,
qui ad altare ~ictum pertinet. Act. sabbato ante Galli.
Viz i A. C. XXVI. str. 34.

*71. 1420 -. Tl avhnec z Březové v Pramenech V.
str. 764. Et statim lacohellus, theologie baccaJarius et in
B. predicator, supra scamnum surgens, in manu sexter·
num tenens, de quo legebat longam materiam.
*72. 1421, 1. ledna. Rukop. Č. 2099 f. 122. Leonardus de Tatunovic recognovit studentibus capelle B.
XVII s. gr. pro debitorie obligari. Act. fer. II. ante Epiph.
*73. 1425. - RullOp, č. 2099 f. 166. Wenceslaus
natus Vvenceslai Crueis - resignat omnia bona sua Iohanni dicto Rozmberk, arcium liberalium baccalario,
hac sub condicione, ut ipsum foveat usque ad vite sue
tempora.
*74. 1428, 12. září. Rulwp. dvo1'11í kl1ihovny Vid.
Č. 3282 f. 70. A. 1428 dominico post Nativ. M. V. in
B. magister Martinus de Wolina obiit.
*75. 1429, 9. srpna. Tamtéž. Feria tercia in vig.
Laurencii obiit magister Iacobe!lus, egregius predicator
in B. - Lupáč: Emigravit ex hac vita magister hcobus,
vulgo lacobellus, natione Boemus, patria Mysensis, post
Hussium praedieator sacelli templi Bethlehem, ubi sequenti
die et inhumatus est in coemiterio, quo in loco olim fuit
hortus. Inscriplio eius lumuli nuper e rudibus emta est
haec. A. D. 1429 in vigilia Laurentii obiit venerabilis vir
Iacobus de Miza, magister in artibus et sacrae theologiae
bacealaureus [ormatus, profundus interpres scriptnrarum
et dignae communionis praecipuus promotor. Vir probus,
pius, doctus, industrius multa sui ingenii reliquit
monumenta. Et extat typis expressa eius Postilla seu enar·
rationes epistolarum dominiealium, vernaculo sermone
scripta. Habentur et aliae non paueae eius viri lucubrationcs, lectione luceque publica nOIJ indignae.
*76. 1432, 10, ledna. Viz A. C. XXVI, str. 34. č. 13.
*77. 1432, 2. září. Rukop. č. 992 f. 141. Domini
magister civium et consules Mai. Civ. Prag. audita causa
dissensionis et controversie inter Wenceslaum, natum
Petri Durssmid, ex una et d. Jacobum, altaristam altaris
s. Margarethe in capella Bethlem, parte ex altera oceasione cuiusdam frumenti per ipsum VVenceslaum in agris
dicto d. 1acol:>o condescensis et resignatis seminati nec
non et scindarum, alias tyčky, in vinea similiter condes·
censa relictarum, dictaque causa prefati domini bene
discussa et ruminata et pensata diffinitive sentencie con·
cludentes pronuncciaverunt mandantes sepedicto Wenceslao, ut antedictum d. Iaeobum et successores ipsius ra·
done huiusmodi frumentorum et scindarum in pace dimittat nullo sufragamine iuris nec alio exquisito colore
ipsum impetendo. Ex super habundanti deecrnentes, ut
prenarratus Wenceslaus mediam S. gr. in tribus S. juxta
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primam pronuncciacionem retentis in duabus ebdomadis
eftectualiter assignet quavis sine contradiccione. Act. die
S. Egidii.
*78. 1432, ll. září. Veleslavímtv kalendař dle Lupače str. 478. Umřel mistr Martin z Volyně, kazatel slova
božího v Betlémě a věrný pomocník mistra Jakobela ze
Stříbra.

*79. 1432, 23. záři. Rukop. č. 2099 f. 319. Prout
enim lis et controversia vertebatur inter d. Iacobum,
olim altaristam altaris S. Margarete in capella Bethleem,
ex una et \Venceslaum, natum Petri Durssmid, parte ex
altera occasione V S. census annui et perpetui, quem prefatus d. Jacobus habere dinoscitur in et super bonis ip'
sius \Venceslai, videlicet vineis, curia, pratis, agris, humuletis in villa Braník situatis nec non super domo ad
ni gram aquilam dieta circa S. Gallúm situata. Domin;
vero magister civium et eonsules Mai. Civ. Pro pronuncciaverunt mandantes, ut sepedictus Wenceslaus iam
nominatum cen sum antedicto d. lacobo et successoribus
ipsius legittimis daret et censuando persolveret. Act. fer.
III. ante Wene.
"'80. t433, 22. prosince. Rulwp. č. 992 J. 154·
Mistr Jan Rokycana a mistr Václav z Bethlema vyznali jsú
jednostajně, že jsú těch sto k. gr. i to všechno střiebro,
kteréž jest nebožtík Šimon od bielého lva kš aftem na studenty obrátil, vzali jsú a zdvihli od Máře, sestry téhož Ši·
mona, Act. feL III. ante ~ativ. ChI.
*81. 1435,5. února. RullOp. č. 2099 f. 433. Dominus
Nicolaus Rzehowecz de B. indicit se ad pecuniam Stephan
Biehala, quam sibi Wenceslaus Brzeska pro domo tenetu;
persolverl'. Aet. sabbato ante Dorothee.
*82. 1436, 25. ledna. Rul1OP. Č. 992 f. 168. Cum
causa litis, discordie et displicencie tractaretur iuter seo·
lares seu studentes capelle Bethleem ex una et Iohannem
Rozemberk, arcium liberalium baeealarium, tutorem ct
commissarium vVenceslai orphani, nati Weneeslai Crucis,
parte vertente ex altera occasione equine sen stabuli sub
stuba dictorum studencium' situate vel silnati, quam et
quod dicti studentes ad domum ipsorum, dudum eis per
\Venceslaum Crucis datam et resignatam, habere pretendenles prefatum lohannem, tanquam conlradictorem, im·
petebant. Domini vero magister civium ct consulos Mai.
Civ. Prag. partibus predictis utrisque auditis cu,n querelis
obiectis el responsionibus hincinde propositis et a!legatis
similiterque testibus fidedignis et ydoneis in medium per
ipsas partes dednctis, visis denique pruscripcionibus in
libris eorum civilibus contentis ipsisque bene et mature
digestis et ruminatis .ac sana racione libratis via diffinitive
sentencie inter dictas partes personaliter pleno in consilio comparentes pronuncciarunt prefatam equinam seu
slabulum predicatori iam diete capelle Bethleem et stu··
dentibus prefatis ad domum ipsorum omnino adiudicantcs
et appropriantes. - Act. a. XXXVI fer. quarta ipso die
Convers. S. Pauli.
1. 1439, 4. září. A. Č. sv. 28. str. 273. Vitric
ecclesie seu capelle B.
2. 1440. Rttkop. č. 2099 f. 487. i\Jagistri el
studentes de B. fassi sunt, X S. gr., quas ipsis ~lar!.inus
Brázda legavit, a d. Katherina, relicta prefati Martini,
suscepisse. Aet. fer. V. ante Reminiscere.
3. 1440. - Letopisové Čeští. Po ochtábu M. B.
na nebe vzetie konšelé Staroměstští kázali vyjiti • B.
mistru Václavovi Drachovcovi i jeho středníkovi knězi
Václavovi Babkovi, protože věděli o zrádě [Zikmunda
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purgmistra a konšelóv Star. M. Pr. má v jich kniehy
Slámy]. Ale oni pravili, že nám svěřeno pod zpovědí. A
proto sú vypověděni.
Iltěscké zapsána býti. Jenz jest dán a psán 1. XLII
tu středu před sv. Matějem ap.
4. 1442, 21. února. Rukop. č. 992 f. 112. My Jan
mlazší z Rabštejna a Mathias z Chlumčan vyznáváme
Ó.
144:!, 26. května. Lupáč. Presbyter Mathias
tiemto listem ()becně přede všemi, kdož jej uzřie nebo
praedicator in saccHo B. solum vertere iussus Praga edu·
čtúce uslyšie t že jsúce za mocné ubrmany vydáni k žá~
citur, quod apud quosdam venisset in suspicionem prodosti pánóv purgmistra a konšelóv Star. M. Pr. a ku
ditionis.
prosbě urozeného p. Oldřicha z Waldeka seděním na
6. 1442, 23. října. RlIlwp. č. 2002 f. C 22,
Brzvech, jakozto jedné strany, a ctihoflného mistra Jana
Margaretha Straboehonisa, Mauricius, Katharina, uxor ipsius
Příbrama, sprá\'ce toho času kapli Betlemské, jakožto
Mauricii, emerunt vineam Venček - circa reverendum
strany druhé, o tu věc a o to záštie, jakož jest přie a
magistrum Přibram, directorem capelle Bethleem princi·
nesnáz byla mezi timaž stranoma oprava, kterúl jsú v radě
palem, pro LXXV s. gr. Eo omni iure, prout magister
před pány konšely z vobú stranú okazovali a jie líčili i
sepefatus, Rozmburg et Wenceslaus. heres illius vinee,
táhli sě na ně po Vaňkovi, nebožce Vackovu synu, mě·
[ihus Vackonis, habuerunt. Act. fer. III. ante Simo et Iude.
štěnínu StaL l\'1. Pro a po Janovi Rozťmberkovi, dobré
7. 1449. - Ru1wp.
2103
24. Stalo se svolepaměti poručníku téhož Vaňka, poflle kněh Star. M. Pr.
oie dobrotivé a laskavé mezi mistrem Václavem, v ty časy
a jmenovitě také o právo k kaple Bethlemu slušejície,
správcí, a vší osadú Betlemskú z jedné a Augustinem z
na něž jsú se táhli, totiž p. Oldřich naphd psaný jméNového Města od husí z strany druhé - o osm kop platu
nem panie Anny z Brzví, manželky své, a mistr Jan Pří
ročnieho a věčného, kterýchžto osm kop nadepsaný Augubram jménem a při kapli Betlemské, napřed z té moci
stin z vinice Věnček řečené a k Betlemu dědičně příslu
ubrmanské na nás zavěšené a pod tu při ztracení takto o
šejície, jenž leií podle cesty, na Carlštcjn jedúc; měl jest
vinici, jenž slove na Věnečku, vyřiekárne a vypoviedáme ,
Matiášovi Loudovi vedle zápis6v a !istóv platiti a úročiti.
aby p. Oldi'ich svpchupsani po sebrání vína tohoto léta
Pro kterýžtO plat týž mistr Václav i osada jsú na svrchu
a jiné novitě hnefl o světěm Havle najprve příštiem té
psaného Augustina sahali, právo dědičné k térn už dnu
jisté vinice na Věnečku s celim jejiem dn~m a rněstištěm
mieli sě pravicc a to takovéto: Že nadepsaný Augustin
žádného tu sobě práva ani manzelce své ani svým i jejím
má a povinen bude témuž mistru Václavovi i správciem
dětem a búd'Ícím nepozuostavnje, postúpil té jisté vinice,
blldúcÍm té kapli platiti a úroeiti věčně těch osm kop gro·
jakož toho řád a právo jest,' a listy na tu jistrí vinici
šóv platu i jeho dědicové a budúcí a to na sv. Martina
vrátil již jmenovanému mistru Janovi Příhramovi, správci
nynie najprv příštieho platiti počna. A tak vždy i jiná
nynějšiemu kapli Betlemské, i jiným budúcím správcem
budúcie leta konaje bez proměny i zadrženie všelikého.
též kapli. - Item o sladovnu, kteráž k B5'thlemu přislušie
Podle toho zavazuje a zapisuje vinici svú, Machútovú ře
a kterúž jest byla paní Skřiečková z Zelezné ulice kú'
čená, též vinici Věnečku příležící s chmelnicí, s lisem i
pila a tu drzí, to zavěšujem na přátelská úmluvu mezi
se vším k ní příslušenstvím pod takovú měrá: Jestliže by
paní Skřiečkovú strany jedné a mezi mistrem Příbramem
nadepsaný Augustin nebo jeho dědicové a budúcí na který
a jeho náměstky budúcími tu v Betlemě strany druhé
rok téhož úroku nedal a nesplnil aneb dáti a zaplatiti neo to bez škody páně Oldřichovy i jeho budúcíeh. Item
chtěl a nemohl, tehdy osada též kapli neb správce moci
o podacie té kapli Bethlemské, jakoi se obojí pravie
bude a má na svrchupsaných vinieech obú i Ila jich dnech
k něrnu právo jmÍetj, vypoviedáme a vyheh:áme, aby práva
těch peněz zadržalých dobýti a postíhnúti s panskú poa listy, ač které na to mají, okázali z obú straná před
mocí najprv a přede vŘemi jinými dlužníky, tak jakož
nťlnli od této našie výpovědi v témdni. !tetu o vinici za
právo a obycej jest za hotové peníze dobivati beze všie
Koňskú bránrí položenú, kteráž jest byla napřed psaného.
škody. S takovlÍto další vymienkú: Když by kolivěk naVacka. takto vypoviedáme:
mistr Příbram i všichni
depsaný Augustin neb jeho dědicové těch o-m k. gr. platu
jeho a té kapli Bethlemské budúcí náměstkové a správce
na jiném zboží odkúpil a převedl, a to tak íislýctl a svonemají Ir té ji~té vinici ani k městišti jejiemu věčně žábodných, ježto by toho páni, kteříz by v ty časy byli,
dného práva obdržeti "ni o ní kterakkolivěk státi ani
pochválili, tehdá nadepsani správce a osada mají to při
kterým súdem, buďto duchovním neboli svědý.m, o ní
jieti a ty jJsté vinice obě od toho platu placenie mají cina!-ikati po všecky časy budúcie. Dále z též moci našie
Sly a svobodny býti. S túto další výmienkú: Jak\!ž kopa
ubrmanské vypoviedáme : Jestli že hy sě mistr Příbram
gr. platu rocnieho na též vinici Věnečku Ulové Sielberanebo jeho a té kaply Bethlemské budúcí náměstkové a
gerové svědČí, jestli že by kdy týž Augustin z té kopy,
úředn íci kterich věcí řádně a právem k té kaple přislu·
!leb jcho dědicové a budácí byl nařčen a napomínán a
šejících uptali, toho Il,ají a molití sami o sobě a o svých
právem odsúzen, ze by platiti musil, tehda správce a osada
nákladech dobivati týmž rádem a právem, jakožto jsú
lé kapli mají jeho od té kopy gr. svobodna neiniti a jeho
v této při dobivali. Však toho, což by bylo v městském
v tom zastúpili beze všie jeho škody. Pakli by toho uči
právě. Než dále, což by bylo v zemském právě, když
niti nedbali, ale aby on Augustin sám tu kopu gr. splatil
práva zemská otevřiena budú a řádové zemští před sě
jich penězi áročnimi. A tu vinici Věnček svrchupsaní
pojdú, tehdy úředníci a správce nynější i budúcí kapli
správce a osada mají témuž Augustinovi spraviti do dne a
Bethlemské, když sě jim líbiti bude, budtí moci toho
do roka vedle práva městského. A v též právo Augustin
právem zemskim na panu Oldřichovi svrchu psaném anebo
svrchupsaný moci bude obě vinice sVIchupsané prodati,
na jeho budúcích dobývati, neb jim to k jich vuoli a
zastaviti, směniti !leb oddati sobě, jakož by toho páni
svobodě pOiUostavujem, aby svého dobývati mohli. A tuto
. konšelé pochválili.
všicku naši vipověď úbrmaoskú přijiali jsú obě straně
8. 1450. - Rukop. c. 90
193. Magister Wensvrchupsaní a slíbili ji sobě zdržeti a
celosti zachovati
ceslaus de Drachow, pro tunc director capelle B.
napřed pode cti a pod věrú a k tomu pod tu při zlra9. 1451, ll. března. RlIkop. č. 2099 1- 10??
cenie po všecky časy budúcie bez vše!ikterakého přeru·
Wenceslat1s et Crllx braxatores, vitrici capelle B. Act. fer.
šenie. Dále pro lepší pevnost oběma stranomR tuto naši
výpověď úbrmanskú slovo od slova s povolením pánuov ! V. ante Gregorii.
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10. 1451, 19. července. Tamtéž. f. 1059. Magister VVenceslaus Drachov suo et tocius parochie capelle Betleem no mine fassus est, quia percepit LXXX s.
gr. a magistro Petro Bielorzit et Nicolao smigmatore,
tutoribus per magistrum Iohannem Przibram subordinatis,
pro quibus octo s. gr. census annui perpetui ad predietam
eapellam erg a Augustinum Lojovnik in vinea Vienczek
nunceupata sunt eomparate. Act. fer. II. anle Magdalene.
ll. 1451. - Rukop. č. 2119 f. D 5. Ve jméno-.
Já Anna, vdova po Šlahúnovi _. nařizuji - aby duo;n
muoj poručníci prodadúc jeden díl peněz na opraveme
kostela sv. Jiljie, druhý na opravenie kostela v B. - dah.
12. 1452, ll. března. Rulwp. č. 2002 f. L 24.
Magister Wenceslaus de Drachow, direelor capelle spiritualis Bethleém in Mai. Civ. Prag., et vitrici capelle eius·
dem ad hoc depu tati et clecti, videlicet Laurinus saponista,
IVenceslaus braseator de domo Iessatonis ae tota parochia iam diete capelle notum facimus tenore presencium
hunc proseriptum audituris vel inspecturis, presentibus vel
futuris, quomodo nos bona prehabita deliberaeione san?
consilio unanimiter manu indivisa et in solidum exposmmus et exponimus vineas nOBtras duas, unam "Wyeuczek
nunceupatam et aliam Machutowskam nominata et humu·
letos ad iam dictas viueas spectantes et cum omnibus
ipsorum attinenciis et pertinenciis pertinentibus circum·
spectis videlicet Wenceslao a pueris prope poutem Pragensem in vinea Wyenczek tres striehones, Wenceslao a
tunica domini tres strich., Pobožnému de parochia s. Egi.
dii III str., Cruci conlra s. Annam in Mai. Civ. Prag. ab
angelo III str. cum uno quartali, heredibus et succeSSOrIbus ipsorum; in vinea autem 1\Iachutovska statim in vicinalu penes iam dietam vineam Wyenczek Welikoni a
Golia lIlI str., Paulo fralri Muczkonis III str. cum uno
quartali, VI'enceslao a lunica domini humuleti duo s stri·
choneB. Jironi ab igneo curru duos slrichones humuletJ,
heredibus et successoribus ipsorum omni eo iure prout
prenominati expositores habuerunt, tenuerunt et posside·
runt ad habendum, tenendum, utifruendum ac heredilarie
possidendum el pacifice ac quiete. Qui quidem susceptores vinearum el humuletorum, heredes cl posteri ipsorum
tenentur dare. solvere ac censuare omni anno ad iam
dictam capell~m Bethleem, heredibus et successoribus
ipsorum vel vitricis eeclesie, qui sunt vel fuerunt in fu·
turo, de quolibet strichone viIiearum et humulelOJ:ull1
primo et principaliter ad tres anno, a data presenclUll1
currentes per XVllI gr. i u feslo s. Galii nunc proxim e
venluro vel infra duas seplimanas post Galli censuabunt
singulis annis, tantummodo ad triennium, prout superius
tactum est. Post elapsionem vero lrium annorum quarto
anno predicti censuales, heredes ipsorum debent et tenentur censuare expositoribus vinearum et humuletorull1,
heredibus ipsorum, per XX gr.' ad iam dictam capellam
Bethleem et vitricis, qui sunt vel fuerínt in futuro et hoc
hereditarie (?) semper censuabunl singulis annis et per·
petuis absque ulterioribus prolongacionibus et dilacionibus
proculmotís gwerris, iudiciis semotis. Sub istis excepcioni·
bus notabilibus, iuferius scriptis, quod si aliquem eensum
in aliquo terminorum termino non expleverint et non
dederint ad iam dictam capellam censite, heredes el suc·
cessores ipsorum, prout superius tactum est, tunc preno·
minati expositores vinearum et humuletorum cum auxilio
magistri moncium, qui est vel fuerit in futuro, suscepto·
res vinearum et humuletorum, heredes ipsorum, possunt
prenominatas censitas, heredes ipsorum inpignorare in
bonis ipsorum - ubicunque habitis vel repertis in civi·
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tate vel foris civitatem, quocunque voeabulo possint nominari, et in vineis et in humuletis ipsorum usque ad
satisfaccÍonem census. Et contra hanc inpigneracionem
sepius nominati susceptores vinearum et humuletorum non
debent loqui neque contradicere per semetipsos vel per
alias personas spirituales vel seculares, sed quid faciunt,
iuste et veraciter faciunt. Et si ista omnia non curaverint
vel neglexerint faeere sepius nominati susceptores vinearum et humuletorum, heredes et successores ipsorum,
tunc propter non solucionem census qualibet septimana
nomine pene crescent duo grossi et hoc tamdiu, quousque
pIe ne et integre non persolverint censurn cum penis desuper accretis iam nominatis expositoribus vinearum et
humuletorum. Item prenominati susceptores, heredes ipsorum, debenl et tenentur vineas et humuletos laborare,
facere, putare, prout moris est ab antiquis temporibus
vinea, et humuletos versus Pragam laborare et non ob·
millere sibi ipsis in dampnum et in detrimentum et expositoribus supranominatis. Et si obmitterént ~t non la·
borarent, prout superius tactum est, tunc magIster Wenceslauo, director spiritualis capelle Belhleem, heredes vcl
successores ipsorum vel vitrici eiusdem capelle, qui sunt
vel in futuro fuerint, cum auxilio magistri moncium, qui
est vel fuerit in posterum, possunt se viceversa intromittere in vineas et in humuletos ipsorum tamquam in res
proprias et hereditarias et aliis exponere, cuicunque voluerinl, contradiccione non obstante
. . heI'e~um
ipsorum. Ulterius expressum est, quod
ahqms ex lam
dietis susceptoribus vel heredibus ipsorum voluerit vel
voluerint suos strichones, puta vinee vel humuleti, in toto
vel in parte vendere alteri pérsone, tunc cum consensu
el vo\untate magistri '1'1 enceslai, directoris capelle Bethleem spiritllalis, heredes ipsorum (l) et vitricorum, qui
sunt vel [uerint, ven dat vcl vendallt persone idonee ct
prohe, pront ipsi collaudaverint ct suseeperint pro cen sila,
sed semper sub eodem iure, Don alio modu. Hemtor·
culari omues snsceplores vinear.um uti et frui debent
omnibus usibus de dieto torculari et super unins impensis
et expensis emendarc, sieuU concernit bonos et probos
homines, faligis litibus, iudiciis, pretermissis, mutuo
inter se; et qui ex ipsis susceptoribus magis tenet, utatur
eo maius et qlli minus, utatur lninus de janl dieto torculari: Item propugnaculum, vulgariter wyezku, debenl simul
et semel mutuo emendare, dum tempus ipstaret, el uti ea
debent nullis - gigiis (i) seminatis. Et semita, que est in
vinea\Vyenczek mediocris, illa susceptores predicti vinearnm
et humuletorum debent uti el frui et liberlatem habeant
ambulandi et exeundi pacifice et quiete absque dampnis
unius cuiuscunque, heredum et successorum ipsorum. Item
fonte omnes susceptores utantur, prout in melills cui videbitur; et debent emen.'are, mundare super unius impensis
et expensis,qufmto quis ex ipsis magis tenet, utatur maius
et tribuat maius, et qni minus, det eo minus ad emen·
dandum et utatur minus. Ultimo expressum est, quod magister Wenceslalls, prenominalus director spiritua1is Gapelle
Bethleem, vitrici, qui sunt vel fuerint, ae tota parochia
eiusdem capelle promitlunt omnes unanimiter bona fide
absoue omni dolo supranominatis censitis, heredibus ipsorum· illas vineas et humuletos disbrigare ante omnes alios
census, ut sint supportatJ et ab omnibus agravacionibus
quicunque fuerint vulgariter sprosslieny a vyswobozeny
el ut pacifice et quiete teneant, dctllpto illo censu, quem
debent et astricti sunt dare ac censu are de vineis supra·
nominatis et humuletis, prout superius tactum est. Acta
sunt hec coram magistro moncium domino Thomasskone
et dominis eonsulibus eíus, yiddícet Iohanne Studniyzka,
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Francone calcariatore, Iohanne cultellifabro aglande,
Paulo a rebecis sabbato ante dominicam Oculi a. d.
lIfCCCCLlI.
13. 14ó2. 25. července. Lupač. Templi Bethleem
domus sacerdot~m conflagravit. Prius quoque, anno videlicet 1446, die divi Wenceslai, per imprudentiam passa
simile incendium, a quo et ipsi quidem templo Bethle·
mitico imminebat periculum, nisi summo studio et in·
dus tria restinguentium ignis fuisset sopitus.
14.' 14ó2, 23. listopadu. Rukop. Č. 2141 f. 2. Sva·
toš krajč( z str~JlY Augustina od husy z Nového Města a
Velislav od Goliáše, z strany kostelníkóv a osadních ko·
stela Betlema ubrmané a smlúvce přátelští s plnú moci
od tichl. vydaní,
té při filezi nilni vzniklé, což sě vi:lÍc
Věnečka a Machutovic řečených dotýče o všechny takové
věci a záštie uručivše najprv obě straně pod městským
právem a pod tú při, z též moci své ubrmanské takto sú
vypověděli, aby těch devět kop gr. úroka zadržalého
Augustinem již psaným pominulo, . tak aby kostelníci a
osadní i kněžie, kteřfž v té osadě nynie jsú neb potom
budú, téhož Augustina - viece neupomínali a on Augustin
aby listy, kteréž na ty vinice má, kostelník6m dal,
jakož již v skutku jim jest vydal a k tomu všecko právo
své - vzdal jest - kostelní kóm - svrchupsaným. AcL
ipso die b. Clementis.
15. 1460, 9. února. Tamté.ž f 309. Lauri·
nus saponista et Adalbertus colorator, vitrici capelle Beth·
leem, fassi sunl SUD, magistri IVenceslai et omuium dic'tam capellam tamquam parochiani respicientium nomine
se percepisse et levasse quinque s. gL, quas Margaretha,
relicta a flavea rota, pro dicta capella testamentaliter
de1egavit, a Nicolao Bethlemský, notario consilii. Act.
sabhato ante Septuag.
16. 1461, L července. Tamtéž f. 320. Lau·
rinus saponista et Adalbertus colorator cutium, vitrici capelle
Belhleem, fassl sunL se percepisse pixidem argenteam
XV 10th. ponderi, habentem a Paulo notario, tutore Be·
nigne, relicte Alssonis de Krajnic. per ipsam ad capellam
preqictam delegatam. Act. fer. lIlI. aute Visit. M. V.

17.
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54. Accio, qlla Thomassko, campanator de Bethleem, im·
petebat Simonem licenciatu1l1 de aliquibus libellis reddendis, nondum est terminata. (Připsáno: Deiu Thomas
postes est morluus.)
18. 1462, 26. srpna. Rttlwp. č. 2003 f. H 1. My
mistr Václav z Drachova, správce kapli Bethlema, a ko·
stelníci též kapli, Laurin mydlár, Vojtěch barvi.eř, Havel
sladovník, vyznáváme jednostajně tiemlo zápisem obecně
přede všemi, kdež jej uzřie anebo čtúce slyšeti budú, ze
znamenavše oblicženie pergrechtu nad úrok přidaného na
vinicech etc., z dobré vuole a z milosti složili jsme Ve·
líkoyi Goliášovi XX gr. ze čtyř strychuov vedle prvot·
ného vydánie, tak aby on, jeho dědicové i hudúcÍ jeho
toliko kopu gr. platili do kapli Bethlema beze všech
nesnází a bez dalšieho prodlévanie. A Jiříkovi trubačovi
z domu páně Zděnkova Konopitského se jest slala milost
a láska; tak jakož platil jesti kopu gr. ze tří strichuO\',
slozují jemu té kopy XII grošuov, tak aby platil nynie
i budúcně on i jeho budúcí a dědicové L gr. beze dVlÍ
gr. Jestli že by svrchupsaní Goliáš, Jiřík, jich dědicové a
budúcí neplatili by toho úroka dvě neději po sv. Havle
do Bethlema, lehdy tiem vším obyčejem, jakož prvnie
vydánie zápisu okazuje, majie připraveni k tomu býti
skrze p. pergmistra, kterýž jest nebo potom bude. A to
Jse stalo před p. pergmistrem Václavem a před jeho pány
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konšely Fraňkem ostrožnÍkem, Václavem od dietek, Jaro·
šem porybným, ten čtvrtek před sv. Augustinem a. L;X:II.
19. 1463, 4. července. Tamtéž f. H 13. Cast
Ceskeho phhladI/ na Jol. 20. Magister Wenceslaus
de Drachow, director spiritualis capelle Bethlem in Mai.
Civ. Pr., et vitrici eiusdem capelle ad hoc deputati et
electi, "idelicet Laurencius saponista, \'1 eneeslaus braseator de domo lessatollis, ac tota parochia dicte capelle
notum facÍmus tenore presencium hanc proscripcionem
audituris vel lecturis, presentibus vel futuris, quod nos
prehabita bona deliberacione, sano consilio, unanimiter·
Illanu indivisa et in so1idum exposuimus et exponimus vineas nostras duas, unam Věnček nunccupatam et aliam
Machutovská nominatam. et humuletos ad dictas vineas
cum omnibus ipsarum' attinenciis pertinentibus circum
spectis viris \'1 enceslao a pueris prope pontem Pragensem III· str. in vine a Věncek, Wenceslao a tunica domini
III str. vinee in Věnček et II str. húmuleti ibidem, Vincencio institori III str. in Věnček, Wenceslao braseatori
de angulo III str. in Věnček vinee cum uno quartali, heredibus . et successoribus ipsorum. In vinea autem i'l'lachu·
tovská statim in vicinatu pelles Věnček Velikoni a Golia
HU str, vinec, Georgio de domo d. Zdenconis tibicine
III str. cum uno quartali, Katharine ab igneo curru II str.
humuleti in Machutovka et successoribus ipsorum omnibus,
omni eo iure, prout prenominati exposilatores habuerunt,
tenuerunt, ad habendum, ttnendum, utifruendum ac hereditarie et pacifice possidendum. Qui quidem susceptores
vinearum et humuletorum quidam (I) ex ipsis debent censuare annuatim in festo Galii nunc proxime venluro de
quolibet strichone per XV gr. vel infra duas septimanas
post Galii absque omnibus fatigis guerris, iudiciis et impensis sematís. Censuabunt singulis anuis scílicet: Velico,
dictus Golias, de Machutovská debet censuare annuatim
de quolibet slrichone per X gr. et hoc in festo Galli, et
Georgius de domo d. Zdenconis tibicine ille debet et
tenetur censu are de quolibet strichone per XVI gr. cum
heredibus suis, dilacionibus et iudiciis et impensis procul
motis, prout superius tactum, expositoribus vinearum et
humuletorum, vel vitricís capelle Bethleem, qui sunt vel
fuerint ifft futurum, nullas prolongaciones censite superius
tacti, aliquas excusaciones fadentes. Sub. excepcionibus
nolabilibus inferius scriptis: Quod si aliquem censum in
aliquo termino terminorum superius nomiuati censite vel
heredes ipsorum non dederint expositoribus vel vitricis
capelle, qui sunt vel fuerint pro tempore, tunc propter
non solucionem census nomine pene creseent II gr. qna·
libet septimana et hoc tamdiu crescel, quóusque plene
et integre censum cum penis desuper accretis effectuulilel' non dederint integre. Et si id non curaverint (i) vel
neglexerint facere et tribuere cenSl!m prenominati censite
vel heredes ipsorum, tunc prenominati expositores vel
vitrici capeile Bethleem cum auxilLO magistri moncium,
qui est vel fuerit p'ro tempore, sepefatos censitas possunt
impignerare in bonis ipsorum mobilibus et immobilibus
ubicunque habitis vel receptis in civitate vel extra civi·
tatcm quocunque vocabulo possint nominari, et in vineis
el in humuletis ipsorum et hoc ad satisfaccionem census
et pignoris desuper accretis. Ipsi vero susceplores vine·
arum et humuletorum, heredes ipsorum, non debent loqui
neque contradicere huic impigneracioni per se vel per
alias personas spirituales vel seculares per nullum modum,
sed quid faciunt, iuste et veraciter procedunt et faciunt.
Item supranominati susceptores vinearum et humuletorum,
heredes ipsorull1 debent dictas vineas et humuletos laborare, facere, putare et omnes labores exercere, prout
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moris est ab antiquis temporibus versus Pragam vineas
et humuldos laborare, et non obmittere sibi ipsis et exp~sitoribus in detrimentum et in dampnum. Quod si ob·
mnterentur et non laborarent, tunc expositores et vitriei capelle Bethleem eum auxilio magistri moncium vinearum
qtii est vel1uerit, possunt aliis exponere secundum libi:
tum s~e voluntatis contradiccione non obstante susceptorum Vlllearum et humuletorum, heredum ipsorum et intromittere se vice versa in vineam et humuletum tamquam
rem suam propriam (t hereditariam. Item expressum est
ulterius, quod si prefati susceptores vinem'um et humuletorum vellent quis ex ipsis suam porcionem vel partem
vmee vel humuleti in toto vel in parte vendere, tunc
cum volulltate et consensu magistri Wenceslai de Drachow vel vitricorum capelle Bethleem veudant persone
probe et ydonec, ut p ossint expkre censum, prout ipsi
expositores collaudaverint et susceperint eundem emptorem,
sed semper sub eodem iure, Ilon alias. Item torculari
omnes susceptores debent uti et frui cum heredibus suis
et usibus omnibus, que spectant ad torcular, dissensioni·
bu~, i~diciis inter se pr~termissis. Item torcular sup cr
umllS lmpensls et expensls debent emrnendare, quantum
quis ex ipsis tenuit; qui plus possidet, plus det; qui minus
tenet, eo minus det el sic consimiliter. Item i1l0 propu·
gnaculo, vulgariter věžky, omnes simul et unanimiter
debent uti et fruÍ et emmendare super unius irnpensis
et expensis. Qui plus tenuerit, plus tribuat de pecunia;
qui minus, trihuat eo minus. Item illa semita, que est
mediocris in vinea Veucek, susceptores vÍnearum et humuleto rum debent llti ct fmi unanimi,er et habere plenam
libertatem ambulandi et exercendi nuUus alteri faciens
aliquod nocumentum. Item fonte ilIo omncs susceptores
vinee et humuleti ntantur et fruantur, prout cui videbitur
in melius; qui plus tenet, plus de pecunia tribuat super
emen;IaclOne et mundacione foutis. Qui minus possidet,
eo mmus tribuat de pccunia pro crnendacione. Et hoc
debent facere absque omnibus fatigis, gwerris, disencionibus et iudiciis sernotis, prout concemit probos et bonos
hornin es. Et magister Wenceslaus eum vitricis capeHe
Bethleem promittunt bona ipsorum fide vineas et humuletos disbrigare ante omnes alios census, dempto censu
priori et superins nominato, et omnibus aggravacionibus
ut sint sproštěni, quicuIlque fuerint, v.el supportati, sed
ut pacifice vineas et humuletos possideant. Act. fer. II.
ipsius b. Procopii a. LXIII.
20. 146ó, 23. dubna. Rulwp. č. 2003 f. J. 14. Ma·
giste.r .Wenceslaus de Drachow, director capelle Bethlcem,
ct vltncl dlCte capelle, videlicet Adalbertus elc. eum Gons~nsu et voluntale dicte parochie exposuerunt et exponunt
vl~ea~ lpsorum omnino desolatalu a anichilatam, spinis,
unbuhs lllcolutam quantumque est de eadern supra Braník penes petram, vulgariter podle skály, in censurn annuum et hereditarium Thobie de Braník, uxori sue Margarete, heredibus ipsorurn omni eo iure. prout expositam
habuerunt, tenuerunt el possiderunt, ad ha'endum, lenendum, vendendum aC hereditarie possidendum. Sed sub
lali notabili exclusione interposita, nam Thobias, herede;
sui habent ad solamen, ad qnattuor annos continue cur·
!"entes, ut nichil solvant neque censuare dcbent ad capel·
lam Bethleem. Elapsis vero quattuor annis quinto vero
anno incipient censuare susceptores de illa vine a, quantumcunque est, de eadem X gr., et hoc in festo Galli
magistro \-Venceslao ve! vilricis capelle Bethleem, qui pr~
tempore sunt vel fuerillt, dilacionibus et iudiciis proculmotis. Quod si aliquem censum in aliquo termino
kat. feria tercia ipsius b. Georii a. LX V.
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21. 146ó, 1. listopadu. R1fhop. č. 2003 f. J 26.
(Reverendus magister \-Venceslaus de Drachow cum Paulo
orphano in exposicione vinee.) Reverendus magister Wenceslaus de Drachow, direetor capelle Bethleem. cum conseDSU vitricorum dicte capelle, videlicet Adalb~rto, Gallo,
ad hoc electorum, exposueruut et exponunt vineam ipsorum heredltanam ln monle quondam Mezierieczie Ph strmensure. habentem situatam penes Paulum Pobřežný ex
u na et SImonem mstI torem parte ex altera in censum anlluum et hereditarium Paulo, orphano de \-Vrschowicz Margar.ethe, uxori, suis heredibus et successoribus ipsor~m-.
QUl qUldem susceptores - debent - censu are annuatim
in feslo s. Galli XXII 1/2gr. magistro Wenceslao, directori
capelle Bethleem, posteris suis, qui pro temp0re existerint Quod si aliquem censum Act. fer. VI. ipso
die 00. SS. a. LXV.
22. 1469, ll. kvělna Rllkop. č. 69 kapii. sv. Vítské
f. 245. Anno MCCCCLXIX feria V. in die Asc. d. de
nacte transiit feliciter viam universe carnis honorabilis vir,
quondam mg. r. VVenceslaus Drachnow, predicator verb i
dei in capella Bethleem. Mitis et simplex, ut columba.
23. 1477, 2. dubna. RullOp. č. 2004 f E 5. Reverendus magister Iohannes, tunc temporis ambonista capelle Bethleelll, cum omnibus parochianis eiusdem capelle
~xposuerunt vineam suarn hereditariam sitam supra Braník
!ll cellSUlll allnuum el hereditarium Vito, fabro dicto To·
bolka, Ursule, conthorali eiu, - . Et idem Vitus CUln
heredibus suis lenebuIltur censuare de eadem vinea XL
gr. magistro Iohanni, predicatori capelle Bethleem, et
ommbus futuris predicaloribus et hoc incipiendo in
festo s. Galli nunc venturo - . Act. fer. III. Pascatis.
24. 1486. I\odex Talmbershy f. 176. V té při,
kteráž jest mezi Voldřichem z Ertína a z Baště z jedné a
mistry a studenty kolleje Nazaretu učení Pražského z strany druhé, tu páni a v iadyky slyševše strany -- odpory a dsky, kdež někdy Slibor z Ertíny odpírá proti
nadání Anny, ženy někdy Oldhcha Medka, kdež jest odkázala do kolleje Nazarelu X k. gr. platu ročního holého
a věCného a X k. gr. platu též ročního holého a věčného
kazateli v Bet lem ě na dědinách v Bašti .. K kterémužto
odporu nadepsaný Voldřich jmenované mistry pohnal pravě, ze k témuž platu žádného práva nemají. A oni mistři
odpíraje pravili, že mají od nadepsané Anny s královským povolením, a to dskami provodili i také obdarování
krále J. Mli listem a také registry ukázali, že jsú ten plat
jí Anně kladli. Ale on Voldi-ich, držitel těch dědin V Baštku, .neokázal jest, by od koho ·ten plat zapsán j měl aneb
by Jemu příslušal. Nalezli za právo - že je mistry z Nazarelu a kazalele nadepsané při tom platu ostavují.
'
25. 1488. - N[011l11lle1tta univers. Prag. lIl. str.
60. A. d. 1488 orta est bacalariorum et studentum collegii Nazareth adversus directorem eorum et predicatorem capelle Bethlehem, tunc temporis reg. mag. Paul um
de Zaez, grandis difficultas et est tandem devoluta ad magi~trum civium ceterosque consules civitatis Antique Prag.
Hl domlDl ad bonorem universitatis Pragensis prospicien·
tes atque alllmadvertentes causam illam debere ad rectore?l univcr~itatis suique consilium iure pertinere, moti
eClarn preClbus, tres dominos ex consilio d. rectori illam
rem ad paciscendam parite!" et deccrnendam deputaverunt.
Auditis itaque utrinque probacionibus et defensis. nunc
mag. Pauli privilegiis et iurihus ipsurn concernentibus. se
tuentes et defensantes, nunc bacalariorum studentum'que
statulls domus habltls ct tabulis reglli .onantibus non directori, sed ipsis, defendencium se ipsos, hoc adiecto,

xxx

Betlemshé nam.

C.

p. 2ó5. Kaple Betlemská.

811

30. 1497, 11. listopadu. Rttkop. č. 2005 f· A 20,
quod directori eorum nec dispensare de censibus pertiJakož mnohé časy byly jsú nesnáze a soudové mez: poneret, nec exigere ab eisdem racionem sua presencia.
ctivým mistrem Martinem, správcí kapli Betlema, a koDum ergo cuncta sic proponebantur comite di1igencia
stelníky kostela sv. Havla strany jedné a Dorotú, vdovú
iusticiaque pensata, pretacti reetor dominique consulares
Tlačisvětovú, strany druhé z příčiny ouroku vinného z viconsi1iumque redoris ad sentenciam inviolabiliter pro funicé z devíti strychu míry držící, která leží na Plas(ch
turis temporibus tenendam properaverunt et cOIlcluserunt
podle Ráje z jedné a dvoru Plasského strany druhé, ktede hoc modo: Quod ad directorem et predicatorem caréžto Dorota Tlačísvětova dávala jest k záduší kostela
pelle Beth;ehem regimen collegii prefati pertinet habere
sv. Havla tajnský vína a druhý tajnský do Betlema, ponosse eciam de censuum dispensacione atque racionem de
tom jim tobo odpírala jest. P. purgmistr i svými konšely
distribulis per se vel per alium, quem collocaverit, audire.
slyše žalobu i odpor i také výpisy z kněh, který se zápis
Verum facta racione quidquid, ut decuerit, superfuerit,
stal za purgmistra Martina od sviní - ten nález, který
hoc directori nec tollere, !lec pro suo usu convertere lisě stal za purgmistra Martina od sviní při tom je zachoeebit quoquo modo. Et sociis domus eiusdem similiter.
vává a potvrzuje, tak aby táž Dorota tomu dosti činila.
Sed in eollegio, dum racionabilis urgeret opportunitas,
Acl. die s. Martini.
pro bono collegii sub certa custodia relinqui et tandem
31. 1497. - Mo1ttt11tenta univers. Prag. 111. str.
ad necessitatem converli, sciente tamen directore et ipsius
66. Magister Martinus de Wlassim, predicator in B.
volunlale concurrente.
32. 1498, 31. října. Rukop. č. 94 JI. f. 76, GeorItem prefati domus Nazareth incole, antequam, ut
gius pellifex et Iacobus a Golia, vitrici capelle Bethleem,
prefertur, propter eorum contra directorem mag. Paulum
nomine magistri Martini, predicatoris eiusdem capelle, fassi
instanciam contumaciamque lata diffinicio, quoniam scripsunt, se percepisse lIs. S. gr. per Margaretham Krtková
tam quoddam invectivum honori ac fame singulorum pene
testamentaliter delegatas. Act. in vig. 00. SS.
universitatis magistro rum derogatorium eo tempore ma·
33. 1510, 13. listopadu. Rukop. č. 1046 j. 51.
gistro consulum, pro tunc d. Martino ab aurea rota, preMistr Martin, farář u sv. Štěpána [na Nov. M. Pr.] svědčil:
sentaverunt; nulla tamen prorsus racione aut veritate fulPřišel ke mně Kříž z Benešova, když jsem ještě byl v B.
citum, verum tandem suis cognitis fictionibus quattuor
I šel sem s ním k Staňkovi zlatníku i .kúpiI II něho kalich
il10rum numero bacealariorum, viddice! Ioannis de Naza XlIII k. Potom ten kalich přede mnú dal knězi Viktorichod bacc., Gregorii de Slowicz, Simon et Paulus stunovi k věrné ruce tak, jestliže by kněze Viktorina buoh
dentcs coram d. rectore, magistris compluribus atql1e
neuchoval, aby ten kalich obrácen byl k záduší do Be·
Georgio, ante hoc marssalkone, Ioanne dicto Iosst de
nešova. Aet. fer. un. post Martini.
apoteca s. Michaelis, dominis ex consilio, nec non laros34. 1519. - JY[o1tumenla Univ. Prag. IlJ. str.
sio, cive ab Ethiopibus, ibidem assidentibus, patulo re91. Mag. Laurencius Trebonius, rector universitatis Prag.,
traclaverunt aecionem suam contra magistros confectam,
rector capelle Bethleem.
tum in scripto, tum in voce male et falce peregisse iI35. 1521.·- Jiři Pisecký v Pramenech V I. str.
lico, supplicanles veniam sibi pro huiusmodi excessibus
357. Pars sibi quendam praedicatorem de Cwikow, m.
prebendam, se quemadmodum ante diligendos, quodque
Thomam Munczer dictum, evocavit et in collegio Magno
magistris deinceps ct o,.,edire volunt et inservire. D. reconstituit, qui in capella Bethleem latine et alemanice
etor cum magistris audita tali humili proposicione, ne
seclis Buis predicaverat. Qui post hac di versitate sectarum
modo ad eorum tantum submissionem, quin eciam ad dointer se dissidencium e Praga exire coaetus, in ducatu
minorum presencium interpellacionem illis totaliter ignoSaxonie auetor tumultuum existens, per ducem Georgium
verunt, iudulserunt, amare eciam et promovere, si unicapitis pena adflictus est.
versitati. in statutis fuerint conservati, sunl professi sicque res, ut decretum est, libro universitatis est inserta,
36. ]521. Letopisové str. 449. Do Čech přijel
lam eorum, quam aliorum ad cantelam. Acta sunt vero
muž učený Němec od doktora Martina Lutera, m. Tomáš.
premissa anno, quo supra, [eria quarta post festa PaTen jest rozdával tělo a krev boží pod obojí zpusobou - .
Kázal slovo boží řečí německou a také latinskou v Beschalia.
26. 1488. - Rttlwp. č. 94 f. 44. Vitrici Bethleem
tlemě a u Božího těla.
capelle.
37. 1522. Tamtéž str. 453. By!y rozpisovány
27. 1488, 3. prosince. Tamtéž f. 46. Magister
vůbec cedule o kněžích, ze administrator Sišmánek a m.
Paulus, predicator capelle Bethleem, fa~sus est, quia tulit
Vávra z Betléma s některými faráři pražskými na králi
VIII s. gr. m. per Iobannem ab agnello pro eadem caLudvíkovi toho žádali, aby se p. Lvem ve všech svých
pella teslamentaliter delegatas a Iohanna, uxore predicti
potřebách zpravovali.
Iohannis. Act. [er. lIlI. post Andree.
38. 1522. - Bartoš písař v Pramenech Vl. str.
135. Když pE přítomnosti krále na hradě Pražském sočen
28. 1491, 29. prosince. Rt/kop. č. 2004 f. Q 19.
býval kněz Martin i kněží jeho krom očí léta 1522, že>
Paulus, magister alme universitatis Pragensis et plebanus
by bludy lidu kázali etc. od farářuv některých pražských
seu director ecclesie Betleem, emit pro se et suis succe,jsouce obzalováni, tu jest se potom před králem on ",něz
soribus censum annuum et hereditarium in hominibus
Martin i kněží jeho ohlašovali, aby o to slyšáni byli, žásubscriptis, in campis et huttis eorum, ubi situm est ex
dajíce, aby jim ukázáno bylo, v čem a kterak sou zblouopposito montis Zizkonis penes viam, qua peragullt in
dili. A bude-li to při nich nalezeno, že chlí rádi napraMonte. ex una et campum parte ex altera: In Luca I s.,
viti: nemohli se toho dovolati ani před králem ani před
in Daniele L gr.; qui quidem censite debent et tenentur
knízetem Karlem, hejtmanem po odjezdu královském, ani
dare ac solvere dicto magistro Paulo, directori Betlem,
před mistry v kolleji, ani na rathouze před Pražany; II
et suis successoribus dictum censum omni anno circa
tak ti všichni, král, kníže, administrator ani Pražané neMartini. Et si non darent - . Act. fer. V. post Nativ. domini.
soudili a nad to neodsoudili jich za svudce ani za žádné
29. 1491. - Rukop. č. 94 1. fal. 88. Magister
zlé lidi _ ale pokojně je z města pustili. A kdyz sou
Paulus, predicator capelle Bethleem.
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ven vyšli, tehdy tepruv je světští i duchovní haněli a za
bludné soudili - . Dotekl jsem toho, že se tu nejvíce ze
zlosti to působilo. Nebo týž kněz nIartin, ačkoli jest
pravdu světlou zákona božího na" kázání svém mluvíval
a v tom ho žádný nepřemohl, ale však, že jest časně
toho nečinil, ale kvapně, i pro tož to se u mnohých v jed
obrátilo pro nezvyklost a mdlobu jich.
A tak po některém čase okolo roku zběhlého kněz
Martin oženil se, složiv z sebe kněžství a hy dli I v Novém Městě za Hradcem Králové. Tu jest již pak osadil
se, řemeslo tkadlcovské dělal i jiné obchody jako jiný
člověk vedl.-

39. 1523. - Jih Písecky v Prame11eck VI. str. 359.
In tal i confusione quendam sacerdotem Martinellum
sediciosum ex farina monachi Míruss adversus privilegia
universitatis nostre ad capellam Bethleem, ubi et ego adfui, tumultuose introduxere.
40. 1523, 10. srpna. RullOP. Č. 534 111. f. 58.
Kostelníci Betlema Mikuláš sukeník, Štěp;ín vinopal, Jaknb Ouhoř k10búčník přijali 1I1/2 k. gr. Martú Holubkú
kšaftem odkázaných.-Act. Cer. II. ante Tiburcii.
41. 1524, 17. května. Prammy ději11 Českych Vl.
str. 308. M. Jan Pašek svolal obec - . Též otázán i kněz
Martin s svými kněžími, chceli se zachovati dle vejpovědi;
odpověděl, ze za to žádá, aby mu prodlení dáno bylo,
že chce brzo odpověď dáti svými bratřími. Jakož potom dal odpověď takovú, že podle té vejpovědi v někte
rých artikulích zachovati se nemuož s svými kněžími, a
to pro své svědomí, a že sú proti z:ikonu božímu v té
vejpovědi některé artikule. Po té pak vejpovědi brzo ně
kleri den vstúpil jest před p. purgmistra a pány a vzal
odpuštění s kněZími svými, jichž bylo v počtu 19; při
tom jest některé řeči mluvil, klada příčinu, proč odpuštění béře a žádaje p. purgmistra za to, aby to jeho
mluvení v obci oznámeno bylo. Tu p. purgmistr a páni
dali jemu odpověď, že oni jemu odpuštění nedávají - .
A hned po té řeči čtena jest vejpověď v svých artikulích:
Což se pak toho psaní, kteréž sú mezi vás i nás poslali kněz Martin s jinými kněžími, k tomu toto pravíme:
Poněvadž ti kněží svejm psaním toho žádají, aby slyšáni
byli, ano prve mnohokrát jich žádost taková byla a zvláště od kněze Martina, ten se jest k tomu často volal na
mnohý"/\ místech žádaje toho, na duchovních i na svět
ských, ~nal-li by kdo při něm jaký blud proti zákonu
božímu, aby to jemu ukázal písmem a zákonem páně, že
od každého s milostí přijíti chce a ihned napraviti prolož znajíce to a takové podvolení i žádost, za to prosíme, že k tomu povoliti ráčíte a p. purgmistra a pánuov
požádáte, ať k tomu ráčí ty osoby vybrati k tomu ať
přijmou p. administratora ať tu kněz Martin s svými
bratřími vydá počet z svého učení - . Jestliže by skrze
ty pp. volence bylo vyhledáno cu bludného ph knězi
Martinovi s jeho bratřími, tehdy my všickni od kněZí těch
odstoupíme - .

42. 1524, 22. května. Bartoš písa1' v Pramenech
V 1. str. 47. Dne prvního před sv. Urbanem kněz Martin
Betlemský, na kteréhož byl od, lidí mnohých největší nad
jiné kněží pokřik, kněz Jiřík Smakal a jiní kněží list poslali na rathouz odpověď dávajíce konečnou na tu
vejpověď jich předloženou a svolenou v ta slova: Pane
purgmistře a páni, páni soudce, páni starM i všecka obec.
etc. - .
43. 1ó2ó, 16. ledna. Rttlwp. Č. 2007 f. 144. Vít
Hatiapatia, měštěním pražský, vzdal jest a zapsal lla vinici své, kleráž leží na Babě, kterúž nyní iYIatuš Habart

Č. p. 255. Kaple Éetlemsid.
drží, '/2 k. m. platu ročního a dědičného úředníkuom fl
kostelníkuom záduší Betlema - . Act. dominico die post
octavam Epiph.

44. 1ó25. - R1fkop. Č. 1047 f H 15. (Mezi mistrem JiHkem Betlimskim a Pavlem Koukolem.) Mikuláš
soukeník vyznal: Když sme byli vysláni od místra Tiříka
k Koukolovi o ty věci, kterých se nedostávalo, i když
sme k nemu mluvili: Pane Pavle, kterak jest to, že~ nám
pobral peřiny i jiný veci z Betlema? A on řekl: Cehož
koli nemáte, to u mne všecko máte. - Jan becvář Roudnickej: Když sme byli posláni k Koukolovi od p. mistra
i mluvili sme k němu: Pane Pavle, sme k tobě posláni
od p. mistra z té príč!ny, co se dotýce těch věcí zádušních. A on pověděl: Cehož kolivek není, u mne se najde.
Pak sme s tím 'llli pryč. Bárta tkadlec od Betlema:
Když sme k Koukolovi pi'išli i mluvili sme jemu" proč
jest bral peřiny z Betlema, a on odpověděl nám: Cehož
koli nemáte, že to u mne všecko najdete; již sem já to
dobře opatřil. A k tomu řekl: Páni sousedé, buď vám
to svedomo.
Mikuláš, soukeník, bez přísahy vyznal s volí Pavla
Koukole: Nevím nic víc co svědčiti ani co k tomu při
dávati, než což sem prve mistru Betlimskémn svědčil; to
též Koukolovi svědčím.
45. 1525, 9. bhzna. Rukop. č. 534 f. II!. 76.
stelníci kapli Bethlema Mikuláš Buta tkadlec a Úhoř
búčník seznali na místě osady, že jsú přijali X k.
nebozkú Martú kšaftem otkázaných. Act. fer. HU.
Translat. s. Wenc.

Koklogr.
post

46. 1525, 22. března. Ru/wp. č. 1047 f. H 16.
Vzáctné a slovutné opatrnosti pánu p. purg~istru a radě
města Prahy pánuom na mne laskavým!
Zádost všeho
dobrého i najlepšího spasitedlného vzkazuji. P. purgmistře,
páni milí! Přišla jest ke mně zpráva, že by mistr Jíra
Klučovský s některými Pavla Koukole kloboucnílm před
V. Mti viniti mel z některých věcí náležících k kaple
Bethlemské, pravě, že by skrze mne něco při té kapli
zhynútí mělo. A z té příciny i na to, což já svého u Koukole Pavla mám, mistr Jíra svrchupsaný s jinými se táhne
a Pavlovi Koukolovi nesnáz činí a to bez potřeby. Kdež
V. Mtem jest vědomé, že já ten uterý po sv. Duchu počet z, toho ze všeho řádný sem učinil, pi'i kterémžto počtu ráčili jste V. M. z sebe p. Jana Karbana, p. Martina
Kosteláka aby byli, voliti, též i vedle obyčeje a řádu
kostelníci čtyři té kapli Bethlemské při tom jsou byli.
A ti všichni počet ten ode mne jsou přijali, nébrž při.
javše na to hned klíče ode mne vzali, sklidivše všecko
všudy uzamykali, mně ani do kostela jiti nedali. A ph,
to všecko víc než týden tu sem byl, než sem z Prahy
vyšel, a žádný mne z ničehož nevinil. A teď již nyní
mimo řád a právo mne nespravedlivě naříkají. Kde!; já
jinému rozuměti nemohu, než že to neslnÍrná zlost mých
nepřátel činí. Protož já V. IvItí za to prosím, že takovému
nařčení, rozumějíce, věřiti neráCíte ani jemu v povinné
spravedlivosti vaší místa dáte. Jakož dostatečněji (kdyby
mi přístupno bylo) tomu všemu odpierati před V. Mtí
spravedlivě bych mohl. Ale to nyní vše P. B. a k. vaší
spravedlivosti poroučím. Dán tu středu před Vtělením P.
Kr. léta M etc. XXV. Kněz Martin.
47- 1525, 4 dubna. Rukop. Č. 1047 f. H 16. Já
mistr Vavřince z Třebúně JC známo činím tímto
listem slovutné opatrnosti pán6m purgmistru a radě Velikého :vrěsta Prahy etc. Jakož jsem obeslán skrze poctivého mistra Tomáše z Vlašimě, pana rektora svobodného
učení Pražského, abych svědectví vydal Pavlovi Koukokněz
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lovi o lmiehách 1ibráře Bethlemské, toho sem svědom a
to v paměti dobře mám, že mistr Václav, dobré paměti
předešlý administrator, nevyčetl mi kněh libráře Bethlemské pravě, že mistr Jiřík poctivý také nevyčítal mu. A já
jsa tu správCÍ v Bethlemě z poručení panského přeběhl
tu librář a drahně lměh sem nenalezl. A kterých nebylo,
znamenal sem trhem takovým V v registřích; nébrž i
Donát strhaný miesto nějakých kněh byl položen a tu
sem jej nalezl. A potom sem knězi Martinovi zejmena
těch kněh nevyčetl, než mým vědomím žádné knihy jsú
se nepotratily, než v takovém sem nedostatku postúpil,
jakž sem přijal. A to jest v pravdě tak, to přijímám
k svému svědomí a k svému kněžství. A pro lepší jistotu
secretem svým list tento sem zapečetil, jenž jest dán
v úterý na den sv. Ambrože léta JC MDXXV.

48.

1ó25, 6. dubna. Ru//Op.

Č.

1129

f. 125.

(Tiřík

Klučovský,

mistr a kněz, vinil Koukole, že některé věci
pobral po Martinkovi, pikhartské roty proboštu oc.) V té
při mezi mistrem Jiříkem Klučovským z jedné a Pavlem
KOukolem z strany druhé, kdež jest jeho vinil z toho,
že po Martinkovi z Betlema odstěhovány některé věci jsú
od té kapli a on pobral svrchky, knihy a k sobě odstě
hoval, ježto jemu to nenáleželo, a když k němu bylo domhíváno o to, že se k tomu svolil, čehož se koli nedostane, že to chce navrátiti. Zádal, aby přidržán byl k tomu, a čeho se nedostávalo, to jest na ceduli bylo sepsáno,
aby podlé podvolení svého tomu dosli učinil a takové
věci~ jichž se nedostává, zase navrátil 1 táhna se y tom
i na úrok svatojirský, kterýž jest přebrán, aby i on Koukol tomu dostl učinil a jej vrátil. Proti tomu Pavel
Koukol odpíraje pravil, že on se v tom nepamatuje, aby
on takO\'é' podvolení učinil na ty věci, kterýchž není,
nebo Oll neví, čeho se jest nedostávalo, než což jest
k sobě přijal a oni co v tom svého poznají, že on jim
chce z toho návrátiti, prose v tom za opatření. - Zase
od mistra Jiříka jest mluveno, čemu Koukol odpírá, že
on to svědomím
ze je takové podvolení učinil;
na to pokázal
a žádal v tom za opatřenL
Zase k tomu Koukol mluviL že on týchž svědk6v potře
buje a ze je se na to svolil) jakž 1111u"'Í zádaje) aby on
k svědomí je pl:ipravil a to jemu, což sú nedolozili v mistrově svědomí, aby (ioložili; a takové svědomí pokázal
i mistra Vavřincc a při tom mluvil, že by on tím nebyl
povinen svolením na to, čehož k sobě nepřijal, aby to
všecko vyplniti měl, Zádaje za opatření, pravě, že někte
rých věcí není prve a dávno a z kerých počtuov sobě
nečinili, než ze je lIIartinek počet učinil a všeho postoupil.
Zase mistr Jiřík mluvil, že je Martinek počet nespravedlivý učinil a všeho postoupil a že jest toliko podlé
spisu svého jej udělal a ne podlé registr zřízených, též
v tom prose za spravedlivé opatření.
j

Tu p. purgmistr a páni slyšíc žalobu, odpor a svě·
domí i jich z obú. stran přelíčení a toho všeho bedlivě
povázi"še, takto o tom nalézají a svým ortelem vypovídají:
.
Ponhadž počct při přítomnosti pánuov z rady vyslaných a některých osadních v kaple Bellemské 'jest uciněn od :\:[artinka~ a i věci všecky podlé téhož počtu těm
pánuom i osadním sou ukázány a od nich od osadních
přijaty a potom i postoupeny jsou a v moc dány mistru
Jiříkovi, kaplanu nyní kaply Betlémské, ze p. purgmistr
a páni toho při tom zanechávají; a což se knih, o kterýchž jest mluveno, dotýce, že bl' se nenacházely podlé
registr starodávních, poněvadž při témž počtu, tak jakž
páni radní se pamatují, keříž při něm byli, že jest od
osadních mluveno, že ta truhla, v kteréž knihy byly, od
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Martinka hned odvírána nebyla - i z té příčiny on také
Martinek nebyl jest z nich počtu činiti povinen. Než což
se hospodářství a svrchk6v dotýče, poněvadž svědkové
mistru Jifíkovi vyznávají, coby se jich nedoslaio, ze on
Pavel Koukol pověděl, že se II něho najíti má, a protož
aby on Pavel Koukol dopustil u sebe pohledati, jestli že
jest co z těch svrch kuov domových a hospodářství u něho
složeno a jich sou, aby to mohlo spatřeno býti i zase navráceno, a což on Koukol pokáže, má to vzíti k své víře
i duši, ze víc u něho složeno není. Actum a. d. quingentesimo vigesimo quinto ve čtvrtek po sv. Ambroži.

49. 1525. - Bartoš písm; v Pramenech VI. str.
170. Ale věz, jaké sOu to mše švábské [v Betlémě] byly,
tak je nazývajíce, že jest tu nic jiného při té mši nebylo,
než jakž za starich křesťanův bejvalo; že kněz Martin
v Betlemě, znaje potřebu a hotovost lidí, vyhraných tehdáž v tu chvíli k přijímání svátostl velebné a toho žádajících, přistoupil časem svým k voltáři v neděli ve všem
aparátu kněžském, beze všeho zpívání latinského, bez confiteor, bez collect i jiných věcf zvyklých a nezákladných
z písem božských, začal nejprv odtud, že jest exhortací
nábožnou učinil lidem těm, kteříž klečali před oltářem,
čekajíce podávání. Napomínal je, aby na to pamatovali,
že přijímati mají tělo a krev P. Kr. pod obojí způsobou
.a jiné nápodobně mluvil až do konce. Potom ti lidé
klečíce zpívali písně nábožné křesťanské utěšené českým
jazykem. A když to dokonali, tehdy on kněz Martin modlitbu nábožnou říkal českým jazykem hlasitě lm P. B.,
aby rácil chléb v jeho rukou učiniti tělem svým svatým
a víno v kalichu krví svou svatou k hodnému požívání
lidem těm na památku. Potom říkal Otčenáš až do konce;
naposledy opětoval slova Kristova k posvěcování, která!:
jest mluvil za svou poslední večeři při vydání svátosti
těla a krve své vše a všudy hlasitě českým jazykem.
A potom beze všeho pozdvihání i jiných všech potomních
věcí, které při mši bývají, rozdával jim. A po tom po
všem říkal jinou modlitbu nábožnou s dík činěním a tím
dokonal tu mši. Takováť jest ta mše švábská, tak od
Paška nazvaná, při kteréžto veliké množství }idu bývalo
ze všech stavuv, ne toliko pod obojí, ale i Rímané pod
jednou způsobou. A ti mnozí obojího pohlaví přinuceni
byli plakati, to sobě oblíbujíce. - Potom tázán byl Havel Cahera administrator na rathouze, bylo-Ii by tu co
proti zákunu boZímu bludného. A on pověděl, že On Imě~
Martin nic bludného nevede, než toliko, že jest se prve
utekl s tou mší přede mnou.
50. 1525, 22. listopadu. Rukop. č. 534 f. lIl. 85.
Úředníci Betlema Vavřinec Volovatý a Šimon bakalář
seznali se, že jsú přijali Il1/2 k. gr. nebožkú Lidmilu Ště
pánovu otkázaných. Act. fer. lUL ante Clementis.
51. 1526, 21. listopadu. Tamtéž f. I ll.
209.
Úředníci Betlema Vavřinec Volovatý a Šimon bakalář.

52. 1526. - Borovy, Jedttdní a dopisy 1. str. 27.
Jak~.ž jest byl rozdíl o kšaft kněze Jiříka Kosteleckého
mezi osadními záduší Kosteleckého a mezi Betlemskými
sousedy z Betlema - o to se jest smlouva stala taková
mezi nimi - že k záduší do Betlema má dána býti suma,
zač jsú koně prodány.
515. 1527. - Acla Nazareth. Před lety takto vycházeli platové z Čakova a z Tatou~ovic (Vypsáno z druhejch rejster BetlemskÝvch fo. 26.): Stěpán z Cakova panu
komorníku pronajal v Cakově popluU dva lány s louky
a paloučky pod 50 gr. úroku při každým sv. Jiří a to likéž při sv. Havle a to za 6 let, a již dvě drží. Act. 1527.
In Tatunowicz Srch de uno lanto 104 gr. Mikeš
na Kolbářovskyfm 52 gr. et prius a taberna 1 k. 4 gr.,
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Srch de medio laneo 32 gr., Janák 52 gr. In Czakow
duo lanni, de uno 104 gr., nunc 1 S., de a1tero 80 gr.,
nunc 40 gr.
54. 1527. - Rukop. kapit. sv. Vitské Č. 34 f. 224.
Nos magister Laurencius Trebonius, concionator capelle
Bethleem, sacerdos Wenceslaus, divi Apollinaris in monte
Ventoso decanus, divina miseracione archiepiscopatus Pragen,is sede vacante administratores, notum [acimus presentibus ac evidencius significamus universis ac singulis
presentes inspecturis, quoniam coram nobis constituti bone
indolis adolescentes una cum bonis ac omni fide dignis
amicis pensionaríisque suis, istj ex nomine Duchko de
civitate Kostelecz sita super Albim fluvium, filius Nicolai
lanii, a1ter Iacobus de oppid o Zizielecz, filius Nicolai braseatoris, id in nostro summis precibus efflagitarunt officio,
ut eosvidelicet colendissimis patribus, domini. antistibus,
pro minoribus ac maioribus eciam presbiteratus ordinibus
- confirmaremus.
55. 1527. Ru7wp. Č. 1047 J R 5. (Svědomí
mezi Martbem Váleným nožieřem a Svastáčkem, tovaři·
šem nožierským.) Jakub Trubka svědčil: To mi dobře vě
domo, že Švastáček seznal se přede mnú, že jest se zapsal knězi Martinkovi, kterýž byl v Betlemě. A já sem
jeho z toho trestal, že jest to zle učinil. On řekl: Uči
nil sem to, neb mi manželka má těhotna, aby mi dítě
oHlil. A já sem mu řekl: Nu, poněvadž jsi to účini!, ty
vieš, cos učinil. A s tím šel pryč ode mne Jan,od
od pěti řeřábuov: Když jest byl u mne v podruží Svastáček i mluvil sem mu, proč chodí a proč do Betlema.
I s zenou přede dnem chodili. A on praví!: že chodí
k zpovědi a že jim dává naučenÍ. A já se ho optal, kaž·
dému-li samému dává? A on pověděl: Všem spolu, což
jich bude v světnici.
56. 1528, 11. srpna. RuJwp. Č. 2007 f. 144. Starší
úředníci záduší kapli Betlema Vavřinec Volovatý a Mikuláš soukeník oznámili, že platu 1/2 k. m. ročního Vítem
Hatiapatiou udaného, aby placen byl, místa jsú nedali
pp. prelati hradu Pražského, jakotto dědiční páni těch
gruntuov. I majíce to tíž úředníci svrchu psaní, že by on
Vít o to nesnáz a soud měl, i propustili jsú týž plat - .
Act. [er. TI. in festo Tiburcii.
57. 1528. - Borový, Jedl1ál1í 1. str. 40. Magister
Laurentius Trebonius, praedicator capellae Bethleem.
58. 1529, 1. března. Rukop. č. 534 III. f· 123.
Úředníci záduší Betléma Jan Roudnický bečvář a Mikuláš
soukeník seznali se, že přijali V k. gr. pr. Kateřinou,
manželkou Petra vinopale, odkázaných. Act. fer. II. post
Oculi.
59. 1529, září. Tamtéž str. 47. Magister Laurentius Trebonius predicator. c. B.
60. 1530, 6. ledna. Bartoš písař v Pramenech VI.
str. 268. Při slavnosti Božího křtění 1. 1530 psal král.
Pražanum St. M. povolení své k tomu dávaje, aby se
mohly smluviti osoby prve pohnané i ohec všecka s vypověděnými a pakli by se nesmluvili a kterou by koli
stranou scházelo, že pokutu na takového každého vložiti
chce podle jeho zaslouženÍ. A pro tož psaní učinil - i
administratorum, totiž mistrn Vavřincovi z Betléma a knězi
Václavovi - kteříž sou brzo po Havlovi Caherovi na ten
ouřad voleni a od krále potvrzeni byli - poroučeje jim,
aby se v to vložili za prostředky a k konci tu nesnáz
přivedli skrze smlouvu přátelskou.
61. 1531, 6. června. Borový, JedHá#í 1. Č. 73.
(Presentace Václava Subuly.) My Ferdinand etc. oznamujem tímto listem všem, že zpraveni jsme, kt,5'rak by kaple naše v B., na kteréž nám, jakožto králi Ceském,. po-

dací náleží, prázdna nyní a bez držitele a správce byla.
A protož jsme jménem poctivého kněze Václava Subuly,
faráře u sv. Jindřicha, prošeni, abychom jeho na tu kaplu
podati a v držení a užívání jí uvésti, rozkázati ráčili. Kdež
my k takové žádosti jsouce nakloněni, slyšíce také O téhož
kněze Václava dobrém zachování a hodnosti, protož s dobrÝvm rozmyslem, naším jistým vědomím, mocí královskou
v Cechách i jakožto pravy kollator podali jsme téhož
kněze Václava k držení svrchupsané kapli a tímto listem
podáváme, chtíce tomu konečně, aby on tu kaplu v B.
měl, držel, spravoval a ji užíval se všemi duchody a požitky k ní náležitými, tak jakoz před ním jiní držitelé
toho užívali, a to beze všech lidí všelijaké překážky. Protož přikazujem poctivým purkmistru a radě St. M. Pr.,
věrným našim milým, i těm všem, komuž taková věc spravedlivě náleží, abyste častojmenovaného kněze Václava
vedle vuole a této presen tací naší v drzení skutečné a
užívání již dotčené kapli a podle práva toho všeho
zmocnili beze vší odpornosti, jináče nečiníce. Tomu na
svědomí peče! naši královskou k listu tomuto přitislmouti
jsme rozkázali. Dán na hradě Pražském v outerý po sv,
Trojici 1. P. 1531.
62. 1531, 11. července. Rukop. č. 2142 J, N 20.
(Kš aft mistra Vavřince z Třebúně.) My purgmistr a rada
::,t. M. Pr. známo činíme naším tiemto listem vuobec pi'ede všemi, kdež čten nebo čtúcí slyšán bude, že jest před
námi položen lcšaft dustojného kněze mistra Vavřince']
někdy administratora arcibiskupství Pražského, jeho vlastní
rukú napsaný a k tomu sekretem jeho na dvé zapečetěný,
celý, nehýbaný ani kterak porušený, kterýžto když po
jeho smrti podle práva města Pražského byl otevřln a čten,
toto jest v sobě držel a zavíral, drží a zavírá slovo od
slova bez umenšení a proměnění takto: Ve jméno boží
amen. Já kněz mistr Vavřinec z Třebúně, kazatel kapli
Betlema i koleji Nazaretu a Králové správce, znamenav
obtížnost těla svého, neznaje ani hodiny ani běhu smrti
své, toto kšeftovní pořízení svú vlastní rukú sepsal sem,
zvlášť, jestliže by na mne P. B. smrl n enadále a v náhle
dopustiti račil, nechtěje, by jaká nesnáz po mé smrti
o věci mně od P. B. puojčené vzniknúti ll1ěla, tuto svú
konečnú vuoli býti oznamuji: Najprve klenoty všecky,
XII kalichu, monstranci a pušky stříbrné, lžičky lIlI, mcšné rúcho, knihy tak zcele složené v kaple, jak sú mi
od slovutných v opatrnostech pánuov purgmistra a pánuo
porúčené a svěřené i od předka mého vyčtené, nic sem
já neodcizil ani zmrhal, zvlášť i toho děťátka pilne choval, také
privilegii Bethlemských, extraktuo a vejpisu oboje koleje
i s jich privilegími ostříhal, jakož to p. purgmistr i se
pány, pan administrátor s kněžími. pan rector universitatis s mistry všecko naleznúti moM. Kdežto jich milostí
všech žádám a věřím, že neráčí podle těchto obecních
věcí na mé sahati než kOU1UŽ sem své věci poručil tiemto
kšeftem, že ráčí toho dopomáhati, jakožto páni dobrotiví
a spravedliví. Neb sem toho všeho více od jinuó nabyl, nežli
v Betlemě zachoval, že jsem pak po knězi Jiříkovi dobré
paměti příteli svém knih, šactva, nádobí cínového s po·
mocí Kateřiny, kuchařky své, nabyl i dosáhl, jakož kšaft
kněze Jiříkuov toho dokazuje. Také že mi od dra.hně let
věrně posluhovala, protož ji řečiCnú Kateřinu, kuchařku
svú, statku mého vše1ikterakého buďto na penězích, gro·
ších, zlatých, na šactvu chodicím i lehacím, nad knihami,
nad nádobím oínovým i jiném poručnicí činím, aby mohla tiem hnúti, prodati, směniti, šafovati jako svým kromě
toho, což bych tiemto kš aftem zejména poručil, a to pro
tu příčinu, neb řečená Kateřina dala mi k věrné ruce
schovati XL zl. uh. a některý rejnský, také též k věrné
j
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ruce dala mi schovati vokolo XV kop. gr.
to má se
nadjíti při knihách mých v kaple, své hotové utratil sem
na slavení a na jiné potřeby, málo! jich najde.
Při tom žádal sem poctivého kněze Mikuláše, na ten
čas faráře od III. B. z laku, jemužto kožich podbřiškový
podčím harasem pošitý, také žádal sem p. Mikuláše
soukeníka, aby jí Kateřině nápomocni byli, aby to vše
mohla shromážditi a nčtco rozprodati a dluhy zaplatiti,
neb sem dlužen od Tria kolegia IIlIl!2 kopy gr. mÍšo bez
mála, jako v registrách reginských zapsáno, do kolegii
Nazaretu dlužen sem lIlI kopy a co sem vybral z Baštku
z dědin, asi VII kop. gr. míš., tohoto polúletí 1529 in
parte hyemali, s jiných počet zapsán, do Králové koleje
to za sebú mám, co sem z tohoto polúletie vybral z Jenče,
vn kop XVI gr., ale vydal sem z toho fiškářovi. Jiných
dluhuov nemám na sobě žádných, kromě mistru Janovi
z Přestic dlužen [sem] 1 kopu a poroučím jemu všecky
knihy, ktéréZ mám Luterovy. Protož kuchařka Kateřina
aby tyto mé dluhy zpravila a zaplatila a kněz Mikuláš se
p. Mikulášem aby jí nápomocni byli. Item dlužen sem
do zádušie 'velikého 1 kopn, tu ahy dala. Také věřím
jí, že [z] statečku mého přátel6m mým, jak Martinovi,
bratru polovičnímu, Dorotě a Anně, sestrám, Janovi krajčímu, Václavovi do Žatce Saturnovi nějakú památku mú
skrovnú od šattlOv neb od nádobí cínového ueb od zbroje
vydá bez škody své, co na koho sluší, jakož já jí to
oznámím oustně, neZ. na holové at se netáhnú. Nichil dat,
quod non habet oc. Toto pak chci, aby kaple Betlemu
zuostaly knihy tyto: Opera bealí Ieronimi, De correctione
Erasmi, Opera Origenis, Opera Criatomi, Opera Bernardi,
Dionisii, Hylarii, Tertuliani, také stuol veliký v světnici
veliké a lože v komoře vrchní a šaty obecní zvoníkóm
a dvě peřině pro hosty, poduška a polštář aby zpnveny
byly, ty a takové, jakéž nám sú po.túpeny; cínové nádobí, toto v počtu sem přijal: VI konví, VI mis .krovných a VI taléřuov, ampule, to aby vyčteno bylo. Také
poroučím Lídě děvečce sukni nebeské barvy. Item Mikulášovi kostelníkovi kmotrovi jeden kožíšek plátnem pošitý. Knihy in artibus et philosophia aby rozprodala a co
neprodala, aby rozdala chudým iákuom s Tadú kněze
Mikuláše. Též sermony drobné, kterých by nemohla prodati a nehodili [se] knězi Mikulášovi, aby rozdala mezi
kněží mladé. Toho všeho Kateřině věřím i poručníknom
jejím, že se tomu dosti stane a že za mú dUŠl i s chudými se sdělí zvlášf s přátely svrchu psanými. Item Dorotě a Ance, dceři její, sukni lithoměřickú a co chce jiného, muož jí dáti, neb jeho toho zaslúžil" i na ní i na
mně. Stalo se toto mé pořízení v úterý masopustní na
den sv. Apolony léta MVCXXYlIII, když sem měl jeti do
Benešova, toto pořízení svú vlastní rukú popsal sem a
svým sekretem, kteréhož sem ohecně užíval, klerý i se
mnú [v] Vlaších byl, zapečetil sem pro lepší jistotu a jí
Katerině Je věrné ruce dal schovati, aby žádnému jebo
nevydávala než knězi Mikulášovi a p. Mikulášovi po mé
smrti a oni aby pánóm J. Mtem aby ho dodali na rathúz, aby J. Iv1timi stvrzen byl, jako páni na mne vždy hskavými [byli], za jichto dobrodiní rač P B. dáti vše
dobré v tomlo světě a potom život věčný.
Kterýžto kšafl my nadepsaní purgmistr " rada vá·
žÍce a uváživšc: že jest tím řádem, jakž prá,va naše a
města Pražského ukazují, učiněný a přišlý, jej jsme podlí
vJ'sad a svobod našich z plnosti práva našeho stvrdili a
mocí listu tohoto stvrzujem i moc plnú jemu ve všech
artykulech v něm položených a dostatečnost dáváme. Toho
na jistotu a stvrzení pečet menší města našeho svrchu
jmenovaného dali jsme a rozkázali přivěsiti k tomuto listu
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kšeftnímu. Jenž jest dán léta VCXXXI v úterý před sv_
Marketú.
63. 1534, 11. zafl. Borový, Jedl1áni 1. str. 99.
Presbyter Ioannes, concionator capellae B. el piebanus
s. Egidii.
64. 1534. - Rukop. Č, 534 IlJ. f.149. Šimon od
hajkuov, Jiřík Hatiapatia na místě záduší a osady Betlimské přijali I k. gr. č. Vítem Hatiapatou odkázanou. Act.
sabbato post Iulianam.
65
1535, 17. února. Tamtéž f. 158. Jiřík Farář
a Jiřík Hatipatia na místě kostelníkuov kapli v Betlemě - .
Ac!. fa. Hll. post Valentinum.
66. 1535, 4. března. Tamtéž f. 153. Šimon bakalář na místě ouředníku ov záduší kostela Betlemmkého při
znal se, že jest přijal I k. gr. Vítem Haliapatou odkáunou. Act. die Translat. s. "Venc.
67. 1536, 18. května. Rukop. Č. 2142 f. R 2.
(Kšaft Alžběty svíčnice.) My purgmi8tr 11. rada St. M. Pro
známo činíme tímto naším listem obecně přede všemi,
kde!. čten nebo čtúcí .lyMn bude, kterak Alžběla svíčnice,
souseda naše, učinila jest kšaft a své vuole poslední poručenství v úterý po Zvěstování blahoslavené P. M. 1. p.
1536 při přítomnosti uroz. vladyky Václava Jaroše z Kápí
Hory, spoluradnfho našeho, a slov. Jana Jeníčka, přísei
ného z stuších obecních, jenž k žádosti její z našeho
povolení a ro.kázání s písařem naším k tomu byli joú
vysláni. A toho jejího poručen.tví takové před námi uči
nili oznámení: Takže ona A1Zběta svíčnice j_licí paměti
dobré a svobody rozumu zdravého užívajíci, nechtěci tomu ráda, by o statek po ní zuo.talý kteří svárové a nesnáze mezi přátely 1\ příbuznými jejími po jej! smrti se
dály, vuoli svú poslední oznámila jest takovúto: Nejprvé,
že duom .vuoj, v němž bydlí, vedle fary sv. Havelské,
.. k tomu vinici Mouřenínku pod šibenic! lez.ící, hotové
peníze, dluhy a klenoty i svrchky všecky a hospodářstvf
všelijaké, cožkoli v tom domu jest, a podlé toho i jiný
vešken .tatek svuoj movitý i nemovitý, kdež by ten a na
čemkoli záležal aneb kterým a kten.kým koli jménem
muož a mohl by jmenován, nalezen a optán býti, a též
také cožkoli po otci svém a mateři i tudíž manželu svém
má, odkázala a mocně po své smrti p.oručila a dala k záduší do Betlema v St. M. Pr., lak jakž jest začala, aby
se to dílo a ten boží duom předse ve jméno božie dělal
a konal, dokudi. by loho všeho statku jejího vejš dotče
ného stávalo. Při tom dále oznámila, že mají s Annú,
služebnici svú, kteráz" jest u ní od mnoha let, .polu vi·
nici rapsami řečeuú Smejdéřku za Košíři ležící, že tu svú
polovici při též vinici a k tomu duom svuoj řečený Ficetovský proti sv. Duchu ležící 8vrchupsané Anně, služebnicí své, mocně po své smrti odkazuje, poroučí a dává
A na to aby jí žádný nesahal ani v tom jaké překážky činiL
Též oznámila, že Vavřinec, jinak Jan řečený, šenkéř
od zlatého lva v Caletné ulici, jest jí povinnovat .. dlužen
50 k. m., kterémuž to puojčila hotových na závdavek toho
domu. Item Jiřík pergameník od mostu pozuostává ještě
za vinici 300 k. a 20 kop vše míšenských, kterúž od ní
koupil na Království ležícÍ. A tu sumu má vyplniti na
roky_ Item Petr řečený Pešek, Jan a Vaněk, synové jeho
z Jílového, zuostali jí na počti 39 k. 9 gr. a pět peněz m,
a tu sumu mají vyplniti, jakž cedule řezané a mezi nimi
z obú stran učiněné to v sobě šíře ukazují. Též oznámila,
že táž Anna, sluZebnice jej! svrchupsaná, jest jí dlužna
za dva centnýře vosku, a to jí odpouští, aby žádný z toho
dluhu ji nenapomínal. A které); koli jiné dluhy na rozlič
ných osobách, buďto mužského anebo ženského pohlaví
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71. 1537, 5. listopadu. Rukop. č. 2142
S 6.
má, poněvadž j.ú lidé chudí a neduoleZ:ití, že těm všem
(Kš aft kněze Jana z Betlema.) Ve jméno boží amen. Já
jich dluhy odpouští a promíjí; též také aby jich žádný
kněz Jan, kazatel kaplí Betlema, jsa z božího dopuMění
nenapomínal. A toho všeho, což se svrchu píše, í~ sprav těžké nemoci, však proto paměti dobré a rozum~l zdravování a řízení, dluhuov viš psau;rch k vyupomínání uci ~
vého užívaje, nechtě tomu, aby po mé smrti o statcek
nila jest a ustanovila mocné poručníky a správce uroz.
vladyku p. Jakuba Fikara z Vratu u stříbrných kos, mě- , muoj od koho jaké nesnáze byly, protož o témž statečku
od P. B. sobě půjčeném kšaft a pořízení činím takovéto:
Měnína již psaného St. M. PL, a Annu, svrchupsamí sluJehož poručníky mocné i2iním a ustanovuji p. Modesta,
žebnici svú, věříci jim, že oni podlé této vuole její tomu
p. Duchka Chmelíře, p. Simona Hájka, jimž se toho dovšemu, col: se svrchu i dole píše, pamatujíce na své dovědm, že toto poručenství k sobě přijmú a jemu dosti
bré svědomie pro odplatu božskú dosti učinie a k tornu
učiní, však bez své škody. Najprve oznamnji, ie jsú mi
božímu domu přihlídajíce naň z statku jejího, jakž výš
lidé dlužni spravedlivě: Item paní Kateřina z Borovnice,
dotčeno jest, aby se dodělal, nakládati a při tom pilnost
manželka někdy mistra Jana z Vratu, dlužna mi sto k. a
míti budú. Pakli by se také jaké sumy jim poručníkuom
na tu. sumu mám základ takový: pás stHbrný pozlacený
v tom času, než by se ten boží duom dostavěl v Betlea patnácte prstenuov zlatých s kamením; a ten základ má
mě výš dotčeném, při stavení čeho nedostalo, té jest
vyplatiti položíc sumu jmenovanú 100 kop míšo při sv.
jisté víry a naděje do kněze Jana a p. opata Slovanského,
Hade nejprve příštím. Item p. Modest dlužen mi také
kdyžby jeho svrchupsaní poručníci a správce za jistú susto k. m. půjčených. Item Markéta, kuchařka má, dlužna
mu požádali, že jich v tom pro její k němu lásku nemi pět k. m. na se přejatých od jedné osoby z Malé
oslyší a jim puojčí a je pro odplatu božskú, jakozto mistrany na nějaké čtyři prsteny. Item Václav Palice pekař
lovník božích domuo a božského dobrého, založí.
.
dlužen ml tři k. m. půjčené. Item Jan Laudat, soused
Při tom i toto jest od též Alžběty vymieněno a oznáv Poličce, dlužen mi ctyři k. m. půjčené, ty mu odpoumeno: Jestliže by cožkoli z stitku jejího, jakž výš dotčeno
štím. Já pak jsem dlužen těmto osobám dole psaným a
jest, buď to duom neb vinice, dluhy anebo jaký koli jiny
úěkterým dobrovolně poručím, aby jim bylo vydáno,
statek po udělání a dostavení toho božího domu v Bekdyž těch sto kop paní Kateřina z Borovnice jmenovaná
tlemě pozuostal, že to všecko Tomášovi Vršovi, Barbory,
pánóm poručníkóm již jmenovaným dá a klenoty své výš
sestry její, synu vlastnímu, na čem by se koli doptati
jmenované vyplatí: Item najprvé dlužen sem knězi Matě
mohl, mocně po své smrti poroučí a dává, a na to aby
jo\,i, faráři z Kamenice deset k. m., které sem li.: sobě
jemu žádný nesahal ani jaké překážky v tom čini;. Item
přijal od kněze Dllchka, někdy faráře v Poříčí, kterýžto
Markétě do Jindřichova Hradce, dceři Kotrabové, porukněz Duchek, jsa ještě témuž knězi Matějovi dlužen tři
čila a odkázala deset k. m. a Balcarovi Jezberovi do Kludceti k. m. a maje mi je na roky vedle smlúvy v knimína též deset k. m., a ty aby sHchupsallí poručníci a
hách konsistořských· zapsané platiti, nechal u mne v zásprávce z statku jejího těm osobám beze vší odpornosti
kladu monstranci stříbrné a něco měděné, kterúžto mona všelijakého zadrhování vydali. Naposledy oznámila, že
strancí já sem p. administratorovi v své nemoci k opatření
o žádných svých dluzích, aby co komu byla dlužna, neví,
a k chování vydal po knězi Janovi, faráři od sv. Mikuláše,
než toliko, což jsú tenlo týden tu v Betlemě dělali, a též
s jinými kněžími, kteréž ke mně po ní poslal. Item pp'.
také toliko od tří fuor' vezení kamene.
mistróm direktoróm koleje Nazaretu zuostal sem úrok
K jichžto před námi vuole poslední nadepsané Alžběty
svatohavelský léta třidcátého šestého z Baštku puol desvÍčnice o statků jejím vyznání a vysvědčení a toho všesáty k. m. a svatojiřského již minulého jednu kopu dvaho na potvrzení a svědomí peče( menší města našeho
nácte grošnov m. Při tom toto oznamuji, že Vávra Polák
nadepsaného dali jsme a r,?zkázali přivěsiti k tomuto listu
z téhož Baštkl! zaseděl mi puol šestnáctý k. m., ty odkšaftnímu ve ctvrtek po sv. Zofií panně léta svrclmpsaného.
kazuji týmž pp. direktoróm na tu sumu dvú jmenovaných
68. 1536, 7. září. Ru7wp. Č. 2111 f. 145. Jakož
úrokuov, aby sobě vyupomínali. Item pp. mistři direktojest poručník nebožky paní Alžběty p. Jakub Fikar
rové jmenované koleje pozuostali úroku z Postřižína do
z Vratu ph přítomnosti osadních kapli Bethlema, jakozto
velikého záduší dvě k. m., ty jsú jim povinni na místě
prvních dědicuov statku po nebožce Alžbětě a Tomáše
mém. Item Anně, dceři Hodkově, tři k. m., kteréž jest
Vrše, vznesl na 1". purgmistra a pány, což se domu toho,
poručil Jan Picáku. Item p. Martinovi od zlatých křížuov
kterýž leží mezi farou sv. Havla z jedné a Loupovským
za sukno englické dlužen sem dvě kopě ctyřidceti gr. m.
domem z strany druhé, dotýče, jak by se při tom zaHem p. Kropáčkovi, krájiči suken, za sukno dvě kopě m.,
chovati měl, poněvadž by již mezi rukama žádných peněz
p. Janovi Jeníčkovi od podšití kožichu hřbetového a za
nebylo, z kterýchž by se podle vuole její nebožky na to
některý hrbět liščí, za podšívku kaftánku bílých jehňátek,
stavení v Betlemě nakládati mělo, i jest od p. purgmistra
věřím, že se o to s pp. poručníky přátelsky smluví. Item
a pánuov jí Anně, kteráž někdy kuchařkou u nahoře jmemistru Václavovi Kocúrol'Í dvě kopě m. 1'0 splacení dIunované Alžběty byla, toho podáno, chtěla-li by ona duom
huov mých jil: jmenovaných z stateeku svébo porúcím:
ten ve 300 k. gr. č. ujíti na ten zpuosob, aby ty peníze
najprvé k Betlemu ampulky stHbrné dvě, antifonář český,
v roce pořád zběhlém na stavení toho božího chrámu
korporalnici jednu. komzi jednu a štulu černú, dekret,
vynaložila. I stojéci v radě táž Anna, oznámila, že jest
decretalia, Clementinae in tribus voluminibus, Vita Christl,
týž duom ujala - . Ac!. fer. V. ante Nativ. M. V.
Chatolicon a deset kop m. Item Vítkovi. služebníku své- .
69. 1537, 8. ú"ora. Rtt7wp. Č. 2136 f. 1. Šimon
mu, XX k. m .. k tornu nohavice dvoje, kabát; čepici
bakalář od hajkuov a Jiřík Farář, úředníci zá'duší Betlemz osasuov sobolových, kožich liščí podbřiškový nepodšitý,
ského. - Ac!. fer. V. post Dorotheam.
kaftan harasový nepodšitý, konev cíno\'ú jednu největší,
mísu jednu, taléř jeden. Item Markétě, kuchařce své,
70. 1537. - MOntt111mta Ul1iv. Prai( IlJ. str. 111.
XX Je m., sukni, kožíšek z spratku ov bílých harasový,
Hoc anno sacerdote Ioanne Pipa víta defunclo magister
trublu velikú přcd kaplú, když ji vyprázní, nádobí cínoMartinus Glatovinus auctoritate privilegiorum pro conciového vostatek, dadúc čtyři taléře k Betlemu na místo těch
natore Bethlemitico in locum eius rite est e1ectus obecních, které mi pokradli, čiešku stHbrnú maličkú,
XXV. Septembris.
j
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vnilř pozlacemí, šaty pak ložní a košile též kuchařce mé
s Vítkem na romý díl. Item p. Modestovi z těch sto

kop, které mi dlužen, odkazuji padesáte k. m.

svnuom

p~k jeho Jauovi a malému Modestovi spolu druhÝch" pade-

sate v \ , m, It:m p. Duc~kovi Chmelířov.i ykoflík pozlacený
najVe,t'l, kt;ry m! dal pan J. Ml. p. VOjtech z Pernštejna
dobre pametl a on p. Duchek aby dal z něho panně
Ma:tě Kulhav~ s pannú Markétú ~ Templi deset kop m.,
to Jemu za naklad z apateky. I ze, nad to koberec uherský na stuol; dcerkám pak jeho panně Anně nob1
zlatý, prsten zlatý, panně Katel'ině groš veliký pozlacený
a také prst~n zlatý. To jmá dáti má kuchařka Markéta. Item Simonovi od Hájkuol' X k. m., sklenicku s pozlacenú patkú, umývadlo měděnné kako konvice s čípkem
truhlici b ílú novú delší než na loket u lože, kdež sen:
lehal s tím, co jest v ní, ač peněz v ní žádných není.
než knihy staré s strany víry. Item paní Dorotě Mode:
stové truhličku cypřišovú a k tomu jednu lžíci stHbrnú. Item
paní Dorotě Hájkové tkadJici ubrusy a ubrusce a z těch abv
dala knězi Pavlovi, faráři v Pútěhách jeden ubrus a jede;l
ubrusec. Item p. administratorovi knězi Václa\'ovi čieškú
bílú stříbrnú " přikrývadlem. Item p. Dllchkovi Čejkovi
sekret zlatý, jest v něm kalcedon, má jej kuchařka má.
Item do Mýta Vysokého vornát muoj blankytný atlasový.
Item do záduší vedle kapli Betfema na opravu dvě kopě
m. Item do druhého záduší hned podle toho Duoře hospodyni dvě kopě m. Item Pavlovi vetešníku Votavovi
dvě ~opě m. Item z knih mých, jako kázání rozličná.
porúcÍm na rovné pcdělení knězi Matějovi, faráři u sv.
Antonína v Hradcí Králové, a druhému knězi Matějovi.
faráh u sv. Anny v témž Hradci. Item pašije notované
a biblí ceskú knězi Matějovi u sv. Vojtěcha v Jirchářích
a viatik. Item Janovi [synu] p. Duchkovu O!'dinariam super tota!l} bibliam in sex voluminibus. Item Tadeášovi,
synu p. Simona Hájka, Hugonem super totam bibliam in
sex voluminibus. Jiné pak knihy mé všecky phrúčím na
čtyř~. díly ro;~é Janovi, synu p. Modesta, Tadeášovi, synu
p. SImona Hajka, Janov!, synu p. Duchka Chmelíře a
malému Modestovi, synu p. Modesta. Vostatek pak st~l1m
mého" bud na svršCÍch neb na dluzích, buď nR penězích
hútovych, nalezlo II by se kde, v moc dávám a poroučím pp. poru~níkóm p. Modestovi, p. Duchkovi, p. ŠimOnOVI prve Jmenovaným, aby oni rozdělili mezi chudé.
kdož by toho potřebu uznali, i to, což sem komu v tomt~
kšaf:u poručil, dali li po.dle mé vuole ve všem se právě
a verne zachovalJ, neb 11m toho nad jiné lidi věřím. Co
se pak kostelních klenotuov a jiných věcí i domovních
a tak obecních dotýce, to všecko podle registr najde se
a více než sem já k sobě přijal. A ještě za toto znamenitě prosím: chtěl-li by kdo Markétu, kuchařku a slt!zebnici mú věrnú, po mé smrti v čem o statečku mém mimo toto mé poHzení dotýkati aneb se oč na ni domhíva:ti, že by jí I' tom křivdu činil, aby v tom od p. purgmIstra a pánuov i také pp. poručníkuov opuštěna nebyla.
Toto pak mé poslední zřízení a sepsání nčinil sem i proto,
aby o mně lidé tohu domnění neměli, jakož se někteří
o~~lně ~om:,í~ají, že bych veliký statek a zvlášť na penezlch mel, lezto toho není. Stalo se v středu před Nar,
P. M. 1. třidcátého, sedmého. (Stvrzen v pondělí po
Všech Svatých 1. t.
72. 1537, 21. listopadu. Pukol'. č. 2136 f 7. Jan
~ou~nický, ú!edník ~áduší Bethlemského, přijal V k. gr.
C. ksa[tem nekdy lcneze Jana Pipy odkázaných. A týž Jan
Roudnický přijal I k. k záduší domu, kterýž podle Betle
mu leží. Ac!, fer. IIII. post Elizabeth. Vít, služebník
někdy kněze Jaua Betlemského, přijal X k., kteréž mu
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jsú kš aftem téhož kněze odkázány. X. Eod. díe. - Markéta, někdy kuchařka kněze Jana Betlemského. - Dorota,
hospodyně z druhého záduší podle Betlema. - Jan Roud'nicky', úředník záduší Betlemského, přijal jest na opravu.
kl eráž se stala na duom kněžský téhož záduší VII k.
.
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Martlllus Glatovlllus, rector univeroitatis et concionator
capellae B.

.
74. 1589,24. cervence. Rukop. č. 1I30[. 359. Jakož
lest Jakub FIkar zVratu ofrychtéř s Annú svíčnicí, jakožto
porucníci kšaftem od nebo Alžběty sv(čnice zřízení, vstoup11"!,e do rady vznešení učinili oznamujíce, ze dílo v kaple
Betlemě dokonáno a klenutí zavříno jest, podávajíce takové věci p. purkmistru pánum k uvážení, již-Ii by se
vuoli nebožce za dosti stalo. Tu přítomen stojící mistr
Martin, pan administralor arcibiskupství Pražského s osadními kapli 13ellemské též jsú ohlášení učinili, že 'oni, aby
se za dosti vuoli nebo státi jmělo, toho nepřijímají, neb
takové stavení ještě dokonáno není. Podavše na to jistých
artykuluov, jak a kterak by ještě takové stavení mělo se
konali a žádali jsú podlé Haftu a vuole nebo Alžběty
SVlcmce zachováni býti. Tím dokládajíce, poněvadž zjevně
v tom kšaftu artykul s strany toho stavení to v sobě zavírá, že se kapla anebo kostel má na všÍcek její statek
dělati i dodělati, čehož se jest ještě nestalo a ta kapla
ještě veliké opravy potřebuje a tak kdyžby již na místo
by 10 to dílo dokonáno, tepruov kdeby ostatek toho jejího
statku mělo býti obráceno, jistá výminka jest pozuostavena. Proti tornu od Tomáše Vrše rPluveno, co se těch
ar~ykuluov poznamenaných a od osadních podaných dotýce, že o těch v kš aftu duomi"ka žádná učiněna není,
a tak kdy by měly svuoj pruochod jmíti a to stavení tak
jakž tíž arty kulové ukazují, vedeno a děláno mělo býti;
že. by on JSúc nápadníkem statku toho, kterýž jemu náleZí, musilo to vši~ko i o svú spravedlnost přijíti, ježto
Oll potom to ukázat! bude moci, ze jsú se z statku toho
nákladové mimo potřebu a jinde, než náleželo obracovali. A poněvadž nebo Alžběta je porucníky toliko k spravování statku svého jest učinila, že on s strany takového
stavení to k rozvážení spravedlivému p.' purgmistru pánuov připouští a podlé takového jejího kšaftu nebo za
opatření prosí.
Tu' p. purgmistr a rada slyšíce stran ohlášení
vejchoz do téhož Betlema učinivše a to vše očitě spatřivše
takto o tom vypovídají: Poněvadž ona nebo Alžběta svíč
nice svým kšaftem o tom stavení kostela Betlema jest
zHdila a sprá\"ce a mocné porucníky toho jeho Jakuba
FIkara z Vratu a Annu, služebnici svú, ustanovila. věře
jim, ze pamatujíce na své dobré svědomí pro a'dplatu
božskú podlé vuole její tomu všemu, což týž kšaft v sobě
zavlra, dosti učiní. I z té příčiny on Jakub a Anna při
témž kšaftu a té předešlé vejpovědi se zanechávají a p.
purgmistr a rada jiné naděje nejsou, než. že se v tom ve
všem spravedlivě tak zachovají, aby se vedlé k nim
zvláštní té duověrnosti nebo Alžběty svíčnice tomu stavení dosti stalo. Nd jestliže by on Tomáš Vrš z jakého
koli statku po též Alžbětě pozuostalého mimo ten, kterýž
se na to stavení vydá a vydávati má, koho viniti a k němu
právo jmíti chtěl, právo se jemu nezavírá. Act. die Mercurii post S. Magd.

75. 1539, 28. srpna. Tamtéž f. 367. Jakož Tomáš
Vrš obeslav před právo Jakuba Fikara zVratu ofrychtéře
a Annu svíčnici, kšaftem nebo Alžběty svíčnice zřízené
poručníky, a vinil je z toho, ze jsú oni po smrti nebo
Alžběty jemu, jakožto týmž kšaftem od qeb. zřízenému

xxx.
xxx.
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nápadníku, když za to žádal, statku nebožčiného sepsati
a právem opatřiti nedali. Kterýžto statek na svrchcích,
klenotech a penězích hotových znamenitý jest pozuostal
a tak pro pří cinu nápadu svébo tomu nákladu, kterýž jsú
oni mimo potřebu činili, místa že dáti nemůže ani také
tomu, aby se oni tak, jakž kšaft nebo Alžběty ukazuje,
měli zachovati. NébrI že to chce ukázati, jaký to statek
a na čem jest byl a kde i jak jesti obracován a od ní
od Anny ukrýván, tím dokládaje, že ona Anna jsúci prvé
u nebožky služebnicí, po smrti její hned jest k penězom
znamenitým přišla a duom sobě potom za sumu znamenitú koupila. A tak poněvadž jsú nepořádně a na škodu
i ujmu nápadu jeho v statek ten vkročili a jemu, majíce
sami to od sebe pro podezření učiniti, sepsati ho nedali,
že on v tom podle práva za rozeznání Zádá, mčl·1i jest
ten statek popsán a právem opatřen býti čili nic. I to
pravě, že chce poka.ovali, že jsú mu oni toho statku po:
sepsati neměli zbraňovati a že bez prodaje toho domu i
také té vinice ten buoží duom mohl jest vystaven býti,
a jaký statek po ní, po nebožce, je.t pozuostal a ten
potom nač a kde jesti obracován mimo vuoli nebozky
na škodu nápadu jeho, to též že ukazovati chc~.
Proti tomu od Jakuba z Vratu mluveno: Ze on Vrš
prvé toho jest při stolici této hledal a za popsání statku
nebozčiného zádal, nače), polom jemu jse jestí vejpověd
od práva stala. A tak maje již jednu věc Il@, místě a na
konci postavenou, tou proti právu a zřízení zemskému
hýbati smí a zase se na ni navracovati chce, ježto on
jemu mimo nález ten jeden i druhý již povinen odpovídati není, než podlé kšaftu od nebožky vyměřeného v tom
ve všem, jakž na člověka dobrého náleží, při nákladu
toho buožího domu a podlé svěření nebožčiného se jest
choval. A on Vrš o prodaji toho domu že jesti dobře
věděl a také k tomu své povolení dal. A tak nyní že se
o cizí věc zasazuje, poněvadž tu více osadním toho kostela, než jemu. náleží, neb oni toho dědicové jSlÍ a oni
toho jsú žádati měli, aby statek ten takový sepsán i právem opatřen byl, a ne on Vrš. Tím zavíraje, poněvadž
jednú i druhou vejpovědí to na místě a na konci postaveno jest, že jemu povinen odpovídati není aniž také
jemu toho má od práva dopuštěno býti, aby tepruo v po
vejpovědi a orteli jaké svědky vísti a je ukazovati měl,
neb i prvé pro takovou věc k soudu vrchnímu se jest i
k králi J. Mti utíkal, avšak proto nic jest obdržeti nemohl.
K tomu od Anny svíčnice též mluveno, že jest ona
duom a jiné věci za peníze své vlastní kupovala a toho,
čímž od něho Vrše jest dotčena, že se nebojí, aby se tu
čeho nepořádného dopustiti jměla. Než slúžéci nebožce
věrně, že jesti potom i za poručnici kšaftu od ní zřízena
a zvolena a tak že zbytečně od Vrše v tom jest dotýkána.
Proše v tom za opatření, aby tomu p. purgmistr páni
místa dávati ani také tomu o ní věřiti neráčili.
Tu p: purgmistr a rada vypovídají: Poněvadž
s strany popisu statku po nebo Alžbětě svíčnici pozuoslalého mezi týmž Tomášem Vršem a poručníky kšaftem
od nebožky zřízenými vejpověd se stala a tou tíž poručníci při kšaftu a svěření nebo AlZběty jsú zuostaveni,
i z té příčiny on Tomáš pro nepopsání takového statku
na též poručníky se navracovati ani také jakých svědkuov
na tak OV}' nepopis, kterýchž jesli prvé nevystavil, vésti
jemu podlé práva dopustiti se nemuože. Než coz se nákladu toho, že by jinam než kšaft nebožky ukazuje, od
nich poručníkuov obracován býti měl, aneb jakého ukrytí
statku jejího neb0žky dolýče, chce-li on Tomáš z čeho
toho koho viniti a co toho ukazovati, právo se jemu
v tom nezavírá. Act. die Mercurii ante· Decoll. s. Ioan.
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p. 255. Kaple Betlemská.

p. :Úil'. Kaple Betlemská.
1539, 6. listopadu. Veleslavínůvkalenddř str.
562, Umřel· v Praze doktor Petr lékař. Pochován v kaple
mistrovské v Betlemě.
77. 1&40, 1. líslopadu. Tamtéž str. 536. Umřel
kněz Václav z Kařízku, děkan sv. Apolinařiše, kterýž byl
administratorem 10 let. V Betlemě pochován.
78. 1541, JO. června. Rukop. č. 1130 f· 467. Vedle
toho, jakož jest skrze suplikací i také osobně dožádavši
jse Tomáš Vrš obeslání na p. vopata Slovanského, kněze
Jana, ku právu tomuto, vinil ho z toho, že jest na těž
kost jeho a na ublížení spravedlnosti a nápadu kšaftem
od někdy Alžběty svíčnice jemu odk:izaného tejž opat
Slovanský křivý a nepravý svědomí dal k té při, kleráž
jest byla mezi Jakubem Fikarem z Vratu a Annou svíč
nicí, chtěje tím křivým, nepravým a nepořádným svědo
mím jej o jeho nápadní spravedlnost phpravili a jí ho
vodsvědčitL věda, jak jest ten statek nepořádně a zlodějsky na penězích, pasích, koflicích, prsteních z domu
též Alžběty unášín, kterejžlo jest on k sobě tak oukradně
a zlodějsky braný phjímal a také svěření svému že jest
podle kšaftu Alžhěty dosti neučinit Proti tomu od
opata Slovanského jest mluveno: Ze jest tato žaloba zatmělá a na ublížení i ujmu poctivosti jeho zbytečně a
nepořádně předsevzata a učiněna, nebo strana v čem by
křivé a nepravé opat svědomí dávati jměl, toho ničímž
nedokládá, než obmyslně z trojí věci jest obviněn, jedno,
že by Lřivé svědomí dal, druhé kradené věci k sobě při
jímal a třetí svěi'ení svému že by dosti neučinil, ježto
z trojí věci odpovídati žádný povinen není. Však on
s strany toho nářku svědomí jeho pro poctivost svou
praví, že jest on dal svědomí pořádné potud, pokud
dobrému náleží v pravdě pamatujíc na svědomí i na dusi
i na poctivost kněžství svého, ne z oumyslllě a dobrovolně, ale k čemuž jest byl právem připraven. A tak
Tomáš Vrš prve od něho potřebujíc svědomí, nyní by je
zkaziti chtěl, ježto právo jest zřetedlné: qui testem pro
se ducit et approbal, eundell1 reiicere post hac non potest.
A že více z obmyslu než z potřeby na lehkost opatovu
svědomí jeho pořádné tuto ise naříká pravě, když o tuto
věc místo a konec jmíti bude, že on o svú poctivost
bude ,věděti k straně se jak domlúvati, než k tomuto
obeslání že on povinen odpovídati není.
76.

Zase k tomu od Vrše mluveno, ze on na tom vždy
stojí, že jest vopat nepořádné svědomí dal když byl
dotazován - byl-li by nedostatek při penězích v stavení
Betlemu, aby poručníky on opat založil, tu stoje osobně
v radě opat zjevně jest mluvil: Abyšte tomu ráčili věřiti
p. purgmistře a páni milí, já o žádnejch penězích nevím
a domníval-li by se kdo, že by za mnou jaká suma peněz
býti jměla, že není, a že se tomu diví, že jest osobu
jeho v kšaftu Alžběta postavila, jeHo mu jak živa žádných
peněz nesvěřila ani nepujčila ani nedala. A p. Jakub ani
jiní aby potom nevčřili, nad to, když jednú i druhé b'yI
napomínán, aby podle téhoz kfiaftu na Betlem, poněvadž
peněz nebylo na stavení, aby pujčil, vždycky jest svěření,
a že za sebou žádných peněz nemá, odpíral, až i potom
i duom muše! prodán bejti. A tu Oll tepruov maje s Annou
srozumění, na závdavek a na placení domu jí půjčoval
a na to, nač jest půjčovati a zakládati, jako na Eetle m,
měl podle kšaftu, toho jest neučinil. Pak jak jest tomu
svěření a svědomí svému dosti činil, tomu že každý rozuměti muož i také v čem jest to dále nepravé a křivé
svědomí jeho, se nachází. Neb v radě mluvil, že žádného
svěření ani peněz k půjčce a k založení na Betlem nemá
a v svědomí seznává, že jest mu suma pe~ěz do kláštera

po ,~etrovi .a .fo }-fa~tě vinařce} poručení AlZběty ješte
za zlvnosl1 Jejl pnnesena. Pn tom také když on Tomyáš ~ Anně sdčnici se domlouval o unášení statku, penez, ze Jest ona ,odpírala, však že jest ukázáno ze sou
koflíky, pasy, (etěz)', prsteny ukrytě mezi sebo~ brali a
k vopatovi nosili

Proti tomu opat Slovanský sám osobně stoje mluvil
jest pravě, COž jest svědcil prijav to na své svědomí a
na ten závazek, kterýž jest učinil biskupu přijímaje kněž
ství, ze jest pravdu svědčil a tomu že rozoměti ne mu až
aby to jeho svědomí v čem se nesrovnávalo anebo n~
ujmu jeho poctivosti bylo, poněvadž iest o řádném svě
i·ení od Alžběty nic nevěděl a od ní-ho k sobě nepři
jímal. Než kdyby byl Tomášovi svědčil (čehoz na něm,
žádal násilně a s pohružkami), kterak by k němu znamenitá suma měla přinesena býti, kterlÍz byl sám by nemohl
do sklepu vtáhnouti a ta že jest zas odnešena a nesvěd
čil-li bych mll toho, ze by chtěl nějakými svědky na mne
lehkost uvésti žádaje na mne věci nepravé, nespravedlivé
a nepořádné, ježto takové svědomí kdyby mu byl dal,
nespravedlivé by dal. A když iest mll toho svědomí, jak
chtěl on Tomáš, dáti nemohl, teď zoumvslně na ublížení
poctiv-osti jeho že jest tuto nesnáz vvz-dvihl. Neho na
zivnosti své lež,cí na smrtedlné postéli Alžběta poslala
jestyovmne a já ,sem o ničemz nic nevěděl; když sem
k Tll pnšel, s plácem za ruku mne drzécí mluvila: Milej
kněze, teď sem .Anně poručila (vobrátivši se na ní) onar
tobě zpraví, jak se máš chovati, jíf sem toho svěřila. A
tobět vědm a poroučím k i tvé duši připouštím. A v tom
sem já šel pryč a potom za mnou od Anny poslána byla
suma k svěření do kláštera, kterouž sem přijal k sobě
od Petra, muže Anny svíčnice. J cžto z toho zřetedlně
rozoměti jest, od koho takové svěření k sobě jest přijal.
ze jest mu Alžběta nic nesvěřila ani nedala. než Anně.
a Anna ta!covou sumu za živnosti Alžběty že' jest mu po:
slala. A uc
nebyl povinen vo této věci žádného
svědomí o
svčřenÍ dávati, Doněvadž svěření toliko
tu, kdež náleží a komu n,lleží, ~~bracováno a ukázáno
býti má. Však aby svého svědomí neurazil, jak jest se
v pravd,ě. ta všicka věc sběhla, o tom pořádné a pravé
svedoml Jest dal beze vší škody Tomášovi, neb jest to
svěření na Tomáše se nevztahovalo a nevztahuje. Což
se pak d~týče nějakých řečí v radě mluvených, že on
:o~u odp'rá, aby k tomu kšaftu právem obsílán byl, nel
ze Jest sám šel na rathonz, aby Haft vyslyšel a když nic
nebylo potrebí k němu mluviti a kdyz z rady šli a p.
rakub nějaký ouhon a řeč k němu učinil, i pověděl jest:
Nedomní,vejte se, aby mi AlZběta svíčnice jakou sumu
svěrila. Ze to i jiným lidem pravil i p. Jakubovi, když
k nemu obzvláštně do kláštera posílal, protože nenáleželo
věcí svěřených pi·cd časem vyhlašovati. Nez tuto jest rOz?měti, že Tomáš chtěl by to svěření vytočiti, jakoby
Jemu to svěl-ení náldelo. Také Je tomu že on kněz opaL
se. zná, ač Tomáš nikda ze žádné věrné ruky jeho nevinil
aOl nenapomínal, však když s pláčem Je němu přišel, pokud ta suma postačiti mohla, 1 kopu m. že jest mu půjčil
a potom svých vlastních 15 kop. - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž od
Tomáše V. žádným pořádným a dostatečným pruovodem
toho po kázáno není, aby kněze Jana, opata Slovanského,
tc:.,~vědomí, kteréz dal, křivé a nepravé bejti mělo, z té
pnc1I1y p. purgllllstr a páni ten nářek zdvihají. Však poněvad~ z svědomí kněze opata svěření se jest nalezlo,
chc~·lJ kdo k témuž svěření jakou spravedlnost míti, právo
se Jemu nezavírá. Ad. die Veneris post s. Spiritum.

79. 1541, 3. října. Tallttéž f. 429. V té ;m rr.ezi
Tomášem Vršem a Annou svíčnicí - kdež jest týž Tomáš ji vinil, ze tak, jakž jesti Olla od nebožky Alžběty
svícnice kšaftem poručnicí zřízena a ten statek jakž jí
svěřen jest, při tom že jesti jse tak nezachovala, než jest
jej jinam odnášela. - Proti tomu od Anny svícnice jest
mluveno, ze lato žaloba na nic jistého se nevztahuje. než
toliko ze ji z domnění a podezření jakéhosi viní ~ tak
pod tím chtěl by rád něco na ní uvésti, čehož žádá, aby
dopouštíno nebylo. A což se svěření dotýče, ona že jiného žádného mimo kšaftovní jest neměla a také že sama
poručnicí zřízena není, jE'Žto on samu toliko sobě nyní
jest odmísil. A Laké aby ona co ~ statku toho unášeti
měla, tomu že odpírá. Jestliže jest jí co nebožka
k opatovi donášeti poroučela, to ona že jest učiniti a jí
v tom jako paní své uposlechnúti dobře jest mohla; a
z toho svěcení ona povinna počtu činiti ani odpovídati
není. !( koupení pak domu toto pravíci, že jest jej za
své vlastní peníze kupovala, prodavši statek svůj, jakožto
duom, p. ~.jartinovi Smilovi za 100 k. gr. é., tolikéž že
se jest u p. opata v 100 k. gr. udlužila, kterýchž mu
az po<avad povinna zuostává. Též i farári Havelskému
40 J,- a knězi Ducllkovi, farár; z Zlatnic, 15 k gr. Toho
svěl-cní málo jest se dotýkala, než p. Jakubovi, kterýž na
to dílo nakládal. jest peníze dávala. - . Neb i tím toho
duovod jest, že jesti svému svěření ona dosti učinila, poněvadž to záduší potřebné jest velmi a dostatku na to
stavení není; kdyby co za. ní zuostalo. jistě že by ji p.
Jakub, ja~?žto poručník z!ízený, tak nenechal, než aby
dostatecne]l v tom opatren byl, ji by v tom právem
hledal - .
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poněvadž Tomáš Vrš podle požalování svého, kterak by Anna svíčnice
onkradně, nepořádně a nenáležitě statek Alžběty unášeti jmě\a, toho jest - neprovedl, z té příčiny p. purgmistr a. páni tuto žalobu zdvihají. A chtěl-li by Tomáš V.
s čím j lstším proti komu ku právu, když by se předkem
podle kšaftll pr; kaple Betlema vuoli nebo Alžběty dosti
stalo, pI-istoupili, právo se jemu nezavírá. Act. fer. II.
post Jeronim.
".80. 15M, 3. října. Tallltež.f. 482. V té pH, kteraz Jest meZI p. Jakubem Fikarem zVratu a Annú
svíčnicí tu kdež jest on p. Jakub ji Annu obvinil, že
Jest po smrti Alžběty ukrytě a tejně z téhož statku vynesla koflíky, klenoty - a na hotových penězích zname·
nitlÍ sumu - a tomu že jest vyrozuměl z svědkuov Tomáše Vrše - i ježto věděla, kde takové peníze a klenoty obráceny by býti měly, ze na stavení Betlima - .
Tu p. pnrgll1istr a rada vypovídají: Poněvadž někdy
Alžběta svíčnice kšaftem statek svuoj všecken gruntovní, potom i na hotových penězích, na klenotech. na
svrchcích, na dluzích dala jest a odkázala k záduší 'a na
stavení kostelu Betlema potud, pokudz by toho všeho
statku stávalo, s jistou výminkou, kteráž se také na Tomáše Vrše ztabuje, učinivši a zřídivši k vykonání té vuole
, své mocné por?čníky a správce, kteřížlo též statek v správě
' a v rukou sveJch majíce, prve než v1101e Alžběty při sta~ení ~etl~mu vy;wnána jest, o t.ejž statek v témž porncenstVl pred pravem na odpor JSou sobě nastoupili a ona
Anna svíčnice, že jest mimo nerozdílnost a společnost
porucenství klenoty, koflíky a zvláště peníze mini o Haft
Alžb.ěty a po smrti její ukrytě a tejně vznášeti měla, od
JakUba z Vratu obviněna jest, však tomu táž Anna odepřela, načež potom i svědomí tíž poručníci jsou vystavili,
z kteréhožto toho se jest najíti nemohlo, aby ona Anna.
I
v tom porucenství a fO kšaftu Alžběty jaké peníze ukrytě
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vejpovědi . rozkaz ten ztahoval se na čas

sv. Havla nyní
minulého, již tomu stavení též kapli BeHema bez všech
odkladuov oni poručníci aby dosti učinili, voč sou se také
předešle i potom často a s velikým obtížením vosadní
též kapli Betlema k p. purgmistru a radě domlouvali
vždy žádajíc, poněvadž ani lcmu posledníínu rozkazu ani
prvnímu dosti se neděje a což ustaveno, že snad zase
k pádu a zboření přijíti musí, aby rozdíluov zoumyslných
a nenáležitých poručníkuov předepsaných šetříno nebylo,
nel p. purgmistr a rada, jako vrchní správce té kapli
Betléma, aby takovú věc již spravedlivě opatřiti a takové
věci místo a konec podle vaole též nebožky Alžběty

a tejně unášeti měla a kteréž by jim a jich poručenství
k správě společné náležeti měly, protoz z té přícin)' tím
arty kulem ona Anna svícnice jemu Jakubovi z Vratu povinna není. Však poněvadž se nachází, že po smrti Alžběty
klenoty, svršky i jiné věci mezi týmiž poručníky bejti by
měly, a zase před právem dobrovolné podl'olení od Jakuba z Vratu k počtu dle téhož poručenství jest učiněno,
předkem oni poručníci mezi sebou aby ve II nedělích
pořad zběhlých pořádný a gruntovní počet učinili a to
aby dostatečně tejmž počtem mezi sebou vyhledali, co
by na těch věcech předjmenovaných podle kšaftu za nimi
pozuostávals a také co by na překážka bylo, proč vuole
AlZběty svícnice k vykonání svému při kaple Betlímu prijíti nemuož. Kdež pan purgmistr páni pro vyrozumění
té věci také z práva osoby z počtu svého vydati chtí, tak
aby již po vykonání toho počtu beze všeho prodlévání
dalšího táž kapla a Betlem k svýmu dokonání přijíti
mohla. Acl. fer. II. post Hieronimi.
81. 1542, 1. května. Borovy, Jednání 1. str. 185.
Magister Martinus Glatovinus, rector universitatis Prag.
ac decanus s. Appomnaris et concionator templi Beth·
lemitici.
82. 1542, 1. října. Lllpáč. (Pestilentia Pragae magno·
pere grassante) vita funetus est nobilis et doctus vir lohannes Orpheus a Choterina Zalecensis, professor Academiae
Pragensis. Sepultus in sacello Bethlehcm. Scripsit complura carmine non inerudito, quorum quaedam typis excusa extant in Farraginibus Boemorum studiosorum poetices. lllins est cenotaphion; .
Conditur hoc tu mulo quondam Boiemicus Orpheus,
Qui ,Zatecena natus in urbe fnit.
Hinc artem livens invidit Apollo canendi,
Huic illum telo percutit ipse suo.
Christe, tuum vatem sanctis adiunge pocti s,
lpsum cumquc sua transfer ad astra lyra.

83. 1543, 22. června. RttÍlop. Č. 100 f 9. Stala
se smlúva mezi osadními záduší Betlémského a Annou,
po někdy Tomášovi Vršovi ma!lzelkou, jakoz jest nebo
Alžběta svíčnice state k všicek svuoj na stavení kapli
Betléma odkázal", dále v témž kšaftu poroučejíc, což by
koli toho statku po vykonání stavení nadepsané kapli
pozuostalo, toho aby Tomáš Vrš nápadníkem byl. Kdež
pak týž Tomáš jsa smrtí zachvácen již dotčenú spravedlnost svú Anně, manzelce své, jest kša[tem mocnč odká·
zal, kterázto Anna prve nežli jest stavení td kapli Bet·
lemské vedle vuole a poručení někdy Alžběty vykonáno,
s nadepsanými osadními o nedostavení Betlema se smluvila a to takto: Že pl'edkem táž Anna jest přijala vinici
za I-Iorskou branou ležící! řečenou SVÍčnikovskou, a jim
osadním na dostavení též kapli má ještě přidati dvě stě
k. gr. Č. -- Act. fer. lIlI. post Nicodemum 1543. - P.
Martin z Vlkanova, p. Duchtk z Semechova, p. Syxt
z Ottrsdorfu a p. Jan Zvuonek z Ottrsdorfu, poručníci
zřízení od p. purgmistra a pánuol' na dostavení Setlema,
přijali 100 k. gr. č. ostatních od Anny Vršové vedle
smlouvy. Act. fer. Vf. post Vitum a. XLIIII.
84. 1543, 6. listopadu. Borov)í, Jedl1al1í L. str.
190. Sacerdos mag. Martinus Glatovinus, concionator
sacelli B.
85. Hi44, ll. února. lamtéž J. 560. Jakož jest
bylo předešlou vejpovědí nalezeno, poněvadž jest se toho
obzvláštním důvěřením nebo Alžběta svíčnice Jakubovi
z Vrat a Anně svíčnici, udělavši je poručníky, důvěrila
na ten způsob, aby oni bez prodlívání z statku jejího
kaplu Betlema v městě tomto stavěli a dostavěli a též

učiniti ráčili.
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Tu p. purgmistr a rada nahledše pilně a bedlivě
v Hafl nebo Alžběty, tudíz v nálezy a rozkazy své, kteréž
sou mnohé činěny z práva i jináč v otcovském a přátel
ském i žádostivém napomenutí na ten konec aby se bez
odtahu vuoli a kšaftu AlZběty pE stavení B~tle!~a, jakž
jest od poručníkuov to na prodlení k sedmému letu již
stalo a k vykonání nevedlo, rozváži vše také dále i ty pHčiny od poručníkuov oznámené a rozdíly, proč sou poručníci tomu kša[tu dosti neučinili, takto o tom nalézají
a vypovídají: Poněvadž poručníci - nad stavením i dostavením kapli Betlema zřízení po nálezích a rozkazích
od této ~toli~e, uči~~ný(~h a podle vuole
nebožky toho
sou 1( vy.t:,.onarn poradne, aby kapla
v tak prodlúženém času dostavena byla, nepřivedli a takových nálezuov a rozkazuov odtab y svými k tomu i vuole Alžběty
svíčnice pominuli a toho v náldité šetrnosti nevykonali,
aby k tomn příčiny slušné, bezelstné a spravedlivé ukázali, toho se jest v bedlivém rozvážení p. purgmistra a
rady najíti a vyhledati nemohlo, z těch pHčin již p. purgmistr a rada z práva poručenslví statku nebožky Alžběty
s nich poručníkuov vyzdvihují a snimají, takže poručníky.
nad vuoli její nebožky s strany kapli Betlema stavení
jiné zříditi a ustanoviti chtí a nad tím podle vrchnosti
své ph těch poručnících tu ruku pilml a bedlivú držeti
bez prodlení, aby se již takové stavení kapli Betlema
podle vuole poslední a veliké zádo sti Alžběty nebozky
svíčnice vykonati mohlo. Avšak oni p. Jakub Fikar z V.
II
Anna svičnice povinni budou osadním Bethlemským,
porueníkuom od stolice zřízeným a komu by dále náleželo, pořádný počet z příjmuov i vydání toho statku uciniti, aby nevykonání vuole poslední Alžběty svíčnice
spravedlivě se vyrozuměti mohlo. A když takóvá věc
k svému vykonání přijde a kapla Betlem tímto prostředkem dostavena bude, k nápadu Anně, Tomáše Vrše
manželce, cesta se nezavírá. Act. fer. II. post s. Scholasticam.
86. 1544, 3. dubna. Tamtéž f. 561. Jakož jest vyžádáno obeslání na J. Mti Ké do soudu komorního od
p. Jakuba z Vratn - na pány starou radu 1. etc. XLIII. v sobotu po sv. Vítu: z příčiny vejpovědi, kteráž jest učiněna
o kš aft nebo Alžběty a dostavení kapli Betlemu, jakoby
tou vejpovědí jemu p. Jakubovi ublížení se státi mělo i pan purgmistr a páni nové rady vzavše před sebe touž
vejpověď a pováživše bedlivě toho vobeslání a nejvíce
rozvažujíce to, aby mezi Jakubem a týmiž pány staré rady
další slyšením téhož obeslání zkyselení nepřišlo, poněvadž
sou měšťané města tohoto a sluší pokoj dobrý mezi mě
šlany p. purgmistru a pánuom opatrovati, a dosahše od
obojí strany mocného ubrmanského v té věci přes tání a
duověření práva i lásky a svornosti v tom obapolně mezi
nimi zachování, takto o tom z toho mocného prostředku
mezi stranami vypovídají: Poněvadž se jest smlouva dostatečná stala vo dosti učinění kšaftu Alžběty svíčnice a

sobě neobešle, ale rozuměti jest, že

dostavení kapli Betlema a on p. Jakub toho poručenství
před práyem ndádal užiti, nébrž od něho dobrovolně
pustil, z té příčin)' to obeslání touto mocnou ubrmanskou
vejpovědí se zdYlhá, takze coz 'jest koli při právě tou
yejpovědí prošlo, žádné straně Je škodě a k \ljmě jich cti
a poctlYosti bejti nemá nyní i na časy budoucí a věčné.
Acl. fer. Y. post J udica.
87. 1544, 2. eervence. Ru7wp. č. 2129 l 40. Vedle
toho, kdež jest obeslala Anna Vršová Annu' sYÍčnici. viníci touž Annu sdčnici z toho, kterak Anna Vršová vše~ken
statek pozůstalej po Alžbětě svíčnici obsáhla jest kšaftem
a odkázáním Tomáše Vrše, manžela svého. kterémužto
kšaftu jako pořádnému místo jest dáno; pro'tož poněvadž
táž ..:\nna svÍčnice \- statek nebozky _t\lžběty jest vkročila
a v něm zustala a klenoty, koflíky, prsteny, peníze hotové, svrchky i jiné, na čem by kolí náležely, nábytky
la sebo.u až posavad má a ddí, kterézto věci jako nápadnici Anně Vršové náležejí, jest jich povinna postoupiti
a z toho ze všeho práva býti, žádaje za opatření.
K tomu od Anny svíčnice mluveno: Na to obvinění
není povinna odpovídati, proto že se tuto žaluje z věci
cizí a Anně tyto nenáležité a to tak, že Alžběta svíčnice
učinila kšaft a ten jest stvrzen. a hned v témi. kšaftu vy·
měhla o statku svém 1 co má s ním činěno biti f ze na
stavení Betlema má vynalozen býti. Což by pak zustalo
po dostavení: to teprva T'on1ášovi 'Vršovi náležeti by mělo:
ale tato Anna Vršová nyní na všecck statek, i t~ké na
nebožtíka Jana sdeníka, nastupuje, jmenujíc, kde by kol i
a na ccm ten byl. Však Alžběta svíenice z statku svého
několik set jest na stavení Betlema vynaložila a potom
aby oumyslu jejímu dosti se státi mohlo, kšaftem poruč
níky zřídiia, Rby takové stavení dokonáno b)Jti 11101110, a
to s LOU výminkou, zůstalo-li by co po takovém slavenf
to leprva, a pne nic, aby Tomášovi Vršovi náleželo. A
tak z cizí věci žalují, a protož není povinna odpovídati
pi'edkem. Druhé, není povinna odpovídati, protože
hofrychtéř dal se slyšeti \' tom, aby z domnění
že
chce pořádný počet učiniti, jakož pak
a tu při témž
vy hledalo SC, co se jest nalazilo i
co dluhuov
zůstalo, viní z klenotuov, koflíkuov 0C, a proto nic zejmena nejmenuje, a tak z cizí věci napomíná,
z té
ptíciny není povinna
poněvadz
mají
spolu vinini býti, o tom
zemské a právo C 3 a 4
a on p. Jakub hofrychtél', jakožto prední porucník, vrchně
sc toho dotýkal a k sobě i peníze hotové také i za svrehky
přijímal, toliké;;: i koflík a dva nebo tři prstýnky k sobě
přijal a více aby co za p. hofrychtýřem býti mělo, neví,
kteLlle tato, nemajíc toho za sebou, má z toho odpovídati,
j

v.
Na t? od Anny Vršové mluveno, kladou se tuLo pří
CIn)', proc by povinna nebyla odpovídati, a že by se na
statek všecek Alžbě,ty svíčnice táhla, ale mej1í se, neb se
ona netáhne nato~ coz prostaveno jest, nez co za ní Anno~ svíčnicí jest. Chtěla·li jest pak, ab)' bylo všecko zejména
kdyz jest dala po smrti svíčnice všecko
bylo by se jmenovalo. Ač se o tom dohře ví.
pověděti musí. že mnoho těch svrchkuov i ii:
se
n)'ch věcí popsati nedala a prve nic nemčvše do tak'ového slatku hned pěšky phšla, a teď již v roce takový
duom zaplatila, jezto, což se od ní
jest všecko
proti vlastllÍmu jejímu před práYem
když Zádala,
aby ty
všecky byli popsány a
pak peřiny,
že jich jest.
J kdyz k tornu přišlo, nedala popiso·
vati toho, !leZ s tím jse ukrývala a toliko jakous peřinku,
která za
kopy nestojí, napsati dala. Jestliže jest jse
pak p. hofrychtýř čeho dotýkal, jak ona praví, proc ho

Ph

toho p. hofrychtýř
dotýkal, což mu ona vydávala, a tak oni proti p. hofrychtýřovi nemají co mluviti. Než jak jest o LOlli. Y ?fc~
dešlé při napsáno o Anně sVÍčnici, toho na ten čas jse
jmenovati nebude, neb jest nářek veliký, a toho jest ona
s sebe až podnes nesvedla. Též také i jak se jest ona
ku p. hofrycht)!ři v tOln chovala a ač jim vejmluvu má~
chce-li a muže-li jeho p. hofrychtýře k tomu míti, a tuto
hlobu chtěl by na se přejíti, že by proti nim nebyla,
. než žádá, aby v tom překážky takovými vajmluvami činěno
nebylo, že se to ukazovati bude, jak jest se ona Anna
svíčnice přitom nenáležitě chovala.
Zase od Anny svíčnice mluveno: Ač jednú i druhé
nález od práva uciněn, že toho na ni nic není ukázáno1
což Tomáš Vrš o ní mluvil, že by peníze, klenoty a
mnoho toho odnesla, protož mel by tomu pokoj dán býti,
kdyz zvláště od soudu v tom opateena jest, že jí to poctivosti její nic na škodu není. O zápisu pak že se při
znává; ještě tak praví, že jich za sehou nedrží, jestli se
na ty potahuje. Než co se peřin dotýče, za ty p. hofryehtýř peníze jest přijal i peníze hotové, též i za grunty,
a to všecko v příjem jest položeno. I žádá, jestli nalezeno hude, ji to aby odpovídala, aby toho sama na sebe
nevztáhla 1 zvláště což v llloci své nen1ěla a čeho se ne·
dotýkala. A s strany popisu praví, ze sám Tomáš svrchky
spisoval, a hned nejprv od bláznuov, kteří na stěně byli,
I
po~al, ale od žádného tam poslán nebyl, ani z pánuov
kdo při něm byl. A duom, pak který koupila, s těmi
svrchky, rohy, židlami, stoly a s jinými věcmi, pokudž
pořádek jest, koupila, žádaje, aby při tom zustavena i také
spravedlivě opatřena býti mohla.
K tomu od Anny Vršové skrze přítele mluveno: Teď
se nyní přiznává: že se popis stal~ pročež tehdy když o
to jednu i drulni vajpověď jměla, jeho do domu, aby
spisoval, pouštěla a toho nebránila. A tak sami svou řečí
se porážejí. l tu jest od p. purgmistra a pánuov jim oznámeno, aby Anna svíčnice na žalobu uciněnú odpovídala,
a Anna Vršová že jest povinna, z čeho viní, zejména
I jest položen popis nebožtíka Tomáše Vrše
rukú psaný, když byl od Anny svíčnice tam uveden
a mlul'cno, kdyby se mělo všecko jmenovati, z čeho se
viní, mohlo by se něco pozapomenonti, protož se toho
sepsaného podává a z toho se. což napsáno, viní. Jak
pak tento popis srovnává se s druhým popisem, to se při
li vázení bedlivém zuostavuje.
Proti tomu od Anny svíčnice mluveno: Spis každý
nepořádný místa při právě nemá, nebo on Tomáš svývolně
do domu všel a tu, což se jemu líbilo a pokud to spisoval, nejsa tam od Zádného poslán. A také že poručníci
pOl'ádným spisem kladení povinni nejsou, táhna se na
vejpovéď mezi Tomášem Vršem a p. Jakubem Fikarem
zVratu oc. O nynějším pak spisu to praví, že což by
těch svrchkuov koli jí Anně Vršové náleželo, chce ráda
vydati, a k tomu i v radě nejednou se hlásala, aby tD
k svému místu přijíti mohlo.
Na to od Anny Vršové mluveno: Ráda by, aby to
bllo pilně uváženo, což se mluví, aby někdo měl do cizího gruntu vjíti, tam sobě truhly otvierati a popisovati.
Však jest to proti rozumu lidskému. Ukazujíc v tom na
kšaft, že jest tam kšaftováno o penězích a klenotech i
jiných svršcích. Též i o domu Ficitovským jest kšaftováno,
a v něm byly sou rozličné svrehky, dobytek, vepře, vozy
a jiné věci. Též i krámce, v kterých prodávala, ona Anna
svíeniee jest sobě je oso bila. Davše na to na všecko
čísti svědomí a podle toho spravedlivého opatření žádaje
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Zase od Anny sVÍčnice mluveno, že proti tomu ještě
není, což jest svrchkuov, aby jí, když by rozkaz byl, vydáno býti nemělo, než židly, stoly, armary krajní aby
jměla jí vydávati, není povinna, protože s tím podle obyčeje města tohoto, což hřebem přibito a jinak co přima
záno, koupila a takového trhu jest dopříno. Což se pak
šatuov dotýče, za ty jest p. hofrýchtýř peníze pobral a
na stavení Betlemu obrátil. S strany pak zbroje, což jest
koli on neboztík svičník měl, buď kyrysy anebo jiné
věci, to ona, poněvadž její bylo, po smrti jeho, neb ženy
zbroje nepotřebují, prodala. souc toho mocná hospodyně.
O takových pak penězích, že jest v kšaItu postaveno, hotové peníze oc, to jest forma všech kšaftujících, ale to
se ne vždycky tak nachází, jako jest se tuto našlo; za
kejm pak, to jest v spisu poznamenáno stojí. Byly sou
také v tom statku i kožichy, ale ty jsou prodány, o čemž
p. hofrychtýř dobrou vědomost má, a Jiřík bakalář to likéž, neb jest jeden koupil a zaplatil. Což se pak svěd·
kuov dotýče, táhna se přitom na právo cap. de testibus,
jak ti a kdy mají vedeni býti, že prve nic, než po odporu. Ona pak Anna svíčnice teprva jest dnes odpor
učinila a svědkové sou před tím kdy a kdy vedeni. A
přes to, by pak i pořádně byli vedeni, tehdy při právu
místa míti nemohou, protože svědčí, kterak bylo dosti od
šatstva, zbroje, klenotuov oc, ale zejména žádný nic ne·
jmenuje. Kdež pak o nějakém koflíku svědčí, že by dán
býti měl od ní p. Šimonovi z apateky, to více Jemu na
posměch svědomí, nežli pro jakú potřebu vedeno. Nedala
nic. Davše při tom čísti předešlú vejpověď, též i kšaft,
že tu nic více jí nenáleží, než co by po doslavení Betlemu zůstalo; i zůstaly tyto svrchky, kteréž poznamenány
sou. Dům pak Ficetovský že prodala i svrehky, to učiniti
dobře mohla, neb jest jí lo odkázáno bylo. O nějaké
pak krámce, že by sobě osobovati měla, poněvadž ten
sond o krámce jiným, jako pp. úředníkuom, náleží, nechce všeho v hromadu plésti. Tím dokládaje, že za ní
žádných peněz, žádných klenotuov ani jakých svrchlmov
nezuostalo, kromě což v tom sepsání od ní podaném poznaw.enáno jest.
Proti tomu od Anny Vdové mluveno: Dosti vopatrně
v této věci jde, pravíc spis tento, kteréhož se Anna
Vršová přidrží, býti nepořádný. A to proto činí, aby podezřelost, která při ní jest, tím přikryta byla. Však tu
Anně svíčnici, ač na kšaft ukazuje, nic nenáležÍ, než neboZtíkovi Tomášovi a již nyní manželce jeho pořádným
kš aftem to náleží. A protož zádá, aby jí v tom překážky
činěno nebylo, a jako strana na nepořad při svědcích
ukazuje, to postačiti nemůže, uebo svědkové pořádně a
podle práva, když Zaloba byla vyslyšána, při kterd p.
Jan Sobětický prve stál, sou vedeni, a tak žádného se tu
nepořadu najíti nemuože. Že pak tíž svědkové všeho,
zejmena, jakž by oni chtěli, co šatu ov, zbroje, klenotuov
oc nejmenují, to na škodu není, nebo tu všecko sumou
zahrnují. A aby toliko za 1\1/2 kopy šatuov bejti mčlo,
to není věc k víře podobná. Jak se ona pak přitom při všen1
zachovala, to se z popisu posledního nachází, ano pás
strllncový, lderýž prve byl tu nalezen s nákončím a s přez·
kou, již ho není a uřezáno jest. Též také Í kocperger,
kterýž tu .ůstává, na kterémž pouhej cín místo stříbra
jest, ježto on neboZ:tík, jsouc měštěnín znamenitý, nebyl
tak hloupý, to což cín, aneb volovo jest, za stHbro drZeti
a tak proti králi vyjížděti. Jsou to věci k víře nepodobné.
A proto ona svíčnice to smí tím obarviti, prej že sou ho
židi oklamali. Protož to všecko i jak se jest spravedlivě
při prodaji domu zachovala, k spravedlivému uvážení při
pou~tí a za opatření žádá,

Č. p. 2ó5. Kaple Betlemská.

Naposledy od Anny svíčnÍce mluveno: Kterak mno
hejm lidem jest věc to nevědoma, ze Al7.běta svícnice po
smrti manžela svého mnoho svrchkuov i jiných věcí jest
prodávala i židuom také prodávati poroučela, jakož pak
i ty soudy zde s nimi o to mívala. A o nějakém pásku strun·
covým se od strany mluví, že by přezka a nákoučí od
něho odřezáno bylo, ona o tom nic neví, nebo k sobě
táho nic nepřijímala. Než cožkoli toho bylo, to jest
k sobě p. hofrychtýř přijímal, jakž pak o lom sám vlastní
rukou svou seznává. A již Anna svíenice dýle zaneprázdňovati nemíní, než toho toliko Zádá, aby dluh její, kteréhož jest 15 kop, byl jí zaplacen, že ona ty svrchky,
což jich koliv jest a jí nálezejí, třebas dnes vydati chce.
Tu p. purgmistr a páni slyšíce žalobu, odpor i jich
z obou stran pře líčení, v svědomí, v vejpovědi předešlé,
v popisy i ve všecko, což od stran ku právu podáno,
též i v Haft nebožky Alžběty svíčnice a v právo města
tohoto nahlédše a toho pilně a bedlivě pováživše, takto
o tom nalézají a svým ortelem vypovídají: Poněvadž
k tomu popisu, kterýž jest učiněn při přítomnosti pánuov
z rady vydaných léta :JC 430 ve čtvrtek po Na nebe vzetí
P. M., svrškuov i jiných věcí pozustalých po někdy Alžbětě svíčnici, jichžto Tomáš Vrš nápadníkem byl, a po
něm tejž nápad Anně manželce jeho kš aftem náležitý jest,
ona Anna svíenice před právem se jest přiznala a k tomu
dobrovolně svolila, z té příčiny bez umenšení všech
v témž popisu zapsaných a položených ona Anna
svíčnice aby jí Anně Vršové do dvú nedělí pořad zběhlých
podle práva postúpila a je bez další odpornosti jí vydala.
A poněvadž ona Anna obeslaná po smrti Alžběty svíčnice
vědouc, že kš aftem též Alžběty Tomáš Vrš nápadníkem
učiněn byl a že svršky a jiné věci po smrti její při pří
tomnosti též Anny v spis jest uvedl, ten právem
ohlásil až s tím i umřel, v tom se jest před právem
proti tomu neopatřila a časně toho právu spatřiti nedala,
než v těch svršcích při tom statku zůstala a jimi, v ně
vkročivši, hýbala a podle práva toho ničímž, ab)' na kaplu
Betlema z nich náklady činila, a tu toliko je a nejinam
obrátila, jest neprovedla, i z těch příčin v domnění práva,
že by v nápadu Anne Vršové některé svršky a jiné věci
zastrciti a je k svémú užitku obrátiti chtěla, jest přišla.
A pro tož chce-li to domnění s sebe ona Anna svíčnice
svésti. má to podle práva přísahou na kříži spraviti na
tento způsob, že SOll svrškové, mimo předešlý od práva
popis, jiní po smrti Alžběty svíčnice v tom statku, v kterýmž ona seděla, a mimo ty, které jsú p. Jakubovi z Vrah1
hofrychtýři od ní dány, v moci její nebyly, anebo podle
poručenství kšaftem zřízeného, že sú na stavení kapli
Betlema zúplna nebo na díle vynaloženy a že v žádném
obmyslu a zlé lsti ty klenoty, svršky, nábytky, peníze,
jakž se žaloba činí, na škodu nápadu někdy Tomáše Vrše
a potom Anny, manželky jeho, krom Betlema jinam vydány, zastrčíny a obráceny nebyly a nejsou. Spravíli to
v tom času sobě od práva tak vyměřeném, dále mimo
vydání nad první spis žádných svrškuov a jiných věcí jí
Anně Vršové vejš povinna nebude. Pakliby nespravila to,
což v spisu Tomáše Vrše vlastní vukou sepsáno jest a
a s nimž i umřel, a co by v prvním popisu se nenašlo,
ona Anna svíčnice jí Anně Vršové vydati povinna bude
a to též ve dvú nedělích od dostineučinění správy pořad
zběhlých. Act. f. 4 post Petrum et Paulum ap. 1544°.

88. 1545, 30.
jest se účet stal, co
Betlema od 1. 1539
po témž počtu uroz.

března. RIt/wp. Č. 2157 j. 182. Jakož

jest cihel a vápna bráno k stavení
až do 1. 1542 den sv. Jana, tak ze
pán Jakub Fikar zVratu, hofrychtéř
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království Ceského, zuostal jest XLVlII1/2 k. V gr. II den.,
vše ceských. I stojíc osobně pl'i úřadu mostském Anna
Vršová, jížto statek nápadem pozuostal)' po dostavení
kapli Betlcma, který po manželu jejím kšaftem nebožky
Alžběty svíčnice dán byl a ona o to s osadními Betlem·
skými, aby táž kapla dostavena byla, smlúvu ucinila, takový dluh, kterýž se našel za cihly a vápno až do času
S\·. Jana léta :JC 42, na sebe jest přejala a jej zaplatiti
se podvolila. Jakž pak ihned na Jiříkovi pargameníku,
kterýž za vinici jí platiti jměl XV k. gr. č., jest odevzdala.
A tak pan Jakub Fikar z Vratu z takového dluhu jest
propuštěn a takovým Anny Vršové na sebe přijetím prá·
zdeno Ac!. fer. II. post Palmarum a. 45.
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Betlema a jim osadním jistú sumu dáti měla, jakož pak
tak jest učinila a ta suma jest od ní přijata, jakZ táž
smloli\'a knihami městskými zapsána to v sobě zavírá.
I majíce p. purgmistr a páni z vrchnosti své nad tím
bedlirost, aby táž kapla Betlem pro čest a chválu boží
a sla\'né a svaté paměti mistra Jana Husi byla dostavena
i také opatření budoucí měla, což po dostavení peněz
znostalo, za ty p. purgmistr a páni na místě osadních
kaply Betlema ráčili jsú plat na vinicích a polích hipiti
od poručníkuov někdy Kateřiny Syrovcové za CXX k. m.
A toho platu vycházeti má VI kop V gr. na osobách níže
psan)~ch: Zikmund \}kart LUl gr., Kateřina Mičová XL
gr., Capková u sv. Stěpána XXX gr., Kuorková kovářka
1'/2 k. m., Tomáš Penížek XXX gr., Saloména od Vlči
hrdluo\' XLVl1 2 gr., Pavel .víčník 'lo k., Jindřich Krkavec z koňského trhu XXX gr., Regina Kulhavá X gr.
A ten plat aby jim osadním v roce vycházel a na potřeby té kapli Betlema.a ne jinam byl obracován nyní
i na časy budoucí. Ac!, fer. V. die Invenc. crucis.

89. 1545, 27. května. Desky zemské větší Č. 6 f.
C. 7. Hanuš řečený j\íilhaym z Pardubic z jedné a kněz
Jan, řečený Protiva, z Nové Vsi, správce kaple R, z strany
druhé, přiznali se, že dědictvím jich, totiž on Hanuš devíti kopami gr. pr. platu ročního celého a věčného na
vsi Převoru celé s dvory lnnetcími, s dějinami, lukami,
93. 1550, 21. dubna. Kopiař listů kralovskych
j se vší zvolí, COž Ir tonlU pfíslušíl i s Hnl vším, což tu
v archivu 111istodl'Ž. č. 46 f 124 (Prokurátoru Petrovi
má, a on kněz Jan svým a kapli jmenované jménem
Chotkovi.) Ferdinand arcikníže oe. Statečný věrný náš
v Újezdci devíti kopami gr. platu rocního - se vespolek
milý. Na místě J. Mti Ké, pána a otce našeho nejmilejsměnili i nadepsaných dědin Oll Hanuš témuž knězi Jašího, poroučeti ráčíme, aby velebného mistra Jana MistoHm·i Protivo vi, jeho budoucím i též. kapli časy budoucí
pola, administratora pod obojí přijímajících, za správce a
a věčné. i také on kněz Tan iemu Hanušovi též zase dě
faráře do Betlema uvedl a mistra Martina, kterýž nyní tu
dicky p~stoupili-. Stal; se 've čtvrtek po Božím vstoujest, odtud vyzdvihna do kláštera Slovanského u přítom
pení 1. J395 v prvních ~!ikulášovýcb. Zapsáno ve čtntek
nosti krále J. Mti rychtáře, purgmistra a konšel Nov. 11.
po sv. Skolastice 1ó45.
PL, spíšíc inventář pořádný, co mu se klenotuov i jiných
90. 1548, 28. února. Deshy zemské 'Jětší é. 8 I] 9.
nábytkuov a svrchkuov v témž klášteře zanechá, za opata
Matiáš a Bm-jan. bratří vlastní a nedílní Pechaneové
uvedl a jemu na míst.ě našem ten klášter do vuole J. Mti
z Kralovic phznali se zase k platu komornímu, který jsou
Ké k spravování poručil. Na tom vuoli J. l\Hi Ké napřed shořením desk platili a vydávali ze vsi Křenice,
plníš. Dán na hradě Pražském v pondělí po Svátostí 1. 50.
níže psáno stojí, že mají a povinni budou s dědici
94. 1551, 6. března. Borovy, Jed#al1í I. sir. 297.
a bndoucími svými platiti a vydávati platu ročně a věčně
(Mystopoll1v kšaft.) Důstojný p. administrátor kněžstva
tři k. gr. pl'. mistru Maninovi, kazateli v B. v SL M. Pr.,
pod obojí způsobou přijímajících poctivý kněz Jan Mystojakožto správci a kaplanu voltáře V' témž kostele Betlemě
polus, kazatel kapli Betlemské, oznámil před úřadem konsvaté panny Markéty, nynějším i budoucím kaplanům
sistoře, že všecek statek svůj ---;. poroučí mocně poctivému
téhož oltáře, rozdílně pocnúc polovici na sv. Jiří nejprv
knězi Václavovi Klatovskému, na ten čas děkanu Velvarskému.
to je:;t půldruhé k. gr. pr., a potom ihned na
_ Též také co se zádušních věcí dotýče, že on kněz
tolikéž půldruhé k. gr., a tak jiná leta a roky
Václa\- podlé register té kapli Betlemské to všecko má
i s dědici svými yždycky na věcné a budoucí čas)' platiti
vypraviti.
a vydávati mají. Pakli by kteréhokoli na který rOk úro95. 1553, 19. dubna. Tamtéž sir. 313. Duchko
kuov dáno a vyplněno nebylo, tehdy svrchu psaný mistr
'\fartin, oltářník u sv. Markéty v témž kostele, 'nynejší i Fridericus Sezemiccnus dán Janovi Mystopolovi, aby byl
kaplanem za 5 lel.
neb budoucí, budou moci bráti s jedním komorníkem
pralským na dědin:'ich svrchujmenovaných hratří na vsi
96. 1554, 6. bi'ezna. Ru/lOp. č. 1969 f. 13. Jakož
Křenici až do vyplnění jednoho každého platu. Stalo
jest Mikuláš, Služebník konsistoŤe Pražské na místě p.
administratora ctihod. kněze Jana 2VEstopola, Lidmilu Pří
se v úterý po sv. Matěji 1548.
hrall1ovoU vinil, že toho úroku, kterejž k Betlemu roku
91. 1548, 3. května. Rllkop. Č. 2136 I 4.5. Jakož
kazdého dávaL i předkové její z své vinice, IX str. míry
jsú k sobě přijaii sumu. jistlÍ jmenovitě CCLXXIlI. kop
ddící, na Plasích ležící, nyní dávati se zbraňuje. Proti
XXXIX gr. vše míšo p. Duchek Chmeléi' z Semechova,
tomu Lidmila skrz manžela svébo mluvila: Ačkoli dávala
p. Martin z Vlkanova, p. Sixt z Ottersdorfu a p. Jan
tejnskej vína, ze toho j ii ciniti nechce, dokudžb)' on p.
Zvuonek odtud z Ottersdorfu na stavení a dodělání kapli
administrator toho neukázal, jakým právem ten plat na
a záduší Betlema, kdež pak z též su'!'l' před p. purgtu vinici přišel. - Tu hále J. Mti perkmistr s konšely
mistrem a pány poče: pořádný skrze Simona Hájka jest
vypovídají: Poněvadž jest p. administrator z kněh peTkučiněn a což jest sumy po počtu zuostalo, za tu tíž páni
mistrovských ukázal pořádný tři zápisy, kterýmiž jest při
s povolením p. purgmistra a pánuov plat na vinicích
souzen na kazdej rok věčně sud tejnský vína červeného
k témuž zádllší jsú koupili, tak jak); v knihách perglllik záduší kostela Bethlema z vinice na Plasích a ona Lidstrovských o tom šíře jest poznamenáno. I z té "ší sumy
mila tomu jest po tyto časy dosti činila a proč by toho
p. purgmistr a páni na míslě téhož záduší Bellemského
dále Ciniti povinna nebyla, jest nepokázala, z těch příčin
nahoře jmenované osobl' kvitují. Act. fer. V. post Pbi!.
dává se za práv cl p. administratorovi. Act. fer. lUL
et Jac.
post Laetare.
92. 1548, 3. května. Rukop. č. 2009 I 236. Jakož
.
97. 155ó, 2 L června. Mo1ttt11te11la 1t11Ívers. Prag.
jest Anna Vršová smlouvu učinila o statku nebo Alžběty
111. str. 150. Diem clausit extremum in oppido Glatovia
Svíčnice s pp. oS8,dními Betlemskými o dostavění kapli
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venerabHis vir m. Martinus Glatoviensis, theologus et
presbyter, quondam et administrator consistorii Pragensis
snb utraque specie communicantium. Ad hace praedicator
per multos annos in sacello Bethleem vixit annos 57.,
natus enim scribitur fuisse a. d. 1498, sub extremos aetatis suae annos repuerascere est visus, ut ne dies quidem
cuiuslibet hebdomatis discriminare potuerit.

98. 1555,20. listop. Lupáč. Lue pestilentiali extinctus
in domo Caroli IV. (quod vulgo Collegium magnum vocant)
obiit M. Sebastianus Aerichalcus, natione Bohemus, patria
Praesticenus; publicus in Academia professor ac domus
Carolinae senior. Vir pietate et conditione graecaeque
linguae cognitione praestans, sepllltus in fano Bethlehemilico. Non pauca reliquit sui iugenii monumenta, quorum
pars edita typisque sun I expressa, ut Argumenta in dua,
priores Terentii comedias, Carmen heroicum de affectibus,
Philippo Melanchthone descriptis, Oratio Virgiliana
Annae, sororis Didonis, reddita paraphrasi pedestri oc,
de se numaria, compendrum ex asse Budaei confectum,
quod post eius obitum in lucem pro tulit M. Coll. Item
complura ad, d. Joh. Hodieiovinum seripta carmina in
Farraginibus a Mite nostro publicatis. Scripsit et in Officia
Ciceronis annotationes eruditas, etiam praefationes in metra
Th. IvL et alia non pauca luce digna, ea tamen intra privatos parietes alicubi delitescunt.
99. 1556, 2. dubna. ]y[01tUmel~ta III. str. 155. Inter
10. et ll. horologii boem. horam pie ex hac vita decessit
m. loannes Hortensins, natione Pragensis, eiusdem gymnasii professor pliblic\ls ct mathematicus excellens, praepositus collegii regis vVenceslai, post et rector ipsius
Academiae. Sepultus in fano Bethleemitico.
100. 1557.,2. dubna. Lllpáč. Feria sexta ante JudicH
inter íO. et ll. boemici horologii horam pie placideque ex
hae vita decessit loannes Hortensius, natione Pragensis,
eiusdem gymnasii professer publicus el mathematicus e]Ccellens, post etiam rector ipsius acaden1iae, vir pius,
probus, gravis, praeditus disertusque, quod eius Ephemerides publicam in lucem editae et alia scripta attestantur.
Sepultus in phano Bethleemitico. Vixit annoe 56. Natu,
enim est III. Aprilis a. d. 1501.
101. 1557, 9. prosince. Rukop. č. 2136 f. 75. Václav
Augusta na místě osadních záduší Betlemského přijal V
zl. uh. podle kšaftu Kateřiny Lekšové. Act. fer. V. post
Concepl. M. V.
102. 1558,14. května. Rukop. č. 101 f 185. Jakož
jest nebo Vác1av Jaroš z Kapí Hory dobré paměti paní
Dorotě z Liboslavě, manzelce své, vydati z statku svého
poručil jistou sumu a obzvláštně XV k. m.· do Betlerna
na obnovení textuov svaté patuěti mistra Jana Hus:i~ tak
jakž cedule toho řezaná od něho učiněná šíře ukazuje,
i po smrti též paní Doroty z Liboslavě Hanuš Falk, manžel její pozuostalý, takovému odkázání, stoje osobně v radě,
místo jest dal a sumy ty obojí jest ujistil a zápisem tím
to ujišťuje a zapisuje na domu i na všem statku svém. Act. fer. VI. post Stanislaum 3.. LVIII. - P. Pavel Kapr
z Kaprštejna na místě p. purkmistra pálluv jsúce k tomu
obzvláštně zřízený a z rady k knihám vyslaný, oznámil,
že jsú p. purkmistr páni vedle kšaftu někdy Václava J3roše z K. H. a zápisu vrchního sto k. m. na opravu cesty
špitálské odkázaných od Hanuše Falka přijali. - Act.
pridie Sophiae a. LXXI.

a

103. 1558, 1. července. RullOp. č. 1233 ľ- 216.
(Kněz Jan Mystopolus, kapli Betlemské kazatel) ~e dne
včerejšího, když byli páni z prostředku p. purkmistra a
pánuov vysláni k kostelu Betlemskému na žádost vosad-
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ních, jemu. o tom nic neo~námili, aby přítomen byl, kde
by ta hramce ke zvonu mela postavena býti. I on jest
prve s některými řemeslníky se radil, že by naj1ípe v zá.
duší u kostela zbořeném býti mohla.
Dictum: Že oni vosadní v přítomnosti pánuov dali
zprávu, ze by tu z,conici chtěli dáli dělati na krchově u
kostnice !leb aby v tom záduší obořeném měli dáti postaviti, obávajíce se, aby potomně tězkostí pro to nenesli,
poněvadž bez jejich povolení a vědomí jest zbořeno. Ano
i kdy" prve se radili s pány a bylo jim rozkázáno, aby
nebořili, i kdyby k tomu mimo předešlý rozkaz měli nuceni býti, že se toho nenadějí. Pročež podle zprávy jejich osadních páni toho pti tom zustavují, aby ta hranice
na krchově byla v místě přiležitém postavena. Ale v tom
záduší zbořeném to býti nemůže. A s strany toho jiného
záduší zlepšení a opravení, jestli by ten člověk, kterýž
by je chtě! opraviti, dal se zde najíti v outerý najprv
příští a tu se s ním o to promluví a což bude náležitého~ to se uváží.
·Kněz Jan tomu místo dává, což jest od pánuov jemu
oznámeno, s strany té zvonice i toho záduší opravení.
Než k tomu se ohlásiti musí, že on jest od osadních
nikda těch řeCí neslyšel, aby tomu nepovolovali, ze by
se to záduší nemělo bořiti, ježto s povolením pánuov to
se stalo a to i poznamenáno má býti zde, táhna se na
pamět jich. A kdo jest dříví i cihly z toho záduší prodával, nechl by oznámili. Prolož on nemůže toho nésti,
aby měl ho kdo tak bez jeho přítomnosti dotýkati.
104. 1558, 18. listopadu. RlIkop. č. 2011 f. 70.
Jakož se jest jislá vejpověď mezi ctihodným knězem Janem Mystopolem, děkanem kostela sv. Apolinařiše a kazatelem kostela Betlema, puovodem z jedné a Lidmilou
Příbramovou a Petrem, manželem jejím, strany druhé O
tajnskej vína červeného, kterej k službě boží k kostelu
Betlema povinni jsou platiti á dávati, stala a ta J. Mlmi
pp. radami nad apelacími zřízenými jest stvrzena, jakž
toho táž vejpověď a její potvrzení libro sententiarum
rubeo fol. 14 ukazuje, ale ze na žádost p. perkmistra a
konšehlOv k tomu se jest ctihodný kněz Jan Mystopolus
naklonil a povolil, aby každého roku
vánocech za ten
tajnskej vína 3 k. ill. jmenovaní manželé dávali a platili - .
Však lakové 3 k. dávati se mají dotud, pokudž by on
kněz Jan při tom kostele Betlemě kazatelem byl a trval.
Po smrti pak jeho aneb až by se odlud hnul, kdož by
po něm tu v Betlémě kazatelem byl, ten tohoto snešení
vuoli bude jmiti k sobě přijíti neb při vejpovědi výš
dotčené a jejího potl'rzení se držeti. Stalo se v pátek po
sv. Otmaru 1. LVIII.
105. 1560, 8. července. Rukop. č. 2136 j. 75. Úřed
níci záduší kostela B. pi:ijali V k. gr. č. od Markéty Staré,
které jest na knihy k témuž záduší odevzdala. A těch
pět kop hned Jan Táborský k sobě jest na též knihy
vykonání přijal. Act. fer. II. post Hussium.
v
106. 1562, 24. dubna. Ruko]'. č. 1235 f. 178. (Jiřík
Ceček s Petrelll zvoníkem). Dictum: Poněvadž zpráva se
dává, že Pelrovi zvoníkovi z B. ještě přes patnácte let
Ilení - i nebude moci on Petr svědomí dáti. Ac!. pridie
Marci ev.
107. 1562, 30. září. Kale14dd1' VeleslavÍ11ův str. 510.
Stavové pod obojí s povolením cÍs. Ferdinanda sjeli sé
do kolleje Veliké a .tam starobylým řádem volili administratory a konsistoř pražs~ou. Volence řídili p. Jan
z Waldštejna, nejv. sudí kr. Ceského a p. Burian Trčka
z Lípy, podkomoří. Administratoři dva, kněz Jan Mystopolus, kazatel v Betlémě a kněz Jan Mělnický, farář
v Menš. M. Pr.
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domů vokolo hodin sedmnácti nebo vosmnácti, toho pově
v
. 108.
1563, 21. června. Rulwp. č. 991 f. 11. (Jiřík
děti neumím, než tak některak. Pak pekař spal na stole,
Cecek s Martinem a Matějerv, též Jiříkem, tovaryši ševhospodář náš. A on k němu přišel, vzbudil jej. Pak necovskými.) J akoz jest Jiř(k Ceček vetešník připravil ku
vím, co jest mu pravil. Bylo na Novým městě na Koň·
právu J\Iartina a Matěje Siručka, též Jiříka Hryzala, toským trhu nějaký veselí. On jemu řekl pekařovi, abyvaryše šeycovského, a vinil je z toho, že léta tohoto
chom přišli za nimi zbudivši jej. A my sme po dobrý
LXII. v pondělí velikonoční potkav je před farou Betlimchvíli šli sme tam. Nevím co jiného pověditi, než když
skou již v' klekání, pozdravil jich, a jeden z týchž to vasme nejprv přehledávali v pánově komoře, i peníze neryšuov za takové jeho pozdravení prtákuov mu nadal, a
našli sme nic. Potom v mý komoře nic sme nenašli. P,lsyn jeho Jiříkuov, který při něm byl, jemu to oznámil.
tom sme šli nahoru, všudy sme hledali, nenašli sme nic
že by Martin to mluvil. I rek I Jiřík jemu Martinovi, proě
než toliko v lůži Vítově našli sme v slámě nuž hrubej
to mluví a činí, aby pockal, že on chce to právem o"atřiti A on pak dále ještě syna jeho Jiříkova bil pomtáza pokladuici.
111. I ó66, 4. června. MOlZlt1Jlť11ta lIJ. str. 168.
kou anebo prutem; kdež on Jiřík, lituje syna svého, pro'II. l\1athaeus Colinu s a Choterina, in academia Pragensi
mluvil, proč mu to činí. Lb.",- v tom jej on ::\1atěj Jiříka tu
publicus 18 anni, professor, Pragae percussus apoplexia
kamenem v tvář udeřil a Martin také políčkem. Potom
pie abdormivit, sequente die multo maxima hominum frepak všickni jej ve spolek bili i rvali a takové té vcjtržqu~ntia elatus in templo Bethleem sepelitur.
nosti se pod řádem a právem dopustili, cehoz jsou uči
niti neměli.
112. 1566, 5. června, Lupáč. Magister Matthaeus
Proti tomu od obviněných tovaryšuov jest promluveno,
Collinus a Choterina - muIto maxima hominum frequenpJedkem od Martina, že tomu odpírá, aby měl Jiříkovi
tia clatus in Bethleem sepeiitur. Sepulchrum eius contiCečkovi prlákuov nadati a praví tak, že on Jiřík dokud
guum est sepulchris !'vI. loannis Hortensii, oratoris et maživ toho neukáze na něho. Hryzal pak tpho poručil oznáthematici, item magistri Sebastiani Aerichalei, Praestini,
miti: Kdež ho viní, že by měl syna Cečkova v hlavu
philosophi atque poetae, virorum excellentissimorum, na~íti, praví, že tomu odpírá, než tomu rozumí, že by chtěl
!ione Boemorum academiaeque Pragensis professorum.
Cecek na něho s žalobou se utéci, maje on Hryzal jej
113. ló66. - Epilaph Kolimtv: D, O. M. Matviniti, že mu kožich vzal. - Tu p. purkmistr a páni thaeo Collino a Choterina, Gurima pervetusto oppido
vypovídají: Poněvadž to se jest vyhledalo, že obě sírany
oriundo, philosopho, poetae et theologo insigni, qui pubez všeliké hodné příciny řád a právo opovrhše, vespolek
ram evangelii doctrinans coram summo terrae monarcho
se bili a prali, z té příčiny je páni do svého trestání
sem per intrepide confessus innocentissime vivendo in
bráti ráčí. Act. fer. II. ante loh. B.
huius urbis gymnasio graceas literas maxima eum laude
109. 1564, 11. srpna. Rulwp. č. 2012 f. 41 Zveannos XX docuit et incredibili omnium bonorum 'moeslideni jsou páni ouředníci kaply BetIema Jan svícník Zatia hanc mortalem vitam reliquit MDLXVI pridie nonas
betlemský v a VácIav Aubasta ve dvě vinice, které p.
lunii. Vixit annos L.
Kryšpín Sultys svejm synuom k ruce nyní drží - pro
114. 1568, 31. března. MOHtlme11ta 111. str. 175.
X k. ourokuov, po XLVll/2 gr. každého TOku zadržalých.
Decessit sacerdos loannes Mystopolus, administrator con- Act. v pátek po sv. Vavřinci.
sislorii Pragensis sub ulraque et predicator verbi divini
110. ló6Ď. - Rulwp. č. 1048 f. 69. (Svědomí mezi
in saeello Bethleem, ubí el inhumatus est.
Takubem, mistrem pivovárslcým odJakuba Freilicha z jedné
115. 1568, 2. dubna. OeC0110111. B 7 f. 277. (Nejv.
a Vítem zedníkem
strany drubé.) Petr Kapoun becvář
pp. úředníkům zemským zpráva o zvolení a uvedení kasvědčil: Tobo sem dobře povědom před svou nešťastnou
plana a kazatele do kapli B.) Oznamujeme V. !vItem
příhodou, kterouž sme pokladnici v Betlemě kostele míže dne pátečního pominulého již po smrti a pohřbu vali, z poručení všech bratří do ní se sbíralo na světlo.
Jana lIIistopola, někdy kaplana a kazatele kapli B. kdož co z milosti dáti chtěl, při pulpitu na kruchtě kteříii
předstoupili sem před nlís do rady p. probošt a pp. dozpívali. A tak sem já ji vzal k sobě domu a z té pokladktoři kollegiati kolleje Veliké oznamujíce, kterak by
nice sem zaplatil p. Janovi svícníkovi za Betlemem. Což
fundací a jisté nařízení bylo od dobré paměti nějakého
pak vostalo, toho sem za sebou i s pokladnickou zanep. Jana z i\lilheimu - kterýž jest plat jistý kazateli v če
chal až do té zlé příhody. Tehdy ten Vít zedník byl jest
ském jazyku do též kaple nadal, aby od mistrův též kolv mý komoře, když jsú ven nosili. Když jsem já domu
leje - spolu s nimi od p. purkmistra St. M. kazatel vopřiběhl a ta pokladnice se jest tehdáž ztratila a u něho
len býval - předkové jejich i také naši vždycky že, isou
se jest potom v posteli našla vodemčená a peníze z ní vybral
se tak chovali - nýbrž i Ferdinand král Ceský
i zámek od ní vzal. A ten zámek jsú u něho viděli Pavel
ráčil jest přípovM jim učiniti léta ~c padesátého když
nádeník, Mandalína a pekařb. A tu pokladnici naši všijest nebožtík kněz Jau J\lystopolus do té kaple od
ckni ji bratří znají. Tomáš Zych pekař z Vovcova
předku v našich s p. Petrem Chotkem oc od J. Mti Cé
domu: Ten Vít, když jest se ta ztráta stala, byl doma
vyslaným bez přítomuosti jich mistruv uveden byl, že ná·
A když se to ztratilo, tebdy pře hledávali i mou komoru
potomní časy, kdyz by kazatel skrze smrt sešel a truhlice dal sem otevříti i peníze sem vysypal, najde-li
co svýho. Pak k jinému sme šli podruhu, také sme pře i při té fundaci zachováni býti mají. Protož V. Mti - žák tomu se přičiniti ráčíte,
hledávali; nenašli sme u něho nic. Pak sme šli, kdež Vít , dáme, že při J. Mti Cé abychom my spolu s pp. mistry při takové fundací
měl postel. I našli sme v ní nůž a tu pokladnici. Nevím,
- ztstaveni býti mohli. A jestliže by kdo při J. Mti Cé
kde jest to vzal anebo kdo je mu to tam vložil. Pasobě co takového s strany té kaple jedna! a oč sollicivel, řezáč od pekaře Zyoha: Když se ztráta stala ta Ja·
toval, aby J. M. C. mimo tuto fundací neráčil toho
kubovi mistrovi, jako jest u Frajlicha, byl sem ty časy
dopouštěti a měniti. Purkmistr a rada St. M. Pro
doma. Pak když sem ty easy doma byl a ona jest mistrová od Frajlichu přišla, udělala pokřik, že by jí ko116. Po r. 1568. Pažout, ]ed11dni slr.441. (Konsistoř
pod obojí ospravedlňuje se cís. Maxmilianovi, proč pomoru někdo vylámal, odrazil zámek zapaditej a truhly
ručníky kšaftu někdy kněze Jana Mistopola potrestali vě
dvě odražený zámky. Ten Vít, jistej zedník, pak přišel
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zením.) Nejjasnější ~tc. - A při tom jakož jest V. 111. Cé
suplikací od kněze Simona Liběninského a kněze Václava
Dačického, věznův na rathouze St. :.\1. Pr., podaná, jako
bychom je mimo nálditost nespravedlivě obtěžovali vě·
zením toliko k libosti sobě, jakož jich suplikací stížná
v sobě obsahuje a zavírá. Na to n1\" tuto zprávu či
níce oznamujeme: Že dotčení knězi a farářové zoumyslně
nám i sobě zaneprázdnění ciní a to v tom: majíce vedle
kšaftu někdy kněze Jana Mistopola, administratora, jakožto
poručníci, komul co kšaftuje nebo dlužen se býti seznává,
plniti, odporují, a lidé potřební, chtíce odkazův svých
aneb dluhův přiznalejch užiti, před nás je obsílají, jakož
se to trefilo tuto s Dorotou Tyčkovou, kteráž dala k scho·
vání někdy knězi Janovi Mistopolovi 150 k. m. a on o
tom kšaftuje, podle kteréhož kšaftování tál. Dorota, což
jí podle práva nalezeno bylo, opravila jest, a dotčeným
kněžím od práva rozkaz se stal, aby ve dvú nedělích pořad zběhl{ch takovú sumu jí dali a vyplnili aneb se s ní
umluvili. Cemuž oni - dosti učiniti zanedbalí - . V. Cé
Mti věrní poddaní administrátor etc.
117. 1569, 13. dubna. Lupač. Obiit spectatae probitatis vir Duchko Chmelirius a Semechova, arbum liberaEum baccalaureus et post Antiquae Pragae civis, senalor,
prima,. Sepultus in sacello Bethleem.
118. 1569, 18. října. Rl/kop. é. 2136
131. Jan,
syn Jana Otce, jinak Horského 1 pekaře,
ze jakož
má sobě některú sumn, knihy a jiné věci Hartem od ně
kdy kněze Jana l\Iistopola odkázáno, že to všecko
dává výš psanýmu Janu Horskémn a Saloméně, rodičuom
svým. Act. Lucae ev.
119. 1570, 9. května. Ru/wp. č. 1237 f. 170. Z povolení a poručení p. purkmistra a pánuov jest vydáno
p. proboštovi a pp. mistrum do Veliké kolleje z privilejí a vejsad na kollej Nazarelskú a kaplu Betlemsklí se
vztahující, předkem J. Mti krále Vladislava, slavné paměti,
majestát anebo list, jímž ráčí nadávali platu XX k. gr.
komorního a ročního mistruom a stndentuom k kolleji
Nazaretské a též k kaple Betlemské na lvrzi Baštku s dvorem poplužním, jehož datum 1. 1486. Druhé p. Jana Mil·
hejma na volení kazatele do kapli Betlemské a confirmací na to od slavné paměti krále Václava i na jiné. A
la jest bez pečeti na pergameně. A toho vobojího jiní
exemplářové latinští na pergamena jsou zanecháni mezi
jinými privilegiemi Bellemské kapli, ale krále Vladislava
majestátu vidimus jest učiněn a zanechán.
120. 1570, ~6 září. Pažout, Jedna1tÍ Č. 578. (lvlenší
M. Pro dává nejv. purkrabí hradu Pražského a místodržícím
odpověď na obvinění administrátora strany pod obojí.) Vysoce urozený oc. Dne včerejšího - z oznámení V. Mtí co by
sobě p. adminislrátor do nás strany kněze Jana Tur.ka ztě.
žoval, sme porozuměli, že bychom přes rozkaz jeho za faráře našeho přijali, čehož že sme učiniti neměli na to,
odpověď abychom V. Mtem dali, i milostiví páni, předně
týž p. administrátor čtvrté, že do Betlema dal se
uvésti bez vypovědění nám '/2 léta napřed dáti znání. Páté, sa do Betlema zveden, jak na posměch náš Bohu
děkoval, že mu od nás pomoci ráčil, -- Sedmé, že kněze
ana Turka za dobrého kněze maje jemu v Betlemě kázati i jinde jest dopustil - . Datum v outerý po sv.
Maurici 1. 70. Purkmistr. a rada Menš. M. Pr.
121. 1572, 1. května. OeC01Z0m. B. 11 fol. 12. J.
M. místodržící ráčili do konsistoře odeslati suplikací p. probošta a pp. mistrův z Ve1iké Kolleje o kněze J eronima, faráře od sv. Petra, aby potvrzen byl za predikatora do kapli B., kteréž jest datum 1.Maii 1572" s tím poručením J. Mti Cé, aby na tu suplikací své zdání oznámili.
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122. 1572, 7. kYětna. Tamtéž f. 2. Pp. mistři z Veliké koll "je a vyslaní pp. z rady St. M. obeslali .PP. poručníky kn. Jana IVIistopola, kterýžto kšaft učinil a tíln
k kaple Betlemské 100 zl. uh. jest odkázal. A již k té
kaple více náleželo za tím kn. Mistopolem vedle inventáře~ čehož se zúplna yšeho nenacházr. Pro tož žádají, aby
pp. poručníci jim to vyplnili a dali. Ti za odpověď dali,
ze jsú se toho obvinění nenadáli a pro tož ze nemohú
hned odpovídati. Strany pak 100 zl. oznámili, ZF. ty peníze p. perkmistr za sebou má - . Act. fer. 4. post
Cantate.
123. 1572, 24. září. lámtéž f. 49. Kapla B. se
opravuje. (Winter v Pam. arch. XVIII. str. 639 dle
rukop. univ. A 49): Tehda Faltýn zedník stavěl dva pi·
líře veliké v rohu farní zahrady, šest loket zdélí a zšíří;
od země na výšku 4 lokty. Ph té opr~vě pruty a sloupy
kamenné byly zbarveny. Na to zbarvení koupeno 14 liber
sazí, olej lněný, khh, mléko a suL V jiné poznámce čte
se, že vlašský mistr Martin a jiní Vlaši tu opravovali a
cvikovali.)
124. ] 574, 3. března. Tamtéž f. 141. Oznámeno, že
kB. Jeronym, predikator B., dobré paměti, poslal pro pp.
mistry - ze jest Hafl sobě sepsati dal - abychom toho
kšaHu dodali k ouřadu V. Mti. 125. 1577, 22. ledna. RUÍl0p. é. 1241 ť- 56. Vosadní
11,lkžicí
kaple BetlinuJ1\:é připomínají, že sou y spisu
podali stížnosti s strany kapli, že hy se ubližovati mělo
od p. mistra.
Pp. mistři zase, p. probošt i mistři i všecka universitas, služby své vzkazují - , Jakož sou jim odeslány dvě
suplikací, jedny ouředníků jejich při kaple a druhá osadních. Neradi, že těchto časuv taková stížná psaní sou se
na ně stala, že pro smrt J. lIiti Cé ráčí stížnost míti a
jiná zaneprázdnění, ale nicméně - chtějí to podniknouti.
Prve jim dána odpověď, že pp. mistři nedali pi-íčiny k takm'ému suplikování, nikda neporucili, než jim náleZelo.
Jest ten spor - o opatrování kapli. Páni osadní o to
stojí, aby byli zmocněni platu, vsí, statku, klenotů, roucha,
sonc toho mínění (r), aby· starší obecní ouredníky volili)
a sou-li také krčmy, ab)' pivo tam dávali. robot uZívali,
na posvícení jezdili, užitky k sobě přivedli, peněz užívali
a rozpůjčili. Ale pp. mistři nejsou na tom, aby sobě tu
co osobovati chtěli, ale to všechno opa\rují a zvlášt mešná
roucha, klínaty až do času predikátora uvedeného při
přítomnosti pánův, jemuž to všecko odevzdati chtějí. Pořádek ten byl držán od starodávna.
Zpráva od osadních: :\'euznává se, aby byla jim
známa od desle zemských, neb se· [ukázalo], ze to náleží
a zapsáno jest kolleji Nazaretské, direktorům amistrum
kolleje. A potom se děje zmínka, aby pp. Pražané byli
defensores, vochráncové. Privilegium krále Vladislava
právo odevzdává všecko mistrum. Po Kříži připadlo na
krále právo, aby oni tu kaplu opatrovali. S p. purkmislrem O to se radili, o predikatora. Po smrti kněze J eronyma snesli se s pp. ouřední:q, aby platu komorního
vy bíraJi a ouŤedníci z vinic pro do bré záduší. A na to
list ouředníkum vydán, aby mohli dobývati platu při ouřadu p. pergmistra. Prosí, aby bylo čteno.
Milost a žádost mají všickni tři stavové paci obojí
k ty kaple. Páni mistři sou k tomu zavázáni, aby touž
!caplu opatrovali, velkými závazky při prijímání do kolleje. Jest statutnm, aby ochreňovali stavův pod obojí i těch
míst. Podle těch závazku opatřili farářem tu kaplu. Klíče
jim odepříni od ouředníka, aby posměch se nedál sluzbě
boží; že lidé se sešli, odevříny dvéře od zámečníka. Ouředník mluvil, že mistři vyloupili nám kostel. My sme
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dali otevříti jako ouŤedníci a kollatorové. Stalo se v středu,
nechtěl jich vydati. Sobotu minulou též. Překážky se netoliko tuto dály nam od něho, ale i letním časem. Chtěli
sme, aby se služba dála a lidé něco přidávali. Kněz
jilský měl v tom překážku od ouředníka. Kněz Symeon
též sobě do nich stěžoval.
P. Jiřík: Žádá se od nás, aby nápomocen byl, aby
vyřídila (?) se slavnost m. Jana Husi. Oznámil jest Krocín,
že to snešeno v osadě, aby se ničehož nedotejkal. Kancionály k sobě přijal, bude povinen je složiti. Nedali sme
příi:iny k tomuto sporu, ale ouředníci od nás zvolení nepamatujíc na to i sou nám před p. purkmistrem připo
vídali. Mluveno od některých osadních, kdyby jim co
bylo zkráceno, že sobě to jinde chtějí napraviti. My nepobíháme vrchnosti. My chceme se držeti podle privilejí
a vejsad a zvláště privilegium ds. Ferdinanda, že nás
chce zachovati při všech našich privilejích. Zádají za
opatření.

Slova dutklivá, že sme jim klenoty pobrali a důchody
toho nerozumíme, aby se všickni k tomu přiznali.
Zádají za opatření. Toho, jako předkové naši, chceme
příti osa dním, aby spolu s námi to opatrovali. Předložili
jim, aby mimo starobylý řád nic před se nebrali. Což
jim na nedostatku při tom stavení, mimo to víme. Ne·
rozumí, než že to jednou hlavou jde.
Odpověď osad nich : Co se předně p. mistH stěžují,
že by o to usilovali, aby jim v moc kapla Betlimská a
dlichodové dáni byli, nemyslili na to, nenajde se toho
v suplikací.
126. 1577, 30. dubna. Veleslavímlv kalendař sir'
236. V pondělí u vigilií sv, Filipa aJ akuba umřela v Praze
Anna, manželka Jiřího Melantricha z Aventina; nazejtří
v kaple Betlemské pochována.
127. 15í8. Oecollolll. B. 7. f. 67. Nejv. úřed
níkum zemským. V. i\!tem v známost uvozujem, že jsme
podle pořádkn starobylého, majíce to v bedlivém uvážení
spolu s p. purkmistrem St. hr. do kapli naší B. za kaplana a predikatora vyvolili kněze Pavla Iuvenem Píseckého, na ten čas faráře kostela M. B. nad louží. Tejž
jest bakalář universí Pražské.
128. 1579. - RlIkop. č. 1059 f. 84. (Svědomí mezi
knězem Pavlem, predykatorem kapli B. a Matějem paterem, vězněm jeho.) Anna, od Ondřeje ZeLdle kuchařka,
svědčila: Když sem byla u paní Maruše Styllarový, ten
Malěj pater kdy? přišel pro voběd, neměla sem ještě jim
vobědu hotovýho, kázala sem mu do světnice. A paní
po vláčela šaty i řekla, že něco ten pater vzal, cožko!iv.
I poslali sme pachole do školy, aby vrátil zase, co jest
vzal, nebo sme nevěděli, co jest vzal. Nevrátí-li, že budem naň žalovat mist.ru. A ten pater šel do sklepu, kd e
Jiřík Anmaso měl, vrátil po pacholeti prostěradlo. jelský [viz díl I. str. 786 č_ 11.]: Když Anna, kuchařka
kněze Pavla, šla z trhu, šla ke mně nahoru a pater zliosta!
dole s tovaryšem m)'m v verštatě. Tu sem měl tulich
Hebnštrejtu stříbrem pobitý; dělal sem naň aksamítovou
pošvu a on mi Matěj pater jej ukradl a vzal. Když Hebnštrejtovic posílali pro tulich, pohřešil sem ho, že žádný
nebyl v verštatě nežli pater ten. Potom sem posla! manželku svou do Betlema, aby ten pater přišel ke mně
s paní Annou. I přišel a byl při tom p. Václav Kynter.
Pustili sme naň strach, že ho dáme do vězení i pěkn)'mi
slovy, aby mi škody nepřál, že tu žádný jiný nebyl. 1\echtěl se poznati. Pan Václav Kynter mnoho mu předklá
dal, že přijde k zkáze. On počal plakati a klíti se, aby
tváři boží neviděl a aby ho ten rozrazil. Když sme
béře me,
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tak dlouho s ním mluvili, on se přiznal, že jest jej vzal,
že jej má v Betlemě v sklepě pod sudem. A paní Anna
šla, přinesla mi ten tuli ch a já jej Hebnštrejtovi vrátil a
jeho sem propustil. A ona řekla: Lotře, musel si mi peníze pobrati.
Havel Nunvář. kovář od mostu: Léta tohoto LXXIX
po památce sv. Ja~a Kl'. v pátek když sem koupil p. faráři dř'íví v Podskalí, když sem je vytahati a sváleti dal,
poslal ke mně farář kapli B. zvoníka svého patera se
dvěma váleči, abych jim od takového dříví válení ~a
platil. A když sou ti váleči ode mne peníze brali, tehdy
tajž pater zvoník vsáhl na rohy a vzal mi železnou ruč
ničku, vstrčil ji pod kabát a šel z světnice. Já pak šel
za ním, uhonil sem jej na schodech, optal sem se ho:
Počkej, co si mi ukradl. A on zapíral, že nic. Já mu sáhl
rukou pod kabát i našel sem při něm tu ručnici. Dal
sem mu tři pohlavky a on pravil: Prosím vás pro P. B.,
pane otče, nebíle mně, nebudu, pokud živ, krásti. Já pak
asi sedmkráte uhodil sem jej tou ručnicí přes hřbet; až
před duom vyhnal sem ho, což jest nemálo lidí vidělo.
V tom mi prchl. Potom sem poslal ku p. faráři kuchařku
svou oznamujíc po ní, čeho se jest dopustil pater zvoník
jeho. V tom přišel p. farář jeho žádajíc mne, abych v tom
za zlý neměl, že jest on jemu toho neporučil; dávaje mi
na vůli, chci-li ho do vězení dáti, že on mi nezbraňuje.
Oznámil sem mu, necLI sobě jinde hledá, že jemu toho
posměchu nepfeji.
Mikuláš Stol ar truhlář. měštěnín Nov. M. Pr.: Ně
kterého dne po minulého pfišel sem do Betlcma ke knězi
Pavlovi, tu sem od něho byl pozván k stolu. Při tom
stolení žaloval mi kněz Pavel na Matěje patera, někdy
zvoníka svého, že jest mu kradl i Anně, kuchařce jeho,
a některého dne že jest šel týž pater s Annou, kuchař·
kou jeho, že jest ukradl tulich Anjelskýwu. A když jest
O témž tulichu oznámil týž pater, že jest jej schoval na
fare mezi sudy v síni; když sou takový -tulich hledali, našli
jej. Tolikéž při tom tulichu našli sou truhličku všecku
zeleznou a co komn rozprávím, žádnej se k ní nechce
znáti, nevím, čí by byla. A já, slyševši, že o truhlicce
železný rozpráví, zpomenul sem na svou ,truhličku a myslil sem, kterak by on k ní přijíti měl. Záda! sem p. faráře, aby mi byla ukázána, což na žádost mou hned se
tak stalo, že jest ji p. farář na stůl přinesl. A já s velikým podivením pověděl sem, že jest to truhlička má
vlastní, divím se tomu, kterak jest on k ní přišel, nebo
jest se velmi víceji ztratilo. A p. farář proti tomu řekl:
Víte o tom dobře, že sem ho k vám po potřebách svých
několikrát posílal i se mnou u "ás bejval, a to jest ji
vždy některél~o času musel vzíli.
Václav Ceček svědčil: L. LXXVIII., to v paměti
mám, že sem byl kostelníkem u sv. Jiljí, přišel sem do
školy a succentor a žáci stěžovali sobě, že se jim tratí
v komorách hnihy, košile, třevíce. A tak měli v domnění
Matěje patera, že sou ho pacholata vídali, že jesti lezl
voknem do succentoro y komory. A sem tomu nechlěl
věřiti, aby v tak nebezpečným místě měl tam do toho
okna vlézti. Když sem přišel do školy, zavolal sem suc·
centora a některý žáky nahoru mezi komory, tak sem já
J\Iatějovi paterovi kázal, aby nám ukázal, kterak by mohl
do toho vokna vlézti. Když tam vlezl, ihnedky v komoře
dvéře odevře!. Tak sem já jeho z toho trestal, aby on
se více toho nedopouštěl. Jestli že by se žákuom co více
tratilo, že ho dám do šatlavi a že jej k skutečnému trestání přivedu. A on se nechttJ v ničemž přiznati, aby on
to měl bráti, což ho jedny v domnění měli. A víceji aby
do toho okna nelezl, jemu sem přikázal.
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Mikuláš Smolík zlatník, rychtář městský: Když jest
Pavel Písecký, kazatel Betlimský, právo dal na
jinak Soukala, oznamujíc mi, že jest mu pobral více než do XL k. gr. m., pro tu krádež aby vzat
do vězení byl, chodíce několikráte pro něho do Popelařova domu podle Plánských a tu sem jej z toho
domu vzaL A ležel tam pod stolem přeschovávaje se
přede mnou.
Jindřich Gerle: To v své paměti mám, že jest se mne
dožádala sestra zvoníka od sv. Jiljí, který na tento čas
v šatlavě sedí, pro nářek zlodějství, abychom došli k knězi
Pavlovi, faráři B., a s ním přátelsky promluvili, proč on
na něj nabíhá, i též kuchařka jeho a co jest jemu nebo
jí pokradl, že by ráda o tom věděla. Na zádost její lak
sem učinil, že sem šel s Petrem, strejcem svým, a když
sme přišlI na faru Betlimskou k knězi Pavlovi faráři, jemu
sem se opověděl, aby nám za zlý neměl, proč sme k ně
mu v poselství vyžádáni. Pověděl, že nám za zlé nic nemá,
abychom oznámili, co nám zapotřebí jest. Tu sem jemu
oznámil: Ctihodný p. faráři, jest tato žádost na nás vložena od sestry toho zvoníka, Matěj e Soukala, že byšte
tam nabíhati měli i též vaše kuchařka, o něm mluviti, že
by vám nějaké peníze ,pokradl, co byšte toho mluvili,
abyšte nám oznámili. Ze ona takovejch peněz u něho
neviděla. A v tom jest kuchařka knězova, stará zena, vešla do světnice, ptala se jeho p. faráře, co chceme. On
jí oznámil to, což předešle v tomto svědomí oznamuji.
I takž jest on nám to za odpověď dal, že jest tu k němu
na faru chodil a tu že jest jemu posluhoval a že na žádného jiného domnění nemá než na něho a na jakous
kuchařku. Z těch dvý že jest je musil vzíti. Neb jest
jednomu pánu ukradl tulich a komusi kord, ručnici, truhličku. Tak toho mnoho vypravoval, čehož všeho v pa·
měti nemohu míti. A ona jest nějakou truhličku přinesla,
nám ji okazovala. Tak mi snáší, že sou v ní nějaké hře
bíky byly a len. Oznamovala táž kuchařka, že jest to našla za nějakou truhlicí a že jest to on musil schovati,
žádnej jinej. A přinesla také peníze v šátku v několika
uzlících zavázaných, bylo jich pět nebo šest, a z těch
uzlíku že se jí jeden zlratil na groších po 12 krejcaHch
marcellích a že jich bylo okolo 7 k., že jest sobě tak
pomalu nachovala a že jest na žádného domnění neměla,
~ež ~a p. faráře, že jí on to ubírá. Že se spolu hádali.
Záda]íc nás za to, abychom mu předložili, má-li je, aby
je zas navrátil, a nechce-li, že ho dadí, kde ho dostanou,
do vězení. Tu sem jim já proti tomu za odpověď dal,
ze jest snadno jednoho do vězení dáti a nařknouti, po·
kudž jistý věci neví, an popadne člověka s jistotou, má
dosti činiti. I předpokládajíc sám o sobě jim, co jest mi
se od mého čeledína stalo, jak jest mi kradla i s jistotou
by la postižena, a s tou že sem dosti těžkostí nesl, a vy
že tu cizí věci na sebe berete a nám oznamujete, že jest
jiným bral a kradl, že dostatečně nevíte. Než kdybyšte
věděli, že jest vám jistotně bral a s jistotou naň ho vě
děli přikročiti. Než po mněte na mně p. faráři, že těž
kosti neujdete, dáte-Ii jej neprávně do vězení. A on pravil
p. farář, že jej dá zmueiti. Já proti tomu: Nevíte, dopustí-li vám toho, pokud naň neukážete. A on vždy pravil,
že musí nějaké falešné klíče jmíti, že mu uměl truhle
odmíkati. S tím sem jemu více nechtěl nic mluviti, než
když sme měli odjíti, ptal se nás, kterak nám říkají.
Vzavši jakés knížky, sobě nás poznamenával. A tu že nám
nemá za nic za zlý, proč Sme k němu přišli, prosíc nás,
budem-li ho moci kde dojíti, abychom mu předložili,
bude·li je jmíti, aby t.y peníze záse navrátil jeho kuchařce.
S tím sme odešli, vinšujíc mu se dobře míti.

kněz
Matěje,

mi

129. 1580. - Ruhop. č. 1135 f. 56. (Kněz Pavel
z Betlíma s Matějem Páterem.) Jakož jest kněz Pavel Iunonis, predikator kapli Betlimské, připravil do vězení
Matěje Pátera, jinak Soukalu, někdy čeledína svého nevěrného, vině ho z toho, kterak on, jsa při něm Honíl,em, nevěrně a neprávě mu sloužil, majíce nějaké nástroje truhly mu odmýkal, peníze bral jemu i jeho kuchařce a když na něj strach pouštěli, on maje zlé svědomí
a zle se čije, pryč utekl. Proti tomu od Matěje za odpověd dáno, aby on jaká instrumenta nenálditá míti a jimi
truhly odmýkati aneb nějaký peníze pobrati měl, tomu
zjevně a patrně odpírá. Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž kněz Pavel- obviniv Matěje Pátera,
ze by jemu a Anně, kuchařce jeho, truhlu odvírati a z ní
peníze br,áti měl, toho jest dostatečně neukázal, z té pří
ciny on Matěj na' ten eas od té žaloby se osvobozuje.
Ale že jest se on Matěj v městech Pražských některých
krádeží dopustil, z těch příčin jemu Matějovi se nalézá,
aby se z měst Pražských do třetího dne vybral, jich prázen byl a do nich se více nenavracoval. Act. fcr. IV.
post Oculi.
130. 1580, 19. listop. obiit clarus pietate, virtute et
doctrina praestans d. Georgíus Melantrichus ab Aventino,
civis, senator et typographus Pragensis, aetatis suae anno
69. Sepultus in sacello Bethleem. De eo loh. Ros. Sutic,
sic in cenotáphio:
Rozdalovicium primas mihi praebuit auras,
Praga domum, natos, rem, thalamum et tumulum,
Vixi nec vixisse piget me, tola deo nam
Et patriae et musis vita dicata mihi est.
Evulgare bonos plebique scholisque libellos
Haec mea praecipue curaque resque fuit.
Bacca mihi testis doctrinae laurea nustrae:
Virtu tis stemma est; curia cousilii.
Tu mihi, cui vixi, tu, quern moriendo YocavÍ j

Da requiem in regnis, rex pie Christe, tuis.
OeCOIIOIIZ. B. 7 f. 44. V plnosti rady vstoupili pp. mistři před p. purkmistra a pány
žádajíce, aby jim privilegia kapli 13., kteréž zaddány
byly od kněze Mistopola a po smrti jeho na rathouz staroměstský vzaty, navrácené byly. Taková všechna instrumenta jsou vzata zase a od pp. mistruv do Veliké koUeje
přinesena i schována.
132. 1581. - Ta11ltéž f. 112. (Suplikace k Rudolfovi II) - Ctihodný kněz Pavel luvenis, kazatel někdy
v kaple naší R, do města Sedlean na děkanské místo se Jest odebral - kdež my, jakožto collatores, jiného
kazatele sme obrali ...:.... kněze Jiříka Lidického, faráře na
ten čas v Hořejších Nehvizdech.
133. 1582, 19. června. RullOp. Č. 2136 f. 221. Zygmund Zoubek jinak Kunáč a p. I\Iikuláš Fejfar od koŠí·
lmov, páni radní od p. purkmistra pánův nařízení, při
znali se, že jsou na místě a k ruce týmž p. purkmistru
pánům 100 k. gr. č. kšaftem od někdy Kateřiny Táborské, pozuostalé po Janovi Táborském z Klokotské Hory
vdovy, k kaple Betlimské odkázaných přijali. Act. fer. III.
post Viti.
, 134. 1582, 14. srpna. Oeco%o11l. B. 7 f. 121. (Nejvyšším úředníkum zemským.) - V. Mtem y známost uvozujeme, že jsme - spolu s p. purkmistrem St. M. Pr.
_ do kaple naší B. za kaplana a predikatora - vyvolili
kněze Jana K08teleckého, na ten čas faráře v Líbeznicích, poněvadž ctihodný kněz Jiří, kazatel a predikator
v kapli naší B. - do města Cáslavě na děkanské místo
- se odebral

131. 1581, 19. června.
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135. 1584. - Oecolwm. B. 9. Příjem důchoduv a
platu k kaple B. náležitých, kteréž jest k sobě přijímal
někdy mistr Václav Zelotín z Krásné Hory v rozdílných
letech, když predikatora nebylo, od r. 1580 Galii až do
15840 Georgii, to jest od toho času, když se knez Václav
Benešovský na faru B. vstěhovaL Nachází se že počet
ddán byl - za rok 72. 73. od p. Václava Krocín~, též
druhej 2. Juli 1577 - od p. m. Václava Zelotína za rok
74 sv. Jiří, 75, 76, 77 až do sv. Jiří 78. Potom léta 78
za predikatora uveden při času sv. Jiří jest kněz Pavel
luvenis Písecký a v ní pořád pultřetího léta k sobě platy
přijímaL L. 1580 po odevzdání téz kapli od téhož kněze
Pavla opět p. m. Václav Zelotín přijímal platy. L. 1581
uveden jest pi-i easu sv. Jiří - kněz Jiří Ledecký a
v ní az do fV. Havla téhož léta trvaL L. 1582 při času
sv. Jiří uveden jest do kapli kněz Jan Kostelecký 1. 1582 po smrti kněze Jana Kosteleckého při času sv.
Havla přijal platy p. m. Václav. Kněz Václav Benešovský
do kapli 1. 1583 přijat jest.
136. 1584. - Desky zemské trhový l. 1584. Kšaft
Václava Kolína, kde odkazuje k kaple B. na opravu 50
k. gr. Č. Act. v pondělí po sv. Jeronymu.
137. ] 585, 4. prosince. OeCOIW1JI. B. 12. f. 86.
V pondělí u p. administratora jsem byl s p. m. Janem
Crispem a p. Janem Libockým žádajíc od pp. mistruv
p. Adama, aby při kaple B. posluhování církevní se vykonávalo skrze něho; pakli by on nemohl, ale aby dovolil vo to jednati s p. farářem Jiiským. Dal nám odpověď, že kdyby pro nedostatek svůj mohl, nebylo by třeba
jeho napomínati. Co se pak ctihodného kněze Kašpara
dotýee, za kter:fho jsme žádali, aby on přisluhovati tu
mohl) tomu dovoliti že nemuže~ a on K.ašpar že má dosti
velký kostel, do který ho se mnoho lidí sjíti může. Potom
co se vosadních dotýče, že by ouřada jeho při nějakém
pohřbu neušetřili, ale nějaký příkrov k sobě-přijíti měli,
když jest pak od p. Jana Libockýho na místě vosadních
taky žádán byl, že jestli že to na nějaký nedorozumění
jest, může se jináče opatřiti i s náhradou - . Potom šli
jsme žádajíce, jald jest toho poodložil do dnešního dne.
aby dal laskavou odpověď. Dal takovou, že dnešního dn~
měl to v uvážení s pp. konsistoriany, že to nikterakž býti
nemůže, aby knězi Kašparovi, faráři Jilskýmu, mohlo býti
dovoleno tu v kapli B. přisluhování, poněvadž on ne
jedno, než troje přisluhování tu při faře domácí má. Ale
ze by se u něho tak snášelo, poněvadž mohl by míti a
ví o nejednom, ale vo třech kněžích, z kterýchz by mohl
některého za kaplana míti,- však tak, aby jemu pp. mistři
rejstra těch duchodllv složili a oni aby věděli, co by
měli za svou práci a jakou mzdu bráti. K tomu jsem při
povědeI, aby některýho z těch kněží jmenoval, že bychom
voněm pp. mistrům zprávu uciniti chtěli. On zase proti
tomu, že na ten čas není potřebí jeho jmenovati, než
kdy, ,Pp. mistři strany těch rejstr vydání přijmou, že on
taky Jeho oznámí. S tím jsme odešli.
Potom u p. primasa když to bylo oznamováno, mluvil
p. primas: Poněvadž nemá nic stálého býti, aby raději
se takovejch nálepku zanechalo. A pp. mistři měli by na
to jinaeejší pozor míti a že vod Mystopola žádnejch stálejch kněží při ty kaple nebejvá a někdy rok, dvě lítě
žádného nebude. A tak vod toho času počítajíc ta léta,
v kterejchžto kněží tu nebylo, na 7 neb 8 let že by se
eísti mohlo. A v těch letech oni vosadní vo žádných duchodích, kdo by je p,'ijímal, nevědí. A mohl by prej někdo
nějakou jiskřičku nahoru donésti a někoho něčím nadc1mouti, že by se to i J. Mti Cé, jakožto předního kollátora, mohlo donésti a co by tu potom z toho pošlo,
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snadno by mohl jeden souditL A pro tož že by dobře
bylo, aby nějaký srozumění s vosadními a pp. mistry
mohlo býti. Strany toho pohřbu praviI, že by o tom nic
nevěděl, jdto p. Jan Libocký dával zprávu, Je nejprv
psaní k němu přinešeno bylo, a on Jiříkovi Cečkovi že
jest o tom poručil a s administratorem vo to jednati kázal.
- S tím jsme odešli.

138. 1586, 22. května, Veleslavímtv kaleHdd1' str.
280. Vmř.el v domě řeceném Ráj v St. M. Pr. Mikuláš
Karyk z Rezna a na Chvalách. Pochován v kaple Betlémské, k nížto dva tisíce Ir. m. odkázal, aby za ně koupen
byl plat pro predikatora a kněze pod obojí zpusobou.
139. 1587, 26. června. OecoHom. B. 12. r 137.
U p. administratora i osadních sv. Jiljí objednáno, aby
kněz Kašpar,. farář sv. Jiljí, v kaple B. třetí neděli posluhoval. A za ctvrt leta tu jemu IIU k. bez ortu dány jsou
na ten zpusob, když druhý kvartál vyjde, že jemu po vy·
jití jeho mají potomně vždycky peníze skládány bejti, dokavadž by pp. mistři faráře jistýho neměli. Začal tehdy
v neděli nejprv příští sloužiti a odtad má se počítati.
140. 1588, 27. května. Tamtéž f. 154. Dva jsou
vysláni z prostředku p. purkmistra a pánův St. M. Pr.
p. Tan Mazánek a p. Melichar Haldius, a p. Jan Libocký
[z vosadních] a já s p. m. Trojanem na místě pp. mistruv
k p. administratorovi za tou příčinou, aby se s ním radá
vzala o do té kaple B. uvedení a to z příčin těchto:
První, že tu žádného. učitele není, pročež pp. mistři velikou na sebe od p. purkmislra, pánův tak i od obecního
lidu domluvu mají a v takovém důmění jsou, jako by tu
svého užitku vyhledávali a co náleží k té kapli, sobě osovali. Druhé, platové od mnoha let k té kaple náležející
se nevykonáv,ají a vybírati nemohou, protože každý se
tím zastírá, že tu žádného kazatele není. Třetí, že klenutí
té kapli všeckno se trhlo, na spadnutí jest. Však poně
vadž se tu služby boží nekonávají, žádný nechce z té pří
činy na to stavení pomoci učiniti. A pro tož poněvadž
p. administrator nejednou - ozejvati se ráčil, že by hodného a dobrého muže pp. mistrum šikovati chtěl, že
jeho za to přátelsky zádáme, aby nám ji jmenoval, že
bychom ji za třetí osobu podle privilegium do volení pojíti a byla-li by, předně, v tom vůle boží a řádné vyvolení té osoby, že by ji J. Mti Cé presentovati chtěli. Za
odpověď dal toto p. administrator - že krátce ta obširná
řeč nic jiného v sobě neznamená, než to, jakoby jste
řekli, abych se vystěhoval odtud, že mne trpěti nechcete.
Co se pak zadržení platuv dotýee, než jest tu 4 léta a
že sobě nikdy toho nestěžovali. Anobrž že páni mistři
takové platy vybírají; nae je pak obracují, že se o tom
neví. A poněvadž tato žádost naše velikého uvážení potřebuje, že ji spolu s konsistoří pováziti a pp. mistrum
odpověď dáti chce.
Tomu zase p. m. Trojan odpověděl: Aby nás p. administrator v takové důmění nebral, jako bychom jebo odtud polítovati chtěli. A co se vybírání platu dotýee, aby
malý peníz k svému užitku obraceti měli, že se toho nelekají, n;ibrž že hotovi jsou, buď to trebas dnes, pořádný
počet p. purkmistru a komu věc náleží, učinitL K tomu
opět p. administrator: Nepřevracujte pp. mistři mé řeči.
Nepravím pak, abyšte to k svému uzitku obraceti měli,
nel. kam to dáváte, že se o tom ne~í. Vím já, prý, že
vás ta suplikací, kterouž jsme na p. Cáslavského a na ty
žáky k J. Mti Cé učinili, hrubě bolí. Ale jakž jest nám
pak kolivěk, však jsme administratorem, můžeme, na které
chceme, faře býti, žádný nám toho brániti nemuže. Zjednejte mi to II J. Mti Cé, af jsem z tohoto' úřadu propuštěn, já hned, třebas tento tej den, toto místo uprázd·
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ním a ani o Prahu hned nic nestojím. Pokudž byla svornost a pp. mistři s kněžími se srovnávali, že bývalo dobře.
v
P. m. Trojan proti tomu, ze jest on pri p. bakaláři.'
Cáslavském a mládenci jeho stál, že jest učinil z poručení p. rektora universita tis a to spravedlivě, poněvadž
jsme my při svém knězi stáli, že lato universita s jest povinna podlé spravedlnosti sua membra defendere. A co
se víry dotýče, poněvadž jest den bozí, že my za tou
příčinou jsme nepřišli, bychom se o víru hádali aneb
něco jiného předse bráti měli. A tak s tím jsme rozešli.
K dání odpovědi žádný jistý den není jmenován.
141. 1588 v červnu. Missiva 1586-89 f. 51 v archivu arcib. Was die Amtsleute der Kirche 'und Kapelle
in Bethlehem in der Alten St. Prag zur Besserung und
Auferbauung derselben an lhr R. K. M. supplicando be·
gehren thun, habe ich aus mil' liberschickter Supplication
vernommen. Und ist hierauf mein Gutachten, dass gedachte Amtsleute flir sieh selbst bei denen von Fartenbach, deren Vater denn allda begraben, suchen, werden
sieh geblihrlich in dem zu verhalten wissen.
142. 1588, 21. září. OeconOlll. B. 12. f. 160. L. P.
1588 na den sv. Matouše ap. a ev. stala se smlouva celá
a dokonalá mezi p. purkmistrem a pány mistry z jedné
a s Jindrou a Syxtem mlynáři z strany druhé a to taková,
že napřed jmenovaní mlynáři přijali k sobě to, ze chtějí
kapli Betlemské krov, kterýž se rozlízá, i klenutí, kteréž
se vydírá v trámoví stále a pevně stáhnouti, a to do vánoc, máje XX pacholků sobě na pomoc. A p. purkmistr
a páni mistři za takovou jejich práci připověděli jim půl
třetího sta k. dáti bez všelijaké překážky a protahu. Při
té smlouvě byli tito: P. m. Kristian z KoJdína, t. e. p.
purkmistr, p. m. Marek z Florentina, probÓšt t. č. kolleje
Veliké, a p. Jan Libocký, měštěnín St. M. Pr.
143. 1589.
Oec. B. 7. f. 214. Kšaft Kateřiny
Táborské, která odkázala kapli B. 200 k. gr. Č,
144. 1589, 2. května. Tamtéž f. 226. Jan' st. Libocký z LIbé Hory, ouředník kostela B. - jménem osadních koupil 10 k. 46 gr. 4 den. m. ročně od Václava
Vacka z Růženého na gruntech viničních - za 170 k. m.
(Tomu bylo odpíráno.)
145. 1589, 4. května. OeC01~011t. B. 12. f. 172. Jakž
jsou pp. osadní při B. ]00 k. m. k sobě pod jménem
kostela B vzali a plat viniční nějaký koupili bez vědomí
pp. mistru v, jakž zpráva se dnešního dne stala, a krovy
vždy víc a víc scházejí, a již vo loket postoupil, dvě
osoby vyslány jsou, že pp. mistři tomu nijakž místa dáti
nemohou a velkou stížnost na tím mají, aby jaké smlouvy
k tomu záduší bez dovolení a zmínky o nich ,činiti se
měly a peníze jinam, nežli k opatření kostela v potřebě
takové se obracely.
146. 1589, 6. září. Tamtéž f. 175. P. Jan Libocký
povolán před pp. mistry za tou příčinou, že by pp. mistři na nějakém nedorozumění byli strany zápisu o platech koupených k kaple B. a v něm nedostatek některý
se nacházel, totiž to, že o pp. mistřích zmínka žádná se
v něm neděje ani o penězích, za které jest koupen aneb
komu by k ruce koupen býti měl plat takový. Oznámil,
že jest k zápisu takovému předešle pp. mistruv hledal,
ale žádného dostati nemohL A tak na pospěch zápis se
stal bez dotčení pp. mistrův, poněvadž jest p. perkmistr
učiniti toho nechtěl, aby měl o nepřítomných zmínku
jakou učiniti. Dále jakž se oznamuje, že by pp. mistři
chtěli pořad práva zachovati, toho že se nic nestrachuje,
a nic méně k tomu dovoluje rád, aby n~do~tatkové takoví napraveni byli,

147. 1590. - Rukop. č. 2179 1. f. 38. Jan Libocký
z Libé Hory, úředník kapli Betlemské, přiznal se, že
jest k též kaple Betlemské vedle Haftu nebo Wolfa flašnýře přijal 5 k. m. Act. fer. VI. post Epiph.
148. 1590, 21. května. OeC01101Jt. B. 12. f. 189. Byl
jsem (m. Adam Rosacius probošt) s p. m. Václavem Vlaverynem v B. v kostele pod krovem ohledávajíc, co se
tam dělá a jak se krov opravuje. Dělníci tehdálo tam
jedli; kostelník nám okazoval, co se až posavad opravilo.
149. 1590, 6. června, RlIlwp. Č. 2018 f. 60. Páni
starší tři mistři učení Pražského kolleje cís. Karla IV.,
jinak Veliké, odpírají tomu 7.ápisu trhovému, kterými
Václav Vacek z Růženého, měštěnín SL M. Pr., přiznal
se, ze platu ov ročních na vinicích, zahradách i polích
jemu náležejících sumu 10 k. 46 gr. a 4 den. m. prodal
jest ouředníkuom a vší osadě kostela kapli Betlemské v St. M.
Pr., lak pravíce dotčení tCi pp, starší mistři též kolleje
Veliké, že jest on Václav Vacek jmenovaným ouředníkuom
i vší osadě těch platuov svých prodávati ani také oni úředl
níci i všecka osada týchž platuov sami o své ujmě a sobě
sami k ruce ze sou bez vědomí jich pp. m. starších kupovati a na ně sobě téhož zápisu učiniti dáti neměli a
nemohli. Kteréhožto odporu příčiny v času právním před
ložiti a k nim, kohož náležeti bude. obeslati dáti ct.tějí.
HlO. 1590, 13. července. OecoHom. B. 7. (Suplikace
Rudolfovi II.) V. Mti Cé v známost uvozujeme, ze když
jest předešle - kněz Václav Benešovský, toho času farář
Prosický, za administratora pod obojí pl'ijímajících, od
V. Mti Cé volen jsa, dostal se za faráře k sv. Martinu
v St. M. Pl'. a tu nemoha pro nedostatek svého zdraví
v církvi páně pracovati, nás se jest doZádal, abychom
jemu popřáli bytu na faře v kaple R,. jakož jsme pak
tak učinili. I poněvadž nyní z té kapli jinam se stěhuje
a ona bez kazatele a správce duchovního býti nemůže,
my přijavše sobě ku pomoci p. purkmistra St. M. Pro
tři osoby jsme vyhledali a zvolili, jmenovitě kn. Tomáše,
{arář@ u sv. Vojtěcha v Podskalí, kněze Jana, faráře u sv.
Stěpána Vel., a kněze Václava, kterýž nyní v domě svém
li SY. Vojtěcha v Nov. M. Pro zust:iYá,
Jest naděje,
kdoby se koliv z nich tam do kapli B. vedle milostivé
vůle a konfirmací V. Mti Cé dostal, že se tak, jak na
ki'esianského kněze náleží, uhova!i hude. (Konfirmován
22. září Tomáš Nigellus.)
151. 1590, 16. července. Tamtéž f. 194. Společné
rozjímání bylo mezi pp. mistry o kaple B., poněvadž konsistoř jest obnovena a administrator tento prvnější tu
snadno zustane, měl-li by jiný predikátor volen býti. Dictum, aby s pp. přátely se o to rada vzala, zvláště o p.
purkmistra, měl-li by k radě připuštěn býti a do kolleje
přijíti. -- Ve středu po Rozesl. sv. ap. šli jsme k p. purkmistru St. M. Pr., Václavovi st. Krocínovi, jaklo nám k sobě
přijíti byl kázal, že se nemůže k nám uprázdnitI pro svá
mnohá zaneprázdnění a obecní příčiny, a to za příčinou
kapli B., abychme volili tři osoby z knězstva, z kter)ichz
by se vybral predikator od J. Mti Cé. Voleni jsou kněz
Tomáš, farář u sv. Vojtěcha v Podskalí, kněz Jan, farář
u sv. Stěpána Vel., kněz Václav, na ten cas v domě svém
u sv. Vojtěcha. Electores byli jsme: probošt, p. vicerector
m. Trojan a p. m. Martin Bacháček; čtvrtý byl p. purkmistr. Potom ihned toho dne psali jsme suplikací latině
a česky a na druhý den ve čtvrtek ukázali jsme p. purkmistru. Pravil, že něco pl'idá, co se mu bude viděti. I nechali jsme suplikací u něho, kterouž nám zas nazejtří poslal, napsav něco na jiném papíru. V pondělí dodalí jsme
suplikací p. místokancléři, aby ji před,nesl tu, kdež náleží.
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Nebo jsme zprávu měli, že J. M. C. neráčí vycházeti jH
za týden, P. místokancléř odpověděl, že to rád učinÍ.
Potom v outerý [24. července] p. :-:ataniel Hložek pl'išedše ke mně do mého pokoje, ptal se na supEkací pře
dešlé, na nížto že jest jeho rukou napsáno prvnější dovolení J. Mti Cé a pp. místodržících. Po\'ěděl jsem mu,
že jich nemohu nalézti, že jsem se vtípil hledati takových
suplikací hned prve, ale oznámil jsem podle toho, že
ještě pohledám.
7. srpna. Tamtéž f. 195. Deliberováno mezi
pp. mistry, poněvadž administrator nově volený chce
v kaple B. býti, jak by se proti tomu v cestu vkročiti
mohlo. Dictum, aby se § pp. přátely rada o to vzala, aby
administratora nějak od toho odvozovali. [12, srpna.]
Sešli do koileje Veliké tři pp. farái'ové, vyšel k nim p. rektor
~ navrátiv se potom učinil relací, že pp. farářové takto mluvili:
Ze p. administrator včera sobě pro ně poslal, aby k němu
přišli do Slovan, kdež na ten čas jest u p. opata, kněze
Matouše. A tu jim poručil, aby došli k p. rektorovi a
oznámili, že jest poručení J. Mti Cé, aby on admÍnistra·
tOl' do B. se vstěhoval. Pro tož že žádá p. rektora, aby
poručil, komuž náleží, uvésti ho do kapli B. a kostel mu
otevříti. Pak že jim vyslaným na to odpověděl p. rektor,
že to k němu nepřináleží tak, jako těm, kteří v této kolleji Veliké bydlí, ze to chce jim oznámiti. I žádali brzké
odpovědi. Protoz co tu pp. mistři chtějí učiniti, pro ponoval týž p. rektor, aby na to pomyslili. A oznámil, že
jim pověděl, že prv býval ten dobrý l-ád, ze pp. mistři
uvozovali p. rektora, když přišel dekret od J. Mti Cé, že
tuto pak nyní že není žádný. P. vicerektor m. Trojan
připomínal, že p. administrator prvnější připověděv klíče
nám odvésti, toho neučinil. Nebo jsme ho byli za to žádali některý den před jeho stěhováním z fary, aby nám
to dal věděti, kdy se postěhuje, aby klíče odvedl. On pak
skrze svou kucharku odvedl klíče jednomu staršímu tu
v Betlemské faře. Pak že mu se vidí, aby se rada s pp.
přátely o to vzala, jako s p. Václavem Budovcem, s p.
m. Matějem a s jinými, a aby se tu nic necinilo prv, než
byl dekret J. Mti Cé - . Dictum: Aby pp. phítelé
po nešpořc sešli se do kolleje II tu společně oznámili své zdání; p. purkmistru aby se to také v známost
uvedlo. - [13. srpna.] P. dr. Jiřík a p. m. Matěj dožádáni jsouce od pp. mistruv do kolleje, kdež p. rektor
oznámil příčinu sjití, že v sobotu pominulou p. administrator poslal tři pp. faráře za tou příčinou, ut supra.
Postea intervenit d. m. Daniel Adamus. P. m. Matěj
oznámil své zdání, aby se p. admioistratorovi dala taková
odpověď, že pp. mistři podali suplikací, na niž zádné resolucí ;!emají, pak že nemohou nic před se vzíti. P. dr.
Jiřík: Ze p. místokancléř oznámil, aby ho předse tam
pustili do toho sv.. Havla, aby bylo dobré pfátelství. P.
m. Daniel: Aby tak mluveno bylo p. administratorovi,
že pp. mistři nesoudí ho za nehodného, aby neměl dosti
učiniti tomu predikatorství, nei oni v suplikací někter)'ch
osob J. .Mti Cé podali a odpovědi žádné nemajL Než
když odpověď míti budou a J. M. Cá jim bude někoho
tu konfirmovati, že oni tak poslušně se zachovati chtějí
a s p. administratorem dobré přátelstvLmíti. P. m, Trojan
připomenul, že co místokancléř nám mluvil, že žádné
resolucí nebudeme míti" dokudž administrator nebude míti
nějaké fary; dal sentenci, že jak p. Daniel, smejšlí také
on. - Zavříno na tom, aby dva pp. mistři 'došli ku p.
administratorovi a jemu takovou odpověď oznámili. A tak
jsme my šli po vobědě do Slovan a tu mluveno jest od
p. m. Trojana tato dova, V. 'M. d,htojný pane ~dmini
stntor milý. Jakož jsou dne sobotního minulého někteř-Í
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pp. farářové Pražští u ctihodného p. rektora učení Pražského byli oznamujíce, že jsou k němu Vaším jménem
odesláni, kdež žádostivý býti ráčíte, aby klíče od kaple
B. vám odeslány a dány byly, že tam byt SVll] mítI míníte, poněvadž by i J. Mti Cé v tom milostivá vule i také
porucení býti mělo. Načež týmž pp. farářům od něho p.
rektora oznámeno, ze to v moc j emu nenáleží; však k žádosti jejich že chce to pp. mistrum, kterýmž náleží, v známost uvésti. Jakož pak tak učinil. Kteřížto majíce své
spoleené shledáni a o tom rozjímání nás k V. Mti odeslali a sluzby své s vynšováním všeho dobrého v tomto
novém ouřadu vzkázati· a přátelsky oznámiti a předložiti
poručili, že jsme předešlého času, teď před některou nedělí, podle privilegií a vejsad té dotčené kaple B. s poctivým p. purkmistrem St. M. Pr. volili tři osoby z ctihodných kněží Pražských a těch poznamenaných J. l\'lli
Cé podali, poníženě žádajíce, aby ráčil J. M. Cá z nich
za predikátora potvrditi. Načd ježto odpovědi od J. Mti
Cé dáno není, ale jest ta naděje, že se prodlévati nebude.
A když se to stane, na jiném pp. misti'i nejsou, než aby
ten predikator a kaplan, jakž dobrý řád od starodávna
se v tom zachovává, uveden byl. Vejse také zpráva se vubec
činí, že Jsle ráčili k časn nejprv příštího sv. Havla jisté
místo a [aru k budoucímu svému bytu oblíbiti a obrati,
pro tož aby z budoncÍch těch nějakých všelijakých, buď
nepokO'juv nebo těžkostí, sjíti mohlo, a dobré přátelství
mezi V. Mlí a pp. mistry bylo, zvlášf při tomto novém
úřadu a důstojenství, potom také budoucně trvali mohlo,
žádají a té naděje jsou, že se v tom všelijak spakojiti ráčíte
A pp. mistři na jiném nejsou, než všeliké dobré přátelství
k V. Mti, jako i k předcšlýmu p. administratorovi, chovati a prokazovati.
Na tuto řeč p. administrator dal odpověd krátce, že
by se nenadál, aby neměl taho užiti, že jen do sv. Havla
chtěl by tu býti. Item že volení těch kněží nemělo býti
bez něho, poněvadž jest administrator od J. Mti Cé volený. Však poněvadž ta věc zůstává ná J. Mti Cé, že jest
v lom· spokojen.
17. srpna. P. m. Marek přišedše do kolleje
a svolav pp. mistry oznamoval, že opět p. administrator
obnovil svou žádost u něho, aby mu dosazíno bylo bytu
v B. jen do sv. Havla, a přimlouval se týž p. rektor, aby
tak učinčno bylo. A dnes se žádá odpovědi, zÍlra ze pojede do Jistebnice, kdež své věcí má, aby je sem př·ivezl.
Dictum: Aby mu se tak ódpověď dala, že pp. mistři dovolují a aby na p. administratora žádost vložena byla, aby
pp. mistrum nápomocen byl v tom, aby mohli odpovědi
na svou suplikací dostati od J. Mti Cé a některého z 'těch
tří kněží konfirmovaného míti.
Toho dne [18. srpna] dali jsme klíče p.
administratorovi od fary Betiemské a od pokojův a žádali
jsme, aby žádnému jinému jich nedával při casu sv. Havla,
než nám. - V pondělí po sv. Matouši [24. záHí] byl
jsem s p. děkanem p. m. Janem Kernerem II p. faráře
Podskalského, knčze Tomáše. Kdež jsme jemu vokázali
odpověď J. Mti Cé na naší sup\ikací o predikátora kapli
B., v kteréžto odpovědi J. Mti Cá konfirmovati nám ráči
téhož kněze Tomiše, na něhož jsme tu tehdáž žádost
vložili jménem pp. mistruv, aby to k sobě přijal a od
času sv. Havla predikátorem byl v též kaple. I přijal to
k sobě s tím dolozením, že žádá pp. mistruv, aby jeho
vochraňovali.

Eodem die [15. října] p. predikátor kněz
Tomáš okolo 20. hodiny jest uveden do B. O dva stoly
byla hoslina. Jídlo se strojilo u p. Jana Libockýho.
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152. 1590 (v listopadu). Tamtéž f. 239. (StíZnost
proti Tomáši Nigellovi.) Na V. JIL Cou vznášíme klerak
těchto .;lnuv pomi~ulých ctihodný kněz Tomáš, kt~rýž nám
podle JIsté fundacl konfirmován jest, odpuštění žádného
nevzav, na faru sv. Michala v St. lil. Pr. se vvstěhoval a
fary pusté nechal, ježto když u velikém počtu dobrých ,
a poctivých mužuv solem niter do též kapli uvozován byl, ,
rukou dáním p. Václavovi Kamarytovi z Rovin, radě nad
apelacími zřízené, na místě p, purkmistra St. M. PL, probošta a mistruv starších kolleje cís. Karla IV. připovídal,
že kdyby předně vule boží a jeho v tom nebyla, časně
a . pořádně odtud odstoupiti a klíčilv zádnému jinému
Il1lmO probošta a star3ích mistruv odvésti nechce - . Ač
pak dal se sly šeti, jako by se nad ním žádný' pozor drzeti a žádného opatření svého od probošta a mistruv míti
neměl, aie však vše se jináče nachází. Nebo hned druhého dne lidé ve vsi Dobřičko jemu v poddanost jsou
uvedeni, anobrž od nich VI k. 50 gr. a od nás X k,
přijal. K tomu objednali jsme mu od p. administratora
posluhování u sv. Pangrácí. Nadto vejš tuto nedělí minulou XX kop sme mu dáti chtěli, ale on tím vším od
sebe strčil, od nás jich přijíti nechtěl. Protož V. Mti
Cé žádáme - že - knězi Tomášovi milostivé poručení
učiniti ráčíte, aby se zase do téz kapli B. přistěhoval.
(Místodržící ústně Tomáši Nigellovi poručili, aby se
vrátil.)
153. 1591, 3 \. července. OeC0I1011l. B, 12 f. 227.
Ráno po deváté hodině byl jsem s p. m. Bacháěkem u
p. primasa, aby sobě den zvolil a hodinu o predikátora
do kaple B. dosazení. Oznámil, ze on nyní toho učiniti
nemuže, poněvadž všecky kollatury jsou p. purkmistra
pánuv. Až lo přednese pánum svým a až jakž snešení
mezi nimi jest, dá·li P. B., k pátku budou pp. mislři do
do rady povoláni o vyřízení počtu k kapli B. přináleže
jících. Tolikéz že se tomu diví, proč jsou pp. mistři od
kostela klíče vzali, poněvadž vždycky prve kostelníci ..
vosadní je jměli. On pak kdež jest jaký funus, že jest
porucil, aby k nám vo klíče nechodili, než s'ekerou zámek srazili a zvonili. Co se tkne platu z těch dvou tisíc
[Karykovských], poněvadž tu pp. mistři nic nemají, že
by se dobře spokojiti mohli. On sám že jest v jedno
místo byl povolán a takový plat objednal. r. purkmistru
pánum to přináleží, aby se o to starali a ne my. Ten
kostel pro vaše opatrování ze by dávno padl. A protož
že jináče se to vše spraviti mnsí, aby jeden kaidý věděl,
co má spravovati. My pak majíce jiná zaneprázdnění, o
spustlé kolleje aby rač opatrovali. Sám od svý osoby ž"
oznamuje, že ta fundací nic není, kterou my se honosíme;
proto nejprvé, že na malou kaplici, která prve byla, se
vztahuje. Druhé, že ten kostel s pomocí p. purknlistra
pánuv jest vyklenut na peníze odkázaný a az posud že
jim nějakých 6 k. vychází odtud. Třetí, že ta fundací
není od žádného krále stvrzena a tak že nic neprospívá,
poněvadž ani jejich privilegia (o kterýchž potvrzení se
nyní starají) od cís. Maxmiliana a Ferdinanda málo jim
jsou bez potvrzení prospěšná. Radí pp. mistrům, aby
s}ýho ustoupili a to, co jim nenáleží, na sebe nebrali.
Ze skrze naší nepevnost, nejednání predikatora us tavič
nýho p. administrator na kostel B. a u BoZího těla ukázal, poněvadž. jsou prázdny, aby jeden z nich J. M. C.
lJěmcům daroNal, kdyby sobě svého kněze chol'ati mohli.
Ze on uznává toho prvněj3ího býti dobrého kazatele,
který nyní li sv. Jindřicha jest. Potomně že on ještě pomysliti chce na některého jiného. Pp. mistři taky aby
mysleli. A tak ani dne k volení ani hodiny sobě neobral
Odešli jsme a poděkovali.
'
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154. 1591. 8. srpna. Desky zemské, kvateYlt relaci

zel:l1ý.l!' 4; ~~do~f dr~hý ~c: U~o:ený ~ statečný věrný
nas mIly. Ved::;l1 vam mrlostIve dayame, ze sou nám slovutný Václav St~rm z Hiršfeldu, na Komořankách místosudí království Cesk,ého, J eronym Cejka z Olbra~ovic na
Chvalách. a Daniel S[vik z Lukonos na Roztylech, rady
soudu ne)V. purkrabs ví Pražského, yěrní naši milí jakožto
poručníci statku někdy Mikuláše Karyka z Řezna', ty dva
tr~fce kop m. postoupili a na hotově vyčtlí, kteréi jest
tyz l\'Ilkuláš Karyk kšaftem svým pořádným to nařídil,
aby za ty peníze plat stálý na vychování při kaple Betlemské v St. M. Pr. kněze, kazalele slova božího jakž
týž artykul v Haflu jeho Mikuláše Karyka v kv~ternu
trhovém zeleném l. 87 l\1 15. to v sobě šířeji obsahujic
za\',ra. skoupili. Proti čemuž my jim i budoucím jich zase
plat náš komorní, kterýž z města našeho Příbramě ročně
"ychází a nám dskami zemskými v kvalernu trhovém fialovém I. 91. B V. od opatrných purkmistra a konšelův
starších i vší obce téhož města našeho Příbramě hor
stříbrných, věrných našich milých, pojištěn jest, jmenovitě
šedesáte k. gr. č., ku pravému právu dědickému postu.
povati ráčíme. Však s tou při tom vejminkou: Jestli že
bychom kdy zase, poznaje toho potřebu býti, týž plat
:wmorní k rukám našim obrátiti chlíti ráčili, tehdy již
jme.novaný plat, kteréhož jim tak nyní postupovati ráčíme,
to jest 60 k, gr. č., nahoře psaným poručníkům aneb
jich potomkum na jiných dědinách našich svobodných
i nezávadných, na kterýchž by oni přestati chtěli a mohli
dskami zemskými k dědičnému držení a užívání oddati ~
jim postoupiti po ,inni býti ráčíme. Kdež pak oni nynější
neb budoucí poručníci majíce sobě od nás. jakž se nadpisuje, takový plat tak odevzdanÝ a postouDený zase tento
plat jim z města našeho Příbr;mě od ~ás -postoupený
nám dskami zemskými postoupiti povinni budou. Prolož
v:ún poroučíme, abyšle buď oba spolu, aneb jeden z vás
ke dskám zemským došli a takový zápis a postoupení
téhož platu komorního jmenovaným poručníkum i budoucím potomkům jich na svrchu dotčený zpusob v též
dslty zemské vloziti a vepsati dali. Na tom jistou vuli
naši císařskou ~c naplníte. Dán na hradě našem Pražském
ve čtvrtek po památce Proměnění Kr. P. 1. ~c devadesátého prvního,3 králoYStví našich Římského 17.. Uherského 19. a Ceského též sedmnáctého. Rudolf. 'Hertvík
Zejdlic. Ad mandatum d. electi imperatoris proprium.
Pavel z Lidlova. J. Funk.
Urozenému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat
na Buštěhradě, purkrabí Karlštejnskýmu, a statecn'ému Vi·
límovi Vostrovcovi ~ Kralovic na Vlašimi, prokuratoru
našemu v království Ceském, radám našim, věrným milým.
(K tomu viz:) Z ruko]'. č. 993 f. 303. Purkmistr a rada,
starší I všecka obec města Příbramě hor stríbrných vys!avše ,s hstem mocným pod pečetí jich.. městskou Jana
Kovskeho z Plechova, prymasa, Petra Spičku z obce a
Jana Vokáče, písaře, spoluměšťany a sousedy své, přiznalí
se skrze ne pred úředníky Pražskými, že mají a povinni
sou platiti oni purkmistr a r'ada, starší i všecka (] bec
m~s~a Pl-í~ramě hor stříbrnejch, nynější i budoucí, platu
staleho rocního komorního holého a věčné 110 nejjasněj
šímu knížeti a pánu R. Rudolfovi ~c jakožto králi C;eskému
a budoucím králům Ceským do komory ]:"'Mti Cé aneb
tomu neb těm, kdož by sobě právo tohoto záDisll postoupené a odevzdané měl neb měli, šedesáte k: gr. č. do·
brých stříbrných v tomto l;rálovství obecně berných,
každého roku při casu sv. Havla· nyní i na časy budoucí
a vecne. Pakli by kdy kterého roku pH témž času
sv. Havla takový plat od týchž purkmistra a rady, star-

\
ších i vší obce města Příbramě hor stříbrnejch, nynějších
aneb budouSíck dán a vyplněn nebyl, t,ak J. 1\1. Cá, ja,
kozto král Ceský neb budoucí králové Ceští, též vyslaní
J. Mti aneb kdož by sobě právo tohoto zápisu postoupené a odevzdané měl neb měli, bude aneb budou se
moci uvázati s jedním komorníkem Prazským v dědiny a
dědictví jich purkmistra, rady, starších i vší obce města
Příbramě hor stříbrnejch, nynějších i budoucích, kteréž
od J. lIIti Cé koupené, též pod plat komorní postoupené
mají, tak jakž jim dsky zemské J. Mti Cé v kvaternu
:
trhovém šerém 1. 84. v pondělí po Božím Těle G V.
.
plněji svědčí, i takový dědiny, kteréž potom ještě jmíti
budou, buď na díle nebo ve všecka, se vším a všelijakým
k tomu příslušenstvím i se vší zvolí, s plným panstvím,
a ta bude neb budou moci držeti a jich užívali dotud
a tak dlouho, dokudž by takový plat, jakž se nadpisuje,
dán a zaplacen nebyl i se všemi škodami a náklady. A
když dán a zaplacen [by] byl, má aneb mají též uvázání
s komorníkem zase z desk propustiti a dědin, v kteréž by
se tak uvázal neb uvázali, zase postoupiti bez odpornosti.
Tam/tiž. Léta 8C 91. v pondělí po sv. Vavřinci nejjasnější kníže a pán p. Rudolf - jakožto král Český
v tomto zápisu naproti psaném jmenovaný, ráčil se při·
znati pred úředníky Pražskými, že všeho práva svého
Mli tímlo zápisem naproti psaným svědčícího a
postoupi!, jest ráčil a touto iuxtou postupovati ráčí Václavovi Sturmovi z Hyršfeldu a na Komořanech, místosudímu království Ceského, Jeronymovi Cejkovi z Olbramovic a na Chval§ch, jakožto poručník um od někdy 1I1ikuláše Karyka z Rezna kšaftem na list mocný královský
zřízeným, tak jakž týž kšaft v kvaternu trhovém zeleném
l. 87. v pátek po Božím Těle l\IXV. zapsaný plněji svědčí
a v sobě šíře obsahuje a zavírá, a budoucím poručníkum
nad týmž platem od týchž poručníkuv podle dotčeného
kšaftu budoucně zřízeným a to k jmění, ddení, dání, postoupení, zastavení, zapsání a učinění s tím se vším jako
svým vlastním v témž právě zápisu a platu, žádného práva,
panství :;ni které zvláiitnosti sobe J. ~'l. Cá ani budoucím
králum Ceským, mimo vejminku v relací J. Mti doloženou, nepozlhtavujíce. A toto postoupení téhož zápisu a
platu naproti psaného učinili a vykonali na místě a jmé,
11em J. Mti Cé, jakožto krále Ceského, Joachym Novohradský z Kolovrat a na Buštěhradě, purkrabě Karlštejnský, Vilém Vostrovec z Kralovic,a na Vlašimi, J. Mti Cé
rada a prokurator v královslví Ceském, jsouce Ir tomu
obzvláštně od J. Mli Cé zřízeni, tak jakž relací J. Mti
v kvaternu relací zeleném 1. LXXXXI v pondělí po sv..
Vavřinci H IlIL zapsané plněji svědčí a v sobě šíře ob·
sahuje a zavírá.
155. 1591, 10. srpna. Oec01101II. B. 12. Post horam
19. post pulsum ad psalmodias praepositus d. m. Trojanus, d. Bachacius fuimus apud d. consulem Antiquae Urb.
causa eligendi pastoris. Negotium feliciler ct tranquille
fuisset; d. primas consul querit oratione nos et propenabat.
Electae itaque sunt tres personae: Iobus, Thomas, loaDnes.
156. 1592, 10. března. Oecol1om. B ? f. 267. (Melicharovi Haldiovi z Najenperka, p. purkmistru St, 1\'1. PL)
Nepochybujeme o tom, že to v paměti dobré míli ráčíte,
kterak jsme pominulých dnuv z prostředku svého k V,
Mti _ osoby jisté jednou i podruhé vysílali s tím oznámením, ze jsme té vůle kaplana a kazatele do kapli naši
B., kterýž by teď od sv. Jiří nejprv příštího dosednouti
měl, vedle privilegium a fundací - Jana 11ulheima zvoliti, při tom žádajíc V. Mtí, poněvadž v t.y fundací
toho doloženo jest, že tři mistři starší kolleje cís. Karla
přijmouce k sobě p. purkmistra St. M. Pr. ty osoby

z kněžstva voliti a potom J. l\L Ká aby z nich jednu
obrati ráčil, praesentovati mají, abyšte oberouc sobě
jistý k tomu den, uprázdniti se ráčili. Ale na takovou
slušnou žádost naši až posavad, jako i od předešlého p.
purkmistra, p. Vojtěcha Hada z Proseče, kteréhož jsme
týmž zp,lsobem v té příčině náležitě hledati nepominuli,
zádné konečné a místně odpovědi dostati jsme nemohli.
Protož V. }Ui - v známost uvozujeme, že sme sobě
k takovému volení tří osob - uložili den sobotní nejprvé pUští, kler);ž bude čtrnáctý měsíc března, a hodinu
patnáctou, y kolleji cís. Karla - a tu V. M. očekávati
budeme - . Pakli byšte toho učiniti neráčili - tehdy se
v tom Y. Mti opovídáme, že tím dáleji prodIívati nemíníme.
157. 1 ó92, 16. března. Oeconom. B 12. V pondělí
post Jndica p. rektor s p. BJ"třickým, s p. Rosaciusem
a m. Václavem vstoupil do rady a toto bylo - od p. primasa promlouváno: P. rektor, pp. mistři. Jest s podivením p. purkmistru a pánům, že jste se u vetším počtu
před námi nenajdíti nedali, tak jákž vám vzkázáno bylo.
Ale jakžkoli jest, poněV"adž p. rektor s některými pp.
mistry se jest postavil, p. purkmistr páni jsou poručiti
ráčili, aby o těchto věcech vám oznámil : Jakož p. purkmistr páni mají soběkollatury všecky od J. Mti Cé dány,
o to se starati ráčí, aby což jÍlu tu dáno a poručeno,
nad tím ruku svou drželi. A to skutečně činí podle své
největší mohosti. V kterémžto jich předsevzetí pp. mistři
překáž.ku jim činiti chtějí a kostel B. sobě přivlastnují,
ježto p. purkmistr páni všechny kollatury od cís. Ferdinanda sobě dány mají. A oni pp. mistři jim nicméně na
odpor, anby příčina proti privilegium jim danému, se po·
stavují; nad ČílIlŽ p. purkmislr páni žádného zalíbení
svého nemají, vidouc pp. mistruv v té příčině nemalé nebezpečenství. Druhé, jest vědomé a patrné, že pp. mistři
na onen čas za Mystopola v té kapli žádný jurisdikcí neměli, nebo on Mystopol jsouc z poručení J. Mli Cé od
p. purkmistra pánův do toho kostela uveden, mocně a bez
všelijaké překážky v témž kostele a faře do smrti dané
sobě netoliko bydlel, ale také bořil a stavěl, jak mu se
kolív líbilo. Třelí, že paní Alžběta Zvoková dobré paměti
dala na svuj groš ten kostel vyklenouti, potomně tři sta,
které by zbyly z peněz od ní odkázaných, za ty p. purk,
mistr páni spolu s osadními jsou jistej plat, bez pp. mistruv koupili a ten koslel pak opatrovali. Ctvrté, že pan
Mikuláš Kary k v kš aftu svém, v ktcrém kapli B. tisíc k.
gr. Č. na vychování predikatora odkazuje, žádá p. purkmistra a pán'lv, aby nad nimi ruku ochrannou držeti ráčili. V Haftu pak o pp. mistřích žádné zmínky nečiní.
Ale oni ncpamatujíc ani na ten Haft ani na jiné věci již
oznámené chtěli by, aby poctiví páni měšťané města to·
hoto slavného, když hy co v tom kostele potřebovali, za
nimi chodili a před ně sobě [v]stoupení jednali. Jakož pak
i knězi Tomášovi předešlému v týmž kostele B. za pHči
nou tou bez pochyby, kdyi se měl vystěhovati, poručili,
aby klíču od kostela žádnému jinému nedával, než jim
sqmým. Ježto pak ten kostel nyní spravují, o tom se dobře
ví. Neboť osadní téhož kostela Betlemského p. purkmistru
pánum snažnou suplikací učinili, kterak oni pp. mistři
ten kostel a faru opouští, roucha mešního od mnohých
dobrých lidí daro'.'aného neopatrují, tolikéi zámky lámati,
kaziti dopoušJí. Sumou nic toho kostela tak, jakž náleží,
neopatřují. Cehož p. purkmistr a páni, jakožto přední
collalores, dáleji snášeti nemíní a nemohou. Protoz již se
toho kostela podle privilegium sobě daného od cís. Ferdinanda, tak jakž náleií, mocně ujímají a z jistého uvážení S\·ého pp. mistruv napomínajf, aby ihned klíče zde
v radě do téhož kostela slozili. A ačkoli předkové naší
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jsou se toho choulostivě ujímali, však již na tom jsou se
p. purkmistr pálli snesli, aby se toho živě ujali a ten
kostel ták, jakž náldí, opatřili. Jakož pak již čtyry osoby
zvolili, které by to říditi a lépeji opatrovati mohli. Strany
pak volení predikatora tolikéž p. purkmistr páni těchto
brzkých dnuv jistou osobu chtějí voliti a ji poctivě, a ne
ku podivu lidem, uvésti, ale na voze, tak jakž náleží.
tám přivézti a dotvrditi. Jestliže budou pp. mistři při té
elekcí chtíti býti, mají toho dobrou vuli.
Tu p. rektor universitatis v tento smysl na řeč p.
primasa odpovědčl: V. Mti p. purkmistřc páni, defensores
a ochrancové po J. Mti Cé naši přední. Poněvadž se tuto
věcí nebejvalých a neobyčejných v těchto místech ani od
předkuv dobré paměti V. Mtí nikdy neslýchaných u velikém počtu dotejče, tolikéž ta věc nc tak k nám vyslaným, jako pp. m.Ístrum třem starším kolleje cís. Karla IV.
náleží, za to V. Mtí se vší uctivostí žádáme, že nám toho
příti ráčíte, abychom o tom společně sami rozmluvili. Tu
p. purkmistr oznámil: Povoluje se tomu. Když jsme po
druhé vstoupili, p. rektor mluvil v tento smysl: Slovutné
a vzáctné poctivosti V. Mti p. purkmistře, páni, defensores
a ochrancové naši milí. Této stížnosti veliké, nové, ne·
obyčejné a v těchto. místech nikdyž neslýchané jsme se
nenadáli. A poněvadž se ta věc ne tak k nám vyslaným,
jako třem sta~rším mistrum kolleje ds. Karla IV. vztahuje,
a není slušné, abychom, my jakožto vyslaní, takové věci
před sebe brali i s jejich i ~ naším nebezpečenstvím, za
to V. Mtí se vší uctivostí žádáme, abyšte nám sumovní rej·
střík toho všeho, což mluveno jest, vypsati poručiti ráčili,
nebo my nikoli toho všeho nemohouce v paměti snášeti,
nemohli bychom pp. mistrum starším kolleje cís. Karla
IV. v známost uvésti. Pro tož abychom i s jinými pp. přá~
tely o tu věc radu vzali, ano i my sami abychom něco
neujali anebo nepřidali, vždy žádáme, že nám poruciti
ráčíte vydati. Tolikéž poněvadž na nás nějaká suplíkací
od pp. osadních Betlímských, jakž oni se jmenují, jest
podána, žádáme, ze i ji nám "ydati poruciti ráčíte, abychom na ni odpověď svou dáti mohli.
Tu p. purkmistr páni kázali nám vystoupiti. Když
jsme zase vstoupili p. prima, toto za odpověď dal. Ač se
p. purkmistr páni nadáli, že p. rektor s pp. mistry vonačejší ušetření stolice pána našeho prokáže a u větším
počtu dadouce se najíti p. pllrkmistru pánum hned jistou
odpověď dá, poněvadž pak se toho nestalo, p. purkmistr
páni ráčí toho příti, aby tento pátek příŠlÍ o to se vespolek poradili a jim jistou odpověď dali. Než co se do~
týče žádosti, aby p. purkmistr páni měli vejpis dávati,
co se tuto promlouvá, jest to věc v těchto místech nebejvalá. Pp. mistři poněvadž jsou, jakožto muži učení, bez
pochyby že takový věci pamatovati budou moci, nebo
k tomu studiosy a discipuly své vedou, co se na lekcí
promlomá, aby to v paměti své snášeli. Strany pak su·
plikací vydání, to se nikoli státi nemůže, nebo ta věc
není k žádným soud lim. Pp. osadní Betlemští jsou se k ppp.
utekli, jakožto předním kollatorům, aby tu věc opatřili a
ušli od nich, kdyby toho pominuli.
Tu p. rektor se ohlásil: V. Mti ppp. My J. 11. Cou
pána našeho nejmilostivějšího za nejpřednějšího a nejvyššího IwJlatora kapli Betlimské podle privilegium Jana
Mulheima dobré paměti uznáváme a jakž jsme prve chovali se v této věci, takto se ještě chovati míníme. Neb
v privilegium in hanc sentenciam dicit: Quorum volo
conscientiam aggravari coram deo, ut assumpto ad se magistro civium, qui fuerit pro tempore, eligant tres per·
sonas. A vy V. M. p. primas ráčíte v dobré paměti míti,
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že jste dvakrát při takovém volení byli, ano i sami suplikací českou svou vlastní rukou, kteráž před rukama jest,
sepsali. A my jsme k V. Mti za tou příčinou přišli. Ano
i J. M. p. Břekovec za života p. m. Petra Codicella a p.
mistra i\latěje dobré paměti sám se jest do kolleje k volení predikatora na žádost podle privilegium na sebe vloženou najíti dáti ráčil. A O té věci několikero poručení
J. Mti Cé máme. V jednom se to dokládá, jak jsou se
probošt a mistři kolleje Karla IV. od starodávna chovali,
tak i nyní aby se zachovali. Při čemž J. M. C. je zustavovati
ráčí. A protož ještě V. Mti se vší uctivostí Zádáme, že
nás při starobylém způsobu a privilegium našem zastoupiti ráčíte.
Tu p. primas odpověděl: My víme, jaké jest to vaše
privilegium a máme je vypsané. Jest nic.
_ Slovutné a mnohovzáctné poctivosti pp. purkmistru
s radě St. M. Pr., pp. přátelům a ochrancum našim pří
znivým. V. M. p. purkmistře a páni milí, ochrancové naši
přízniví. Minulého dne pondělního co jest od V. Mti
k nám vyslaným promlouváno bylo, totižto jak ráčíte toho
oumyslu býti, abyšte kaplu Betlemskou v své opatrování
vzíti ráčili, napomínajíce pp. mistrův, aby ji v moc V.
Mti postoupili. I také co od nás na to střídmě za odpo·
věď dáno, v paměti snášíme; podle V. Mtí nám času jmenování, jako dnešního dne, abychom na též podání odpověď naši dali, tak učiniti chceme podle největší možnosti. Ač v tento čas kající takovými věcmi neměli bychom se zaneprázdňovati, než raději jeden každý pobožný
láeslan v přem yšlování svém aby měl krvavou práci syna
božího a k hodnému užívání velebné svátosti sebe způ
sobovati, touž všecku věc a V. Mtí vuli jinejm mistrum,
a zvláště starším, v známost jsme uvedli. Ale ani pro své
závazky, kterejmiž akademii zavázáni jsou, k tomu při
stoupiti nemohou, pravíce, že akademia a beneficia k ní
přináležející netoliko k nim, ale předně k J. Mti Cé,
pánu nás všech nejmilo.~tivějšímu, a potom k třem stavům království tohoto Ceského přináležejíc, tak že v ty
tak veliké a neobyčejné věci nic o své učení činiti nemají a nemohou. A skrze nás vyslané uctivě žádají, aby
ta kapla B. při předešlém způsobu, o kterémž p. primas
dobrou vědomost míti ráčí, zustavena byla, pi'ičiniti ráčili. A jakým způsobem p. primas nynější vedlé jiných
pp. volencuv tento artikul předešle zastávati nápomocen
byl a suplikací k J. Mti Cé svou rukou sepsal, té V. Ml!
při pfíležitosti v léto naši odpovědi podáváme. A v tom
sobě a pp. mistry v laskavou pamět poručena činíme.
Act. v kolleji ds. Karla IV. v pátek po neděli Smrtedlné
1. LXXXXII.
Přípis suplikací volencův rukou p. Václava Krocína
z Drahobejle vlastní sepsaná:
v
Nejjasnějšímu a nejnepřem07;,enějšímu Rímskému císaři Rudolfovi II. a Uherskému, Ceskému oc králi, a pánu
pánu našemu nejmilostivějšímu ponížená suplikací od pro'
bošta a mistrův kollegiatuv kolleje cí~. Karla IV.
Nejjasnější a nejnepřemoženější Rímský císaři, Uherský, Český králi, pane, pane náš nejmilostivější. V. Mti
Cé od všemohoucího věčného P. ll. výborně dobrého
zdraví a šťastného nad námi panování se vší poddanou
ponížeností žádati nepřestáváme. Podle toho V. Mti Cé
v ponížené poddanosti v známost uvozujeme, že fundací
kapli B. v utvrzenosti starozité v tom záleží, když by
kolí predikátor té kapli, buď prostředkem smrti, buď
někam jinam se na své místo z též kapli ubíraje odšel,
aby tři z mistruv starších akademie Pražské, vezmouce
sobě ku pomoci p. purkmistra St. M. Pr., ihned bez
meškání tři osoby toho místa hodné z kněžstva z strany

naší pod obojí zvolili a V. Mti Cé, jakožto králi Českému,
presentoyali. A kteroukoli V. M. C. osobu z těch tří 'vyvoliti ráčí, ta aby do kapli B. za predikátora dosazena
byla, coz aby vždyckny na časy budoucí se dálo, naří
zením té fundací od dobré pamětiJ~na Miihlhejma i také
slavné paměti králův některých Ceských utvrzené pod
stížením svědomí našeho těžce zavázáni jsme. A poněvad7:
nyní ctihodný kněz Václav N., předešlý administrator,
byvše na ty faře kapli B., na jiné místo se obírá a stě
huje, nechtě aby vule dobrodincova fundatora té kapli
měněna byla a naše svědomí před P. B. stíženo, tak jsme
učinili a vedle nynějšího nařízení skrze tři z mistruv našich, vzavše sobě ku pomoci p. purkmistra, tři osoby
z kněžstva našeho podle možnosti, jak jsme vyhledati
mohli, zvolili. Poněvadž jsou obráni a zvoleni, V. Mti Cé
je ve vši poddanosti presentujeme a pokorně Zádáme, že
V. M. C. k takovému poboznému nařízení a fundací mi~
lostivě se nakloniti, z těch tří osob jednu nám do dotčené kapli B. za predikatora naříditi a utvrditi ráčíte,
tak aby ta dobrodiní, která!: od lidí k témuž místu nakloněna jsou, od též kapli odloučena nebyla. A což tak
V. M. C. pro čest a chválu jména božího učiniti ráčí - .

158. 1ó92, 23.

března.

Tamtéž. Téhož dne pon·

dělního p. m. Jan Bystřický, praepositus collegii Angelici,

m. vVenceslaus Vlaverinus, m. Stephanus Turka et Ioan·
nes Rakonides, baccalaureus ad d. Nicolaum, postavili se
v radě. A kdyL p. m. Bystřicenus počal mluviti, p. primas
učinil otázku, jsou-li tito dva professores. Odpovědíno, že
jsou membra universitatis. On podruhé, jsou-li professores.
Odpovědíno, že jest p. m. Tejnský a p. bakalář Mikulášský~. Tu hned p. primas bez potazu poručil, abychom ne\cykonavše toho, co na nás bylo vložíno, vystoupili. Po~
tomně jsme zase povoláni pp. mistři toliko dva z kolleje,
m. Jan Bystřický a m. Václav Vlaverinus Nosislavský. P.
purkmistr řek': P. primas, račte oznámiti snešení. On pak
v tento smysl promluvil: Nadáli jsou se ppp., že p. rektor
s ji ýtni pp. mistry se postavuje zde jistou odpověď jim
dá; nebo tohoto minulého pálku byli jsou před J. M. p.
kancléře a· p. komorníka nejv. povoláni, kteřížto jménem
J. Mti Cé stížnost sobě od nich činili, ze podle privilegium cís. Ferdinanda na kollatory sobě daného faru ne~
opatřují, jinejm, jakožto osadním, a těm, k kterejm toho
nepři náleží, toho zanechávají. Aby již aspoň na přímé J.
Mli Cé poručení toho se živě uchytili. Na čemž ppp. jsou
J. Mti Cé jistou vuli vykonati a to hned, dá~li P. B. po
svátcích. A poněvadž pp. mistři odpovědi nedávají o kostel
B., aby klíče složili, ještě ppp. toliko do středy po Pr6~
vodní neděli, aby se lépeji s pp. přátely poraditi mohli,
vodkládati ráčÍ.
Tu p. mistr Bystřicenus promluvil: V. Mti a ppp. žádáme ve vši uctivosti, že nás ráčíte maličko vyslyšeti.
Poněvadž p. rektor a pp. mistři mají svá vobecná a domácí zaneprázdnění, nemohli jsou se sem v větším počtu
dáti nalézti. Ale nic méně odpověď V. Mti skrz" nás vyslané sepsavše podávají. Kterouž zádáme se vší uctivostí,
že přečísti poručiti ráčíte.
P. primas opět bez potazu skoro v řeč skočíce řekl:
Již jest vám oznámeno, že se toho odkládá do středy.
Finem deus dabit et suos confundet hostes.

H9. 1592,16. dubna. Tamtéž f. 247. Ve čtvrtek po
Tiburcí byl jsem s p. m. Kernerem u kněze Joba Michalského v N. M. Pr. a jemu jsme naši předešlou žádost
opako"ali žádajíce, aby té mysli byl a v té při boží vuli
a vuli J.·Mti Cé se poroučel. Jakož odpověď dávaje oznámil,
že na tom stojí a v tom se P. B. poroučí. Ad prandium

facla est relatio et conclusum, ut nos duo apud vicécan~
cellarium sollicitemus in die crastino. Jakož se tó.k st~lG.
A hned v pátek v kanceláfi skrze p. Benjamina Kutovce
dožádali j,me se, aby nás p. místokanclířovi oznámil,
anebo naši iádost strany predikátora v známost uvedl;
poněvadž i on, p. predikátor budoncí, tomu místo dává.
Kdyi vyšel, oznámil na místě p. místokanclíře, ze ta věc
jest u J. Mti Cé přednešena a ze by to tak jíti mohlo,
jako před rokem, jestli by to bylo toliko s dovoleuím a
společným snešením těch osob, které mají při tom býti.
Oznámeno a dožádáno, aby p. Kutovec zase pánu oznámil, že jest i jeden i druhej p. purkmistr v tom hledán
byl a k druhému psaní učiněno a že jsme se nic toho
dožádati nemohíi. Et perieulum erat in mora. A pp. po·
ručníci na nás třeli, poněvadz čas krátký, abychom to
volení a sllplikování vykonali. A rada některých rad J.
Mti Cé byla (jakol" jsme jmenovali nejv. p. písaře), abychom
to volení, poněvadž p. purkmistr při tom býti nechce,
sami vykonali; jakož jsme tak udělali i také p. místokancléři v známost uvedli oustnč, že nás p. purkmistr
páni Staroměstští chtějí o tu kaplu i volení připraviti. I
také nám to mluveno, abychom jim klíče od též kapli
sloZiE, ze oni sami volili chtějí, z čehož rozuměti jest 1
že to volení chtějí na rathouze míti. A budeme-li chtíti
při tom býti, že máme toho dobrou ,-uli.
Opět p. Kutovec dlouho v kanceláh byl a potom
oznámil, že p. místokanclíř chce tak uciniti a jich povolati a to jim v známost uvésti, proč by se leknovali ph
takovém volení býti.
160. lóG2, 22. června. OeconorJL B. 7 f. 271. (Purkmistru a radě :st. i\L Pr.) - Jaké Jste nám psaní dnuv
nedávno pominulých učinili a v něm o psaní a poručení
J. Mli Cé -- kteréžby na úředuíky a osadní v!ech osad
a kostelllv tohoto St. M. Pr., jak se k nim s strany uči
nění počtů z duchoduv osadních zachovati, v radě jmíti
ráčíte j učiněno bylo, zmínku učiniti ráčili, nám také poroučeti rádte, abychom k jistému dni do rady se najíti
dali a podle jinejch osadních našich v těch všech věcech
také se spravili. - Tejlla V. Mti nečillíme, že my nemužeme tomu porozuměti, aby J. M. Cá o osobách našich
a kaple B., kteréž po J. Mti Cé my ko11atorové jsme a ne ouředníci, Vám co porouceli míti ráčil. A taky aby'
chom V. Mti takovejm počtem povinnovati bejti měli, u
sebe toho najíti nemůžeme. Nic méně pro ušetření V.
Mti a pro ujítí nějakých postranných domnění a pomluv - tak udniti chceme jakž nejprve predikator
do té kapli dosedne - a V. Mtí za to prosíme, ze se
příkladem předkuv V. Mtf k J. Mti Cé přimluviti ráCíte,
aby co nejdříve do té kapli praedikator uveden bejli
mohl, zvlášť poněvadž jisté osoby tři volené J Mti Cé
praesentoválly sou a toliko se na resolucí J. Mti Cé oeekává. - Dán v středu den sv. }Vláh Magd. 1592.
161. 1592, 14. prosince. Oeco1to11t. B. 12 j. 268.
Postridie L\lciae poslali ppp. k nám do kolleje oznamujJc
skrze dva servusy, abychom jim klíče od B. poslali. Ze
oni, jakO nejvyšší collatores, chtějí tam k bolím hodum
správce zjednati, který by služby boží a chválu vykonával.
dali: Nenadáli jsou
Všickni pp. mistE tuto odpověď se toho pp. mistři, aby nyní tohoto easu měli tou žádostí
zaneprázdněni býti. Ale jakž jest pak kolív, P. B. to poroučejí a na takovou žádost J. Mtem takovou odpověď
dávají, že jsou ani nikda na tom ncbyli, aby něco nového a nebývalého měli před sebe v té příčině bráti. A
J M. ppp. o tom dobrou vědomost mají, že ta všecka
věc, co se dotýce kapli B., na milostivé resolucí J. Mti
Cé RZ posavad pozustává. hotož J. Mtí se vší uctivostí
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žádáme, aby se ráčili v té vec!, vzláště v tento čas, spokojiti, pokavadž by k vyřízení táž resolucí J. l\1tí Cou
svému nepřišla.
162. 1592, 19. prosince. Tamtéž. V sobotu šel
jsem do Betlíma sám třetí, s zvoníkem od B. Těla a
s Ezechielem, famulem p. m. Vlaverina. Nejprvé stavěli
jsme se na faře Ji1ský, dal jsem k službě na žejdlík vína.
A mnoho snášejíce se na tom, aby na ráno tam rorate
aneb summa se zpívala. I přišel jsem na faru, abych
mohl do kostela vjíti. Klíčové se nechtěli trefiti a nový
zámek u dveří kostelních, visel. Poslal jsem nahoru k knězi
Tomášovi, aby nám klíče pujčil. Oznámeno, že je má p.
primas; že oni to zamkli, ano i druhé dvéře zpeceti!i,
Odešel jsem a na faře to všecko oznámil. Tak jsme na
ráno ty slavnosti nemohli vykonati.
V pondělí [21. prosince] poslal p. purkmistr p. NIelichara Haldia a p. Blovskýho; vyvolali p. rektora. S ním
vyšel p. děkan, p. vicerector. Toto k nim mluvili, že oni
Betlema se zmocňují jako nejvyšší collatores.
In die Innocentium [28. prosince] by! jsem s p.
Přestickým u p. místokanclíře. O Betlemě carmen sem
mu dedikoval a žádal, aby náš dobrý přítel byJ. Což jest
připověděi tak učiniti a suplikací abych jemu do rukou
dodal.
163. 159S, - OeCOI1OfIt. B. 7 f. 280. Slovutné a
m nohovzáctné poctivosti pp. přátelé milí. Jakož predešle
pominulých dnu v mezi námi a V. Mtmi s strany kapli B.
některé nedorozumění vzniklo ale poněvadž někteří
z dobrých přátel našich, obzvláště pak p. Abraham Hroch
z Mezilesic, v to se vložili - abychom o tu věc přátel
skou smlouvou ohledáni byli a nadto vejše ráčili jste
nám cesty ponkázati a toho, podle čeho bychom zacha·
váni býti žádali, aby to v spis uvedeno bylo, žádostivi
jste býti ráčili, což jsme rádi učinili a jisté artikule p.
primasovi presentovalL Poněvadž pak již čas do sv. Jiří
krátký jest - V. Mti přátelsky zádáme, že btz dalšího
odkládá.ní jistý den a hodinu nám jmenovati k takové
smlouvě ráčÍle. Datum v outerý po sv. Valentinu. Probošt
a starší mistři kolleje cís. Karla IV.
164. 1593. Tamtéž. (Artykulové o B. na rathouz
staroměstský podaní, v outerý po sv. Valentínu.) Pp. mistři
- kolleje ds. Karla IV. - na tento způsob chtějí se
přátelsky snésti s ppp. St. M. Pr. strany kapIi B. 1.
Aby k volení p. predikátora pp. mistři tři osoby vydali
a pp. Pražané St. M. jednu osobu, buď p. purkmistra aneb
p. primasa. 2. Aby mistl'i spolu s purkmistrem (aneb primasem) společně téhož predikatora do kapli uvedli a jemu
předně trnhlici obecní, do niž případní peníze, jako od
hrobův, odkazuv na opravu též kapli, vkládati se mají. A od
té truhlice p. predikátor jeden klíč, druhý mistři a třetí
ouředníci osadn; míti mají. Dále popíšíc všecky klenoty
a roucha mešná, klíče od toho odvedli a duchodův nálezitých, v spis je uvedouc, aby témuž kazateli postonpili. S.
Pp. mistři když by predikátora nebylo, spolu s ouředníky
a kostelníky duchody a platy společně vyberouc, do truhliceyaby složili. . Co se pak kšaftu Mikuláše Ksryka
z Rezna dotejče, toho se mistři neujímají.
165. 1593, asi 22. března. Tamtéž f. 281. (Suplikací
stavum podaná pl'i sněmn, který se držal post dominicam
Oculi I. 159S o Betlem.) - V. Mti tejna učiniti nemůže
me' že fundatio kapli B. v sobě zdržuje, aby tři mistři
etc. - Vedle čehož my sme jednou i podruhé při purkmistřích 1. 92. se dožadovali, aby volení přítomni byli - .
Ale oni netoliko toho učiniti nechtěli, ale když jsme my
podle moci sobě nad dotčenou fundací dané bez přítom
nosti týchž purkmistrův sami k volení těch tří osob při-
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stou pili a za potvrzení některé z týchž osob J. Mti Cé
žá<;lali, oni aby žádost naše od J. Mli Cé nslyšána nebyla
všemi cestami jsou překáželi. A nejsouc my žádostivi
s nimi, jakožto s těmi, kteříž přikladem pre.dkuv svých po
J. Mti Cé a V. Mtech, stavích království Ceského, ucení
akademie Pražské ochrancové bejti by měli, některak ne·
pokojně ujímati, ueinilí jsme jim na radu pp. přátel našich pěkné a pokojné psaní, poddávajíce se jim v tom,
měli-Ii by v té příčině k nám jaké nedorozumění, že prostředkováním pánuv a přátel s nimi o to náležitě ohledáni bejti a uhoditi chceme. Ale oni s tím naším podáním
pohrdli a na naše psaní nám velmi obšírnou a důtklivou
odpověd dali, kteroužW nás netoliko toho práva zbavuji
a jakejsi novej a nám ku pEjetí nemožnej řád volení a
dosazení dG té kapli faráře nám vyměřují - . Pro tož V.
lI1tí žádáme, ze nás v tom ochrániti a za nás k J. Mti Cé
se přimluviti ráčíte, aby J. M. C. jim poručiti ráčil, aby
v té příčině podle starobylé zvyklostí k nám se chovali
a aby J. NI. Cá -- z těch od nás samých rádně volených tří osob kněžských jednu za faráře do též kapli
pot.vrditi ráčil - . Probošt a mistři kolleje Karla IV.

166. 159S, 24. března. Oeconom. B. 12. f. 272.
Službu svou vzkazujem slovutné a vzáctné poctivosti.
Zdraví i jiného mnoho dobrého od P. B. všemohoucího
V. Mtem přejem věrně rádi. Jakož onehdejšíbo dne ráčili
jste nárn psaní dosti obšírné a důtklivé odeslati, v němž
se dokládá, ze kapli B. jste se zmocnili a zmocňujete,
proti kterémužto psaní oznamujeme, poněvadž ta věc na
resolucí J. Mti Cé zustává, jiné naděje nejsou, než že do
vyřízení takové resolucí očekávati spolu s námi budete
a v té věci se spokojiti ráčíte. Milost P. B. našeho rač
s námi se všemi bejli. Datum" ko!leji cís. Karia IV.
v středu post dominicam OcuIi 1. 93.
993 f. 303. Slovutné a vzáctné poctivosti pp. purkmistru a radě St. lvI.
PL, pánum a přátelllm našim milým. Službu s,'ú vzkazujem slovutné a vzáctné poctivosti páni a přátelé naši
milí, zdraví dobrého přejem vašim poctivostem" rádi. Jakož
je,t dobré paměti uroz. p. Mikuláš Karyk z Rezna a na
Chvalách, p. švagr náš milej, pro cest a chválu bozí a
opatření kazatele slova boi.ího při kaple Betlemské jistou
sumu peněz na koupení platu odkázal a nám toho, zří
divše nás za poručníky, svěřil, jakož pak s pomocÍ boží
to od nás ostaráno a takový plat způsoben a objednán
jest. r poněvadž pro některé roztržitosti a nesjednocení
při též kaple Bethlemské kazatele slova božího není, Ilad
čímz žádného oblíbení nemáme a p. přítel náš kšaftem
svým takto nařídil: A pakli by kněze pod obojí zpusobou (cehoi. P. B. ostříhati rac) v té kaple Bethlemské
nebylo anebo, jsouce ten, že by povinnosti své zanedbával,
tehdy pp. porucníci takovému knězi tím platem povinni
nebudou, ale snesúce se s pp. Pražany St. M. Pr. Ila
jiné skntky pobožné, buď do špitálu neb jinak, vydávati
budon. Pro tož za to přátelsky žádáme, ze z prostt'edku
vašeho některé pány v pátek den památný Přenešení sv.
Václava nejprve příští do domu p .Václava Šturma z Hyršfeldu, jednoho z nás poručníků, k hodině šestnácté vyslati ráčíte, tak abychom se O ty věci namluviti a vuli
pobožné a dobrému oumyslu přítele našeho dosti ueinili
mohli a učinili. Datum v Praze v pon?-ělí po památce
sv. Valentina I. ~c LXXXXlIII. Václav Sturm z Hyršfeldu
na Komořanech, Jeronym Cejka z Olbramovic, Daniel
Švík z Lukonos na Roztylech.
168. 1594. OeconoHt. B. 12.f. 285. Potom na
tom zustáno, abych vedle p. rektora a děkana k nově
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zase zvolenému p. primasovi Václavovi Krocínovi došel,
jemu aby se vinš stal a pi'i tom žádán byl, aby dle starobylého zpusobu predikatora do B. uvésti pomohl. Stalo
se potom, že nejprv p, rektor sám o tu věc s p. primasem rozmluvil i s p. cÍs. rychtářem. Tento se v tom
volný ukázal, že pokud na něm bude, nedá k tomn phjíti, aby tam do kostela administrator bez nás měl uveden
býti. Pak primas nevelmi pJ-átelsky odpověděl, že není
od toho, pakli by p. rektor o to s ním znovu rozmluviti
neměL A bude1i moci jaká cesta mírná obrána býti, že
nechce od toho býti. I mluvili jsme potom o táž věc
s p. místokancléřem. A než se to stalo, bylo nám oznámeno, že p. administrator sám o to stojí a sollicituje.
Pan místokancléř jsa od nás žádán, odpověděl dvakráte:
Bude to opatřeno. Potom v jest mluveno s nejv. sudím
dvorským p. Václavem z Ríčan a p. Janem Malovcem a
s p. komorníkem nejv., kteřížto všichni mnoho přípoví
dali ochotně pří,'ětivě. Summa žádosti naší byla: Jestli
by do kapli B. p. administrator měl dekretem J. Mti Cé
dosazen býti, aby poručení k samým l'ražanům nesvěd
čilo, než k nám také.
169. 1596. - Rulwp. č. 2179 I. f. 70. Dyonysius
Diviš a Adam Jelínek, úředníci záduší kapli Betlemské,
přiznali se, že jsou vedle zřízení Anny Vincencové k též
kaple přijali 10 k. gr. č. Act. fer. II. post Petri et Pauli.
170. 1596, 20. října, OeC0I10m. B. 14. f. 20. Magnificus d. m. Trojanus, d. m. Andreas j\ditisko et ego in
.acello B. convenimus causam, ob quam nos d. administrator ad se convoeavit, inquisituri. Significavit, se velle
nobis clenodiorum templi B. rationem reddere, quemadmodum id continuo fecit, item claves duplices nobis
tradidit.
171. 1596,21. října. Proponoval op. administratora,
kdo by k němu nazejtří jíti a jemu poděkování ueiniti,
nad to třetí klíče přijíti měl. Snesli na tom, aby Je němu
p. rektor universitatis, p. m. Jan Bystřický, došel a já také.
172 ló97, 30. zálL Facuit. filosof. Oec. B. 14. J.
lL. Oznamoval jsem, že p. 'administrator od sv. Havla
z Betlema k sv. Jindřichu stěhovati se chce. Dictum a
snešeno, aby páni mistři starší s proboštem došli ještě
lm p. administratorovi a jemu od všech pp. mistruv jménem jich pověděli, že poradili jsuu se s 6vými pány a
přítely o tu věc a poněvadž jistým porncením J. Mti Cé
pp. místodržících, nejv. soudcu zemských do Betlema dodán i dosazen jest, aby měli proti takovému poručení
J. Mti Cé se v jaké nebezpečenství dávati a p. administratora odtud pouštěti, nikoliv za slušné ze učiniti se jim
nezdá - . I byli jsme u p. administratora a p. m. Trojan
jemu to vše oznámil, C0Ž sám p. administrator schválil a
že to osadním sv. Jindřišským oznámiti chce a přednésti,
odpověděl. Potom nám ze znáti dá,
12. prosince. Deliberatio, kdo by z kněží na den
Narození Páně a Mlaďátek. kterýžto den pouE bývá, k posluhování zjednán býti měl. Aby se ku p. administratoro\·i
došlo a dožádán byl, aby v B. takové služby církevní na
tyto dni vykonal. Pakliby sám nemohl, tehdy aby ně
koho jiného na svém místě dohodil.
173. 1597, 7, listopadu. OeC01101ll. B. 14. f. 22.
Proponoval jsem, jak by kapla B. opatřena býti mohla
a předsevzetí kněze Tomáše Soběslavskébo v cestu se
odročilo i překazilo. Dictum, aby p. m. I)'Iartin Bacháček
a p. probošt kolleje Andělské ku p. primasovi St. M.
došli a s ním o tu věc rozmluvili, žádajíce v tom rady,
kterak by B. lépej~ neZli knězem Tomášem opatřeu býti
mohl. Já a p. m. Simon Skála abychom ku p. Millerovi
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došli a jeho žádali, jestli kněz Tomáš jaké suplikací
k J. Mti Cé podával, aby jí v kanceláři průchodu nedal.
174. 1597, 18. lístopadu. 'Tamtéž. Vyslán jsem byl
ku p. Millerovi s suplikací kněze Tomáše Soběslavského,
kterou J. l\Iti Cé podal o kaple Betlemské. Relací takovou jsem přinesl, jakou mi p. Miller in formalibus vel'·
bis dal. Suplikací tu p. kancléř roztrhl. Páni mistři nechť
o to nemají starosti, já na to paměti míti chci.
175. 1597, 22. listopadu. Intercessio d. ad ministratoris 'Venceslai Daciceni. Obtinuit hoc, ut dominus de
Chlum in sacello B. tumularetur et solummodo X. s. numeraret, sicut factum est.
176. 1597. 24. listopadu. Oeconom. B. 7. f. 341.
(Janovi Kuklovi, jinak Holcovi, z Taurnperka, purkmistru
St. M. PL) - Nepochybujeme, že o tom dobrou vědo
móst míti ráčíte, kterak - při času sv. Havla ctihodný
kněz Václav Dačický, konsistoře pod obojí administrator,
z kapli naší B. se vystěhoval a za faráře sv. Jindřicha
v N. ?vl. Pro se dostal. I V. Mti v známost uvozujeme,
že jsme se na tom snesli, abychom na takové volení kazatele kapli B. ten pondělí po sv. Ondřeji, jinak prvního
dne Octobris, v bodinu šestnáctú, zasedli. Protoz V. Mti
za to žádáme, že se k témuž dni a hodině uprázdniti a
k nám do kolleje Veliké najíti dáte. Dáno v pondělí po
Obět. P. M.
- 26. listopadu. (Odpověď.) - Poněvadž já nebyv
dávno v oui'adě konšelském a zvláště ouřad purkmistr·
ský ddící, o takových věcech - nejmenší vědomosti nemám, zvláště v nieem zpraven nejsem, jaká by při tom
povinnost má purkmistrská byla, jakož má povinnost mne
k tomu vede, bez jiných k sobě přidaných pp. konšeluv
a předně p. primasa města tohoto, nic před sebe vzíti
nemohu. Proto}; na ten caB k té takové žádosti vaši přistoupiti mně náldité není. Nd když jiné psaní do plné rady
o to učiníte, není pochybné, že na to určité odpovědi
dostanete. Dán v středu nazejtří sv. Kateřiny. Jan Kulda
z T. na ten čas ourad purkmistrský držícÍ.
22. prosince. Item conclusnm, aby p. administratorovi za službu při pouti Betlemské II k. gr. dány byly.

177. 1598 (?) i
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Recepta v .archivu arcib. (Memoriale

kněze Tomáše Lorificis Soběslavského podané arcib. Zbyň
kovi Berkovi z Dubé.) J. M. p. místokanclíř oznámiti mi ráčil
v pondělí po neděli lnvocavit, že pp. stavové pornčili, a on
mi o tom na místě J. Mti oznamovati ráčí, abych měst

Pražských prázen byl, že sem buřič a nedobře chovalej,
a tudy mi se překáží, abych fary Betlímský ani žádný jiný
vedU milostiví zámluvy od J. IvHi Cé skrze dekret a poručení dojíti nemohl v městech Pražských. Kdo jsou koliv
pána tak zpravili, zle jsou zpravili a netrvám, aby mi to
z oust v uši mluviti směli. Já mám pod pečetí vósad listy,
u kterých sem farářem býval, a ty sem I. 92. v kanceláři
J. Mti Cé skládal a potom po přehlídnutí takových Iistuv
z poručení pánuv rad J. Mti Cé k sv. Michalu i do Betlema
na faru dekretem J. Mti Cé sem konfirmován byl. Ale
tento p. administrator z takových dekretu v jest mne vyvedl léta 94. pravíc, ze kněz Martin na NIalý Straně nebude a že jest odpuštění vzal. A to tak nebylo. Že nemá
tam koho dáti, kdo by se k ty práci hodil. NIně že tam
podá a tím mne oklamal. Rád bych pracoval a nezahálel,
zvláště tento čas kající postu svatého, neb celý rok p.
administrator llechtěl mně žádnou farou opatřiti, toliko
mi pcsměch činil, kde mne podával, takže sem já se k J.
M. cý va opatření utéci musel. Dávají mi také svědectví
deset farářuv, kteří v konsistoři bývali a ještě jsou a svýma
vlastníma rukami se podepsali. Jestliže na tom dosti není,
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tehdy kde sem farářem byl, z těch vosad páni ať jsou poJeště jeduou V. M. - žádáme, abyšte k takovému volení
voláni a obesláni; jich nechť se dotáží: U 1\1. B, pred
- v sobotu - nejprve příští v hodinu XIIII. na celém
Tajnem I. 79, tu jsem novou mši slouzil na den sv. Trojice
orloji v dotčené kolIeji - se mezi nás osobně najíti_
a tři léta sem kaplanem byl. Pan Adam z ungeltu a p. Vojtěch
ráčili. Datum - ye čtvrtek po Nar. P. M. I. 98.
z Proseče nechť se k tomu povolají. U sv. Havla byl sem
- 20. září. Convocatio starších pp. mistrův o praedi.
4 líta farácem, pan rychtář Bartoloměj z Unterperku a
katora do kapli B. Voleni byli tři: p. administrator, lměz
p. Kryštof Betengl nechť k tomu povoláni jsou. U sv.
Jiřík, děkan Mejtský, a kněz Jiřík Tesák, děkan Brodský.
Klimenta rok; p. Mikuláš Vranský, jinak Čechius, a p.
- 1. října. Snesli se na tom pp. mistři, aby klíče od
Vondřej z Erbovic lázně neb p. Jan Břeskej. U sv. ~Ii·
fary Betlemské se p. administratorovi odvedli.
bláše v St. liL 3 líta sem byl; p. Šebestian Agrikola
182. 1598, 25. zářL S1témy 1 X. Č. 440. (Václav Daa p. Jan Rakovnický, jinak 'Pilát. U sv. Michala v St. M.
čický, administrátor pod obojí, oznamuje arcibiskupovi Praž.
21/2 líta sem byl, p. Mikuláš od třl košíkův a p, ~fartin
místa, v kterých se Pikharté v Praze shromaždují, a prosí,
Volovatej. Tím sem jist, že ti dobří a poctiví páni lepší
aby jeho suplikací strany kaple Betlemské ci,aři doruci!.)
zprávu a svědectví mi dají, nežli ti sokové nešlechetní,
Osvícené kníže, p. arcibiskupe Pražský, pane, pane mně
kdo jsou tak mne ze zlosti pánu pomluvili. Jestliže bych
milostivě vždycky laskavej. K V ~ lm. Mti sám rád bych
se nechoval tak, jak na kněze náleZí, pokojně, zdaliž bych
byl přišel, ale veliký nedostatek zdraví mýho mně zbránil;
odtud kromě času nemohl vyzdvižen býti.
nebo v koleně nějakou bolest trpím, ze nohy nemohu
178. ,1598,10. února. Oec. B. 14. f. 27. Byl jsem s p.
vohejbat. Avšak nicméně skrz toto připsání k V. kn. Mti
m. Janem Bystrickým u p. Millera o kuěze Tomáše Sobě·
v známost uvozuji: Ráčili ste mi poručiti o těch Pikartech,
slavského; mluvili jsme, aby při kanceláři fedrovan nebyl.
do kterých se domů scházejí a své postranní náboženství
Připoveděl.pán ňákej žádost vykonati a budoucí neděli
vykonávají; tak sem učinil hned, jdouce od V. kn. lIIti
konečně ku p. primasovi o kaplu Betlemskou dojíti.
stavil jsem se u p. rychtáře J. Mti Cé v St. M, Pr., ano
179. 1598, 25. června, Tamtéž ľ. 34. P. adminii u jinejch dobrejch mužů, kteříž mi oznamovali, že se tu
strator seznal se, že chce ku p. primasov'i nás předjíti, měli
u sv. Anny v domě p. Hrzaně scházejí, a v druhým domě
bychom za ním tam jíti za phéinou kapli Betlemské. Dictum,
proti sv. Jiljí blízko od ko.stela, a v třetím domě, kterýž
aby ne ku p. primasovi, ale ku p. Melicharovi Haldiusovi, t. č.
blízko jest od sv. Malýho Stěpána na Příkopech. A každý
p. purkmistrl1, se došlo a oznámeno bylo, že p. admini,trator
neděli i některé všední dni že se jich vel kl' počet schází.
zase od sv. Havla chce se do Betlema stěhovati.
A když sem pak s p. rychtářem St. M. Pr., ano i Novýho
180. 1598, 21. srpna. Tamtéž B. 14. f. 36. Eadem
M. Pro 1'0 to mluvil, aby to nějak přetrhli a takových
die proponováno o p. administratora, měli-by bez volení poschůzek postranných nedopouštěli, Oznámili a odpověd mi
dle fundací pana Milheima do kapli Betlemské puštěn býti,
dali, ze by tak rádi ueinili, ale že se bojí, kdyby mezi ně
čili electio má se '·ykonati. Dictum, aby electio před se šla
do domů přišli a jim to náboženství falešné přetrhnouti
a ku p. purkmistru staroměstskému aby jisté osoby došly,
chtěli, že by museli nějakého nebezpečenství pocítiti a ZbOllkteré by Zádaly, aby ráčil při tom volení býti.
ření nějaké že by se mohlo státi, pravíc, že by nejlípe
- 5. září. Relací učiněna, že p. purkmistr staroměst·
bylo, aby V. kn. M. při J. Mti Cé ráčili to vopatřiti, aby
ský, když jsme k němu chodili o volení praedikatora do kapli
1'0 nich nějaké vobzvláštní poručení přišlo. Já bych taky
Betlemské, dal nám za odpověď, abychom v neděli nejprv
sám vod sebe rád k tomu se chtěl přičiniti, aby ta sekta
příští dali se na rathouz nadjíti, že nám přátelská odpověď
zmenšena byla; nevím jak, když pomoci žádný nemám.
bude dána.
to v uvážení, měli bychom na rathouz jíti.
Dále pak, poněvadž stížné chození mé jest a daleko
Dictum f
privilegium nezní, abychom se ulěli na
seIn u toboto sv. Jilldřicha, li kteréhol: špatné vychování
rathouz toulati, nad to psaní ku p. purkmistru prošlo, i oustně
za své práce mám, chtěl bych se rád podle napomenutí
s ním mluveno, tehdy aby electio praedicatoris předse šla
V. lm. Mti teď při času sv. Havla do té kapli Betlemské
a p. purkmistru se oznámilo, že budoucí stl-edu v 16 hodin
navrátiti, a blížeji abych mohl bejti V. Mti, ano i lidem
to konati se bude. Potom na to přišlo, že dva bakaláři
těm, kteČÍž mne potřebovají; nebo i pp. mistři Velký kol.
o tu věc ku p. p"rkmistrn vysláni byli.
leje teď před nedávnými časy pilně toho svou žádostí sou
- 7. září. Dva bakaláři, Tejnský a Havelský, vy·
u mne hledali, abych zase navrátil se do té kapli. Jakož
sláni byli ku p. purkmistru Staroměstskému, aby oznámili,
pak nemoha jich žádosti odepříti, byl sem jim povolil
že p. mistři starší žádají, aby ve čtvrtek nejprv příští ph
v tom a pTipověděl. Ale oni majíc již, na všem se mnou
volení praedikatora býti ráčil, a že vedle porucení p. purkzustavší, při tom při všem stálí bejti, nevím jakou příči.
mistra páni mistři pro jiná svá zaneprázdnění nemohli na
nou a z cí rady sou od své žádosti a společného našeho
rathouz se dáti nadjíti. Vzkázáno zase, ahychom předse na
zustání odstoupili. A rozumím, 7e by na mé místo nějakebo
rathouz přišli a naši žádost v plné radě oznámili. Proti
kalvína tam uvésti chtěli, coz jest mi za těžký. I seDsal
čemuž p. m. Trojan byl pravě, že nám k tomu pp. přá
sem J. Mti Cé suplikací, rád bych je J. Mti dodal i slyŠÍm,
telé neradí, abychom z privilegium a fundací pana Milheima
že by neráčil vod zádnýho suplikací a listů přijímati, leč
se nevyvedli.
vod V. lm. Mti, Pročež V. M. jakožto votce poníženě prosím,
...:.. 10. září. In habitationem d. m. Bachacii conveni- I že ráčí V. kn. M. v tom lásku ke mně dokázati a takovou
mus gratia eligendi praedicatoris ill sacellum B.,cum delatum
suplikací svědčící J. Mti Cé ráčíte vode mne laskavě přinegotium in sequentem diem el conclusum, ut ad hric li·
jíti a J. Mti Cé ze ráčíte ji presentovati a milostivě se
ttrae ad d. consulem perscrihantur.
, k tomu svou přímluvou přičiniti, abych, čehož žádám, [ód]
lBI. 1598, 10. září. Tamtéž. B t. f. 355. (P. Tomáši
J. l\!ti Cé toho podle té suplikací dostati mohL A já
Hebenštreitovi z Štreitenfeldu i p. purkmistru St. ll!. Pr.)
V. kn. Mti cím bych. mohl, jakými službami, za takovou
Ku paměti V. Mti přivozujeme, kterak jsme nejednou z prolásku a vochranu chci se vodsluhovati a za V. lm. M. vždycky
stredku našeho jisté osohy k V. Mti vysílali, abyšte - do
se P. B. modliti, což věřím, že v tyto příčině od V. kn. lIHi
kolieje Veliké - se nadjíti - dali - a aby - táz kapla
nebudu opuštěn. Brzké odpovědi budu očekávati. V. kn. Mti
Betlemská praedikatorem opatřena byla - nápomocni býti
poslušný kaplan kněz Václav Dačický, administrátor víry
ráčili, ale toho jsme až posavad - obdržeti nemohli. pod obojí způsobou.
.
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183. ló98, 28. října. Oecon.B.14.f. 39. In die Simonis Judae responsum dedit administrator: Dokavadž neopatří fary sv. Jindřicha, nemůže se osobně stěhovati do
fary Betlemské, ale přisluhováním ji chce opatřiti a sám
také někdy všední den sloužit.
184. 1599,25. dubna. Tamtéž B. 14. Uvažováno jest,
kdo by měl zejtřejšího dne uvozovati p. adminislralora
do kapli B. Dictum: p. děkan M. Vác1av Vlaverin oznámil,
ze ta kaple nepřináleží kll p. proboštovi, ale ku pp. mistrům starším. Abychme sešli spolu s p. 1'v1. Troja?emku
p. M. Markovi, k administrátorovi, k Danielovi Svikovi,
ku p. purkmistru St. M. Pl'. Tak j-me učinili. M. Marek
také pravil, že k starším mistrům přináleží ta věc, a to
k těm, kteří v kolleji Veliké zůstávají. Adrninislrator Václav
Dačický, farář u sv. Jindřicha, oznámil, abychom pron pi-ijeli zejlřejšího dne v 18 hodin. P. Svik k tomu tak odpověděl v svém domě, že se sám na faře dá nadjíti a jemu
poděkování od osady sv. Jindřicha chce ueiniti. P. purkmistr
oznámil že nebude moci přítomen býti, že ještě neprijal
ouřadu, že jsme měli k p. Wetenglovi dojíti. Item 26. Aprilis
přijeli jsme do osady sv. Jindřicha pro p. administratora
s těmi vozy, poděkování se od osady stalo i commendatio,
od nás též žádost, aby do Betlema uvozován byl. Tak se
,talo. Vysláni s námi byli dva osadní od nich, p. Pavel
Kalous a p. Jan Litoměřický z Jizbice; i při uvozovápí do
kaple byli. Tu p. rektor, probošt, děkan a mistr Simon
Skála přítomni s nimi stojíce, poroučeli mu kaplu a všecky
platy k ní přináležející a to podle, prvnějšího . poručení
J. Mti Cé učiněného 1. ló94. A klíee také mu ]son dány
s tOll výminkou, aby je zase tomu'vod koho je přijímá,
odvedeny byly, totdlo p. proboštovi. Cemnž jest připověděl,
že jináče nemá se státi. Potom z kostela na faru k večeři
šii, kterou jsme my samí dali připraviti.
185. 1599. J{l11tléž B. 7. f 383. J. Mti p.
administralorovi při kapli Betlemské - . Vznesl jest na
mne nebožtíka p. Tomáše Grofa syn, že by V. M. o vykopání hrobu v kostele našem Betlemském, jehožto po
J. Mti Cé p. purkmistr a páni kollatorové přední býti ráčí,
že byste Zádali od něho vyzvědění, co by od hrobu dáti
chtěl, a něco nám nezvyklého. 1 nepochybuji, ze o tom
víte, že rod Semechovský se tu klade a beneficia od předkův
nemalá k témuž místu ukázána jsou. Také poněradž sirotci
jsou a statek zapečetěný zustává, což od hrobu náležitého
bude, budeme my věděti - zaplatiti; však aby ty peníze
v to místo, kdei náležeti bude, složeny a na opravu toho
kostela s vědomím p purkmistra, Fánův vynaloženy byly.
Purkmistr a rada St. M. Pr.
186. 1600. - Acta collegii Nazaretlt f. 7. Před lety
takto vycházely platové ze Zakova a • Tato~novic (Vypsáno
z druhejch register Betle'3'ských f. 26.): Stěpán z Cakova
p. komorníku pronajal v Cakově popluží dva lány, z louky
a paloucky pod 50 gr. úroku ph se. Jiří a Havle a to
za 6 let. A již dvě drZí. Acl. 1527.
In Tatounovic Srch de uno laneo 104 gr., i\Tikeš na
Kolbarským 52 gr.,? a tab$'rna 1 k. 4 gr., Sreh de medio
laneo 52 gr. Janat &2. gr. In Cakav duo lanei, de uno 104 gr.,
nunc I s., de altero 80 gr., nunc 40 gr.
187. 1600, 1. září. Mo1tumellla Zll. str. 206. !\Iortuus est in suis aedibus medicus et mathematicus claris·
,imus d. Thaddaeus Hajecius ab Hájek et aliquando profeBsor academiae celebris; sepultus est in sacello Bethlehemitico.
188. 1600, 3. září. Oecono11l. B. 15. Sepultus est d.
Thaddaeus Hajecius ab Hájek, medicus et mathematicns
excellentissímus in sacelio Bethlehemitico. Aderat Tycho
Brahe.

Č. p. 2ó5. Kaple Betlemská.
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189. 1602, 23. března, Oeconom. B. 14. f. 144. Před
náše! p. m. Trojan - o kn. Jakuba Sofiana, má-li za něj
přírnluva ku p. Adamod Linhartovi uCiněna, uL} hlohl od
své paní kolatorkyně propuštěn do B. býti. Zavřel lýž
p. m. Trojan dle přímluv - aby zádná přímluva se nedála.
Chce-li za podruha týž kn. Jakub v B. býti, aby byl, jináče
že se od něho upouští. A tak curam Bethlehemitici templi
ad se pertinere d. m. Trojanus declaravit.
190. 1602,26. března. Oeco1tom. B. 7. f. 405. Velebný a dustojný pane administrator :Je. Jaké by snešení vedle
podání V. Mti mezi námi strany kněze Jakuba Zofiana,
aby se do kapli Betlemské dostal, pří sv. Jiří nejprv
příštím, jakž potom k V. Mti dvě osoby od mistruv vyslány
byly, a na jaký zpusob do též kapli na ten~čas přijat býti
měl, loV. Mti v dobré paměti pozustává. I ač bychom
my proti tomll - býti nechtěli, však poněvadž tu p. purk,mistru St. M. Pro také mnoho náleží - a některé rozmlouvání o též věci tyto předeSlé dni při přítomnosti
dobrých a poctivých lidí (jakž zprávu máme) bylo a oni
za jistými příčinami uznávají to, že se kněz Jakub Zofian do
té kapli dobře hoditi nemůže, na tento čas za to V. II!.
žádáme, že nás k tomu dále míli neráčíte, abychom o něho
předce stáli. Dat. nazejtří Zvěstovánl P. U. P. Václavovi
Dačickému, p. administratorovi konsistoře arcibiskupství
Pražského pod obojí přijímajících.
191. 1602, 28. března. OeCOlt01ll. B.U.f. 136. Ráno
odeslal ke mne p. administrator kn. Václav Dačický peuella
svého, to oustně na předešlé psaní skrze neho za odpověď
dávaje, kdyby pp. mistři málo ddveji byli ou mysl svuj jemu
oznámili, že by od toho nebyl, ahy od Času sv. Jiří v Betlemské kapli býti neměl, již ze cas krátký jest. Ze - to
oznamuje, kn. Jakub Safian těžce to nese, ze pp. misth
jeho nechtějí do kapli B. přijíti; již včerejšího dne p.
admioistratorovi suplikací latinskou ukazoval (v čem by
mu někteří radní staroměstští, jmenovitě p. primas staroměstský a p. mistr Blpvský, zvláště v spisování té suplikací
nápomocni byli), tu že dnešního dne J. lIIti Cé a p. kanclíři
nejvyššímu, aby do dotčené kapli proti vůli p probošta
dosedl. dodati chce. O čemž vědouce pp. mistři aby tu
věc ča~ně opatřili, poněvadž i prve proslýchati bylo, že
by odporní strany jeden o týž kostel byl soIicitírovaI. Dále
toho žádaje za odpověď.
Odpověď pedellovi na to dána ihned, že lla onen
čas na snažnou přímluvu p. administratora podru?:ství toliko
bylo od sv. Jíří kn. Sofianovi dle snešení zaslíbeno, ne
aby, jak on se honosí, do též kapli za mocného predikatora
"sed!. Také že p. administratorovi se děkuje za takovou
lásku upřimnou. Podle toho
žádám, aby kll. Sofialla
napomenul, aby té všetečnosti své zanechal, chce-Ii další
hanby ujíti. A tak dnešního dne že zase p. administratorovi
(.dpověď dána podle snešení bude, aby to nějak přeldeno,
což před sebe kn. J akllb Sofian bere, bylo.
192. 160:J. 10. května. OeCOH01ll. B.n. I 82. Dodal
mi p. Jan Glezl, písař konsistoře, od pp. konsistorianův
psaní přímluvčího o kněze Jakuba Sofialla, aby mu na ten
Čas dosazíno bylo, aby si v B. pobyl. dokavadž jinak farou
opatřen nebude, poněvadž na jejich žádost kondicí se
ztrhl a do Prahy se přistěhoval, a oni i od konsistoře,
jako p. m. Trojan a Bacháček, kterej mluvil, jellO žádali,
aby interim v B. pobyl. Kterejito listy přecet!;í, dosti přá
telsky psanej, jej sem p. m. Skálovi Simonovi odeslal a
on dal jej p. m. Trojanovi, tamquam domu, seniori, k kterémuž tu věc též opatřiti přinálcželo. Ale on drobet ne·
vážně bez nšetření osob, od kterejchž takové psaní odeslané
bylo, hodil jím zase k p. m. Skálovi a Oll Skála mi té?
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psaní s oznámením, co se od p. m. Trojana přihodilo,
odeslal. A hned jsem je odeslal ku p. proboštovi koleje
Veliké, p. Václavovi Vlaverynovi, žádajíc a pfimlouvaje
se k němu, aby ňáká odpověď p. administratorovi přátel
ská dána by la.
193. 1602, 24. hětna. Oecono1Jl. B. 14. f. 150. Já, p.
m. Bacháček, p. m. Vondřej (p. 111. Trojan pro odjetí do
Var přítomen nebyl) šli jsme ku p. purkmistru, aby takové
kazatele volení se vykonalo. P. purkmislr po služebníku
vzkázal, že jin;,m jest zaneprázdněn. P. Jakub Klatovsk;,
oznámil, že přístupněji bude asi vo nešpořích. A tak téhož
dne vokolo 20 hodin šli jsme ku p. purkmistru. Po mnohém
pokojném rozmlouvání oznámil p. purkmistr, když pp.
mistři klíče vosadnÍm složí a potom se pocet pořádn;,
z peněz, které po ta leta pp. mistii k témuž kostelu B.
vybrali, učiní, že jin;, věci všecky pujdou. Na to za odpověď
dáno, že pp. mistři uctivě žádají, aby předně volení šlo.
Pakli nemůže nyní b;,ti, tehdy a~y p. purkmistr ještě bedlivěji na to pomyslil a žádost pp. mistruv uctivou v svém
uvážení měl. S tím jsme vyšli a dobrej den pánu vynšovali.
194. 1602, 1. června. Occonom. B. 14. f. 153. Pp.
přátelé dožádaní, téz pp. mistři všichni šli času ranního za
příčinon tou, poněvadž spor jest, kteří by to starší pp.
~istři byli, na kteréž se fundatio a dotatio templi Bethlehemici vztahuje, aby pp. po přečtení dobré pameti Jana
Milheima listu se přimlouvati a snésti ráčili. Na tom se
snésti ráčili jednomyslně, aby péči kostela B. a vocení p.
faráře do něho starší pp. mistři secundum ingressllm collegii Carolini, jako přední p. rn. Marek Bydžovský z Florentina, p. probošt kolleje krále Václava, druh;' p. m. Trojan
Nigellus z Oskořína, iunior domus Carolinae, třetí p. m.
Jan B)'střick;, z Bochova (i) a praepositus collegii Angelini
alias 00.55, toho času p. rektor, k sobě přijali dle fundací a tak potomně posloupně jíti má i po ,mrti jic!J. Po
zavření této rady a snešení vyhlášení p. m. Marek sc
ohlásil, že takového nebezpečného povolání nemuže k so,
bě přijíti z příčiny té, poněvadž v té j lIndaci potomně se
dokládá: tres seniores magistri domus CHrolinae. Načež
mu pověděno 1 ze ta slova accipienda sunt secundum ingressum in collegium Carolinum, non autem respectll habitan
1ium seniorum in domo Carolina, nisi iuniores inhaberent
collegia regis 'vVenceslai et Angelini. A tak při prvním za·
vření toho všeho zanecháno jest. V tom p. m. Marek,
stoje nicméně na svém, ušel. In ahsentia dus haec acta
sunl: Snešeno, aby pro další ujití neřádu a neposlušenství
jin;,ch táž věc o p. m. Marka, ze takového puvolání ujíti
a snešenÍ u sebe místa dáti nechce, p. r~ktorovi v známost uvedena byla. On dlc povolání svého aby jej k tomu přiddeti rácil, poněvadž taková pp. přátel a pp. mistruv
snešeni se měniti ntmůže a nemá, tak jak to fundací dostatečnč ukazuje. A poněvadž p. m. Jan Bystřick;, stuně
ap. m. Trojan valetudinis suae causa concessit in thermas
Carolinas, pokudž by ku prvnímu zdraví nepřišli, aby ttlž
věc o kostel B. řídil p. m. Bacháček a probošt. Se pp.
yosadními Betlemskými porovnání aby se toto a takto
stalo: Ponevadž p. Václav Krocín starší, p. primas, v té
osadě jest, na něm to vše záleží,
aby k témuž primasovi
sešli a sním o to jednali, aby ten kostel B. jednosvorně
vosadní s pp. mistry a pokojně opatrovali a tak aby nebezpečenství c' alšího ujíti mohlo.
Téhož dne asi po hodině sešel sem se p. m. Ondřejem
ku p. rektorovi, p. m. Janovi Bystřickému, a to vše o
p. m. Marka, jak snešeno nahoře, jsem oznámil. Dal za
odpověď, ze je napomenonti nemůže ani k takovému FOvolání nutkati. Též ani sám že takovému snešení místa nedává a té péče o ko"tel B. k sobě přijíti nemuže.

Č. p. 256. Kaple Betlemská.
Smlouva mezi pp. mistry staršími kolleje cís. Karla IV.
jinak Veliké a pp. vosadními Betlemsk;,mi: 1. Volení kazatele aby při starobylém zpusobu zanecháno bylo a fundací. Opatrování kostela ph pp. vosadních. Počet příjmu
i vydání také v přítomnosti pp. mistruv b;'val. Pp. mistti
též z přijmu počet v přítomnosti těch osob, kter;,mzby náIdelo, aby cinili. Rešt obojích aby do obecn;, truhly se
každoročně skládal. Klíce tři, pp. mistE jeden, p. farář
druhý a třetí vosadní anebo ouředníci. - II. J\limo to, což
v první položeno jest: Dvou úředníci (l) s pomocí vosadních, třetí s Pl'. mistrův (?). Počet v přítomnosti p. purkmistra, p. kazatele a pp. mistruv třech starších, v nebytí
kazatele sami, léž přední osadní aby počel l-ídili a vykonávali. Roucha mešná aby sepsána na řezané cedule
byla; lu jednu ouredníci a p. m. Marek druhou aby za
sebou měli. Klíče od kostela jedny pp. mistři starší,
druhé pp. ouředníci za sebou měli při uvozování kazatele.
Pp. mistr-; aby kazateli své odvozovali a od něho zase
přijímali.
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To pak vše aby tak nařízeno a spokojeno bylo bez
všelijakého zmenšení a přetržení svobod a jurisdikcí pp.
mistruv starších.
195. 1602, ]. června. Oecono1lt. B. 17. f. 91. V sobolu po slavnosti Seslání ducha sv. byl jest u mne p. m.
Jan Cosmanecius a oznámiv mi od p. probošta Veliké kolleje
p. m. V. Vla/cryna, pozdravení též oznámil mi jeho žádost,
abych Dm psanfin oznámil, kteří jsou aneb bejvají správcové
kapli B. Jemuž jsem zase za odpověď dal: Předně, že
žádám. aby p: mistr probošta ode mne pozdravil a to
jemu v známost uvedl, že jinej žádnej než předně p.
probošt kollejc Veliké a potom duo seniore s magistri
eiusdem collegii a ten, kdo jest pro tempore consu!. Tak
jsem sl;,chal a tak 'privilegium Milheimi že zní. A tak že
není potřebí, aby co měl psaného vydávati. A tak on
s tím odešel. Mezi tím, když jsme ještě jiné pro mluvení
meti, nc po veliké chvíli, pl'išel ke mně (když p. m.
Cosmanecius odešel) p. m. Marek Bydžovsk;, z Florentínu,
probošt kolieje krále Václava, a oznámil mi, že jest s ním
mluveno, aby se dnešního dne najíti dal v koUeji Veliké,
coz jest tak ucini!. A že když tam přišel, tu jsou se sešli
pp. přátelé Ila žádost pp. Illistruv, a když byla oznámena
praepositio o kaplu B. a zpráva 7e dochází, ktera" by Jezovité se o to pokoušeli anebo někdo jinej, o to že žádají zdaní pp. přátel, aby 13etlem opatřen byl. A tak když
na něho přišla, sententiam svou oznámil. A potom když
sententiae šly, conclusum alia sententia, než oč propositio
šla, toližto že jsou správcové přední seniores universita tis,
reetor a seniores magistri, tot'ž seniores universitatis, jako
p. m. Marek, p. m. Trojan a m. Jan Bystřický. A tak že
povinni takovou správu jsou na sebe vzíti. On pak p. m.
Marek že se hájil, že nadání nezní na seniores universitatis,
neZ na seniores domus Carolinae. A v tom když na svém
stáli a na Ilěho správu též kapli a na Trojana a mne
nepHtomného skládali, on p. m. ~Iarek se ozval, že toho
k sobě nepřijímá, poněvadz on není senior domus Carolinae. A v tom jest kc mne odešel a mne žádal, aby
v tom ochráněn byl a ta jeho žádost aby u mne v paměti
a V poznamenání byla. Což já slyševše, dal jsem mu
krátkou odpověď, ze jest II mne p. m. Cosmaneciu.s byl
a zádal jménem p. probošta Veliké kolleje, abych mu
v známost uvedl, kter'í bejvají správcové kapli B. A já
jsem mu lo za odpověď dal, že není potřebí' dáti psaní,
než aby to p. proboštovi uznámil, že jsou bejvali správcové
13. p. probošt a dva pp. mistři seniore s a pro tempore
consul Antiquae Urb. Pr. A že ti jsou se snášeli i o volení správce duchovního, podání do kapli B. a tak in
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summa že to k nám nepřináleží dvěma, kteříž bydlíme
v jinejch kollejích. A taky nic se toho netrefilo, co jsem
ve Veliké kolleji kolik let byl, aby jaká controversia byla.
A tak když mne žádal ia ochranu a mně oznámil, ze jsem
též za jednoho správce též kapli B. volen a co k tomu
říkám, dal jsem tuto odpověď, že poněvadž jest to proti
privilegium Milheimi, toho k sobě nepřijímám, a ze se
obávám, kdybych to k sobě přijal, abych tomu privilegium
neublízil.
Tak když on svou p. m. Marek řcč a já odpověď
dokonal a nějaké jsme ještě o jin;,ch věcech rozmlúvení
měli a již mi dal dobrej den a vstal, maje se ode mne
odebrati,. v tom přišli jsou ke mně p. probošt Veliké kolleje a p. m. Ondřej Mitysko Litoměřick;" vyslaní od jinejch
pp. mistti]v, a ke mně promluvili praemissa honesta salutatione,
jsou nahlídli v privilegium kapli B. a v tom privilegium že zní, kterak mají bejti voleni též kapli seniores
universitatis, a m. Marek, poněvadž jest nejprvc přijat do
kolleje ck Karla IV., potom p. m. Trojan a potom já,
a collegium Carolinum že jest universitatis, a my, poněvadž
jsme in universitate nejstarší, že vedle toho jsme sprál'cové
též kapli. A tak že vedle volení pp. mistruv jsme povinni to k sobě přijíti, pak abych i já to k sobě přijal. Coz
když jsem od nich uslyšel, dal jsem jim tuto odpověď:
Pozdravení, kteréž mi p. probošt kolleje Veliké s p. m.
11ityskou ciniti ráčí, že jest mi velmi milé a vděčné a rád
je k sobě přijímám. A též ze jsem li toho potěšen, ze
jest je P. B. všecky v dobrém způsobu zdraví zachovat.i
ráčil, a jeho milost božskou žádám, aby je v témž zpusobu
téhož zdraví za dlouhá léta zachovati ráčil. Dále pak ze
jsem porozuměl jejich oznámení. Předně, co se dotejče
privilegium Betletllsk;,ho, že já tomu tak rozumím, že se
to nevztahuje na seniore s universitatis, než na seniores
domus Carolinae a ne na jiné, a na p. purkmistra St. 111.
Pro A nikdy jsem jináče tomu nerozumíval, co jsem již
na universitě 20 let, aby jiní byli správcové též kapli.
Kde pak dále p. probošt kolleje Veliké oznamuje, ie
poněvadž jsem starším anebo správcem též kapli volen.
pak i na žádost pánuv abych to k sobě přijal, oznámil jsem,
že toho nikoli k sobě nemohu přijíti a nic mi možné není,
abych potom privilegium jejich nepřetrhl. Než čímkoliv
mou službou pp. mistrum budu moci přispěti, že rád uči
ním, než v této při že nemohu. Strany pak p. Marka že
žádají, abych ho secundnm meum offieium napomenul,
poněvadž jest za správce též kapli volen, aby ji ujal.
Oznámil jsem, že on mi již o tom oznámil, že jest volen,
ale toho volení že přijíti nemuze; protož mne žádá, po'kavadž v tom privilegium collegii regis Wenceslai, v kteréž
on jest, obsaženo není, abych ho v tom ochránil. A tak
ze my oba toho k sobě pro příčiny předložené přijíti nemužeme. Oznámili mi, že to v známost ve větším počtu
uvedou, A v tom když ode mne z dveří mého pokoje
vycházeli, doložil jsem i toho, že já nejsem povinen něčího
trn do své nohy dávati, nebo bych jej potom sám vyplésti museL Neb když jsem o svou kollej [Andělskou]
činiti měl, žádnej mi z pp. mistruv nápomocen nebyl.
196. 1602. 14. července. OeC01l01JI. B. 17. f. 104.
Byl jsem u p. 'purkmistra Melichara Haldiusa u oběda
s p. m. Trojanem a mezi jinou řecí za stolem byla zmínka
učiněna o kaplu B. Tu on hned se rozhněval, že před p.
purkmistrem klíče od též kapli složí, poněvadž mu tak
pp. mistři se k němu chovají a jemu ubližují, že chce
J. M. Ceu suplikovali. Dal jsem jemu za odpověď, že
poněvadž jest domus Carolinae senior, že to z dobré vule
dělal a že mu pp. mistři v ničemž neubližovali a neubližují. Aby pak klíče složil, že ů tom žádné concilinm držáno
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nebylo. A tak potom byl dobr;, mysle, až ho na luzko
spat podnapilého uvedli.
197. 1602, 17. cervence. Tamtéž f. 114. Téhož dne
byl jsem požádán od někter;,ch pp. mistru v, abych mezi ně
se najíti dal v Veliké kollejl v nešpory a někteří pp. přá
telé aby dožádáni byli a tu aby rada se držela, co mají
p. purkmistru a pánum za odpověď dáti, kteříž chtějí,
aby jim klíče od kapli B. slozeny byly. Což jsem učinil
a k nim jsem se do světnicoe letní najíti dal, též p. m.
Marek, p. dr. Adam Huberus. Kterejm jsem při přítom
nosti jin;,ch pp. mistruv oznámil, že jsou byli též jiní
přátelé hledáni že však jsou někam odjeli. A tak jsem
žádal p. dra Hubera, aby svou sententiam oznámil, poněvadž se tu veliké věci dotejče. Oznámil p, doktor, poněvadz jest málo pp. přátel a tato věc velikého nvážení
potřebuje, aby s tou věcí poodloženo bylo do pondělku
nejprv příštího a v větším počtu aby se pp. přátelé sešli.
P. m. Marek, též p. m. Martin přistoupili k té sentenci,
p. m. Trojan též a tu oznámil, že on toho pro svou těž
kost zdraví již toho spravování B. vykonávali nemůže;
než ten zvon při kaple, že se přičiní, aby se opravil.
P. d'ěkan m. Chorin, aby se klíče nové udělali a p. purkmistru dali; druhé pro bezpečnost aby se ý kolleji zanechaly, aby p. probošt a pp. mistři, kdyby jaká potřeba
nastala, mohli tam vjíti. P. probošt kolleje Veliké m.
Václav Vlaveryn oznámil, že, poněvadž se o lu věc prve
rada držela a certa conclusio facta, že on jí se drží. A
potom hned se tu začala hádka, že jest srozumino z privilegium Betlemsk;,ho, ze mají nejstarší pp. mistři voleni
bejti (a jsou voleni secundum conclusionem prius factam).
Dal m. Marek zase tuto odpověď, ze jest toho nikdy nebejvalo, aby z jiné kolleje mistři voleni byli, kteříž by
kaplu B. v své ochraně měli, než seniJres domus Carolinae tři, a že by to bylo proti privilegium též kapli
a z toho že by na škodu pp. mistrum něco bejti musilo.
Tu potom orta est magna disputatio mezi p. m. Markem
a p. proboštem Veliké kolleje, neb to hrubě natahoval,
že, kteří jsou prve do kolleje povoláni, ze ti mají inspeclores capellae B. býti. P. m. Marek tomu odepřel a oznámil, že ani jednoho příkladu nenajde, aby inspectores buď
z kolleje krále Václava, buď z kolleje Všech Sv. měli
bejti. ncZ z kolleje cís. Karla IV. a pro tempore consu!.
A já jsem k tomu eandem oznámil sententiam a když
jsem byl proboštem, že jsem klíče i od Betlema měl a
jimi vládl. A p. dr. Huberus též ze co jest tu profesorem
byl, že ze žádné kolleje jiné inspectores nebejvali. V tom
se pak potejkali v řeči m. Vlaveryn s p. m. Markem.
Žádal jsem jinejch pp. mistrův zdání, až potom mezi tím
mluvením ten m. Zachariáš Styrsko vyvstal z lavice a jsouc
napomenut, aby neodcházel, poněvadz na něho sententia
nepřišla, on hned zpurnou velkomyslnou a nevážnou odpověď dal, že má jiného co ci,,"iti. A p. dr. Huberus jej
přátelsky napomenul, aby neodcházel, ale on předse na
svém stál a zpurnejch, nadutejch a pyšnejch řečí podával,
jednak na svém místě se posadil, jednak k velikému stolu
nevážně šeL A p. doktor jeho pokorně napomenul, aby
se lépeji choval, aJe málo to zpomál13lo - až potom se
na něho p. doktor rozhněval a oznámil mu, jaká jest jeho
nevážnost k p. rektorovi a pp. mistrum starším. Ale milej
p. m. Zachariáš í ústy i rukama mluvil, jako by na řetězu
byl. Když pak i vedle napomenutí mého neupouštěl od
své zlosti, kázal jsem mu, aby vystoupil, a když se zdráhal,
oznámil jsem jemu, aby poslušenství zachovával. On maje
vyjíti ven řekl: Když sem přijdu, tehdy pro mne odešlete.
A tak vyšed z veliké světnice na mazhouzek proti pokoji
p. m. Chorina divně sobě počínal. Já se jináč nedomníval,
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nez ze bude ňákou školu držeti. A v tom jda s p. dok·
torem a s p, m. Markem z Veliké kolleje snes'i jsme se,
aby více pp, přátel dožádáno bylo a tu aby se rada ještě
s nimi držela,
198. 1602, 23. srpna. Tamtéž J. 140. V pátek po vig.
sv. Bartholoměje když jsem přišel z Novoměstského rathouzu a jiz jsem dobře umdlenej byl, tak hned přišel ke
mně p. m, Trojan Heřmanoměstský z Oskořína, toho
času vicedirector universitatis, a p. m, Martin Bacháček,
posláni jsouce od p. probošta kolleje Veliké. Kteréžto
přivítav na velikém mazhouze kázal jsem jim za stolečkem
se posadili a tu co zapotřebí í aby oznámili. P. m, Trojan
promluvil praemissa salutatione, že u,i p, probošt a pp,
mistři kolleje Veliké oznamují, kterak jest s nimi mluveno
od p. purkmistra St. M. Pr., toho času p. Václava Krucína, aby faráře do kapli Betlemské zjednali. I'ak poněvadž p. m. Marek Bydžovský z. Florentinu, p. m, Trojan
jsou seniores a já jako rektor universitati" ze toho žá·
dají přátelsky, abych p. m. Markovi poručil, aby on s p,
m. Trojanem a spolu se mnou o takového predikatora
do kapli B. se starali, Na kteroužto jejich žádost dal
jsem jim praemissa salutatione odpověď tuto, že pp. m'istry
rád u sebe vidím a že jsem akademii ve všem volnej,
ale této věci že já nemohu na sebe přijíti ani p. m. Marka
napomenouti, aby ji k sobě přijal, A to pro tuto věc.
nebo my nejsme seniores domus Carolinae a k nám se
taková věc o jednání faráře do kapli B. nevztahuje.
Druhé, že kdybych to učinil, bál bych se, abych jim
jejich privilegium na kaplu B. neprotrhl. K tomu jsem přidal,
ze divná věc, že tak dlouho, téměř do dvou set let, jak
to privilegium jest a žádnej ho nevykládal, než že jsou
se pp. mistři vždycky tak chovali,
199. 1602, 23, října, OeC01101lt B, 14 f. 182. Poslal kněz Jakub Sofian Vodňanský psaní ku p. rektorovi
universitatis m, Markovi z Florentinu, žádaje, aby pp.
mistři, poněvadž jsou mu před pul letem při pověděli, že
mu fary Betlemské dopřejí, ho tam za predikatora přijali.
To když p. m. Marek přednášel pp, mistrum, snesli se
jednomyslně, aby nebyl přijímán, ani tam puštěn bez
vědomí a povolení p. purkmistra St. M. PL, poněvadž
také jedním kolatorem jest. Pro tož s ním rada vzata býti má.
- 24, října, Proponoval jsem o lm, Jakuba Sofima,
že se tře do B" máme-li ku p. purkmistru a p. primasovi ,
z prostředku našeho vyslati a o něho rozmluviti. Conc\usum, aby pp, mistři starší s proboštem k nim sešli a o
to radu vzali (jestli se líbí i s p. m. Humberkem, poněvadz jest též osadním), I učinili tak a sešli ku p. purkmistru p. Melicharovi Haldiusovi a ten z hodných příčin
neradil k tomu, aby byl přijat. Od p. purkmistra jsme šli
s p, Bacháciem ku p. primasovi, ale ho doma jsme nenalezli,
- 30. listopadu. P. administrator poslal k nám svého
pedella oznamuje, že nám opatřil do kapli B., aby v tyto
slavnosti až do sv, Jiří posluhoval slovem božím a svá·
tostmi kněz Petr Nepomucký, p. farář u sv. Martina.
200. 1602, 3. prosince. Oecouo1lt, B. 18. Evocati
sumu s a senatu Antiquae Urbis Pr. in curiam - et admoniti de sacello B., quam illud valde negligatur et metuendum sit, ne per negligentiam nostram collabatur.
Census non integre excipiuntur et si qui excepti sunt,
non redditur ratio atque ita se suspectos reddimus, quod
benefactores moleste ferunt nec iam beneficia eidem sacello praestare volunt, praesertim cum nec praedicatorem
alamus. Deinde ornamenta eiusdem sacelli putredine
corrumpuntur.
201. 1602, 30. prosince. Oeco110m. B. 14 f 189,
p, rektor universitatis přišed k nám do kolleje přednášel,
$
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kterak slyšeti, že pp. osadní betlemští suplikací těžkou
proti pp. mistrum o kostel B. podali J, Mti Cé a na ně
žalují, že ani počtuv žádných nedělají ani kostela, jak náleží, neopatrují a neopravují. Proto že jest zapútřebí aby
s pocty na hotově byli a jestli jsou, aby se hned' př~
h1ídli, ježto bychom se, pfijde li nač, hájiti spravedlivě
mohli_ Schválili tu starost p. rektorovi pp, mistři a oznámili, že žádný jiný nic za sebou nemá, než p. m. Trojan.
On aby počty všechny shledal a doll'v snesl, že pp. mistři
upřimně mu chtějí nápomocui jich dělati býti. Ale jsa
napomenut p. m. Trojan, aby takový registra shledal,
divně Lmkal, s každým se vadil, až potom předse nahoru
do svého pokoje pro ně šel. A p. m. Váciav Vlaveryn
za ním; toliko registra vlastní rukou p, primasa nynějšího
našli a je přinesli. Aby jiných mohl voluě pohledati a je.
zhotoviti, Zádal za dva dni hojemstvL Jest mu odloženo
do čtvrtku nejdřfv příštího,

202,

1603, 5.

března,

OeConOHl. B. 14 f. 199, P.

administrator konsistoře Pražské pod obojí přijímajících
kněz Václav Dačický psaní odeslal, že nemuže to býti,
aby v té komoře, která mu včerejšího dne vykázána byla
od p, m. Bacháčka v Nazaretské kolleji pro nelibost p.
doktora Jesseniusa koně jeho stávati měli, Pro tož aby mu
páni mistři dovolili prolomiti zeď z Betlema do sklepu
v Loudovic kolleji, kde pné své koně Mistopolus míval,
jeho také aby tam stávati mohli. Jestli by se toho nestalo,
že by on při času sv. Jiří na něco jiného pomysliti musel. Při tom také žaloval pp, mistrum, kterak velice svět
nice malá v Betlemě pokažena jest, repositorium zrušeno,
skla vybita, na pavlači prkna pobrána, mříže zloupané a
iiné veliké škody se staly. Zahrádku též že sobě p. dr.
J éssenius osobovati chce, která jest k Betlemu. Aby to
opatřeno bylo pro potomní mezi nimi dobré srozumění.
- 6, března, Ráno přednesl jsem pp, mistrum psaní
p, admillistratora o maštal. Conclusum: Poněvadž není
bezpečná věc, aby ten sklep prolámán byl z Nazaretu
do Loudovic kolleje a z něho maštal udělati, aby se s p,
rektorem o to rada vzala, má-li se toho dovoliti.
':- 7, března. Byli jsme v R s tesařem a vyměřili
k postavení maštale na dvoře místo, na němž p. administrator rád volně přestal a žádal, aby se co nejdříve stavěla.
203. 1603, 19, dubna. Tamtéž f 205. P. farář svatomartinský kn, Petr Nepomucký žádal, aby mu za pul leta
zimního od přisluhování v kaple B, zaplaceno bylo. I poručeno m, Trojanovi, poněvadž ducha dní peníze má, aby
zaplatil. P. m, Bacháček přednášel, že p, admini·
strator pravil, že pp, osadní B, chtějí sami ho přistěhovati,
jestli pp, mistři tomu dovoliti moci budou. Však co se
jídla a pití při uvozování dotýče, to aby sami pp~ mistři
opatřili, Snešeuo, aby se o touž věc s p, primasem a p.
Humburgem promluvilo. Ale když k p, primasovi přišli,
nevlídně od něho přijati jsou a jim od něho povědíno,
že pp, o$aduí s tou kaplou nic nemají, aby pp. mistři
věděli, co tu před sebe o své ujmě ber0u, že toho potom
zaživou nějakým zlem. Tak od něho odešli a p admi·
nistratorovi vzkázáno, že pp. mistři pro něj sami přijedou.
Což se i stalo s pomocí boží.
204,. 1604, 19. prosince. Kopid1~ v arch, 111, Rakovníka. Dvojíctihodnému knězi Václavovi Dac;ickému,
predikátoru kaple B. Službu svú vzkazujeme dvojíctihodný
kněze, p. přfte1i nám v p_ B. milý, Zdraví, v něm jiného
všeho dobrého přejeme V. Mti rádi, Majíce v své paměti
to, že nás tak laskavě a ochotně každého času, když se
k V, Mti utíkáme a za fedruňk žádáme, fedrovati ráčíte,
!lemaje se toho V. Mti čím jinším na ten čas odměniti,
aspoň štědrého večera nádobku piva starého našeho do
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mácího a po jednom strychu krup nadělaných při ukazateli listu tohoto odesíláme v té duvěrné naději, že to
vděčně od nás přijíti a na budoucí časy nás v své paměti míti rácíte. op, B, všemohoucí rac toho obého V. Mti
se všemi účastníky požehnati a v dobrém zpusobu zdraví
dáti požíti. S tím milosti božské Y. Mti poručenu činíme~
Datum v městě Rakoyníce v neděli po Moudrosti b. 1604.
205. 1605, 10. ledna, Oecol1om. B, 14 J. 186.
Slovutné a mnohovzáctné poctivosti p. m. Simeonovi Humberkovi z Humberka, purkmistru St. M, Pr., p, ochránci
našemu milému. Službu svú vzkazujem, slovutné a mnohovzáctné poctivosti p. purkmistře. V. Mti dobrého zdraví
a hojného v prácích prospěchu pl'ejeme věrně rádi. Tajiti
V, 1\'1ti nemužeme, ze na tom jsme, abychom na místě
dobré paměti m. Trojana z Oskořína počet pořádný příjmu
a vydání z důchoduv kapli B. učinili, a tudy jak sami
sebe z některých postranných domnění a p,?mluv, tak
potomky naše z stížností a nesnází vyvedli. Ze pak dle
fundaci a vejsady Jana lYIilheima, svaté a slavné paměti,
jak i predikátora volení, tak počtu kladení v přítomnosti
p. purkmistra Sl. M, PT- díli se má, že tou příčinou k V,
Mti se utíkáme a žádáme. že nám místo a čas, kde bychom a kdy k takovým počtům se najíti dáli měli, jmenovati a přítomností svou k některému platnému o dobré
též bpli jednání
dáti ráčíte, Což tu pro nás a
jmenované kapli opatření učiniti ráčíte, my se toho V. Mti
"každého času odměňovati nepomineme. Odpovědi žádáme.
S tím milost boží rac býti s námi se všemi. Dán v kolleji Veliké v pondělí po Třech králích 1. 1605. Probošt
a mistři kolleje Veliké,
206~ 1605, 6, dubnu_ Oeconom, B_ 9_ Po smrli m,
Trojana Nigilla počet pře hlídán k kaple B, v přítomnosti
Václava Dačického, predikátora též kapli, a pp. mistru
profesoru Akademie Pražské, též p. m, Jana Vokorynea,
písaře radního, a mne lYrelichara Haldia z Najenperka,
t. é, purkmistra v St. ]1,'1. Pl'. A za pořádný jest přijat.
207. 1606, 4, ledna, Oecol1om, B~ 14 f 445, Vyslán byl od p_ purkmistra St. M, Pr., p. Jana Holce,
služebník, aby pp. mistři na Tři krále před p. purkmistrem
se postavili a tu rozepn, kteráž někdy vznikla strany kostela B. mezi proboštem a mistry a mezi pp, ouředníky
téhož kostela, k konci přivedli.
_ 5. ledna. Conclusum unanimiter a d, rectore et
dd. magistris domus Carolinae, ut secundum has conditiones transactio fiat: 1. Aby volení predikatora do též
kapli a uvozování při starobylém způsobu a fundací zanecháno bvlo, 2, Aby ph vybíráni duchoduv a platův od
starodávna' osadním k vybírání poručeno bylo a oni počel
v přítomnosti p, purkmistra a pp. mistruv činiti povinni
byli. Taktéž i pp. mistři při jich přítomnosti a p. purkmistra aby počty odvozovali. 3. Co by po opravě též
kapli B, z duchodu zustávalo, to aby do truhlice skládáno
bylo, od kteréž pp, mistři jeden klíc a ouředníci nařízení
druhý klič jměli. 4, Klice kostelní, farní i od krchova
spolu s p, predikátorem a nimi osadními jednostejně
srovnané zustávati mají. Ad hanc actionem transigendam
e1ecti sunt d. reetor Bachacius, d_ m. Skála et ille ter·
tius, qui haec scripsit. Deus benedicat achoni, ut tandem
pax de i1l0 sacello constituatur, Amen.
_ 6, ledna, V pátek na Tři krále postavili jsme se
před p, purkmistrem a pány k té věci dožádanými. Tu
na místě p. purkmistra p, Melichar Haldius promluvení
učinil děkujíce, že pp_ mistři na rozkázání p, purkmistra
tak volně se dali najíti a potomně, předkládajíce, že jsou
vždy toho žádostivi byli, aby jednou aspoň té rozepři
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konec ucmen byl. A pamatujíce na svou přípověď, že
chtějí bonum academiae promovati, k tomu jsou příčinu
dali, aby ta smlouva, kterou jsou sepsali v knihy městské
a p;tomně do manuale proboštského vingrossována a vtělena
mohla býti, ji jsou tak salvis privilegiis sepsal!, aby contra
iurisdictionem probošta a mistrův nyní i budoucně nebyla, Pro tož jestli že by c o pp. mistři přednésti chtěli,
aby 1'0 hlášení učinili.
Tu p, rektor poděkovavše za takovou přívětivost a
ochranu p, purkmistra a pánuv radních, oznámil, že na
ničemž jiným nejsme, nei aby té rozepři konec učiněn
bvl a podlé toho, ze i my tolikéž smlouvu sepsanou
n:á:Oe, Řozkázáno, aby oboje přečtena byla a co v jedné
anebo v druhé podstatnějšího, aby přidáno a opraveno bylo,
Což se i také stalo, A po pi'ečtení jich na tom zavříno,
aby v přítomnosti vosadních B. v středu nejprvé příští
na rath~uze St. M. Pr, přiznání se učinilo a pečetí p.
purkmistra a probošta zpečetěno bylo. Povoleno k tomu
od strany obojí. A s tím isme se domu vrátili.
208 1606, 6. ledna. R1I1101" Č. 324 f. 260 a Oeco110111. B_ 14, f. 450. (Smlouva a jisté porovnání mezi p,
rektorem universitaLis ucení Pražského- a pány osadními
při kostele Betlemském,) Jak?ž jso~ n,ěkterá nedoro~umění
od m'lOhonásobllých let meZ1 poctJvym1 a vysoce ucenynll
p, proboštem a pp, mistry kolleje cís. Karla IV., jiJla~
Veliké, a pány osadními kapli Betlemské tu přísedÍcí;,~
a obývajícími v příčině opatrování a náležitého spravovam
též kapli i v jiném vznikla a dosavad k zádnému místnému spokojení přivedena nebyla, i prohledajíce z obOjí
strany k tomu, že by tou přícinou stavení toho chrámu
bozího k spuštění čím dál tím víceji přicházeti muselo,
ano jak I' dobrodiních od lidí pobožných pro rozmnožení
cti a chvály boží k téi kaple činěných zmenšení se dálo,
takže všelijací duchodní i případní pozitkové a platové na
opravu též kapli od lidí pobožných pobožným oumyslem
nařízení a vYlněření k nernalérnu stenčení ano i dokonalému spuštění by přijíti museli, loty všecky zastaralá
nedorozumění pi-átelské a dobrovolné porovnání mez1
týmiž vysoce ~čenými p. rektorem universitatis, též p.
proboštem kolleje Veliké a jinými pány mistry staršími
a professory učení Pražského a svrchupsanými pp. osadními učiněno jest takové:
Předně co se dotejče volení a uvozování praedykatora
pod obojí zpusobou do též kapli, to se při stHobylém
zplbobu a fundací, též privilegium ds. Václava slavné
a svaté paměti zustavuje. S strany pak opatrováni a spravování téhož kostela jak při službách cfrkevních, tak i ob·
zvláště při vybírání duchoduv a platuv od starodávna
osadními k výbírání vlastně náležitých, téz i jiných pří
padných a jakkoliv nařízených a nadaných, to při nich
osadních aby zustávalo, tak aby oni berouce z počtu ·svého
hodné a dobře zachovalé dvě neb tři osoby je s vědomím
p. purkmistra a pánuv za úředníky a správce jak toho
chrámu božího, tak i vybírání a prijímání k sobě týchž
všelijakých případností a důchoduv volili a vedle starobylého zpusobu, jak sou se v tom za obycej chovati jich
předkové meli, v tom se tak a nejinác, než jakž na dobré
a poctivé muže záleží, chovati hleděli, Z takových pak
všech přijmuv a duchodl"', co by se jich ko\iv odkudkohv
sešlo, touž kaplu zvelebovati a jakž kdy če ho potř.eba
káže, obzvláštně v větších opravách, s vědomím J. Mll p.
purkmistra St. M, Pr. a p. probošta i pp, mistru~ starší~h
kol1eje Veliké, náležitě opatrovali a opatrovat1 hledeh
a ze všeho, jak z příjmuv tak z vydání, každého roku po·
řádný počet obyčejem starobylým v přítomnosti p. purkmistra aneb jiných osob ra'lních k tomu nařízených konati
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povinni byli. K kterémužto počtu a dalšímu dohledání
božím posluhovati. Ale jsa již od p. administratora konsistoře
k správě téhož kostela Betlemského již jmenovaní pálli
Pražské k sv. Klementu podán, ano i konfirmován, že od
mistři jisté osoby z prostředku jich pp. mistrův nařízených
tohoto sv. JiH nejprvé příštího míní se tam odebrati.
z důchodův a nadání někdy Jana Mylheima dohré paměti
nIezi tím prišel kněz Jindřich od sv. j\Iilmláše v St. M. Pr.
na vychování v též kaple praedikatora vyměřeného i od·
s písařem konsistorským, jsouce od p. administratora vyjinud k sobě loco vacante,
nebytnosti tu na faře téhož
sláni k pp. mistrum s strany budoucího predikátora B.
praedikatora, přijímali, podobně počtem povinni budou.
Kdež učinil týž p. farář promluvení, ucinivše vinš pp.
Což by pak z obojich počtův po vynalození na věci té);
mistrum a příčinu vyslání svého oznamuje, že p. adkapli potřebné přebíhalo, to nejinam nei toliko k dalministrátor spolu se svejmi pp. assessory majíce pozor
šímu zlepšení a zvětšení takových důchoduv (jichž dosti
na touž kaplu B. podávají za predikatora pp. mistrum
naskrovně v této roztržitosti se nachází) obrátiti a do
kněze Jana Frankoniusa, děkana Nového Bydžova a někdy
obecní truhlice k tomu obzvláštně nařízené se skládati,
bakaláře této slavné akademie Pražské.' Pak že tu p. adod niž jeden klíč za pp. mistry k tomu narízenými a druhý
ministrator iadá zpraven býti odpovědí, zdali by pp.
za pp. osadními neb jich úředníky [aby] zustávaly. Ano i
mistři jeho k sobě voliti a za predikatora též kapli při.
co za kým z důchodův a platuv i jinač zadrHno, s pilností
jíti chtěli. Odpoveď dána od p. rek tom, že ten a takový
vyhledávati a zvyupomínati se má. Naposledy již jmenovinš srdečně pi'ijímají a podle téhož že zase p administravaní pp. mistři klíče kostelní i farní, též i od klínotuv
torovi a pp. konsistorianum S vinšováníIll všeho dobrého
kostelních, tudiž i od krch?va spolu s osadními jednoslužbu vzkazují. A že v brzkých dnech chtějí p. administrastejnými srovnale míti mají. Cehoz na potvrzení a skutečné
tora jistou odpovědí zpraviti. Pp. vyslaní na tom pře
zddení tyto cedulé v jednostejná slova mezi stranami sestali a S tím pryč odešli.
psané a z jedné strany městskou a z druhé nadepsané
Po odchodu jich hned byla předncšena ta věc, CO
kolleje cís. Karla pečetí utvrzené jsou, z nichž jedna za
by tu činěno býti mělo. P. rektor radu dával, aby o to
pp. mistry a druhá za pp. osadními Betlemskými zůstávati
s p. Humberkem, poněvadz jest z předních osadních. rada
má. A vejše též cedule k budoucí paměti jak do kněh
vzata byla, že se dle té smlouvy v nově učiněné i jich
tak do manualu p. probošta kolleje Ycliké~
dntejče, a ~e na to
bude pomysliti, aby proti
potom
do register zádušních, kteréž v nově založeny
naší fllndací nebylo.
děkan m. Skála: Ze tak budeme
po tomto narovnání býti mají. se vtělí a opíší. Stalo se
se vyvozovati z našieh privilegií, jestlize s osadními radu
v pátek den sv. Tří králův 1. 1606.
bráti blldem~, poněvadž toliko p. purkmistr St. M. Pr.
209. 1606, leden (?). Rt/flOp. é. 993 f. JOO. (O kazajest s jinejmi mistry volenec. Než že aby se do rady psaní
tele kapli Betlemské.) ~ejnepi'emoženější RÍmský císah
učinilo, tak jakz prvé činěno bylo. Jiní s tlím se srovnali.
a nejjasnější Uherský, Ceský, Dalmatský a Charvatský
Nechtíc všetečně konkludovati a ňákého in diversitate
nc králi, pane, pane náš nejmilostivější! Vaše C. l\f. na
sententiarum zmatku učiniti, ptal jseol znova) co má se
předešlú naši ponÍzenú a poddanú supplikací i zádo st
učiniti. P. rektor pověděl, že on při tom svém zdání zas strany volení a podání kazatele anebo kaplana do kapli
nechává. P. děkál1 s foukáním svým vobyčejném pověděl,
Betlemské podle fundací a erekcí dobré paměti p. Jana
ze takové volení při mistřích a p. purkmistru zustává,
z Milhejma i vejsad starodávních, také privilegií na to se
protož aby psaní k němu učiněno bylo. Odpověděl jsem,
vztahujících, které,žto v sobě zavírají, že tři mistři přední
že in eiusmodi diversitate sententiarum nevím .. co činiti.
a starší národu Ceského v koíleji Veliké s purlcmistrem
Jednak do rady, jednak k p. purkmistrl1 osobně psaní
St. lvI. Pr. kaplana anebo kazatele do též kapli Bcthlemučiněno bylo. Dal na to mi zase odpo\'ěď, že jiz on poské voliti a praesentovati mají 1 ráčili ste nám nlilostivě
věděl, abych já konkludoval, co bych chtěl. Ita sumus
k odpovedi do štastného V. Cé Mti phjezdu na hrad Pražský
astuti el sapientes, ubi opus tali sapientia non est. )!evěda,
odložiti. I nejmilostivější císari, poddaně a ponízeně to
co činiti, šel jsem k p. Humbergovi a jemu tu věc před
ku paměti V. Cé Mti přivozujíce žádáme, ze k tomu s\·é
nesl. Oznámil, aby pp. mistři k němu okolo 21. hodiny
milostivé povolení dáti ráčíte, aby mistři kollegiati slavné
zejtřejšího dne sešli a o tu věc bedlivě rozmluvili. Mezi
paměti císaře Karla dvrtého, jinak Veliké, s purkmistrem
tím na knězi Petrovi aby přezvědíno bylo, kdo by ten
St. lvI. Pr. kazatele a kaplana do té 'kapli Bethlemské,
jistý kněz a jakého chování byl, abychom se vyptali. Jda
v kterd již na dvě letě slova božího kázání a chval bozpak od téhož p. Humberga zastavil jsern se u p. Melichara
ských vykonávání od smrti kněze Jana I11ystopola nebývá,
Haldiusa a tu věc přednášcl. Kterýž oznámil, abychom
podle fundací a starodávních vejsad i užívání voliti a praesenp. administratorovi odpověc: dali, ze tak pojednou takového
tovati i pci tom znostaveni býti mohli a čest a chvála boží
faráře volení bejti nemůže,
se tudy rozšiřovati, slovo boží také lidn křesťanskému
15. Aprilis. Na zejtří přišedše k m. Humbergovi.
kázáno býti má a oni v poznání P. B. všemohúcího rozkdd i pp. ouředníci kapli B. se sešli, mezi obšírným
máhati se i spasení duší svých nabývati mohli. Jsme té
rozmlouváním a té věci uvazováním, na tom se všickní
celé k V. Cé Mti naděje, ze ráčíte milostivě toho dovoliti
snesli, aby k p. purkmistru se sešlo, a poněvadž jedním
a při vymel'ení toho pobožného muže i nadání i fundací jeho , volencem zllstávati ráčí, jemu přednešeno bylo, že pp.
zuostaviti. Odpovědi milostivé od V. Cé Mti poddaně zádáme.
mistři a pp. ollředníci kapli B. na tom se snášejí, aby
V. Cé Mti věrní poddaní purkmistr a konšelé Sl. M. Pro
za predikátora téz kapli povolán byl p. administrator
(Nápis tento na té supplikací jest:)
konsistoře Pražské, zvláště ze již od mnoha let tu zastá,
J. M. pp. místodržící na místě J. Mti Cé k< této slušné vala residenci p. administratora. Mezitím p. m. Hnmberg
žádosti jich povolovati ráCí, aby služby boží tak, jakž od
předkládal tohkéž, zdali by z Soho některak sjíti mohlo,
starodávna bývalo, řádIlě a pobožně se vykonávati mohly,
aby do kanceláře království Ceského suplikováno a žáa kteří sou koliv správcové a opatrovníci toho bozího
dáno nebylo, aby týž p. predikator měl od J. Mti Cé tu
domu, ti aby to opatřili. Act. 13. Juni a. 70 (?).
konfirmován býti, poněvadž nehrubě dob rej vítr k učení
210. 1606, 14. dubna. Oecono11l. B. 14. f 461.
Pražskému na ten cas ph kanceláři se nachází, zvláště
Kněz Václav Dačický, predikator kapli B., poslal psaní
pale že již ty nevole mezi pp. mistry a pp. osadními jsou
k p. rektorovi, že při též kaple nemíní víceji slovem
spokojené a smlouvou přátelskou stvrzené, což až posavad

v

xxx.

Č. p. 255. Kaple Betlemská.

Betle11lské

Č. p. 255.

nam.

na resolucí J. Mti Cé zustalo a zustává. Ale že již takové
dobré srozumění mezi týmiž pp. mistry a pp. o;adními
zustává, ze takové resolucí očekál'ati potřeba není. N~bo
co se prvotně dálo, to že všecko z těch·nedorozumění Jest :
pocházelo, kte~'éž tropil s,tarý p. prim~s Krodn m;,zi pp;
mistry a ppp. St, 1\1. Tll pn tO,IH bylo Je~no I drulre posan:
čteno~ jak p. primasa tak Lake pp. mlstruv, dosti zpurne
a špinavé. Až potom i konLlrmacÍ od pp. ouřednjkuv zell1sky'ch a mísloddících J. Mti Cé, když ráčila do Rezna od·
jeli 1.. 1591, kterouž ppp. na kněze Václava Dačického,
tehdáž administratora, odeslána, ctcna byla, v které)' dokládali ráČÍ, že na ten způsob se do též kapli podává,
abv dle starobvlého l'ádu se tam choval a to vše vykonával,
co~ pi'edleové 'jeho. A tak v žádném. kostele Pra~ském .na
to privilegií svejch nemají, aby J a z y k e m ce s k y m
zpěvové konány byly, krom tohoto,Betlema.
Diligenter itaque illud venit notandtlm, quod etlam Jllud
confirment locum tenentes Caes. Mtis, ut secundum ntum .
I
et fundationem illam administratio fiat et instituatu1'.
P. pllrkmistr, když to přcdnešeno bylo, povolil k tomu
a že chce takovou věc pl'ednésti v radě v pondělí nejprvé
pi'iští oznámil.
'
Aprilis. Pedellus vyslán od p. administratora zprúvu
dal, ze p. administrator s konsistoriany při pp. ,,:1istHch
toho zádají, aby dne středního mezi llě do konslst~n vstoupili strany budoucího p. predikalOra bpli B. Povolmo tomu.
18. Aprilis. P. purkmistr St. M. vzkázal, aby pp,
misth dva lla zejth na rathouz přišli, že dostanou odpovědi kterou se budotl moci spraviti.
, 19. Aprilis. Ráno hned s p. rektorem šel jsem na
rathouz a tu p. lvlelichar Haldius zprávu učinil, ze p. purkmistr k tomu volení přistupuje, aby se do B. za predIkatora
p. administrator do;taL Vrátivše se z rathouzu vstoupili
jsme do konsistoi'e, p. rektor, děkan a já, a tu p. rektor
žádal, aby p. administrator pr::ici predik~tora }{apli~.
k sobě přijal a pp. konsislOriani aby se k nemu pnrr:luvllL
Což se všecko stalo a p. administrator takovou povmnost
k ,'obě jest přijal. Po obědích sešli jsme tolikéZ k p. a~
lllinistralorOVJ, aby o {jen a stěhování snešeno bylo. Na
čemž pctornně jest zafízeno~ 7.e zpusob starého llyozování
zachován by I, totiž z kolleje \' eliké aby se přes rynk
šlo, trubaci tl rathouzu troubili a na prahu kapli 13. při
jímán byl.
21l.. 1606, 6. května. OeCOlt01l1. B. 14. f. 4~.5.
Kněz ]indrich, p. farář sv. l\likuláše v St. 1\1. P1'., Jsa
vyslán s písařem konsistořským od p. administratora k PP:
mistrům dával toho zprávu, ze p. administrator povinnosll
predikatorský nemilže v kapii B. k sobě přijíti z pi'í~i:;
těchto že jest nezdráv a tu u sv. Mrchala ze mu povetn
sloužL' Druhé, že jest fara B. všecka zlá, takže téměř neví
kde hlavy skloniti, ze všudy teče. Třetí, ze se obává, aby
o všecek svilj stateeek nepřišel pro neopatření té fary.
Předne,] jsem to před pp. mistry, uznali bejti věc náležitou, aby se Je p. Humbergu sešlo a s ním o to rada
nata byla. P. HUlllberg pověděl, ze jest to pravda, co
p. administrator za obranu polozil. Nic méně aby pp.
misti'i k nemu na chvílktl přišli okolo hodiny nešporní,
ze s nimi o to radu chce vzíti, povolaje k sobě ouředníka
téz kapli.
. . ..
.
,
_ ll. Maii. Téhoz dne p. Meilchar HaldlUs na mIste
p. purkmistra St. i\L s pp. mistry jsouce vyslán ~. p. administratorovi sešel, aby povinnost praedlCatons pn kaple
B. k sobě přijal, vzláště pak poněvadž sám při přítom
noslí pp. konsistorialJuv, že tam bejli chce, zamlUVIl. Odpověď dal p. administralor, že žádným zpusúbem ,Oll ~e
tam stěhovati nemůze, poněvadž ta všecka fara potrebuje
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veliké opravy. Jestlize spravena bude do sv. Havla nejpn'é příštího, ze proti tomu bejti nechce, . aby ;-je letí.ll
potomně nestěhoval. Přestáno na tOil1 a/!ádáno.}
povolení své k tomu dal, aby tam p. farar od sv. JIIJl posluhoval. Fřistoupil k tomu.
_ 31, Maii. Strany B. conc1usum, aby s p farářem
o pi'islllhování na též kapli jednáno bylo prve, nežli by
s\'átek !ll. Jana Rusi pfišel, že bych.cm potomně třebas
správce církevního míti nemohli. I uciněno jest ,téhož dne
psaní i:: p. purlwJJstru" p. Humbergovl o te ,vecl od ť.
rektora, aby jak ti poctové kaph B., tak take I tato vec
mohla fedro\'ána hejti.
212. 1606, 3. cervna. Oeco1101li, B. 14. f. 467.
Zjednán p. farář k přisluhování do kapli B. kněz m. Rájský,
od sv. Jiljí predikator; do sv. Havla mají se jnu dáti 14 k. m.
213. 1606, 27. října. OeconOlll. B. 14. f. 49/.
Conc1usum, aby p. m. Tetaur sešel ku p. fará~i Jilskému,
aby na něm vyzvěděl, jakého by byl p. ad~l?lStrato:·. ou:
myslu, chtěl-li by se dáti do kaplr B. JestlI. ze by Jmác
mínil. že bychom chtěli zádati, aby p. adml!llstrator dal
dovolení, aby p. farář Jilský na druhého pulleta přisluho.val.
214. 1608, 13. llnora. Oecono1lt, B. 14. I 604,
Kněz J all Benedikt, administrator dolejš,í ],?nsisto~e ~razské
a predikator kapli B., spis odeslal, steZllJe sobe, ze pp.
poručníci kšaftu
~likuláše Karyka Jemu kvartálu a d~,.
putátu jeho
nedItí, ze v kaple R bytem nenL
Podle toho žádaje pp. mistrův a starších osadních kaplr
B .. abv tu věc neprodleně opatřili, poněvadž z bezelstné
a nevÝhnutedlné příčiny a nad to s jistým vědomím a dovolením pánuv lla faru sv. Michala do podružství se obrátiL
Conclusum i od pp. mi,truv i osadních, aby se přímlllvné
phpsání ku pp. porucníkum učinilo a spi. p. adnu!llstratora podle toho aby se odeslal. Stalo se tak a ueiněno
psaní takové.
.
_ 20. Hezna. Tamtež f. 612. Byl Jsem s p. M. Bacháckem rektorem u p. Zygle, rychtáře v Nov, M. PL,
a tu p. rektor předešlou iádost opáčil zádaje, aby p
rychtář, co se odkazu p. Jana Kapouna c!otýce; k ~omu se
phcinil, aby takové peníze dříve neZl,i, by se d~a?rl ~aple
B. začaly, odvedeny byly. P. rychtar odpovedel, ze to
ním nic neschází, ale že smlouva mezi sirotky ještě k 'pečetění nepl:i~la.
'
- 27. března. Tamtéž I 615. Při vejje.zdu do dvoru
Trčouského dodáno psaní p. Jeronymovi Cejkovi z Olbramovic, jakožto přednímu poručníku kšaftu M. Karyka,
za pl'íčinou deputátu predikatorovi. Odpověděl - ze nemůže kšaft ten protrhovati vydáním peněz p. predrkatorovi, poněvadž toliko tomu vycházeti mají, který by na
fare H, zůstával a ne jinde. Když pak Jemu bylo oznámeno, že p. administratorovi pp. osadní sv. Michala nic
zádného platu nedávají, než toliko samého bytu pi'ejí,
dokudž by. co náleží, při kaple B. spraveno nebylo, pověděl p. Čejka, že chce o tu věc s pp. poručníky jini mi
rozmlouvati.
215. 1608, 5, června. Tamtéž r 630. Kněz
Jan Benedikt," administrator a predikatOl: kapli B., život
svui na faře sv. Michala v St. M. Pro dokonal. A
abý se mohlo vyzvěděti, zdali věci aneb clenodia též
kapli B. v své celosti zustávají, a spoleeného všech pp.
ouředníkuv sncšení, i dle rady p, primasa vyžádáni jsou
od pp. konsistorianův dva kněží, Jiřík Hanuš, farář sv:
Václava, a kněz Jan, farář sv. Havla, aby přítomm byh
tomu inventování. Jakož pak všecko se našlo a vyhledalo
dle poznamenání, které se stalo praeposito m. LaUl'entio
); udozerino, kromě jedné stříbrné ampulky, která se skrze
nedbanlivost zvoníka ph slavnosti a památce Mláďátek
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ale k kázání slova božího žádné místo vysazené není
ztratila. A o tu má se jednali s dri.iteli statku dobré pa·
nezle na větším díle kazatelé po do mích a pokoutně
měti p. praedikatora. Klíče dva od kalichů, jeden od
k kázání slova božího toulati se musejí; z té příčiny že
kapli a jeden od vornátů, přijal k sobě p. Martin Koutský,
kaplu novou, řečenou Bellem, y zahradě Kříže, měštěnína
p. ouředlník též osady B., jiné klíče všecky od dveří
St. M. Pr., kterouž týž Kříž k tomu nadal, vyzdvihuje,
kostelních, od fary i od krchova odvedeny jsou kostelníkovi.
aby lid v ní chlebem kázání slova božího sycen a krmen
- 1. července. S p. farářem osady sv. Jiljí najed.
byl, jiné pak služby církemí na svobodě pozůstavuje.
náno, aby sluiby církevní na den sv. m~ Jana z Husince,
Item, že správce kapli sv. Filipa a Jakuba jistou smlouvou
mistra Jeronyma a jiných mučedlníkův Ceských vykonal.
o to s ním spokojen jest a k tomu novolil. Item, že
Tornu za práci peticí, od kterd žádným způsobem pustiti
správci též kapli nadává platu ročního 9 kop. gr. pr. a
nechtěl, jest puštěna a dvě k. gr. m. pro uctění jiných
to na celé vsi Přerově, náležející k Pardubicím. Item,
pp. farářův jsou vydány.
dává moc, aby tři mistři starší s purkmistrem staroměst
216. 1608, 1. července. OeC01W1lt. B. 18.
460.
ským tfi kazatele hodné a k pravdě čistého učení ná·
Těchto dnův divnou tragediam měli jsme s pp. konsisto·
chylnější pod závazkem dobrého svědomí obrali a témuz
riany a předně s knězem Mikulášem Paradisí, farářem sv.
Křížovi přednesli a on, jednoho z nich vybera, za kazaJiljí. Včerejšího dne byl k němu odsílán rektor školní
tele též kapli vyhlásiti mohl. Item, almužny, kteréž by
sv. Havla s tím oznámením, že p. probošt a pp. mistři
se tu vybíraly, aby vynakládány byly na opravu kapli a
chtějí jemu těch 8 slepic vydati, k tomu s peticí dvě
zbývalo-li by co po opravě, to aby obrátili na skoupení
kopy a jiný dvě kopy že chtějí přidati, aby in die Hussii
platu do 20 kop, a ten plat aby na kazatele druhého vl"
g.ány faráře peticí, kteří jemu nápomocni budou, uctil.
cházel. A což by dále almužny zbylo, to aby také na
Ze pp. mistři a osadní nemíní jeho svou přítomností utě·
skoupení platu obráceno bylo. A když by bylo toho platu
zovati. Zase vzkázal, že všecko draho jest a že by sotva
do 5 k. skoupeno, tehdy aby na to jeden student theo·
maso a chleba za ty peníze koupil, a že od peticí upulogie chován byl, pakli deset, tedy dva. Dat. Pragae a. 1391,
stiti nemíní a nechce nic od jiného upustiti, aby pp. mistři
24. die Maii.
a osadní sami jídlem a pitím nálditě pp. faráře uctili.
3. List Gregorii papae na pargameně s olověnou
ještě se na to od·
Bylo to vzkázáno ouředníkům B.
bullí, kterouž poroučí arcibiskupu praZskému, ab)' touž
volával, ze v žádn)7Ch rejstřích
poznamenáno není)
fundací potvrdil a nedostatky doplnil. Dat. Lticaé idus
aby kdy pp. mistři měli se peticí dotýkati, což proti
Maii pontiL a. 2.
rejstrum jest).
4. List na pargameně S pečetí visutou Jana arcibiskupa
- 2. července. Tamtéž. Opět 'bylo uvazováno to
Pražského, jímž potvrzuje túž fundací. Item, dokládá, že
jeho podání a pro dobré porozumění, aby nebyl pokřik
Milheim nadává 9 k. platu míně 10 gr. na dílu vsi Újezdce
mezi lidem, dovoleno i k ty peticí. Na čemž obvykl.
blíž městečka Unhoště k straně poledení na lidech tam
217. 1608, 19. srpna. Oeco11om. B. 14. r 635. P.
sedících, předně na Květoňském 3 k. míně II gr. a na
děkan m. Jan Campanus přednášel, že by p. J~n Libocký
Maříkovi, sousedu jeho, 3 k. gr. bez jednoho a na J dz Libé Hory, měštěnín a písař "přední radní v Hradci
kovi, sonsedu jeho, 96 gT., na Tomáškovi, příjmím Prdel, .
Králové, maje z tohoto světa vykročiti, na opravu kapli
53 gr., na Machovi 33 gr. Dat. a. 1391, 27. Junii.
B. 20 k. m. kšaftem odkázal.
5. Majestát krále Václava na pargameně s pečetí vi·
218. 1608, 16. září. Rt/1wp. Č. 2227 f 164. Anna,
sutou, v kterémž dokládá, kterak na kázání slova božího
vdova po ?lIartinovi Fuglovi, přiznala se, že
k vzdělání v lidech víry pravé mnoho záleM a prolož že
svého C k. gr. m. postupuje úředníkům záduší
Janovi Milheimovi pm'oluje, aby na kazatele Betlemského
kapli Bethlemské na opravu a jiné potřeby též kapli.
až do 30 k. platu ročního skoupiti mohl. Datum Mendici
Act. fer. III. post Exalt. s. cruci,.
a. 1391, 13, Septembris.
219. 1608, 18. září. Oeconom. B. 14. f 639. Do·
6. List na pargameně s pečetí visutou Václava, bi e
voleno od pp. mistru v a osadních kapli B., aby p. Nata·
skupa Nikopolského, vicaria Volbrama, arcibiskupa Pražnael Hložek, poněvadž za živobytí svého mnohými služ·
ského, kterýmž dává odpustkův za 40 dnuv každému, kdo
bam; dle povinnosti své akademii a učení Pražskému
by kteroukoliv hodinu v kaple sv. Matěje a Matouše
platně sloužil, byl v kapli B, kdež předkové jeho odpo·
v Betlemě jedno Otčenáš a Zdrávas María zříkal. Dat. in
čívají, pochován (Natanael Hložek z Byslavic zemřel 17.
domo officii sub montePetri a. 1394, die dominica ante
září t. r. ve věku 60 leL)
Simonis et J udae.
7. List na pargameně s pečetí visutou Jana ~1ilheima,
220. 1609, 14. září. Dvorský, Paměti č. 664. (Prikterým dovoluje, aby Kříž kupec v kaple Betlemské mohl
vilegia, svobody a zápisy universí Pražské, kteréž byla
jeden oltář vyzdvihnouti a nadati. Datum sabbato Dost
komise přehlídla.) Na kaplu Betlémskou:
festum s. Procopii a. 1391.
'
1. Majestát krále Václava na pargameně s pečetí vi·
8. List na pargameně s pečetí visutou, jímžto Nico·
sutou in originali. Druhý, též na pargameně, vidimus téhož
laus Puchnik, místodržící arcibiskupa Pražského, vyznává,
majestátu, kterýmžto listem král povoluje Janovi Milheiže Kříž před ním se vymal, že předně 8 k. na statku
movi, aby dům s placem, řečený Skalskyi, kterýž někdy
Volbramově a na dvou vinicích Mikuláše lékaře, ležících
Kříž kramář Je tomu cíli koupil a držel, podle kaplice sv.
II vsi Braníka, a na všem příslušenství těch
vinic a na
Filipa a Jakuba na kaplu Mláďátek a na faru obrátiti
mohl; v kteréz.to kaple kaplanové aby se nič(mž jiným , dědinách, lukách, chmelnicích 5 lL gr.; item 3 k. na
neobírali, než s samým kázáním slova boiího jazykem ' Příznakově statku, totiž na vsi jeho Ledeč řečené se vším
příslušenstvím, postupuje na studenty a na kaplana kapli
českým na věčné casy. Item, že týž dům připojuje a vtě·
Betlemské. Dat. a. 1396, 8. Januarii.
luje k též kaple sv. Filipa a Jakuba. Dat. )'1endicii a. 1391
9. Smlouva mezi proboštem a pp. mistry učení Praždie 7. Septembris.
ského a pp. osadními okolo BetIema, kteráž se na to
2. List na pergameně s pečetí visutou od Jana Mil·
vztahuje: předně, co se kazatele dosazování do Betlema
heima daný, kterýmž vyznáv( že považujíce, kterak by
dotýče, toho se při majestátu krále V;icIava zůstavuje.
v Praze mnoho míst k službám círk~vním nařízeno bylo,
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Co se pak tkne opatrování kostela, jak při službách cír·
kevních, tak při vybírání duchodů, jakkoliv nařízených
a nadaných, to aby při osadních zůstávalo. Item z důchodu
od Jana Milheima nadaného, aby pp. mistři počet činiti
povinni byli.
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slvem k řádu jeho naleZejlClm již teď na třetí rok slovem
božím a svátostmi přisluhuje.
A starajíce se svrchupsaní páni stavové O to skuteč·
ně, kterak by to místo i budoucím kazatelum kapli Betlem·
ské kněžstvu téhol; řádu k yvkonávání v něm boZích služeb
dochováno a poz"staveno býti mohlo, pročež sou na nade·

psané pány mistry starší ucení Pražského pl'átelskou žá·
dost vzložili. aby jim to sm10uyou přátelskou i na místě
.
. pro lepší toho bezpečnost dostatečně
budoucích svých
222. 1610, 25. února. Gliichliclz, KO"espondence
utvrdili tak II na ten způsob, aby jakož nadepsaný kněz
Budovcova str. 86. Sequenti die post publicata comitia
~latyáš Cyrus sám do živobytu svého, tak i budoucí preordinatio nostrorum ministrorum in templo Betblemitico
dikatorové v též kaple Betlemské na časy budoucí a potom·
in magna procerum et populi frequentia habita est im·
ní slovo boží kázati a jiné služebnosti církevní vykonávati
ponentibus et alterius ordinis evangelicis concionatoribns
mohli. Uvolujíce se dotčené osohy ze všech tří stavuv
království tohoto proti tornu, ze jim pánům mistrum star·
manuS nostris ministris. Actus ille fuit plenus ardentium
ad de um tum precum, tum gratiarum actionum interrnixtis , ším učení Pražského pro lepší vychovávání študentuv jistou
subinde cantionibus el psalmis, quas universi una voce
pomoc uciniti, vděčnost prokázati a k tomu také tý" koste!
cantarunt. Aderant et ex jesuitis quidam. - Ultimo actus
neboližto kaplu Betlemskou na náklad svůj vedle potřeby
ille hymno »Te deum laudamus« finitus.
vnitř i zevnitř beze všech jich pánuv mistruv starších
223. 1612, 7. března. 01'ig. arch. !!Hiv. a rll/wp.
učení Pražského starostí a nákladu opravovati dávati a na
1t1úver. kníh01my XV A. 1. f. 169. Ve jméno hoží amen. Léta
stavení udržovati, a jim pánům mistrum zase se všelijakým
od narození syna božího tisícího šestistého dvanáctého
dobrým přátelstvím toho odměiíovati chtějí. Kteronžto
první středu v postě stala se smlouva dobrovolná, přátelzádost dotčen)ich pántlV, rytířstva a PraŽ3n majíce tíž
ská celá a doko~alá mezi vysoce učenými pány mistry
pp. mistři starší s jinými pány mistry a professory v svém
staršími národu Ceského kolleje císaře Karla 1\'. univerbedlivém uvážení, uznávajíce to také s dobrým též kapli
sitatis učení Pražského v přítomnosti jiných všech pánův
i akademie bejti, k tomu sou dobrovolně přistoupili a na
professorů z jedné a urozenými pány pány, urozenými
tom se všickni spolecne a jednomyslně snesli: Poněvadž
a statečnými pány z rytířstva a slovutné a mnohovzáetné
táž kaple od někdy dobré paměti p. Jana Mylheyma tím
poctivosti- pány Pražany a osobami ze všech tří slavuv
oumyslern a na ten způsob založena i Betleemem nazÍvana,
tohoto království Českého ;)Qd obojí k konfessi České se
což i majestátem kr~le Václava potvrzeno jest, aby se v ní
přiznávajícími, kteříž předešle z Jednoty Bratrské jmenováni I slovo boží jazykem Ceským v čistotě kázávalo i svátostmi
bývali, a se dvojíclihodným knězem Matyášem Cyrem,
od pána a spasit de našeho Ježíše Krysta nařízenými lidu
seniorem konsistoŤe Pražské, a kněžstvem k řádu jeho I věrnému posluhovalo, což se vše od téhož kněze Matyáše
náležejícím, spravují, nyní zde v Městech Pražských pří- ; Cyra staršího a kněžstva k řádu jeho náležejícího vedle
tomnými a v této smlouvě zejména podepsanými, nynějtéž konfessí J. Mtí všech tří pánův stavuv pod obojí při·
šími i budoucími, i na místě jiných všech nepřítomných
jímajících, cí.~ařem Rudolfem druhým J. Mti, jakožto teha nepodepsaných, z strany druhé, a to taková:
dáž králem Ceským, pánem pánem naším nejmilostivějším,
Jakož sou J. Mti všickni tři v víře křestan,ké a s~até
potvnené ke cti a slávě boží vykonává. A dotčený maje.
sjednocení páni stavové tohoto slavného královstd Ces~
stát od J. lvHi Cé stavům i všechněm obyv~telum království
kého pod obojí, majíce sobě slavným majestátem J. Mti
tohoto pod obojí phjímajícím daný na to se také vztahuje,
Cé císaře Rudolfa. toho jména druhého, jakožto krále
že jeden každý na kollatury své muže sobě kněží buď
Českého, pána pá~a svého nejmilostivějšího, jim na svo·
v též kon.;;istoh aneb kdekoli jinde řízené, když se touž
bodné provozování náboženství jich daným, jakož konsistoř
konfessí Ceskoll spravovati budou, přijímati. Též že to
pražskou dolejší tak i akademii Pražskou se vším jejím
svrchn dotčené sjednocení, snešení a porovnání, Heréž
příslušenstvím v moc danou, touž kOllsistor svou kněž·
se mezi vší stranOl! pod obojí samou stalo a o kterém);
stvem svým podle též konfess; a svého mezi sebou učiněse v témž majestátu J. :liti Cé nejednou zmínka činí,
ného, týmž majestátem J. lHi Cé potvrzeného, vubec vy·
i také, jakž \'ýš dotčeno. v knihy konsistořské vešlo i vubec
tištěného i v knihy nové konsistořské doženébo sjedno· I vytištěno, ,nyní znovu od J. Mti Ké krále í\Ialyáše, jakoi.
cení a porovnání obnoviti a vedle p. administrátora a
to krále Ceského, pána pana našeho nejmilostivějšího, po
kněžstva k řádu jeho náležejícího" také z téhož' výš
korunování J. Mti potvrzeno jest.
dotčeného kněžstva, ne toliko th osoby, toliž nadepsaného
Z těch ze všech i jiných mnohých příčin jsou k též
kněze Matyáše Cyra za seniora a jiné dva kněží i, řádu
pobožné a kŤestanské Zádosti J. Mti pánuv stavuv povolili
jeho náležející za assessory též konsistoře dosaditi a jak
a touto smlouvou povolují i také casto dotčeným pinum,
by se, jakož p. administnítor tak i dotčený senior. jeden
rytířům II Pražanům i bodollcílll potomkům jich, kteříZ.to
každý z nich s kněžstvem k řádu jeho náležejícím s strany
týmž seniorem kOl1sistoře Prai:ské a kně7.stvem k řádu
dosazování kněží na fary a kollatury i v jiných věcech
jeho náležejícím se spravují a spravovati budou, zavazují
chovati měli, jisté vyměření učiniti, ale také skrze jisté ! a při povídají :
Přednč. že týž kněz Matyáš Cyrus, senior konsistoře
a k tomu obzvláštně od J. Mtí pánuov stavuv volené a
nařízené osoby ze všech tří stavuv králoyství tohoto jsou
Pražské, vedle téhož předešlého pořádného jeho za predy·
téhož kněze ~fatyáše Cyra, seniora též konsistoře Prai.ské,
],atora do též kapli Betleemské volení a uvedení při témž
s jednomyslným nadepsaných pánuov mistrliv starších
kostele na faře do vůle aneb do smrti své zustávati a tu
akademie Pražské, jakoito nejpřednějších kollatoruv sneše·
v též kaple spolu s kněZstvem k řádu jeho náležejícím
ním a jeho za predykatora Betlémské kapli, k též akaslužby boží vykonávati i také těch všech důchodův od
demii Pražské náležející, volením do též jmenované kapli
starodáma predykátoru týz kapli náležitých užívati má.
řádně a náležitě dosaditi a uvésli dáti ráčili. V kterétí1Žto
Tolikéž posluchaci jejich také téhož místa a chrámu božího
místě nebo kaple týž kněz ~1atyáš Cyrus spolu s kněž· ! k slc,užení y něm P. )3. sobě a svobodně na bJdoucí a
v
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potomní časy uzívati mají bez překážky jich pánův mistruv
starších a každého člověka. A kdyby se koli s nadepsaným
knězem Matyášem Cyrem aneb budoucím kterým kazatelem
~et~eemskym z téhož řádu jakákoli proměna stala, tehdy
ze Ihned, nedadouce dvěma měsícům projíti, dotčení páni
mistcÍ starší podlé fundací Jana Mylheyma a majestátu krále
Václava jiné tří osoby z kněžstva dotčeného řádu seniorova
za kazatele též kapli Betleemské voliti, pánum defensorum
přednésti i také za potvrzení jednoho z nich žádati chtějí,
mají a povinni budou. Zatím pak, dokudž by se toho nestalo, aby lid boží kázáním slova božího a přisluhováním
svátostmi tu v té kaple opuštěn nebyl, mají a povinni
budou páni mistři starší dožádati se jednoho z týchž kněží,
kteříž téhož řádu jsou, jako on kněz Matyáš Cyrus, a
kteříž pod správn sta.ršího náležejí, ahy dotud a tnI"
~louho, dokudž by jiný kazatel téhož řádu dosazen nebyl,
Jakž slovem božím tak svátostmi tu přisluhoval. Nad to
vejše i tu moc dotčeným páuům stavům při tom dávajíce,
aby v též kaple a při též kaple Betleemské mohli, co by
se jim líbilo a zdálo ku pohodlí, v potřebě jich vnitř
i zevnitř a to z důchodův na opravu též kapli přináležejí
cích s vědomím pánuv osadních, a co by se nedostávalo,
tehdy na jich náklad opravovati.
K tomu také dotcený kněz Matyáš Cyrus a budoucí
kazatelé té, kapli pro pohodlí študentův, aby se od učení
neodtrhovali, tu při též kaple školu parlikulárnízpusobiti,
do ní správce a učitele mládeže z akademie, Pražské,
kteříž by mu se hodili, a in classes, kteréž od J. MtÍ
pánův stavuv vyzdvižené a schválené jsou, s svými discenty chodili, s nimi privatim i publice pilně pracovali,
bráti a týmiž správci školními a mládeži zpívání v též
kap!e sobě opatřiti povinen bude. Proti tomu pak často
dotcení páni, rytířstvo, Pražané a jiní, kteřÍž v též kaple
Betleemské služeb božích užívati budou, mají býti povinm, JSou a budou i tím se zavazují týmž pánům mistrům
starším pro snadnější vychovávání študentllv ueenÍ Praž·
ského, za takové jim prokázané dobrodiní a přátelství
kúdoročně, jedno sto kop m. na dva rozdílné terminy,
totiž na kúdý sv. Jiří a sv. Havel po padesáti k. m. na
casy budoucí a potomní odvozovati.
A což jest tuto mezi stranami smluveno a v této
smlouvě obsaženo, to jsou sobě všickni z obojí strany,
jakž na pobožné a učené pány mistry, též na urozené
pány pány, statečné pány rytíře a na šlechetné a křesťan
ské lidi náleží, zddeti a tomu všemu dosti učiniti při
pověděli a ooostranně přiřkli, že tato smlouva má věrně
a právě ve všem jejím znění IllOC a pevnost svou jmíti,
netohko nyní ale i na budúcí a potomní časy.
Toho všeho na potvrzení a zdržení jsou tyto m110uvy
na dvé v jednostejná slova napsány, k nimž jsou jakož
páni misth starší ucení Pražského pečee kolleje Veliké
s podpisem rukou svých vlastních přitiskli, tak toEkéž i dole
ze Jména podepsané osoby ze všech tří stavů v království
tohoto, ktcří nyní přítomní j sou, pečeti a sekryty své na
n::ístě svém i na místě jiných, na ten čas nepřítomných,
prmsklt a v 111ch se vlastními rukami svými podepsali a tyto
smlouvy do manualu Betleemského vepsati dali. Z kterýchžto smluv jedné každé straně jedna dána a odvedena jest.
Stalo se léta a dne svrchu psaného.
M. loh. Campanus Vodnianus, rector studii Pragensis,
M. S1!neon Skala de Kolinec. M. Daniel Vratislavsh
Neoboleslaviensis, tres seniores u~iversitatis studii PragensiL
Bohuchval st. Berka, Václav Vilím z Roupova, Albrecht
Gotfrid z Ronova, Václav Budovec z Budova. Purkhart
Sttel,:' z Rokyc, Kryštof Karel z Roupova, Vilém. Lev
z RÍcan, Václav ml. ze Vchynic a Tetova, Jan Albrecht
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Slavata z Chlumu a z Košmberku, Bernhart ml. z Hodějova
Myslibor Ha~za Bořek z Zábědovic, Mikuláš z Bubna, Ta~
ml. z Bubna, Slastný Václav Pětipeský z Chýš a z Egerberku
Burjan ze Všehrd, Mikuláš Vratislav z Bubna, Ctibor Smil
Pecingar z Bydžína, Jindřich Otta z Losu, Mikuláš Hložek
z Zbyslavic, Václav st. Bukovský z Hustířan, Jan st. Dobřen
ský z Dobřenic a na Dobřenicích, Bernart J estřibský
z Ryzmburka, Albrecht Jestřibský z Ryzmburka, Alorecht
Ctibor Pecingar z Bydžína, Adam Linhart z Najenperka,
Jan Theodor z Ottrsdorfu, Jan Kechel z Hollenštejna
Martin Fru,,"ein z Podolí, Petr Macer z Letošic EliáŠ
Rovin z Javorníka, i\Iatyáš Borbonius doktor, Symcon
Sušický z Sonnenštejna, Jiřík Závěta z Závětic, Jan Kamaryt
ly Rovin, Vojtěch st. Koutský z Jenštejna, Daniel Škréta
Solnovský z Závořic, David Florin z Lambštejna, Jan Musil
Podvinský z Do!!bravičan, Pavel Cerhovský z RůželÍna,
Jan Romanus z Rfma.
224. 1612, 27. března. Rukop.
2179 J. f. 156.
Symeon HUll1berk z Humburku kancléř přiznal se: Jakož
Jest dle jistého nařízení od někdy lVIarkétT Kromerové
od Vilímkův, aby na opravu kapli Betlemské po její
smrti od Anny Fuglový 200 k. m. dáno bylo, kterézto
dvě stě že jest ona Anna p. proboštovi a starším mistrum
kolleje CÍs. Karla IV., též starším a osadním tel. kapli od·
vedla a on p. Symon, jakozto úředník na ten čas v 1. 1607
témllz žáduší naHzenyi, ze jest je k ruce nadepsané kapli
od nich přijal. Item přiznal se, že též na opravu záduší
Betlímského a lazaretu při něm ležícího přijal 50 k. a na
opravu záduší dřevěného v osadě Betlimské ležícího též
50 k. m. Nic méně p. Melichar Haldius z Najenperkll,
Jakožto ochrance záduší Velikého, jenž slove dum bekyní,
vedle domu řečeného Libockého Ir ruce témuž záduší
óO k. m. přijal.
22ó. 1612, 30. srpna. Oeco1wlIl. B. 25 (, 301. Hora
quarta noctis obiit m. Simeon Humbergius ~b Humberg,
cancellarius, Veteris Urb. Pro et unus ex dd. defensoribus,
vir solida eruditione, consilio, sapientia atque prudentia
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libet reipublicae amans merito deftet et deplorat. Quid
umiserit Praga Vetus, olim cognoscet et intelliget. Postea
2. Septembris in templo B. honoriflce sepuHus est. Epitaphium:
Ric iacet Humburgus gelida conclusus in urna.
Spiritus in Christi gestit ovatql1e sinu.
.
226. 1613, 8. prosince. lvlouu11te1zta 111. 229. Vir
clarissimus medicinae doctor et aliquando in academia Pragensi decanus et rector Adamus ZaluZanius a Zalužan correptus peste lllortuuscst et in sacello Bethlemitico sepuHus.
'227. 1614, 21."bčezna. Havelský, Hus a Betzem str.
31 dle ori~. tmiv. knihovny. (List královny Anny Staroměstským.) Našim věrným n~ilým primatorovi a radě St.
11. Pr. Anna. z Boží milosti Rímská císařovna v Německu
královna v Uhrách i v Čechách, arcikněžna Rakouská:
Věrní milí.
Došla nás zpráva, že se chová v tamním
chrámě B. svaté tělo zcela nevinného dítěte.
Poněvadz
máme zvláštní úctu nábožnou Je této svátosti a ji v naší
kapli míti chceme, tož od vás lIej milostivěji žádáme, aby,te
nám na dukaz nejposlušnější úcty své zmíněný ostatek vydali a s ním nějakého duvěrníka k nám vy,lali, jenž by
n"m svaté tělo odevzdal. Nadějeme oe toho s duvěrou
pevnou, již k Vám nejmilostivěji chováme, že tutd naši
výslovnou žádost splníte. Tím nám zpusobíte obzvláštní
pHjemnost, pro niž vám povždy co nejmilostivěji nakloněny zůstaneme. Dáno v zámku Lineckém dne 21. bře
zna 1. P. 1614. Anna.

Betlemské nám.

228. 1614, po 24. dubnu. Dvorsll)í, Paměti č. 723.
(Senát university Pražské odpovídá knězi i\lateji Cyrovi,
že na kolleji Nazaretské mnoho opravovati nedají.1 P. Tll.
Hagiochoran oznamoval, žc p. kněz Matěj Cyrus k němu
poslal, žádaje, aby mu hylo opraveno v té jeho kolleji,
co náleží; žádaje v té veci, jak 6>Y se měl chovati, spravení. Conclusum: K té žádosti jcho, aby tam byl vyslán p. ouředlník a jemu pověděl, že ta kollej k svému
spuštení přichází: 1. že důchodové toho nemohou vynésti,
nebo na studiosy více se dá než vezme; 2. že pp. auditores jeho nejvíce proti pp. mistrům jsou, jako p_ Smolík
žc v statky se uvozuje, pán z Hodějova neplatí; 3. že
jsou se anditores zakázali, že budou spravovat všecko;

4. i koně jsou na ublížení, l<dyž se tam chovají, pro tož ze
ne mnoho mohou spravovati.

229. 1616, 25. června. OecoiZolll. B. 24. I 369. P.
prorector oznámil, že z uvážení společného kp. Dikastovi
došel a s ním o tu obojí věc, totiž aby i v B. na den
m. Jana z Husince i na dell sv. Markéty v kolIeji ,lužby
boZí a kázání konal v B., že mu věc možná není. Na den
sv_ Markéty tu práci na sebe přijíti připověJěL Té~ pci.
pověděl p. prorektor, když při tej smlouvě byli, aby do
Betlema toliko Václavskej nebyl na sv. Jana Husa vzat.
Ahy kne" Havel byl dožádán od sv. Jiljí, aby v B. kázal.
230. Oecolto1Jl. B. 26. f 229. Snešeno, aby
na den památky m. J. Husi Georgius Tessacius. p. íarář
Haštalský, v kapli B. veliké kázání a m. Tobiáš Adalbertus
Yodnanus, Ln-áf sv. Klimenta, nešporní kázal.
231. 1617,21. záK Oecoltom. R. 26. P. probošt před
nášel, že p. Otto 7, Wartemberka žádá, aby dovoleno uylo,
aby syn jeho do B. nešen byl a kázání nad ním se učinilo.
Odtud že na panství vezen bude. Povoleno jest.
232. 1617, 6. listopadu. Tamtéž f. 73. Slovutné
poctivosti !Jp. pllrkmistrll a radě města Pardubic, pp. přá
telům nám zvláště milým_ Službu ctc. Zdraví etc. Nepře
stává při nás vyhledávati p. predikator kapli B., abychom
na místě jeho, jakožto collatores, o plat ten, kterýž až
na vychování katatele slova boUho v též kaple
od obce vaŠÍ vycházel a za tento rok Hll 7 ješti: odveden není, připsání uetnili, Jehož slušnou žádost býti
lnajíce. tak činíme a k

vám za něj se přimlouyajícc t že

sem takový plat, jmenovitě 9 k. gr. č., proti jisté kvitanci co nejdříve u nás v kolleji Veliké odvésti poručiti
ráéíte. My na jiném nejsme, než vám se toho vším dobrým
přátelstvím odměnovati. Za odpověď, kterou bychom se
spraviti mohli, žádáme. S tím oc. Stalo se v kolleji cís.
Karla IV. na den sv. Leollarta a. 1617. Probošt a mistři
kollegiati kolleje cís. Karla IV. - Slov. poctivosti - města
příbramě hor stříbrných - . Oznamujeme vám, že jest na
nás vznesl p. predikator kaple B., kterak plat ten),šaftem
nařízený od do bré paměti p. Mikuláše Kary ka z Rezna na
vychování kazatele slova božího v též kapli B. za tento
rok 1617 jemu se zadržuje a až posavad neodvozuje, žádaje mis za toto k vám připsání. Jchožto slušné žádosti
nemohouce oslyšeti tak činíme a k vám, jakozto správcové
a kollatorové též kapli~B., se přimlouváme, že jemu takový
plat, totiž 60 k. gr. č. co nejdříve proti náležité kvitanci
odvésti pomčíte. S tím oc. Dáno v koHeji Karla IV. v outerý po sv. Linhartu 7. Novembris U17.
233. 1617, 16. prosince. Tamtéž f. 72. Magn. d,
rector ex hac vita emigravit. Sepultus est in saceHo B.
maxima cum pompa. Concionatoris munus subiit d. Dicastus
Milkovinus.
234. 1617, - Tamtéž J. 238. Při svátku Mláďátek
kdo by měl žádán býti, aby kázal v B. Dictnm: Aby Zádán
byl kn. Yáclav Mitys Lipanskl', farář sv_ Štěpána :Vhl. kol.
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23ó. 1618. - Skdla II. str. 162. Málo koliks dnu
tímto sjezdem staVtlV často jmenovaní praktikantí a rušitelé obecné ,vornosti a pokoje s některými konšely staro·
městskými opět novou a nenáležitou partiku proti stavům
pod obojí a náboženství jich sobě složili, za jiné dokonce
nemajíce, nd že kvaltovné to jich předsevzetí žádnou mocí
ani opatrností lidskou jim změněno a zrušeno moci byiti
nebude, když ovšem i kostel Betlémský k zapečetění, mistry
pak a profesory akademie Pražské a skrze ně i všccky
tři stavy pod obojí o právo jich, kteréž k tomu kostelu
II dosazování do něho
kazatele od starodávna mají, při
praviti chtěli, a to způsobem tímto:
Jest již nahořc nejednou obšírně o fom oznámeno,
kterak některé osoby z předních rad a sluzebníkuv císař
ských náboženství Hmského pod jednou, kteréž se všech
časuv stavům pod obojí za neprátely ,tavěli, dosadivšc
v městech Pražských do úřaduv konšelských osoby náboženství svého, jiné pak konšely pod obojí sobě také divnými svými praktikami k sve vuli získavše, již tak daleko
přivedli, aby pro instrukcí cÍs. rychtál-um dané a jiné zápovědi Pražané obcemi II osadní svými kostely a kollaturami pod obojí vládnouti a bez cís. rychtáře ani se o své
potřeby scházeti nemohli.
Již pak podlé toho úmysl II zlého postnpovali dále a
vědouce, že ykollatura a kostel Betlemský všem ti-em stavum
království Ceského k akademii Pražské náleží, protože
fundator té kapli, jménem Jan Milhejm, o právu kollatorském
a uvozování do též kapli kazatele to tak naHdil, kdyby
koli který kazatel odtud odstoupil aneb z světa sešel. tehdy
~e tři mistři z kolleje cÍs. Karla IV. učení Pražského. národu
Ceského, přij,!1louce k sobě purkmistra Většího M. Pro jiného
voliti mají. Ceho?: jsou mistři též akademie také vždycky
v porádném držení bývali.
\' tom pak často dotceném majestátu [z r. 1609,] toho
textovně doloženo jest, že císař stavum pod obojí akademii
Pražskou v moc jejich dávati ráčí. 1 aby tíž nepřátelé a
praktikanti i to zrušiti mohli, učinili sobě k tomu tento
přístup. Když zajisté P. B. dobré paměti kněze Matiáše
Cyra, seniora ueb staršího konsistoře Pražské pod obojí,
kteryiž byv hned brzo po dání stavům toho majestátu za
kazatele do též kapli pořádně vedle dotčené fundací volen a uveden, lu za několik let poi'ád slovem božím a
velebnými svátostmi pod obojí přisluhoval, prostredkem
smrti z tohoto sveta povolati ráčil, tu někteří z týchž konšeluv staroměstských, tehdáž s týmiž praklikanty spuntovaní
a od nich přemluvení, dali se i v to, že jsou mistry z kolleje k sobě na rathouz Staroměstský obeslali, aby tam
podle vůle ji9h jiný predikátor volen byl. V čemž když
se dotčení mistři jim šetrně omluvili a na fundací i na
předešlé příklady, jako i na to, že jim bez vědomí defensoruv toho uciniti a se z fundací vyvésti dáti nenáleží,
s tím ohlášením, když se tu, kde); náleží, poradí a o jistý
den snesou k volení jiného kazatele, že se nepominou
dozádati purkmistra, aby se k témuž volení do kolleje cÍs.
Karla IV. podlé fundací najíti dal. Tu tíž konšelé, neohlédajíce se na to nic, že se tu strany pod jednou nic
nedotýkalo, než mezi samou stranou pod obojí činiti bylo,
v tom pak sněmě obecném a artikuli o dání moci defen·
sorum nad dolejší konsistoří a akademií Pražskou toho že
zjevně doloženo jest, byla-li by jaká potřeba mezi nimi
stranami pod obojí samými co nařizovati, pokojiti aneb
k nápravě phvozovatí, to aby defensorové pod obojí beze
VŠÍ překážkY,učinili - toho všeho oni pominuli a nevznes vše
toho na defensory a nic toho sobě tu, kdež náleželo, že
by se jim v čem jaké ublížení stalo, nestíživše, dali se
proti patrnému textu v zaneprázdnění tím císaře.
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Na kteroužto jejich toliko zprávu ihned ve středu po
Vzkříšení K. P. léta tohoto těžké poručení od císaře s podpisem císahkým a nejv. kancléře samotného z města Vídně
vyšlo a místodržícím v ten rozum odesláno: Že místodržící
z příležící supplikací purkmistra a konšelu v Star. :\1. Pro
a z spisu v ní polozeného šířeji vyrozumějí, kterak jsou
na jedno i na drnhé vzkázání týchž purkmistra a konšeluv
mistři kolleje cís. Karla IV. z prostředku svého jisté osoby
do místa radního poslati a vedié fundací spolu s purkmistrem
faráře do kapli Betlemské obrati nechtěli, nýbrž že jsou
ihneo po smrti Matiáše Cyrusa bez rědomí a povolení jak
rady tak i osadních jiného do té); kapli uvésti a jemu klíče
od ní i od klenotuv kostelních sami o své ujmě odvésti
dali. I poněvadž již zhusta to býti chce, že lide nepokojní,
po vrhnouce řád a právo, sami o své ujmě věcí těch, které
jim nepříslušejí, se ujímají, že císař nechce, aby to pro
zlý příklad průchod svuj míti mělo. Pročež že jim poroučí,
aby rektora i mistry dotčené kolleje před sebe povolati
dali, jim takové předsevzetí jich, pokudž tomu tak jest,
stížili a dostatečně poručili, aby se vedlé dotčené fundací
zachovali a spolu s purkmistrem Staroměstským faráře do
též kapli ihned pořádnč obrali. A jestli by v tom vedlé
toho poručení císařského v témdni pořád zběhlém tak se
nezachovali, aneb že by nějací odporové o to chtěli býti,
tehdy aby skrze rychtáře císai'ského v St. M. Pr. takovou
kapl!: zapečetiti rlali a tomu teď v nově uvedenému faráři
jménem a na místě císařském poručili, aby on do též kapli
víceji nechodil a jí se neujímal, pýbd klíče od ní a od
klenotuv kostelních do kanceláře Ceské složil až do rozeznání. té věci. Dáleji také stranám, aby se pokojně proti
sobě chovaly, poručili a vyslyšíce je v tom, co by na od·
poru bylo, k nim se na místě jeho spravedlivě· zachovali
vědouce, že na tom jistou a milostivou vůli jeho císařskou
naplní.
Což kdyi. místodd.ící uvedli v známost rektorovi a
mistrum dotčené kolleje Veliké, nepominuli dáti jim odpovědi své uctivé- na to vznešellí purkmislra a konšelův
Staroměstských v sobotu po Nalez. sv. kříže, 5. dne máje,
oznamujíce v ní, jaké ísou supplikací tíž purkmistr a konšelé císaři, králi a pánu jich nejmilostivějšímu, v príčině
kapli Betlemské podali a co na to císař milostivým psaním
svým jim místodržícím poroučí, tomu že jsou z přípisuv
jim k odpovědi dání propujčených vyrozuměli. pa kteroužto jich supplikací vedle vyměření kanceláře Ceské že
tuto svou zprávu dávají:
Nejprvé, aby mezi Pražany Staromě,tskými a předky
jich rektora a akademie Pražské o dosazování predikátora
Betlemského jací sporové býti a oni mimo saméhvo purkmistra, kteréhož by nejstarší tři mistři z národu Ceského
se dožádali a k sobě připojili, k volení a dosazování téhož
kazatele jaké právo míti a universitas učení Pražského tu
se čeho proti fundací dopustiti a jich, když jsou k rektorovi a mistrum Pražským o to, aby se na ratbouz k volení
jiného kazatele najíti dali, posílali, odpovědí pominouti
měli, o tom že ne toliko nic nevědí, ale také tomu zjevně
odpírají; místodržícím pak proti tomu oznamují to, ze
jsou na jiném nebyli a posavad nejsou, nežli vedle fun<
dací tak se zachovati a snesouce se s purkmístrem Staroměstským spolu s ním takové volení vykonati. Že jsou
se pak k "ykonání toho na rathouz Staroměstský najíti
nedali, byly toho příčiny tyto: Jedno, že táž fundace toho
v sobě nemá, aby od purkmistra a konšelův k tomu na
rathouz obsíláni byli a tam to říditi měli, nýbrž že nachází se v knihách jejich akademických poznamenáno to,
ze se jest to předešle v kolleji Veliké u přítomnosti purkmistra dávalo. Druhé, že nechtíce se rektor a mistři

Pražští z té funda,cí vyvésti, majíce ohted na to, že jest
slavné paměti cis. Rudolf, jakožt~ král Ceský, majestátem
svým všem třem starLlm král. Ceského pod obojí akademii Praiskou se vším jejím příslušenstvím v moc jejich
dáti ráčil, a stavové že jsou také s milostivým povolením
jeho z prostředku svého jisté defensory nad ní nařídili;
kterýmižto poněvadž se akademie spravuje a v menších
věcech O radu k nim se utíká, že jsou bez vědomí jejich
toho učiniti nemohli. Jakož jsou se pak z společného jich
uvážení v tom skrze písaře svého akademického při purkmistru tehdejším, Ondřejovi Leynhauzovi, ve vší šetrnosti
omluviti dali s žádostí tou, aby jim to na zlou stranu
vykládáno nebylo; jináč když se tu, kdež náleží, poradí
a o jistý den k volení nového predikatora snesou, ze
nepominou dožádati se purkmistra, aby se k témuž volení
dal do kollcje Veliké podlé fundací najíti. Načež ze týž
purkmistr vedlé vzkázání jim zase přátelského vinše témuž
vyslanému jejich oznámil, že chce to vzkázání hned na,
zejtří většímu počtu přednésti, což se nepochybně i stalo.
Mezitím pak že kněz Jan Cyrillus, o němž Pražané
zmínku činí, jsa jedním assessorem konsistoře Pražské pod
obojí, kterýž předešlého predikátora v též kaple Betlemské
pomocníkem byl, nejsa od nich ani volen ani na faru
uveden, ani tam bytu svého nemaje, toliko dokudž jiný
predikátor volen nebude, zatím služby boží vykonává.
Z čehož že místodržící mohou již milostivě vyrozuměti,
že jsou Pražané Staroměstští Je takovému supplikování žádné
slušné příCiny neměli a že také toho není, což sobě stěžují, že by od nich žádnou odpovědí zpraveni nebyli.
Pročež že jest to rektorovi a professorUm tím více s podivením, ze jsou císaři takovou zprávu učiniti a proti
božskému a lidskému právu toho žádati směli, aby kapla
Betlemská na potupu všeho náboženství pod obojí beze
všeho porádného obvinění, slyšení a rozeznání k samé
jich žáslosti zapečetěna a tak od exekucí začínáno býti
mělo. Ceho:!. že císař, prohlédaje milostivě k tomu, že jsou
se tíz Pražané na předcích jejich ani na nich toho ničehož nedosoudili a vedle čeho dosuzovati nemají, na ně
dopouštěti neráCí, že jsou k J. Mti Cé té ponížené naděje.
I poněvad7. pak předešle od defensoruv jim rektorovi
a professorum jiné naučení dáno není, nežli aby se podlé
té fundací Jana Milhejma a předešlých příkladuv zacho'
vali, a oni také na tom jsou, co nejdříve možné, dožá! dajíc se purkmistra St. M. PL, predikátora do též kapli
Betlemské voliti a dosaditi; pro tož že místodržících za to
poníženě prosí, že je při císaři a pánu, pánu jich nejmilostivějším, omluvené učiní, jemu tuto jich zprávu v zná! most uvedou a za ně se k němu laskavě přimluví: jedno,
. aby císař té zprávě Staroměstských, jako by se čeho
I proti též fundací dočiniti měli, místa dávati neráčil: druhé,
aby toho na ně nedopouštěl, aby v tak veliké věci na
! samou holou zprávu, a to ještě nejistou, dotčených Pra'
žanuv a pro nějaký jejich odpor, kterýž by oni naschvále
vzbuditi chtěli, měli v své spravedlnosti a majestátích
jaký nátisk trpěti a z possessí kollatury své beze všeho
! pořadu práva vyvozování býti; nýbrž aby císař ráčil nad
nimi a nad jejich privilegiími ruku ochrannou držeti a
týmž I'ražanum Staroměstským núízení učiniti, aby se v té
příčině proti nim spokojili - v tom se místodržícím
k milostivé a laskavé ochraně poručené činíce-o
Jakkoli dotčení rektor a professorové akademie,Pražské,
byvše zustaveni při tom svém ohlášení, hleděli se. zacho·
vati dle jmenované fundací a obravše sobě k tomu volení
nového kazatele den úterní, 8. dne máje, dožádali~se náležitě úřadu Staroměstského, aby obyčejem starobylým
na týž den v hodinu dvanáctou na celém orloji purkmistra

až do dalšího rozeznání zanechali. Ale mistři a seniorové
svého mezi ně do fary Betlemské k volení téhož kazatele
z národu Českého kolleje Veliké, totiž .Mikuláš L:,~cilus
vypravil, že nepominou spolu s ním, vezmou ce sobě P.
Hagiochoranus. Jakub Zabonius z Vyšetína a Jiří SuIty s
B. ku pomoci, tu věc na místě postaviti.
z Felsdorfu, vyrozumněvše z těch obou spisuv Staroměst
Což vše když stalo se k žádosti jich a purkmistr k té
ských, jim od místodržících ll. dne máje, času nešporvěci ob"vláštně dožádaný, totiž Severin Loštický z Liního propujčených, nač by se vztahovaly, hned na ráno
bánu - neb opravdový a pořádný purkmistr v St. M. Pr.,
dali týmž místodržícím na ně ve vší uctivé šetrnosti rejsa tohocasu osoba pod jednou, nemohl tomu volení
pliku svou takovou:
býti přítomen, poněvadž se kněžstva pod obojí dotýkalo,
Předně, co se spisu Severina Loštického týče, to že
a toho času, když se ta fundací stala, žádný pod jednou
vše v pravdě tak jest, jakž on zpravuje. A ačkoli týž
v radě Pražanuv nebýval -- mezi jmenované professory
Loštický mezi jinými řečmi i v tom se před mistry ohlásil,
národu Českého v čas a místo určité najíti se dal; tak
že by se u něho vidělo, aby takové jich snešení a volení
dalece v té věci společně pracovali, až naposledy zustáno !
buď císaři, králi a pánu jich nejmilostivějšímu aneb místomezi nimi pokojně a přátelsky na tom, aby z těch tří
držícím k dalšímu toho potvrzení přednešeno bylo, ale
osob duchovních, totiž kněze Jakuba, faráře u sv. Martina,
poněvadž všem vubec vědomé jest, že táž kapla Betlemkněze Jiříka Dykasta, na ten čas faráře u sv.M. B. před
ská od starodávna k akademii Pražské náleží, a slavné
Týnem, a kněze Jana Cyrillusa, na ten čas kazatele Bepaměti cís. Rudolf majestátem svým ttiž akademii.se vším
tlemského, jedna do též kapli byla dosazena od těch,
jejím příslušenstvím všem třem stavum království Ceského
komuž to vlastně náleží.
pod obojí v moc jejich dal, a tíž stavové podlé milostiAle pod tím jmenovaný purkmistr dožádaný, neoznávého povolení nyněj3ího krále a pána svého nad tím z promiv o tom týmž mistrum Pr~žským nic, vznesl túž věc
středku svého jisté defensory nařídili, pod jejichžto ochrasám O své ujmě na kancelář Ceskou ve čtvrtek po neděli
nou dotčení mistři a professorové Pražští v té příčině zuJubilate, 10. dne máje, a v tom se před místodržícími
stávají; z té příčiny že jim to jinak trefovati nemuže,
ohlásil, který by z těch tří osob za faráře a predikátora
nežli, takové volení týmž defensorum v známost uvésti a
do též kapli od J. Mti Cé dosazen býti mohl, toho že on
od nich potvrzení ocekávati; jakož ze pak Qepominul;
při milostivé vuli J. Mti zanechává. A jako by na tom
ihned na zejtH to vykonati. A poněvadž jsou defensores
vznešení jeho dosti nebylo, pročež purkmistr a konšelé
na místě stavův pod obojí takové volení schválili a z těch
téhož Sl. ~l. Pr. odeslali místodržícím hned na druhý den,
tH osob kněze Jana Cyrilla, již predikátora též kapli,
toti, v pátek, ll. dne, o túž věc svou supplikací, oznadosaditi jim poručili, že jsou se tak v tom zachovali a
mujíc jim: Že dne včerejšího jest jim na kancelář od i
téhož kněze Jana dne včerejšího dHve a prvé, nežli jim
téhož dožádaného purkmistra jejich zpráva v spisu učiněna,
ti spisové dodáni byli, náležitě na kazatele do též kapli
co jest tak vedlé poručen[ krále a pána jich nejmilostiuvedli, k cemuž ze jest i purkmistr Staroměstský dožádán
vějšího 8. dne máje v příčině ohrání predikátora do kapli
byl. K tomu že se i tiZ purkmistr a konšelé Staroměstští
Betlemské od něho s mistry a professory kolleje ds.
tím svým druhým spisem, kterýž se s prvním spisem purlcKarla lV. vyřízeno, totiž že jsou na faře Betlemské dle
mistra jich dožádaného velmi nesrovnává, také sami zjevně
fundací k té povinnosti kazatelské svrchupsané tři osoby
přiznávají, a tak že žádné hodné a' slušné příčiny neměli
přátelsky a pokojně obrali< A když na to přišlo, která
a nemají místodržící tím více zaneprazdňovati.
by z těch tří vedlé již připomenuté fundací dosazena a
A poněvadž pak oni mistři podle dotčeného slavného
konfirmována býti měla, tu že mezi týmiž třemi mistry
maiestátu cís. Rudolfa v té příčině y moci a opatrování
a purkmistrem jich nesrovnání se stalo, talde mistři sami
týci,ž stavuv pod obojí zustávají a takové pořádné podlé
takové volení a právo na sebe vztahovali. Cemuž že purkfundaci i vlastního přiznání dožádaného purkmistra volení
mistr iich místa nedával, dokládaje toho, že jak jim tak
od defensoruv potvrzené a náležitě vykonané jest, a týž
ani je~1u dáleji v té věci, poněvadž se tu práva J. Mti
majestát, jako i vsnešení sněmovní to v sobě patrně obCé dotýče, kráčeti nenáleželo, žádaje jich, aby spolu s ním
sahuje, ze král Ceský těmi věcmi, které se samé strany
na kancelář vstoupili a místodržícím společně o tom repod obojí dotýkají, ani zaneprázdňován býti nemá, jim pak
lací učinili. Ale oni proti tomu replikujíc že na svém
se o to s Pražany Staroměstskými v nějaké další spisy
stáli a toho učiniti se zpěčovali.
a odpory vydávati nenáleží, pro tož zustavujíce toho při
Naposledy však že na rozmyšlení sobě to do dne
své ponížené omluvě, budou-li chtíti tíž Staroměstští s stavy
včerejšího vzali, že témuž purkmistru jejich odpověď dají.
pod obojí oč toho míti činiti, jakž jest týmž majestátem,
Ale že místo odpovědi, pominu vše zustání toho společ,
porovnáním mezi stranami a sněmovním snešenÍm a tak
ného, dne včerejšího dotčení mistři k ouřadu purkmiprávem a zřízením zemským vyměřeno, nezačínajíc proti
strovskému dvě osoby vyslali a oznámiti dali, že o témž
již jednou v témz království Ceském o náboženství uči
volení nepominuli oznámiti defensorum, kteřížto z těch
I něn~m pokoji od exekUCÍ, toho ze budou míti svobodu
tří osob že jsou Jana Cyrillusa do též kapli Betlemské
a vul! - .
za predikátora volili podlé majestátu cís. Rudolfa, žádaKdyž tedy praktikanti nalezli ,'ektora a professory
jíce, aby purkmistr, k uvedení jeho do též kapli dnešního
akademie Pražské v příčině té tak udatné, že jim všecky
dne se najíti dal, Cehož jsou se však purkmistr a konšelé
stavy pod obojí za soukupy vystavují, a v tom potom
Staroměstští do týchž mistru Pražských, aby to mimo pav krátkých dnech ten druhý sjezd jejich nastal, procd
trnou fundací a snešení společné, an o něho samého
pominuli všeho toho mlčením, nebo měli již na jiné tMší
na konci determinováno nebylo a není, před sebe bráti
věci dosti co mysliti.
měli, nikoli nenadáli, Protož že místoddících za to s ná236. 1618, 31. března, OecMt011I. B. 26 f. 177.
ležitou uctivostí žádají, poněvadž již tu mezi purkmistrem
p, děkan přednášel, že jsou oznámili s p. proboštem pp.
a nimi mistry Pražskými odpor se nachází a tu vysoce
defensorum o vzkázání ppp. St. M. Pr. v příčině volení
ublížení práva jich Staroměstských se dotýče, aby to při
nového predikatora kapli B. a odpovědi dané týmž ppp.
dotčených mistHch, aby téhož Cyrillusa ani žádného jiného
Schváleno to vzkázání, aby za nynějšího a budoucí 110
predikátora do též kapli pod týmž odporem nedosazovali,
purkmistra to volení se nedálo, až bude pod obojí.
neprodleně zastavili a je při milostivé J. Mti Cé resolucí
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_ 27. dubna. P. m. Valentin Kochan z Prachové
s. p. Petrem :\Iacerem oznamoval, že netají, kterak pečlivá
paní vdova paní N. [po] knězi Cyrovi jest se jich do·
žádala, aby přímluvu učinili ku pp. professorum, aby se
pro práce snažné a platné ncb. manžela jejího a náklad
některý na túž kollej k ní nachýlili a az do sv. Havla
bytu v též koUeji přáli. A to protože nakoupil nebo man·
žel její vovsa a žita, s tím že by ne tak na spěch mohla
se vystěhovati - . Dictum: Že pro příklady jiných vdov
kněžských, kteříž též toho užiti nemo),ou, a zvláště ž<;
ta kollej jest pro studiosy, a kdyby ženy vidány byly v též
kolleji, calumniae by byly. Nicméně pokudi by vždy žádala paní vdova, že ona u:uže zustávati na faře a obilí
aby v svém místě zustalo. Z á k o v s t v obr a trs k é aby
tam zustávalo. A p. rektor že by též chtěl v též kolleji
[Nazaretské] byt míti.
_ 16. března. Tamtéž I 245. Ode všech tří pp.
stavův vysláno v příčině kapli B., řádem p. seniora se
spravující, kteří v Praze jsou shromážděni, včerejšího dne
se sešli a co potřebí bylo, se radili. Pánum mistrum všeho
dobrého s vinšováním "c že vzkazují. Podle toho že dožádáni jsou, aby oznámili, ž" P. B. povolati ráčil seniorem
kapli B. a že Maji v paměti žádost vzloženoll na sebe.
A poněvadz tento den obrán, aby osoby pp. stavové ráčili
z prostředkn svého vyslati mezi pp. profesory, že' oče·
káVati budou laskavé odpovědi. Poněvadž zejti'ejšího dne
sluzby se díti budou, Zádati ráčí, aby mohli klíče zase
odevzdány býti. - Dictum, aby klíče se samýmu Cyrillovi
dali a ne zvoníkovi, protože jest se obávati, aby on jsa
civis nespuntoval ac cum civibus· v Pp. vyslaným z vinše
děkováno a též jim zase učiněno. Zádo.t o klíče má místo
toliko, že se nespecifikuje, komu by měly zase dány býti.
Pročež že odeslány budou p. Cyril1ovi.
Dvojictihodný kněz p. Cyrillus ráčil jest slyšeti, jaké
bylo rozmlouvání dne včerejšího o opatření kapli B. a to
že uznáno bylo, aby Zádnému jinému nebyly klíče ode·
vzdány, krom jemu. Poněvadž se proslejchá, že by někdo
chtěl nebezpecenství uvaliti na túž kapli. O blásil se lm.
Jan Cyrillus, že on bedlivý pozor dá na klíče, nez ze se
obává v nepřítomnosti jeho, maje klíče zvoník, aby nějak
neuctivě se nechoval.
. J. Mti pp. tři stavcvé seniorem se spravující ohlásili
se, kdyby zvoník byl povolán a jemu se oznámilc, že
bude míti na sebe laskavého pána. Naposledy žádali poněvadž kn. m. Cyrus jest ze světa sešel, že žádají, aby
mrtvé tělo mohlo při té kapli, kde by se pp. direktorum
líbilo, pochováno býti. Dictum: Poněvadž se to dítkám
přálo, že též jemu se bude toho přáti.
_ 24. března. Poněvadž kn. Cyrus zemřel, měli by
dojíti ku ppp. St. M. a rozmluviti strany volení jiného
praedikatora. Dictum: Poněvadž jest věc těžká, aby ne·
bylo spěcháno s elekcí, aby se s pp. defensory o tu
věc poradili.
_ ó. května. Tamtéž f. 248. P. prorektor přednášel,
že jsou zprávu na suplikací ppp. St. M. dodali p. kancléři,
však že jemu je.t navrženo, aby s elekcí neodkládali, jináč
že na exekucí J. Mti Cé nastoupeno bude. 1Iezi tím že
p. jezbera radil, aby dnes bylo vzkázáno p. purkmistru
St. M., aby se dal najíti k volení, že volení jest při pp.
profesořích s p. purkmistrem; konfirmací náleží pp. defen·
sorum na místě J. Mti Ké. Pročež aby pp. ráčili obrati
den a místo k volení. Dictum: Že den pondělní se determinuje k elekcí, jenž bude 7. Maii v 12. hodinu. Pročež aby vyslán byl ku p. purkmistru Francovi z Ostrštoku
písař akademický s pedelem et praemissis praemittendis
jeho žádal jménem p. probošta kol1eje Veliké a jménem
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C. p. 255. Kaple Betlemská.
pp. mistruv starších národll Českého, aby podle fundací
do kolleje dáti se ráCi! najíti a při témz volení hlas svůj
dáti. Stalo se. P. purkmistr Franz z O. zase vzkázal, že
nemůze na ten čas od osoby své dáti místné odpovědi,
nez ze to vznese na větší počet. Nd: že jest otázku,
měl-Ii by purkmistr dáti se mezi pp. mistry do kolleje
najíti. čili pp. mistři mezi pp. radní St. M. S tím jsme
odešli. Ale povoláni jsme zase, byli. Tehdáž v tato slova
vzkázání učinil pp. mistrum: Ze když dá P. B. dne pondělního, ze osoby z prostředku pp. mistruv před radon se
postaví a vyZádají sobě vstoupení před p. purkmistra a
pány, připuštěni k audienci budou.
_ 23. června. Tamtéž J. 249. Poněvadž mistra Jana
z Husince a m. Jeronima svátek se bude světiti, kdo by
měl dožádán býti z pp. faráHl, aby kázání vykonal v B.
Dictum: Pokudž by mohl k sobě to kněz Jan Rosaeiu,
i\1artiuus. [arár haštalsk)', [vzíti, aby] to vykonal.
P. Petr Macer že mluvil s p. proboštem žádajíc ho,
aby Janovi Cyrillovi kollej Nazaretská byla k obývání
propuštěna, poněvadž kn. Cyrus toho užíval.
_ 30. června. Kněz Jan Cyril1us žádost svou ku
paměti přivozoval, poněvadž z vule P. B. a pp. profesoruv
do kapli B. jest za predikatora volen, konfirmován a uveden,
že nemoha on na faře v místě svém, aby jemu příkladem
kn. :\Iatiáše Cyra v koUeji zustávati příti ráčili, že on
pokojně se chovati přípovídá. Dictum: Že jemu Cyrillovi
oytu v též kolleji příti chtějí, ač by povděčni byli, kdyby
mohl na faře zustávati pro pomluvy, že ta kollej pro
studenty jest vystavena. - Též žádá kněz Cyrill, poněvadž
památka m. Jana Husi a Jeronyma má se světiti v kapli
B., že žádá, aby se ráčili snésti, jak by se chtěli pánii
zachovati, co se dotýče osob, kteříž by měli kázati. Zdaliž
by měl kdo z jeho pomocníkuv ranni kázání kázati, čili
někdo jiný bude k tomu obrán. Dictum: Že k tornu
povolují, aby kdokoliv, buď kněz Cyrillus aneb z pomocníkuv jeho, ranní kázán) vykonal. Veliké kázání ze již
jinému jest odevzdáno. Zádali také, po kázání slova božího
aby se dali pp. professores na polívku 1;: kn. Janovi najíti, poněvadž při introdukci nemohl pro roztditost Zádné
vlídnosti prokázati. Z~kázati se ráčili páni, že na to pamatovati budou.
237. 1618, 7. května. OeCOHom. B. 26 f. 83.
Oznámeno, že p. purkmistr, poněvadž jest jednuška, že
1
nebude při elekcí, než že Severina vyšle, aby elekc; byla
na faře B. Volen [aby] byl ko. Dicastus, neb Václavský neb
Martinský. Toliko aby nebyl volen Pikart. Pročež má-li
býti ještě jednou vysláno k purkmistru, aby žádán byl,
aby se dal najíti k dekcí do kolleje cís. Karla IV. Dictum: Aby vzkázáno bylo p. purkmistru praemissis praemittendis; pokudž by však se nedal najíti v hodin 12 dne
do kolleje ua vzkázání stalé dnešního dne, ještě aby podle
privilegium a fundací, též chvalitebných příkladuv před
kuv dne zejtřejšího 12 hodin dal se najíti do kolleje cís.
Karla IV. a ne na faru B. Stalo se.
v
P. purkmistr vyslaným od pp,. mistruv starších národu
Ceského toto za odpověď dal; Ze v přít~mností cís. rychtáře a pp. radních pp. mistrum národu Ceského zase své
povolné služby vykazuje a všecko nejlepší dobré vinšuje
a vzkázání to ujímá. A ackoliv příklad se nachází, že za
purkmistrství Nerhofa někdy na rathouze elekcí byla,
nicméně aby nebylo po vuli jak pp. mistruv tak i p. purkmistra, že se dá najíti na faru B. dne zejtřejšího. Stalo se.
_ 10. Martii. Mag. d. prorector gratias egil, quia
ad convocationem venire voluerint. Causam convocationi
praebuisse introductionem futuram praedicatoris in sacel
lum B., unde ipsum periculum vererí, praesertim eum d

rector absit. Proinde petere, si haec introductio ipso absenti fieri poteret vel ut ipsi caveatis, non il1i periculum
in de imminere. Dictum, ut nihilominus d. prorector huic
intersit introductioni tamquam vicarius. Sin abesset, quia
hoc esset academiae fraudi, secuudo offenderentur dd.
defensores, tertio quia hoc forte grave accidet d. rectori,
quarto, quia periculum imminet non uni personae, sed
toti universitati, quinto, slatuta pro parte ipsius stare - .
Když se vrátil p. probošt, oznámil, ze jest byl u p.
France Ostrštoka (u něhož byl p. Severin), kterýž k němu
promluvil, ze se tomu diví, kterak není posláno ku p.
Severinovi [Leinhozovi] v příčině introdukcí predikatora
d" kapli B., poněvadž On byl při též elek ci a jemu ouřad
purkmistrovský jest poručen. Oznámil, že jest posláno,
ale on oznámil, ze ještě není purkmistrem. V tom se
ozval p. Severin a též sobě stěžoval, že jemu není časn"
o konfirmací oznámeno. Zádán byl od p. probošta, aby
neměl za zlý, že bylo p. purkmistru p. Francovi O tom
oznámeno, poněvadz měli sobě pp. defensores oznámeno,
že lidé se neházejí k němu o spravedlnosti své. Načež
odpověděl, že poněvadž dle zustání s pp. mistry dne pondělního že mu chtějí o praesentací oznámiti, jemu nic n'-'ní
oznámeno, že J. M. suplikací sepsal a dnešního dne před
nese, kterak se volení stalo dne pondělního jistých osob.
Pročd že žádá za konfirmací na jednoho z nich. S lím
odešel na rathouz.
Vysláni z Betlema p. dr. Laviu a p. Aretin jménem
některých defensoruv, že mají v paměti o elekcí a konfirmací za predikatora kapli B. od pp. defensoruv důstoj.
kn. Jana Cyri11a. Pročd poněvadž pp. defensores někteří
i z stavu panského i jiní jsou již v B. shromážděni, že
žádají, aby pp. ráčili se do B. dáti najíti a jeho kněze
Jana Cyrma uvésti a vyhlásiti za téhož praedikatora. Však
aby nejprv dali znáti p. purkmistru St. :\1. Pr., aby se
dal k vyhlášení témuž najíti, tak aby privilegia v celosti
zUstávaly.
Dictum: Aby ku p. pUl'kmistru ještě bylo posláno
pro lepší toho spravedlnost, aby se k introdukcí dal najíti.
Aby kněz Cyryl1us zase sl0zil klíče, kde jest je vzal, že
mu ty takové budou zase poručeny.
Vyslán byl p. úředlník s pÍ<ařem na rathouz, aby
praemissis praemittendis ku paměti přivedl Hdost dne
včerejšího na p. purkmistra France Ostrštoka v příčině
konfirmací od pp. defensoruv dle moci majestátem sobě
od ds. Rudolfa dané a investitury nového predikatora
kapli B., dvojctihodného Jana Cyrilla vloženou. Pročež
ze tu žádost opakujíce že jsou té naděje, že p. purkmistr
dle fundací ráčí k též investituře do kolleje cís. Karla IV.
přijíti, poněvadž i někteří z pp. defensoruv i stavu '-yššího
osob na. to očekávají. P. purkmistr v radě nebyl přítomen,
totiz p. Franc Ostrštok, ani Severin, na něhož vložen byl
ouřad. Ale p. primas měl sobě úřad poručený. Pročež
vzkázání a vinš pp. mistruv ujal a zase vinš učinil a toto
pp. mistrum oznámiti poručil: Že jsou se s p. purkmistrem
Severinem dne pondělního na tom pp. mistři po elekcí
snesli, že p. purkmistru chtějí oznámiti o praesentací volených osob. Však že jsou toho neuč·inili. Pročež že p.
purkmistr utekl se na kancelář o tu věc a oni 7:e ocekávají
na resolucí J. Mtí pp. místodržících. A tak ze žádosti pp.
mistruv povoliti se nemuže. Než p. purkmistr že od osoby
své žádá pp. mistrh, aby takové investitury na ten čas
poodložili, dokudž by se s p. purkmistrem na něčem
iistém nesnesli.

238. 1618. - Druha apologie staVIfV (1618) str.
eee 2 č. 1.'>3. (Zpráva s strany kostela Betlemského v St.
;II. Pr.)
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10VSlví Českého pod obojí jejich majestát, sněmovní snešení a porovnání s stranou pod jednou učiněné a Lak

svobody v provozování náboženství rušili, s některými
konšeli staroměstskými nenález.itou praktiku složili a i kostel
B. v témž St. M. Pr. k zapečetění, mistry pak a profesory

akademie Pražské, anobrž všecky di stavy pod obojí o právo
jich, kteréz k tomu kostelu a dosazování do něho praedicatora mají, připraviti chtěli.
Jest již nahoře dostatečně ukázáno, kterak některé
,!sohy z předních rad a služebníku J. Mti Cé náboženství
Rímského pod jednou, kteří se všech času stavum pod
obojí za nepřáteli stavěli, dosadivše v městech Pražských
do ouřaduv konšelských osoby náboženství svého, jiné
pak konšeli nábozenství pod obojí sobě také divnými svými
praktykami k své vůli získavše, již tak daleko přivedli,
aby pro lllstrukcí od J. Mti Cé rychtářum dané a jiné
zápovědi Pražané, obce a osadní svými kostely a kollaturami pod obojí vládnouti a bez cís. rychtáře ani se o své
potřeby scházeti nemohli, jakž stížnost týchž Pražan to
v sobě šíre zavírá. Jíž postupovali dále a vědouc, že Kollatlll a a kostel Betlemský v St. M. Pr. všem třem stavum
království Českého k akademii Pražské náleží, protože
fundator té kal'li B., jménem Jan Milhejm, O právu kollatorském a o uvozování do též kapli kazatele to tak nařídil: Kdyby koliv kazatel odstoupil anebo z světa sešel,
tehdy že th mistři z kolleje ds. Karla IV. universitatis
učeni Pražského národu Českého, přijmouc k ~obě purgmistra Většího Města Pr., jiného voliti mají. Cehož jsou
mistři též akademie také vždycky v pořádném držení byli.
V témž pak casto dotceném majestátu toho textovně do·
loženo jest, že J. M. C. stavum pod obojí akademii Pražskou
od starodávna straně pod obojí náležející se vším jejím
příslušenstvím v moc jejich dávati ráčí. I aby tíž nepřátelé
a prakty kanti i to zrušiti mohli, učinili sobě k tomu tento
přístup.

I

Když jest P. B. všemoboucí dobré paměti kněze Ma·
tyáše Cyra, seniora aneb staršího konsistoře Pražské pod
obojí (kterýž byvše hned brzo po témž daném majestátu
za kazatele ,10 též kapli poi'ádně vedle dotcené fundací
volen a uveden, tu za několik let pořád slovem božím
a velebnými svátostmi pod obojí přisluhoval) prostředkem
smrti z tohoto světa povolati ráčil, tu někteří z týchž konšelův staroměstských tehdáž s týmiž nepřáteli spuntovaní
a od nich přemluvení dali se v to, ze jsou mistry z koleje k sobě na rathouz staroměstský obsílali, chtíce, aby
tam podle vule jich jiný praedicator volen byl. V čemž
kdy, se dotčení mistři jim šetmě omlollva1i a na fundací
i předešlé příklady, jako i na to, že jim bez vědomí defensoruv ode všech tří stadlY pod obojí nařízených toho
učiniti a se z fundací vyvésti dáti nenáleží, s tím ohlášením,
když se tu, kdež náleží, poradí a o jistý den snesou k volení jiného praedicatora, že se nepominou dožádati purgmistra, aby se k témuZ volení do kolleje cís. Karla IV.
podle fundací najíti dal. Tu tíž konšelé staroměstští neohlédajíce se na to nic, ze se tu strany pod jednou nic
nedotýkalo, než mezi samou stranou pod obojí ciniti bylo,
y tom pak sněmě obecním a artykuli o dání moci defensorlim nad dolejší konsistoří a akademií Pražskou toho že
zjevně doloženo jest: byla·li by kdy jaká potřeba mezi
nimi stranami pod obojí samými co nařizovati, pokojiti
aneb k nápravě přivozovati, to aby defensorové pod obojí
beze vší překážky, nezaneprázdňujíc tím J. M. Cou, učinili.
Toho všeho oni pommuli a nevzevše toho na pp. defensory a nic toho sobě tu, kdož náldelo, že by se jim
v cem jaké ublížení stalo, llestíživše, dali se proti patrnému
textu v zaneprázdnění tím J. iVL Cou. Na kteroužto jejich
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toliko zprávu jaké jest ihned těžké poručení od J. Mti Cé
z města Vídně vyšlo a místodri.ícím J. Mtem odesláno,
téZ co jsou mistři akademie Pražské na to za odpověď
dali a jak se s t.ou věcí zacházelo, tomu z těchto následujících věcí porozumí se:
Poručení J. Mti Cé v příčině kost@la Betlemského
v St. M. Pr., aby skrze CÍs. rychtáře zapečetěn byl, uči·
něné z pravého originalu:
Urozeným a statečným N. nejv. ouředníkum a soudcům
zemským, místodržícím od nás v království Českém nařízeným, radám y našim, verným milým. Matyáš, z boží
milosti volený R(mský císař, pO všecky časy rozmnožitel
říše a Uherský, Ceský král DC. Urození a stateční věrní
naši milí. Z přílez.ící supplikací poctivých purkmistra a konšelův St. M. Pr. a z spisu v ní položeného šířeji vyrozumíte, kterak jsou na jedno i druhé vzkázání týchž purkmistra a konšeluv mistři kolleje cís. Karla IV. z prostředku
svého jisté osoby do místa radního poslati a vedle fundací
někdy Jana Milhejma spolu s purkmistrem faráře do kapli
B. obrati nechtěli. Nýbd že jsou ihned po smrti J\1atyáše
Cyrusa bez vědomí a povolení jak rady tak i osadních
jmého do též kapli uvésti a jemu klíče od ní i od klfnotuv
kostelních sami o své ujmě odvésti dali. I poněvadž již
zhusta to býti chce, že lidé nepokojní opovrhnouce řád
a právo sami o své ujmě věcí těch, které jim nepřislušejí,
se ujímají, nechceme, aby to pro zlý příklad pruchod svůj
míti mělo, pročez. vám poroučeti ráčíme, abyste rektora
a mistry dotčené kolleje před sebe povolati dali, jim
takové předsevzetí jich, pokudž tomu tak jest, jak zpraveni
jsme, stížili a dostatečně poručili, aby se vedle dotcené
fundací zachovali a spolu s purkmistrem staroměstským
faráře do též kapli ihned pořádně obrali. A jestli by
v tom vedlé tohoto porucení našeho v tým dni pořád
zběhlém tak se nezachovali aneb ze by nějací odporové
o to chtěli býti, tehdy skrze rychtáře našeho v St. M. Pr.
takovou kaplu zapeeetiti dejte a tomu teď v nově nepořádně uvedenému faráři jménem a na místě našem poručte,
aby on do též kapli víceji nechodil, jí se neujímal, nýbrž
klíče od ní i od klenotu kostelních do kanceláře naší
složil až do rozeznání té věci. Dáleji také stranám, aby
se pokojně proti sobě chovali, poručte a vyslyšíce je v tom,
co by na odporu bylo, k nim se na místě našem spravedlivě zachovejte. Vědouce, že na tom jistou a milostivou
vůli naší císařskou naplníte. Dán v městě našem Vídni
v středu po slavnén~ hodu Vzkříšení Krysta P. lét3' 1618,
a království našich Rímského 6., Uherského 10. a Ceského
7. Matyáš. Sdenco Adalbertus Popl de Lobkovic S. r. ll.
cancellarius. Ad mandatum s. C. m. proprium.
Odpověď od rektora a mistruv kol!eje cís. Karla IV.
na svrchu dotcené poručení místodrZícím J. :vIti Cou daná.
Vaše Milost urození páni páni, urození a statecní
páni ryWi, nejvyšší páni ouředníci a soudcové v zemští,
J. Mti Cé rady a zřízení místodd.ící v království Ceském,
páni k nám milostivě a laskavě pťízniví. Jaké jsou suplikací
pan purkmistr a konšelé St. M. Pr. J. Mti Cé králi
a pinu našemu ncjmilostivějšímu v příčině kapli Betlemské podali a co na to J. M. C. milostivým psaním svým
V. liHem porouceti ráčí, tomu sme z přípisuv od V. Mtí
nám k odpovědi naší propůjčených vyrozuměli. Na kterouzto jejich suplikací vedle vyměření V. l\Ití tuto svou
zprávu dáváme: A nejprvé, aby mezi pány Pražany Staroměstskými a předky našimi o dosazování praedicatora do
též kapli B. jací sporové hý ti a oni mimo samého yp.
purkmistra, kteréhož by nejstarší tři mistři z národu Ceského se doiádali a k sobě připojili, k volení a dosazoY~!lí téhož praedjclltora volili a do též kapli uvésti, se
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čeho proti fundací dopustiti a jich, když jsou k nám o to.
abychom se na rathouz staroměstský k volení jiného praedi:
catora najíti dali, posílali, odpovědí pominouti měli, o tom
netoliko my nevíme, ale také tomu zjevně odpíráme.
A V. Mtem oznamujeme, že jsme my na jiném nebyli a
posavad nejsme, neZli vedle té fundací tak se zachovati
a snesouce se se p. purkmist~em staroměstským spolu
g ním takové volení vykonati. Ze jsme se pak k vykonání
toho na rathouz St. M. Pr. najíti nedali, byly jsou toho
tyto příeiny: Jedna, že táž fundaCÍ toho v sobě nemá,
abychom od p. purkmistra a konšeluv k tomu na rathouz
obsíláni býti a tam se to konati mělo, nýbrž nachází se
v knihách našich akademických poznamenáno, že jest se
to předešle v kolleji Veliké v přítomnosti p. purkmistra
dálo.
Druhé, nechtíce se z též fundací vyvésti, majíce
<?hled na to, že jest slavné paměti CÍs. Rudolf, jakožto král
geský, majestátem svým všem třem pp. stavum království
Ceského pod obojí akademii Pražskou se vším jejím pří
slušenstvím v moc jejich dáti ráčil a pp. stavové že jsou
také s milostivým povolením J. Mti Cé z prostředku svého
jisté pp. defensory nad ní nařídili, kterýmižto, poněvadž
se akademie spravuje a v menších věcech o radu k nim
se utíká, ze jsme bez vědomí jejich to učiniti nemohli.
Jakož jsme se pak my rektor a professores z společného
našeho uvázení v tom skrze písaře našeho akademického
při p. purkmistru tehdejším, p. Ondřejovi Leunhausovi, ve
vší šetrnosti omluviti dali, s tou žádostí, aby nám to na
zlou stranu vykládáno nebylo. Jináč když se tu, kdež náleŽÍ,
poradíme a o jistý den sneseme k v0lení nového praedicatora, že se nepomineme dožádati p. purkmistra, aby se
k témuž volení dal do kolleje cís. Karla IV. podlé fundací
najíti. Načež týž p. purkmistr vedlé vzkázání nám z"se
přátelského vinše témuž vyslanému našemu oznámil, že
chce to vzkázání naše hned na zejtří většímu p3Čtu před·
nésti; což se nepochybně i stalo. Mezi tím pak kněz Jan
Cyryllus, o němž páni Pražané zmínku činí, jsa jedním
asscsSOrem konsistoře Pražské pod ohojí, kterýž předešlého
praedicatora v též kaple Betlemské pomocníkem byl, nejsa
od nás ani volen, ani na faru uveden, ani tam bytu svého
nemaje, toliko dokudž jiný praedicator volen nebude,
zatím boží služby vy konává.

Z čehož ráčíte moci milostivě vyrozuměti,

ze

jsou

k takovému suplikování žádné slušnÉ příčiny neměli a ze
toho také není, což sobě stěžují, že by od nás žádnou
odpovědí zpraveni nebyli. Pročež jest nám to tím více
s podivením, že jsou J. Mti Cé takovou zprávu uciniti
a proti božskému i lidskému právu toho žádati směli, aby
kapla Betlemská na potupu "šeho náboženství křesťanského
pod obojí beze všeho pořádného obvinění, slyšení a rozeznání k samé jich žádosti zapečetěna a tak od exekucí
začínáno býti mělo. Čehož ze - J. M. C. prohlídajíce milostivě k tomn, že jsou se tíž pp. Pražané na předcích
našich ani na nás toho lličehož nedosoudili a vedlé čeho
dosuzovati nemají, na nás dopouštěti neráčí, té sme k J
Mti Cé ponížené naděje.
I poněvadž pak, milostiví páni, předešle od pp. defensorův nám jiné naucení dáno není, ndli abychom se
podlé té fundací Jana Milhejma a pl'edešlých příkladu zacRovali, a my také na tom sme, co nejdříve možné, dožádajíc se p. purkmistra St. M. Pr., praedicatora do té,
kapli B. voliti a dosaditi. Protož V. M. za to Doníženě
prosíme, ze nás při J. Mti Cé pánu pánu naše~ nejmi]ostivejším omluvna učiníte, J. Mti Cé tuto naši 'právu
v známost uvésti a za nás se k J. Mti laskavě přimluvit.
ráčíte. Jedno, aby
M. C. té zprávě p. purkmistra pánuv,

r

jako bychom se čeho proti té fundací dočiniti měli, místa
dávati neráčil. Druhé, aby J. M. C. toho na nás dopouštěti
neráčil, abychom v tak veliké věci na samou hololl zprávu,
a to ještě nejistou, dotčen);ch p. purkmistra pánuv a pro
nějaký jejich odpor, kterýž by oni naschvále vzbuditi
chtěli, měli v naší spravedlnosti a majestátích jaký nátisk
trpěti a z possesí naší koUatury bezé: všeho p řadu práva
vyvozováni býti. Nýbrž aby J. M. C. rácil nad námi a nad
našimi privilejími ruku ochrannou držeti a týmž p. purkmistru pánum nařízení nčiniti, aby se v té příčině proti
nám spokojili. V čemž se V. Mtem k milostivé a laskavé
ochraně poručena činíme. Datum v koUeji cís. Karla IV.,
jinak Veliké, v St. M. Pr. v sobotu po památce Nalezení
sv. kříže, 5. :\Iaii, 1. 1618. K sluzbám volní a hotoví rektor a mistři kolleje cís. Karla 4., jinak Veliké, v St. M. Pr.
Spis Severina Loštického 'z Libánu, purkmistra dožádaného (pmkmistra dožádaného rozuměj proto, že toho
času byl v St. M. purkmistr pod jednou, jemuž při tom
volení, poněvadž se kněžstva pod obojí dotýkalo, ani býti
nenáleželo, neb toho času, když se ta fundací stala, žádný pod jednou v radě nebýval) kterýmž od J. Mti Cé
místodržícím oznamuje, že jest k tomu dožádán byl, tři
osoby ze jsou voleny, hterý by z nich dosazen býti měl)

že toho při milostivé vuli J. Mli Cé zanechává (tím opět
se k tomu směřovalo, aby to právo, kteréž stavové pod
obojí podle majestátu k tomu dosazení měli, jim zase odňato bylo.):

Vaše 11ilosti urození páni páni, urození 4 stateční

páni z rytířstva, nejv. páni ouředníci a soudcové zem~tí,
J. NIti Cé páni rady a pp. místodržící v království Ceském, páni mně milostivě a dobroti"ě přízniví. l'!etajím
před V. :\ltmi, že sem na požádání poctivich pp. mistruv
professoruv kolleje cís. Karla IV. slavné a svaté paměti
v outerý minul);, to jest 8. Martii, do fary kapli B. v hodin
12. za příčinou obrání tří osob duchomích podle fundací
dobré paměti někdy Jana Milhejma, mezi též pp. mistry
najíti se dal. Kdež jest jisté ,nešení pokojně a přátelsky
o osoby tyto, zejména tuto položené: o kněze Jakuba,
faráře II sv. Martina, o kn. Jiříka Dykasta, na ten Cas faráře II M. B. před Tejnem, a o kněze Jana Cyryllusa,
na ten čas praedicatora též kapli Betlemské. Protož který
by z tčch tN za faráře a praedicatora do též kapli od
J. Mti Cé dosazen býti mohl, toho při milostivé vuli
J. Mti Cé zanechávám. Cehož sem V. Mtem v poníženosti
a uctivosti tejna učiniti nernohl.

Actum ve čtvrtek post

dominicam Jubilatc 10. Maii 1. 1618. V. liHem k službám
volni a poslušný purkmistr (na ten cas dožádaný) St. 111.
P. Severin Loštický z Libánu.
Jiná suplikací od purkmistra a konšelův staroměstských
J. Mti Cé místodržícím podaná, kteráž jak se s tou svrcllu
dotčenou zprávou dožádaného purkmistra srovnává a k čemu
směřují, totiž aby při resolucí J. lIHi Cé zustaveni a kostel
zapecetín byl, vyrozumíš:
. Vaše Milost urotení páni páni, urození a statecní páni
z rytířstva, nejv. p~ni ouředníci a soudcové zemští, J. ~Iti
9é , jakožto krále Ceského, rady a místodržící v království
Ceském, páni nám laskavě pnzlllvI.
Dne včerejšího jest V. Mtem na kanceláři J. Mti Cé
od purkmistra našeho zpráva v spisu učiněna, co jest tak
vedlé poručení J. Mli Cé, krále a pána našeho ncjmilostivějšího, VIII. dne :\1aii, v příčině obrání praedicatora do
kapli Betlemské s mistry a professory kolleje cís. Karla IV.,
slavné paměti, vyHzeno, totiž ze jsou se na faru kapli Betlemské z též kolIeje tří mislh spolu s ním sešii a tu dle
fundací Jana Milhejma přátelsky a pokojně společně osoby
toli ž kněze Jakuba, faráře II sv. Martina, kněze Jiříka
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Dykasta, faráře Tejnského, a kněze Jana Cyrylusa, obrali.
A když na to přišlo, který by z těch tří vedlé již při
pomenuté Jana Milhejma fundací dosazen a konfirmován
b)7ti měl) tu jest mezi uimi nesrovnáI~J se stalo,. talde .tíž
mistři sami takové volení a právo na sebe vztahovah a
sobě je osobovali, čemuž jest purkmistr náš místa nedá·

val, dokládaje toho, že jak jim, tak ani jemu dáleji v té
věci, poně,vadz se tu práva J. Mti Cé dolýče, kráčeti nenáleželo. Zádajíce jich, aby spolu 8 ním na kancelář vstou·
pili a V. lI1tem společně o tom relací uč inili. Ale oni proti
tomu replikujíc na svém stáli, že toho učiniti nemohou.
Naposledy na rozmišlení sobě to do dne včerejšího, že
témuž purkmistru našemu odpověď dají, vzali, jakž dále
týž spis jeho to v sobě šíře obsahuje a zavírá. Místo pak
té odpovědi a pominuvše toho zustání dotčení pp. mistři
dne včerejšího k ouřadu J. Mti Cé purkmistrskému dvě
osoby jsou vyslali a oznámiti dali, že o témž volení pp.
defensorum oznámiti nepominuli a z těch tří osob pp. defensores jednu, totiž Jana Cyryllusa, do též kapli Betlemské
za praedicatora volili podlé majestátu slavné paměti cís.
Rudolfa všem třem pp. stavum pod obojí přijímajícím
daného. Žádajíce, aby p. purkmistr ~ uvedení jeho do též
kapli B. dnešního dne se najíti dal. Cehož sme se do nich,
aby to mimo patrnou fundací a snešení spolecné, an o něho
samého na konec determinováno nebylo a není, před sebe
bráti měli, nikoliv nenadáli.
Protož V. Mtí za to s náležitou uctivostí žádáme, poněvadž již tu mezi purkmislrem naším a nimi pp. mistry
odpor se nachází a tu vysoce u blížení práva našeho se
dotýee, že to při nich, aby léhoJ: Cyrylla ani i.ádného jiného praedicatora do též kapli pod tím odporem nedosazovali, neprodleně zastaviti a nás při milostivé J. ~hi
Cé resolucí až do dalšího rozeznání zanechati ráčíte. V čemž
se V. Mtem k laskavé ochraně poručena činíme. Actum
v pátek po neděli Jubilate 11. Maii a. 1618. V. Mtem
k službám hotoví purkmistr a konšelé St. M. Pr.
Odpověd mistrův kolleje ds. Karla IV. na ty oba výš
dotčené spisy J. Mti Cé místodržícím daná, v niž oznamují,
komu praedicatora do též kapli Betlemské dosazovati náleží. A že jsou se v tom ve všem náležitě zachovali.
Vaše Milosti urození páni páni, urození a stateční
páni z rytířstva, nejvyšší páni ouřední ci a soudcové" zemští,

J. :Mli Cé páni rady a pp. místodržící v království Ceském,
páni páni nám milostivě a dobrotivě přízniví.
Nač se ti dva 'pisové, kteříž jsou V. Mtem, jeden
od p. purkmistra, na ten čas dožádaného, St. M. PL Severina Loštického z Libánu a druhý od p. purkmistra a
konšelu téhož St. M. Pr. dne včerejšího podaní a nám
téhož dne easu nešporního dodaní vztahují, tomu jsme
porozuměli.. Načež V. Mtí ve vší uctivé šetrnosti netajíme
předně, co se spisu dotčeného p. Severina Loštického dotiče, ze to v pravdě tak jest, že jsme podlé fundací dobré paměti nekdy Jana Milhejma v přítomnosti téhož p.
purkmistra St. M. Pro od nás k tomu obzvláštně dožádaného tři osoby duchovní, totiž kněze Jiříka Dykasta, na
ten čas faráře Tejnského u M. B. před Tejnem, kněze
Jana Cyrillusa, na ten eas praedicatora též kapli Betlemské, a kněze Jakuba, faráře u sv. Martina, volili a o to
ze jest se mezi námi a týmž dožádaným p. purkmistrem
staroměstským jisté snešení pokojně a pi'átelsky o ty osoby
stalo.
A ačkoliv týz p. Severin Loštický mezi jinými řečmi
i y tom se před námi ohlásil, že by se u něho vidělo,
aby takové naše snešení a volení buď J. Mti Cé králi a
pánu našemu nejmilostivějšímu aneb V. Mti k dalšímu

XXX. Bellemsllé nam.
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239. 1619, 22, února. OeC011011t. B. 26. f. 267'
toho potvrzení přednešeno bylo, ale poněvadž táŽ kapla I
Consultatum, že osadní Betlemští ujímají se kapli, že bez
Bellemská od starodávna k akademii Pražské náleží a slavné
,'ule pp. mistruv kopati dávají v kaple. Dictum: Aby bylo
paměti J. M. C. cís. Rudolf, jakožto král Český, majestátem
vzkázáno p. seniorod, aby se osadní toho neujímali a ku
svým královským touž akademii se vším jejím příslušen
paměti přivedli sobě smlouvu.
stvím všem třem pp. stavům králoyství tohoto pod obojí
2,w. 1619, 21. prosince. Oeco11om B. 28. f. 336.
v moc jejich dáti ráčil a tíž pp. stavové podlé milostivého
P. probošt přednesl žádost p. seniora, praedikato~a kaple
poyolení J. Mti Cé nynějšího krále a pána pána našeho
B., aby dle obyčeje starobylého obrán byl kazatel ku
nejmilostivějšího nad tím z prostředku svého jisté pány
památce budoucí Mláďátek. Po službách božích že žádá,
defensory nařídili, pod jejichžto ochn,nou a opatrováním
aby pp. se dali k němu k obědu najíti. Diclum: Ačkoliv
my v té příčině zůstáváme. Z té příčiny že se nám jinak
trefiti nemuže, nežli takové volení týmz pp. defensorum ! bude ta památka od soboty v tým dni, nic méně aby se
světila od zejtřka v týmždni. Obrán k tomll p. farář od
v známost uvésti a od nich potvrzení oeekávati. Jakož sme
sv. Michala v St. M. kněz m. Jakub Jacobaeus. Kteříž pak
pak nepominuli ihned na zejtři to vykonati. A poněvadž
páni hudou se moci uprázdniti, aby k obědu šli. v
JSOll pp. defensores na místě všech tTí pp. stavu takové
2H .. 1620, 24. července. Tamtéž f. 365. Cteno
volení schváliti a z těch tří osob jednu, totiž kněze Jana
psaní dvojíctihodného kněze Jana Cýrilla Třebického, p.
Cyrylla, jakožto jednoho assessora konsistoře pod obojí
seniora kapli B., v němžto žádá, aby plat jemu, jakozto
obrati a jej za praedicatora též kapli dosaditi poručiti rápredikatoru kapli B., nálditý, zadržalý byl odveden a co
čili, tak jsme se i v tom zachovali a téhož kněze Jana
tak koli" od pp. posluchačuv kapli TI. akademii jest zaCyrylla, již praedicatora též kapli, dne včerejšího, dříve a
držáno, to, aby bylo vyraženo a co zbývá, jemu odvedeno,
prvé neZli nám ti spisové dodáni byli, náležitě za praeDictum: Ze toho užiti má, když Příbramským a Pardudicatora do též kapli uvedli, k čemuž a k témuž uvebickým se napíše, a oni, co náleží, odvedou.
dení že jest p. purkmistr také dožádán byl. K tomu
242. Hl20, 1. srpna. Tamtéž f. 31. Kněz Cyri11us,
se tíž pp. Staroměstští tím svým druhým spisem (kterýž
praedicator cnllegii s. Clementis ad pantem,
se s tínl prvním SpiSCIl1 od dožádaného p. pllrknlistra Ve
243. 16J l. Rit/lOl'. Č. 144 (v 42. (Patent o vy·
liHem podaného velmi nesrovnává) také sami zjevně
povědění pr aedikantuv pražských z Ceského královstvL)
přiznávají a tak žádné hodné, slušné příčiny neměli a
nemají V. Mtí tím více zaneprázdňovati. A poněvadž I My Karel, z boží milosti kníže, vladař domu Licht,enštejnskébo, kníže Opavské, J. Mti Cé Uherského a Ceského
pak my podlé dotčeného slavného majestátu J, vMti Cé
I~rále tejná rada, komorník a na tento čas v království
Rudolfa J. Mtem pp. slavum tohoto království Ceského
Ceském nařízený komisař, známo činíme tímto listem všem,
pod obojí daného v té pl-íčině v moci a opatrování J. Mtf
ze ačkoliv po všem světě, jak božskými tak i světskými
pp. stavův zustáváme a takové pořádné podlé fundací i vlast,tarodávními císařskými, královskými právy, též i obecným
ního přiznání dožádaného p. purkmistra volení oď pp. de'!lešením, aby žádný poddaných proti vrchnosti k pozdvifenSOrllV potvrzené a náležitě vykonané jest, a týž majestát,
žení nevzbuzoval a k nepokoji příčiny nedával, dostatečně
jako i ,nešení sněmovní, to v sobě patrně obsahuje, že
J. M. C. těmi věcmi, které se samé strany pod obojí do- nařízeno, obzvláštně pak praedikanturn a farářům pod těžkou
pokutou a trestáním, aby v těchto nynějších těžkých, y nově
týkají, ani zaneprázdňován míti býti neráčí, nám pak se
vzniklých víry křesťanské dotejkajících se roztditostech
s pp. Pražany o to v nějaké další spisy a odpory dáti
lidu obecního k bouřce a nepokoji neponoukali a nejitřili,
nenále7:Í. Proto? zůstavujíce toho při télo naší ponížené
přísně zapovědíno jest, však nicméně se to světle, patrně
omluvě, budou-li chtíti pp. Slaroměstští s J. MtmÍ pp.
a všemn světu zřejmě v skutku nachází, že tohoto nedávno
stavy tohoto království pod obojí oč toho tak činiti míti;
jminulého pozdvížení a bouřky někteří čeští praedikanti
jak jest týmž majestátem, též porovnáním mezi stranami
nejprvnější začátek a pi:vodové jsou byli a tu jedovatou,
pod jednou a pod obojí a sněmovním snešením a tak
hrozně škodlivou rebellii rozsili a rozplemenili. Kdyžto
právem a zřízením zemským vyměřeno, nezačínajíce proli
mnozí z nich L 1618 v neděii Křížovou zjevně v kostelích,
již jednou v tom království o náboženství učiněném pona kazatedlnicích spis veiice jízlivej, bouřlivej a nepravdivej
koji od exekucí, toho budou míti vuli, A s tím se V.
jsou publikovali, čtIi a vyhlašovali, lidu obecními všeliMtem k milostivé ochraně poručena činíme. Datum 12.
jaké klamy předstírali a tudy jej proti své od P. B. vydne mě,íce máje 1. 1618. V. Mtem k službám volní a
;tav~né pořádné Ilejvyšší vrchnosti, totiž na onen čas J.
hotoví m. Mikuláš Troilus Hagiochoranus, m. Jakub ZaboMti Ríll1skérnu císaři, Uherskému a Ceskému králi Matiášovi,
nius Zv Vyšelína, m. Jiří Sultys z Felsdorfu, semores z náslavné a svaté paměti, potom to1ikéž proti nyní kralujícímu
rodu Ceského kolleje cís. Karla 4., jinak Veliké v St. M. Pro
nejjasnějšímu velikomocnému a nejnepře~oženějšímu kníTyto věci svrchupsané kdož čísti bude a pováží bežeti a pánu p, Ferdinandovi II., volenému Rímskému císaři,
dlivě slov toholo majcstátu, sněmovního srlešení, též poUllerskému a Ccskému králi, pánu nás všech nejmilostivěj
rovnání mezi stranou pod jednou a pod obojí, jako i pod
šímu, jako i proti J. Cé a Ké TlIti nai'ízeným místodržícím,
obojí samon učiněného, kterýmiž to tak znamenitě opanejv. ouředlnÍkum zemským a radám všetečně ponukli a
třeno bylo, že v těch věcech, oč by mezi stranou pod
pozdvihli, od jich povinné přísahy, dědičné poddanosti a
obojí samou jaký odpor l:;yl, od J. Mti Cé a dědidlv J.
poslllšenství odvrátili a tudy k zbytečné, vysokomyslné,
::VIti ani budoucích králův Ceských žádná porueení vycházeti nemají, anobrž že J. M. Cá hned tím ani zanepráz- , škodlivé vojenské vejpravě a dalšímu pozdvížení přivedli.
dňován býti míti neráčí. Avšak přes to přese všecko to I _ A někteří z nich již po započatém pozdvížení v kolleji
cís. Karla IV. kázání jim činili a aby všichni jednomyslně
se dálo. Ten kazdý bude moci porozu~ěti, že takovými
v svém předsenetí stále trvali, horlivě napomínali. Takže
poručeními se týž majestát zjevně rušiL Cehož všeho jsou
potom ~ned následující středu na hradě Pražském v kan·
ty zlé rady a nepřátelé, kteří J. M. Cou tak opanovali
celáři Ceské někteh J. Cé a Ké Mti místodržící a rady
a stavum pod obojí všecko slyšení při J. Mti Cé zamezili,
nkrutně, nevážně, tyransky a v křesťanstvu prve neslýchaně
puvodové II příčinou byli. K čemui; také i to zdání jez\!z volma ven vyhozeni, jiní pak do arrestu vzati a z ouřaduv
vitské výš pl-ipomenuté směřovalo, jakým způsobem sta(což i jiné J. Cé a Ké .:'líti věrné služebníky jest potkalo
vum pod ohojí i kostelové v Praze odnímáni býti mají.

s posměchem ssázeni byli. A dále j sou taky tíž čeští praedikanti v kostelích jak zde v městech Pražských, tak i jinde
v království tomto Českém každodenně v jisté hodiny ph
obyčejném zvonění lehkovážně, pbhoršlivé modlení proti J.
Cé a Ké Mti, též proti věrným J. Mti zjevně čtouce s lidmi
tehdáž shromážděnými vykonávali, takové tisknouti, psáti,
roznášeti a vůbec prodávati nařídili, ano ještě i jinších mnohejch hroznejch i těžkejch oučinkův se docinili, až i naposledy
vedle takového jich podnětu, přední rebellové a domnělí
dyrektorové obec po sobě potáhše a nad svým svědomím
se zapomenuvše k nepořádnému volení jiného pána jsou
přistoupili a jeho sobě za nového krále Ceského vystavili.
Kterýmužlo nešlechetnému a všem zemím škodlivému skutku
dotčení praedikanti dle jich nejvyšší možnosti s velikou
pilností a horlivostí jsou ponoukali a vedli, takže i sami
takového násilně se na království vetřelého a již od J. Cé
a Ké Mti do achtu sv. Římské říše daného Frydrycha, jenž
"ve falckrabětem při Rejnu jmenuje, za nepravého lmile
Ceského neplatně korunovati a sumou ke všemu, což k posile, rozmáhání a rozšíření té proklaté konfoederací a škodlivého puntování (skrze kteréž ve všem křesťanstvu jedni
proti druhým hrozně, těžce a jízlivě pozdvíženi a zbouřeni
sou, až již i toto království spolu s přivtělenými zeměmi,
též celou sv. říši i všecko ld-esťanstvo do pohanského a
barbarského těžkého jha a v moC Turku, ouhlavnímu všeho
křesťanstva nepříteli, ptivedeno býti mělo) sloužilo bohaprázdni: napomahali a všem vubec za 'dobré a užitečné
býti schvalovali. Jakož pak až posavad tíž nepokojní, všeteční, zlí lidé den ode dne vedle pHležitostí svých při
zjevných i tejných schůzkách o to se všelijak, aby lid obecný
zase proti J. Cé a Ké Mti zjítřen, zdvížen a tudy opět
vedle nešlechetného jich vinše nový v zemi nepokoj ztropen
a Zpllsoben býti mohl, vynasnažovati a prakticírovati ne'
prestávají. I poněvadž lo vše, což se nadpisuje v pravém
skutku, tak a nejinak, jakž všem vubec dobře vědomé a
známé se nachází, maje to vše spolu od J. Cé a Ké Mti
k tomu nařízenými pp. komisaři v bedlivém uvážení, vedle
snešenÍ a na tom zad:ení za spravedlivé a vy·
soce potřebné uznáno jest, aby pro zachování svrchu dotc~
ných božských, císařských, královskJ'ch i říšskejch svatejch
a cln'alilebnejch práv, též obecného snešení a stvrzeného
pokoje dotčení nepokojní lidé a buřici, ktcřížto jak před
oznámeno 1. 1618 to bouřlivé proclama a lechkomyslnej,
smyšlenej spis čtli, vyhlašovali a lidu obecnímn přednášeli,
též dotčený rebellský oučinek toho nepořádného korunování
vykonávati a takové činy jak sami, tak i skrze pomocníky
k zavedení lidn obecního zvelebovati, schvalovati a zastávati vedle nejvyšší možnosti, což na nich bylo, napornahali,
z království Českého a k němu přivtělených i jinejch všech
J. Cé a Ké Mti zemí na časy nynější a budoucí do konce
vypověděni byli.
Protož z mocnosti od J. Cé a Ké Mti nám propujčené
a komisí na nás v složení jen ty a takové zlé, nešlechetné,
jízlivé lidi a bouřlivé české praedikanty, jakožto přestupníky
a rušitele dobrého řádu a obecního pokoje, ktem J. Cé
a Ké Mti dustohnství těžce urazili, potupili, J. Mti se
zpronevěřili a zprotivili, všechny, žádného nevymiňujíc,
vypovídáme. O tom dále nařizujeme a přísně porouCíme,
aby oni se (an jsou mnohem větší a těiší pokuty a trestání
spravedlivě zasloužili) z mest Pražských od publikování
tohoto patentu našeho ve třech, z celého pak království
Českého a k němu přivtělených i jiných J. Cé a Ké Mti
a všeho slavného domu rakouského zemí a krajin v osmi
dnech porád zběhlých konečně pryč odebrali, odstěhovali
a v těch místech nikdy více se nezdržovali. Však z obzvláštn[
milosti a dobrotivosti k tomu se jim povoluje, aby své
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mohovité věci s sehou vzíti a nemohovité statky skrze
osoby k tomu dožádané ve třech lněsících pořád zU6hlých
rozprodati mohli. Pokudž by pak kterej z nich proti tomuto našemu přístnému poručení a nařízení po vyjití tohoto jim uloženého času ~de v městech Pražski ch aneb
někde jinde v království Ceském a k němu přivtělených,
též i v jiných J. Cé a Ké Mti a všemu slavnému domu
rakouskému nálelejících zemích a krajinách zaslížen byl
a to by se na něj vyhledalo, že také tím publikováním
svrchu dotčeného a bouřlivého spisn anebo tím proti J.
Cé a Ké Mti pozdvížením a od poslušenství a poddanosti
odpadnoutím i jinými k tomu podobnými zlými skutky
vinen jest a se jich oučastna učinil, ten každý má beze
všeho' ušetření a milosti, jiným ku pHkladu a vejstraze,
na hrdle skutečně trestán býti a nemá žádný v nadepsaných
J. Cé a Ké Mti dědičných a všeho slavného domu rakouského
zemích takových vypoyěděných a bannísirovaných zlých
osob od vyjití tohoto uloženého času a terminu jak zjevně,
tak ani tejně do příbytku svého přijímati, jich nepřecho
vávati, jim jídla a pití ani ničehož jiného nedodávati a
jich netrpěti pod uvarováním J. Cé a Ké Mti hněvu a
nemilosti nápodobného trestání a neprorninutedlné pokuty.
A ta jest J. Cé a Ké :'Ifti jistá milostivá vule, vedle kSeréžto
dle naší povinnosti nám se zachovati náleželo, Cím se
všichni zpraviti a jak před takovým trestáním a J. Cé a
Ké Mli nemilostí a hněvem uvarovati věděti moci budou.
Dán v Menším Městě Pražském HL Decembris 162[, Karel
z L[ichtenštejnal Jan Kapr.
* 1621 - M. Zacltarias T/zeobald, BellulIl Hussiticum str. 14. (Templi Betlehem descriptio). Pontem trans·
gressus si Veteris Urbis circum adire velis, ad dextram
concedas, oportet, pervenisque ad d. Aegidii, nec procul
inde ad collegium Lazari [recte Nazaret], iuxta quod
templum Betlehem stat, cui additum est hospitium pauperum. Latum est, nec altum templum, concameratum, in
quo allstrum sive meridiern versus pu~eus rotundus elegantibus lapidibus quadratis eductus, quatuol' ulnas profundus,
dulcissimam aquam continens, ante aliquot annos constructus. In hoc templo multi Germani, et inprimis Norici,
sepeliuntur; equidem tamen nihil antiquum, meo proposito
conveniens reperire potui, solum Hussii suggestum adhuc
stat, quod non rotundum, sed quadratum ex taeda factum
pannoque circumdatum, in quo ad dextram rn. Hieronimus
depictlls est, qui cippo alligatus exuritul'. In medio m.
Ioannes Hussius, subler quo carnifices igni nutrimenta admovere certant, quoram quidam ipsius libros, a!ter lectum
in ignem coniicit. In sinistro latere d. Ioannes abeno
fervidi et bullientis olei pleno insidet, cuius cacabum vel
sartaginem plenam lorarius quidam capiti ei us offundit.
Quod suggestum si conscendere velis, primo per angustum
ostium templo exeas, oportet, in de ad dextram sacellum
est, in quo m. loannis Hussii vestis sacerdotalis est; tota
nigra, holoserica. In eodem hoc sacello capsa est; in qua
in arcula quadam iacct infantulus quidam ex eorum numero
(quod populus docetur), quos Herodes itlterficiendos curavit. Arcula illa trium est spithamarum, viridi sed auropicto
panno velatum obductnmque. Aperta illa arcula apparet
infans totus, plane lapidis instar rigidus, .iridi quoque
sericoque linteo involutus, in cuius capite nl111am plane
suturam equidem cernere potui, ictus punctu (ut aiunt)
puel10 infllctus circa femur interne sursum ad cordis Jatebra, duetus, ostenditur,
Ex hoc sacello egressus per scalas potes ascendere
in aedes, quas administrator incolit, quas si invisere nolis,
cubiculum quoddam transiens ad ianuam pervenis. qua ad
'Hussii suggestum, quod docens conscendit,deduceris. Ad
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cuius sinistram scamnUlt1 est, cui insedit. Id vero iam plane
putre est et cariosum. De hoc suggestu omnes nationes
minuta quaedam segmenta abscissa, signum secnm auferunt, ut et quibusdam in locis ita conscissum est, ut pugnum per foramen transmittere queas. E suggestu egressus
ulterius ascendis et pervenh in hypocauBtum atque cubiculum, iIl quo Hussius habitavit. Hypocaustum omnino incrustatum est habetque versus ortum solis duas fellestras
atavico modo factas, per quas lumen hypocaustum irradiavit. Atque haeé de temp10 Beth1ehem deque Hussii
habitacu10.

* 1622.

Rulwp. Č. 323 B. f. 31. (Kostel kapli
farnL) Od p. Adamá Kukly z vinice 3 k. m., p.
Jana Rímského z chmelnice 1 k. 14 gr. 6 d., Jiříka koláře
ze Smíchova z pole 54 gr., od pp. úředníkův záduší sv.
Ondřeje z pole 2 k. 3ó gr., p. Jindřicha Buchala ze dvou
kusu u polí Voganských 2 k. 25 gr .. od Václava krejčího
ze Smíchova z pole 1 k., od Jana tesaře z pole 1 k., od
Mikuláše Srcha z pole 1 k. 18 gr., od pp. starších bednářu z pole ó7 gr. 4 d. Suma 14 k. 24 gr. 3 d. m.
Jin)ich peněz stálých při též kaple žádných, leč co
kdy z peticí aneb od půjčení svíc neb z povolení míst
k kladení mrtvých, a to dosti na skrovně, přichází a se
sbírá.
1623, 2 L ledna. C. Č. M. 1815 str. 290. (Dopis
Tana Dačického Samueli z Dražova). - Dom. Jesenia erb
zamazati dali vB., m. Jana Husa kazatedlnici a jeho parLátku vyborili a preč vyndali.
*' 1632, 23. únOra. Beckovsky - Rezek 111 str, 13.
Slovutné a mnoho vzáctné poctivosti p_ Jiřímu Pagerlovi
z Kopfenštejna, p. purkmistru St. M_ Pr., p. příteli našemu
zvláště milému. Slovutné Cl vzáctné poctivosti p. purkmistře
St. M. Pr., p. příteli náš 'Zvláště milý. Bůh dobrotivý rač
Vaší milosti zdraví výborné, požehnání hojné a všecko
spasitedlné dobré dáti, toho vinšovati nepřestáváme. Není
V. Mti tajno, jak veliké a nevýmluvné dobrodiní bůh náš
na věky požehnaný královstd tomuto Českému, vlasti naší
milý, prokázati, když cestu k kázání evangelium svatého
odevříti a věrný svý kazatele k vykonávání povinností
zase navrátili milostivě ráčil. Kteréhožto dobrodiní i my
spolu se všemi pocty pravé milovníkami vděčni jsonce,
jeho božské milosti netoliko poníženě děkujeme, ale i dosáhše k tomu moci od J. Kur. Milosti sobě dané, místa
prázdná, k naší jurisdikci patřící, aby hodnými a pravými
službami opatřeny byly, dnem i nocí O to pečujeme. A poznavše to, kterak Betlemská kapla správce svého pořádného
a pravého zbavena jest, na tom jsme, abychom ji služeb·
níkem boZím hodným opatřili.
Jest pak V. Mti vědomo, kterak hodné a svaté paměti Jan Milhaim, fundator té kaple Betlemské, v listu
svém na pergameně jistý způsob a řád nařídil, aby tři
mistři starší kolleje cís. Karla IV., jinak Velké, (kdyby
koliv toho potřeba kázala služebníky boží do též kaple,
přijmónce k sobě p. purkmistra toho času St. M. Pr.,
hodné osoby toho ouřadu společně v kolleji cís. Karla IV.
volili a dále dle vyměření téhož fundátora o dosazení na
faru připomenuté kaple pečovali. Podle čehož V. Mti v známost uvozujeme, že jsme se na tom snesli, abychom na
taková volení správce cirkevního do též kapli (dá nám
P. B. dobré zdraví dočekati) v outerý nejprv příští, dne
devátého března, v hodinu šestnáctou zasedli a touž věc
s pomocí P. B. všemohoucího vedle mínění a vtlle fundátora i ,tarobylé zvyklosti konali.
Protož V. Mt. za to žádáme, ze se k témuz dni a hodině uprázdniti a Ir nám do kolleje Veliké najíti dáti
Bet1e~ské
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i lakové volení podle fundací vykonati nápomocni býti
ráčíte. Coz ze se stane a naše upřimná žádost pro čest
a chválu bozí i pro vzdělání a rozšíření pravého náboženství křesťanského pod obojí tělo a krev pána a spasitele
našeho J. Kr. přijímajících, přijata bude, nepochybujeme,
čehoz se v příčinách slušných každýho času odměňovati
rádi chceme. S tím milost a ochrana boží raé býti s námi.
Datum v kolleji cís. Karla IV., jinak v Velké, v St. lVI. Pr.
v sobotu dne 6. března 1. 1632. Odpovědi, kterouž bychom
se zpraviti mohli, očekáváme. Probošt a mistři starší kol1eje ds. Karla IV" jinak Velké, v St. M. Pr.
Václav Karmazín a Jan Jiří Štěpánek z Vltavy, oba
radní St. !'vf. Pr., dne 9. března dožádáni byli
od p, purkmistra, aby k tomu domnělému proboštovi
spolu došli a jemu oznámili: Poněvadž J. M. C. král a
pán nás všech nejmilostivější kap1u Betlemskou jiným
dáti ráčil, toho že p, purkmistr při tom zustavuje a rušiti
nechce. - Probošt jak to uslyšel, hned oznámil, že jest
jim všem to s podivením, že p. purkmistr tu svatou fundaci toho pana Jana Milhaima rušiti a to od sebe odvraceti chce. A kdež toho dokládá p. purkmistr. že J. lVI. C.
to jiným dáti ráčila, on s svými staršími mistry že o tom
nevěděl. A poněvadž on p. purkmistr na jurisdikci J. Mti
Cé nikdá nesahal, v tu naději také on probošt přichází,
že J. M. C. pánům stavum pod obojí a starším mistrům
koíleje Velké do jejich jurisdikcí sahati neráčí, Poněvadž
pak p. purkmistr toho volení nového predikanta při Betlemské kapli ujímati se nechce, že oni sami mocí takové
fundací predikanta pro kaplu Betlemskou voliti chtějí.
;;; 1632, 21. března. Tamtéž str. 175. V Družebnou
neděli mistr Daniel Alginus Bobrovinus, luteriánský predikant, kázal v Betlemské kapli řečí českou.
písařové

* 1723. - Ha1ll1llersch11lied. Prodro11tus str. 130.
De sepulturis et sepulchris in te'mplo Bethlemitico. Si
omni" sepulchra cum epitaphiis in templo B. hactenus
reperibi1ia describere vellem, infinitus forem; quae tamen omnia ad umussim magno meo labore conscripta
leges in mea historia ecciesiae in B. dictae; interim sola
nomina specificata accipe:
A. 1613. obiit d. Adamus Zaluzanus a Za[uzan, eques
Boemus, sepultus est in ecc1esia B. ad pedem a!taris s.
Catharinae cum epitaphio.
A. 1566. die Martis festorum Pentecosta1ium obiit in
domo sua Angelicus hortus dieta in Nova Civ. Pro m.
Matthaeus Kolin Kaurzimensis patria de Choterzin, professor linquae graecae in universitate Pragensi, "etatis a.
50., altera die sepultus in ecclesia B. Iacet ad initium
scamnorum sub ingressu templi, cum epitap hio.
Abinde descendendo maius a!tare versus ab altari s.
Anne supt lapides unus penes alterum duabus lineis sex
cum inscriptionibus; 1. A. 16 il obiit perillustris d. Ber·
nardus Hochhauser de Hochhaus. II. A. 1612. obiit per·
illustris d. V'lenceslaus Hochhaus, dominu. in PIsowo!czy
[PšovlkyJ. III. 1620. domina lohanna Kolowratiana, nata
de Hochhaus, domina in Bystra. IV. D. Ioann~s Kapoun
de Karlowa et prima ipsius uxor Dorothea a. 1594. V.
A. 1618. d. Fridericus Seidlelius Górlicensis cum epitaphio. VI. A. 1613. Ioannes Cyrus, filius Matthiae Cyri,
praedicatoris Beth1eemitici et senioris consistorii inferioris
snb utraque. Et ibidem etiam sepulta eod. anno 1613
eiusdem praedicantis Mathiae Cyri filiola Catharina aeta'
tis 30 hebdomadarum.
In muro post altare novum B. V. penes fontem est
epitaphium d. Ioannis Kapoun de Karlowa, Penes fontem
ante cancellos altaris s. Barbarae sunt duo lapides cnm

inscriptionibus: 1. A. 1591 obiit d. Ioannes Georgius de
Libeo Monte. II. A. 1598 obiit d. Ioannes senior de
Libeo Monte.
In fronte canceilorum maioris ,,!tads sunt tres lapides penes se cum insigniis et inscriptionibus: A. 1569
obiit- d. Duchek Chmelirz de Semechowa. II. A. 1595. 1.
::\laii obiit d. Catharina Groffiana de Semecho\ya, coniux
d. Thomae Groff, scnatoris Vetero·Prag. HL A. 1600. obiit
d. ''::'homas Groff, senator Vetero-Prag.
Penes praenominatum d. Cyrum sub scamnis: A.1612,
I
] 2. Sept. ';biit d. Simeon Humburg de Humburg, civis
et cancellarius Vetero-Prag., cum epitaphio. A. 1609
feria IV. post festum 00. SS. obiit rerinustris d. Hiero·
nvmus Czeika de Olbramowicz, dominus in Chwal.
" Intel' ;1tare s. '\Vences1ai cl. s. i\lagda1enae: A_ 1617,.
10 Augusti obiit m. Simeon Skala Glotovinus de Kolinecz. orofessor in academia Carolina ultra annos XX.
Pen~s 'llUpC propius ad allarc s. :\'Iariae Magdalenae: A.
1581 R. Simeon Kaurzimsky p. t. eapellanus in Bethlecm
et assessor consistorialis sub utraque. Ante alt are s. Maliae Magdalenae: A. 1602, obiit pelil1ustris d. Ludmil1a
Hlozkiana de \Vodolina et in Nusl, aetatis suae 65. Item
anno 1608 perillustris d. Nathanae1 Hlozek de Byslawicz
dominus in Nusl: praenominatae dominae maritus aetatis
90. Statím penes: A. 1580 d. I,,!argaretha '\Vokauniana
de B)'slawiez, Pen es ex altera palte: 1609 d. Dorolhea
Hlozkiana nata
A. 1582 d. \Yenceslaus \'1'0'
kaun de Sazawa.
1594, 23. Maii d. Valentinus Kirchl11<-tler de Reicl1\vicz.
. Sub calhedra est magnus lapis, sub quo sepultus
iacel fundator huius capellae d_ loannes M) lheim, qui obiil
1405. Aliorum nomina vide in mea Bistoria de hae ecclesia,
A, 1539 obiit Petrus, rncdieinae doctor (\Veleslawinlls
fúl. 562.), A. 1555 obiit m. Sebestianus Aeriehalcus.
(Weles!. fo!, 582.). A. 1557 m. Ioannes Hortensius, rector
universitalis (WelesL 2. Aprilis.). A. 1570 Georgms semor
Melantrich de Aventino impressor (Weles!. fol. 581.). A.
1577 ipsius 11xor Anna (fo1. 236.). A. 1586 Nicolaus
Karik cle Rzezna el in Chwal (fol. 288.).
A, 1661, 20. ~1arlii vendidit universitas Pragellsis
.collegio Clcmentino duas domos seu coUegia, olim ~a
zarenum et Landanum dieta, ilcmque capellam in Beth·
leem cum areis sui, el iure palronatus pretio 3.200 flor.,
in qua nunc habetur congregatio Bohemica.
SchaUer, Beschreibung HI str. 190 a sl. má ly to
nápisy náhrobní:
D. Adamo Zaluziano II Zaluzian, equili Boemo, sumllli
ingenii) \lariae solidacque eruditionis scriptis tcstibus c1a~
rissimo viro ct docendo iideliter ct medendo feliciter, de
patria bene merito, vita longiore, fortuna meliore dignus,
sub unni MDCXVIIl. cxitum morc urepto. Ve znaku přední
čá,l jelena. Opis: Sanctiss.' triadi sacr. Ludmilla Fort;a
coniux etc, et unigcnus cognominis filins posllerunt. L. P. 1598 v sobotu po sv. Bartholoměji život skonal
slovutný pán Jan Libický z Libé
měšťan a scnator
St. III. PL, tuto jest pochm·án. - L.
1591 v pondělí
po sv. Trojici. usrlUI slomln)' pán Jiřík Libický z Libé
Horv maje let 90 .. měšťan a senator St. lVI. 1'1'., a tuto
pocl~ován.
znaím Gi hor)'.) - L. P. 1612 po Narození P.
nml'e1
Simeon Homburg z Hamburku,
měšťan a kanc1íř Sl.
Pr. - L. P. l582 ve středu pred
Všema Svatvma usnul jest v pinu uroz. a
p. Jaroiim Čejka z Olbramodc na Chvalách a
Počernicích_ (Ve znaku
orel s pasem přes pna.)
Dormitorium aevitcrnum
Simonis Skalae G1atm'ini
de Kolinecz, p. p. in academia Caro1ina ultra unnos XX.
j

et collegii Regis praepositi placidiss. in Christo a. MDCXVII
die ipso Laurentii, h. e.· X. Augusti, cum spe beatitudinis
aeternae consopiti. (Ve znaku na krku šípem rr0stŤel":'T!ý
s dvěma ružema.) Kromě těchto uvádí Schaller
: L. ?vID .. i\!arkéta Kapounová z Vysoké. - L. P.
1582 dva synové urozen);ho pána vladiky Zikmunda Karyka z Křecína [reete z Rezna], Jiřík a Gily (r), oba pod
jedným kamenem ležejí. L. P. 1577 tn n~děli po
Oéišťování P. M. umřela uroz. paní Kateřina Skornová
z Sturnova, manželka uroz. pána p. Tadeáše Hájka z Hajku
a tuto leží. _ L. P. 1587 v sobotu po památce Seslání sv.
Dueha uroz. p. vladyka Mikuláš Karik z Křečína [recte
z ŘeznaJ na Chvalách a lOukách pán, věku svého 62.
leta. Kateřina, manzelka jeho, věku svého 85 let, leta 1590,
oba pod JednInl kmnenenl
L. r. 1562
v sobotu po S\. AlZbětě umřel uroz. pán Václav Cernohorský. L. P. 1589 tu neděli po slavném narození
P. Marie umřel uroz. pán Mathiaš Holeček z Karlovy Hory
od zlaté hvězdy. - L. P. 1577 ten den před sv. Filipem
a Jakubem paní ~Iaria, manželka druhá slovutného p. Jiřího ?vlelantrycha z Aventinu. L. P. 1568 tu neděli
po sv. Václavu umřel ctihodný kněz Jan Mistopolus, dě
kan u sv. Apollináře a kazatel kaple Beth1ehemské. A. MDLXXXV salutiferi partus XI. Novembris intra 23.
et 24. horam, nobilitale ac genere clarus d. Ioannes a
Furtenbach, senior in Reichenschwanth el Eysenhofen,
pos.t Inultarum regionuffi; nationum: regnorun1 perlustra·
tionem et labores vitaeque pertaesus Pragae, Boemorum
metropoli. naturae debila perso1vit ac sub hoc lapide
marm;re~ conditus iacet, cum omnibus eleclis resurectionem felicem expectans, quem fi1ii Ioannes et Bonaventura pietatis ergo moestissimi P. C. L. P. ] 559 na
sv. Linharta umřel uroz. vladyka p. Jan Karyk z Křečína
[Řezna]. -- L. P. 1577 v neděli Smrtedlnou uJnřel uroz.
a statečný rytíř p. Sigmund Karyk z KřeCína [Rezna]. L. P. 1622 před sv. Dorotou tu neděli umřel slovutný
p.
KaĎka z Kadlova [Karlova] a tuto odpočívá. L.
1656 před sv, Mikulášem umřela uroz. paní Dorota
Hlozková a tuto leží. Léta boZího 1619, 24. Julii
usnula v bohu urozená paní Estera Bělská rozená Grcinářka ve Ven ci a z Misletína a na Lhenicích, věku svého
18 let; a byla nejmilejší a zasnoubena paní manželka
uroz. astat. ryW'e p. Jil'fho Vilíma Bělskýho. - L. P.
1672 v sobolu na sv. Vác1ava umřela uroz. paní Markéta
Wolštorferová z Wolštor[u, někdy uroz. vladyky p. 1\1ichala Karyka z Ki'ečína [IZezna] manzclka. dIanibus
innoeentibus sacrum. Post peractos vitae brevis labores
primu s hie requiei loeus adolescenti il1ustrissimo Mathiae
Ioanui Francisco libero baroni de WUllschwitz, Mathiae
Godefridi !iberi baroni de \Vunschwitz, domini in Ronsperg, \Vasserau et lJ lenstein, S. C. M. consi!iarii, iudi·
ciorum feuda!. et cammeral. assessoris ac regii districtus
Plsnellsis capitanei in regno Bohemiae, nec non resoluti
consiliarii aulico imperia1is, ex Anna Feliciana Pachbana de Raiowa tcrtio genito. Cuius innocenliae et prae·
maturae virtuti .invisibiti musica parenlasse caelites fide
. dignorum testlum traditio tuemorat. Tam innocentis vero
i animulae exuvias deponi in aede deecbat Innocentium.
Plangite, immo p1audite posteri et manibus date lilia
pleniso Natus est Bl'llllae XXII. Decemb. A. MDCLXX,
denatus Pragae XXIII. i\Iaii
o A. lvlDCLXXXII. Ronspergam
e 10co isto translatus A. i\1DCLXXXXII. Hoc ci mne mosynon Godefridus Daniel liber baro de \Vunschwitz anno
, post trigesimo secundo charitate fralerna erexit, posuit.
1723. _. Hammerscltmied, Prodro11tus sti'. 131.
i (De statu moderno ecclesiae Bethleemiticae.) Situs seu
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scripturarum, que scripte sunt in B. in pariete per 'Wiklephistas. *5. 1418. - COclllaetls lib. IV. Capella Bethlehem
quantumvis ampla, omnes capere modo non poterat, Iice~
prima fuerit illius pestilentiae cath,edra.
*6. 1420, 21. prosince. A. C. J. sir. 500. Zikmund
zastavil příjmy kaple B. Petrovi a Ctiborovi Kačicím.
*7. 1423-30. Rulwp. tmiv. knih. V. G 25. Commentarius in epistolas canonicas, ingrossavi sub a. 1423
in Nazareth. - Rttlwp. Vl. F 15. Testamentum vetus. lste
liber est Simonis sacerdotis ... custodis .. lste liber sapiencialium pertinet ad Fabianum bacalarium ad Nazaret.
_ Rukop. X. E 19. Opera Martini cle Lancicia in Nazareth 143D. *8. 1430-40. - Rulwp. univ. knih. V. Cll. Hune
lib rum d. Dorothea smigmatrix dedit ad librariam [Loudae]
de Chlumczan. (Též ntlwp. V. D 19.)
*9. 1432 - . Chro11ic01t Trebonimse V SS. rer.
Huss. 1., 63. In vig. s. May. Magd. ecclesie Egidii, Castuli,
Bethleem, Leonarcli - nallfragium sunt perpesse.
ť'lO.
1433. U11-iV. knih. Vil. E 9 f. 107. Aristotelis
libri meteorum cum commentario mag. Johannis cle Borotín. A. 1433 fer. IV. ante Salus populi mag. Borotín
finivit lecluram istius libri. Finis huius textus 1433 in N azareth.
*11. 1435. - Slavata, Paměti 1. str. 233. Kněz
f-,likuláš z Betlema.
1. 1448. - Rttkop. č. 2119 f. A 1. (Kš aft Sezemy z Zvíkovce.) Ve jméno božie amen. Já Sezema ze
Několik dodatků ke kollejím Nazaretu, Loudově
Zviekovce vyznávám etc., že ačkoli nemocen jsem etc.:
a k kap!! BaHamské.
Najprvé činím a ustanovuji slovutné a opatrné lidi Jana
Bendu. měštěnína Starého Města Pražského od tří bratruov,
ť'l. 139? Liber erect. XII f. F 15. (Meclia altera
a Jana' Šenka někdy na Veliši, tovaryše mého, přátely mé
sexagena gr. de censu super capella Bethleem ad paroch.
zvláštnie, pravé a mocné poručníky všeho statku mého
ecclesiam ss. Iacobi et Phi!.) Constitutus d. Ulricus, plemovitého i nemovitého, kdežby koli a na čem kolí ten
banus ecc!esie ss. Phi!. el Iac. ap. in Praga, coram d.
záletel aneb kterým a kterýmkoli jménem muož neb mohl
Iohanne, vicario in spiritualibus - confessus est, sibi el
by jmenován býti, nic ovšem nevymieňuje ani co pozuoecclesie sue satisfactum fore pro iure et interesse suo
stavuje. Jimžto nade všecky přátely své a jiné lidi věHm,
super area, in qua capella ss. Innocentum dieta Bethlecm,
že všecky věci podle mé vuole a úmysla mého tuto poest exstructa, per donacionem unius s. cum 'media gr. den.
ručeného a rozkázaného bez ujmy a proměny lak zjednají
pr. census annui ct perpetui de el super eadem capeHa
a učinie, jakož sě níže popisuje, a k konci i miestu doel ex oneracionibus ct proventibus eiusdem capelle per
vedli skutečnému. Potom vuole má jest a tak teer rozkareclorem ipsills capelle solvende - prout in litteris erec·
zuji i porličiem: Aby poručníci mojí již jmenovaní po
cíonum super dieta capella confectis plenius continetur.
mé smrti z statku mého student6m a žákóm kollejí a škol
Quem quidem censum - rector capelle predicte - dicto
dolepsanýeh to, což jim na hrách, slaniny, drva i na maso
d. plebano ct suis successoriblls tenebitur et debebit sola na jiné jich potřeby i také osobám nížejmenovaným
vere - . In casu vero, ubi rector dicte capelle, videlicet
otkazuji, vyclali bez zmatku: Najprvé stuclent6m v Nazacl. Iohannes Protiva vel sui successores in aliquo termino
rethě bydlejicím otkazuji lIlI kop gr. a student6m z koterminorum prescriptorum dictum censum non persolverit
leje domus nacionis Bohemorum Hll kopy gr., kněžím u
_ quod ex tunc plebanus antedietus debet - se introsv. Michala v Starém M. PL, každému což jich jest, otmitlere de offertoriis in dieta capella provenientibus - .
kazuji po zlatém uherském, kromě kněze Havla, jemužto
*2. 1412.- Cochlaeus lib. I. (Instrumentum de
II zlata uherská i s tú monstrancí, ktenU u sebe má,
tribus quaestionibus per 10. Hus.) In no mine domini amen.
otkazuji a dávám mocně; a knězi Martinovi u Matky Božie
Anno - MCCCCXII quinta die mensis Martii, hora
v Týně jeden zlatý uherský také otkazuji. Item žák6m do
terciarum vel quasi in Mai. Civ. Pr. in capella ss.
školy tudiež u sv. Michala otkazuji II kopy gr. Item žá·
Innoeentum Bethlehem nuncnpata in camera commodae
kóm školy u sv. Jiljie II sex. gr. Item žák6m do školy
habitationis venerabilis et scientifici viri magistri et domini
u sv. Havla I sex. gr. Item žák6m školy sv. Haštala I sex.
Ioannis de Husynecz, s. theologiae baccalarii formati, argr. Item panie Barboře, sestře mé, s Mandú, dceři její,
tíum liberalium magistri et dictae capellae praedicatoris - .
každé z nich otkazuji po II sexag. gr., Pěkníkovi z Nym·
*3. 1412-15. Mareš, Listy Husovy mistru Marburga lIlI s. gr., Vaňkovi kožišníku, sestřenei mému, II
linovi a AJikulášovi z 1\;Jiliči1ta v Betlemé č. 23,49, 79, 84.
s. gr. Dále také vuole má jest i tak teď rozkazuji a po·
;i'4. 1413. - Rukop. mtiv. knih. 111. G 16 f. 137-140.
rúciem, aby poručníci moji svrchupsaní ihned po mé smrti
Iste auctoritates sunt scripte per m. Hus in B. in pariecož najspieše moci budú, III postavy sukna po C gr.
libus [de sex erroribus] sub inseriptionibus: creare, erekúpiec mezi chudé a nuzné ve jméno božie za mú a mých
dere, remitlere, absolvere, obediencia, excommunicacio. předších duše rozkrájeli a rozdali, tu a ledež si jim naj·
Rtllwp. 111. G 28. Auctoritates de lide, remissione peclípe a naju2itečněje bude zdáti, to tak opatřiec, aby kněžie
catorum, de excommunicacione, de simonia. - Rllhop.
a studenti i žáci již dotčení mší slúžením, vigilií zpieváním
č. 1. F XV111 f. 180 - 95.
Solucio auctoritatum et

structura huius ecclesiae fere quadrata, aut potius maior
in latitudine, quam in longitudine. Habetque eolumnas
quindecim tribus ordinibus a meridie septemtrionem
versus dispositas.
Altaria in hoc templo sunt novem: scilicet s .. Wenceslai, est seminarii, ad quod celebrantur quotidie sucra
ab ipsis rr. pp. eidem seminario praelixis. Est et in hac
eccJesia altare maius. Altare s. Barbarae. Altare s. Mariae
Magdalenae. Altare s. crucis. Altare novum B. V. ·M. ad
murum. Altare s. Annae. Altare s. Catharin.ae penes
portam maiorem. Altare Christi corom.ti in medio templi
ad columnam.
Inter alia etiam est fons in hoc templo, qui olim in
domo seu area huius templi fundalorÍs exstitit, et Hune
in ecc1esia visitur.
.
,f, 1770. Jeník z BraHic v Č. Č. M. 1880 str. 7.
V Betlemě byla skoro uprostřed kostela pěkně roubená
studnice s vodou čerstvou kříšfálovou, kterou kaidý rád
píval; po stěnách a na stropě starodávné pro povídky
z písma sv. i kazatelna dřevěná s pěleno';! prací řezbářskou.
* Kolem r. 1840. f(rollllus v Ceské1Ít Lidu XII.
str. 218. Hořejšek kostelíka B. byl dřevěný a dolejší díl
měl kamenné sloupy. V kostele onom byla krypta s mnohými rakvemi; zakladatel toho kostela v ní odpočíval
v měděné rakvi.
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i jinými prosbami a modlitbami ku pánu Bohu měli mé
i mých předších duší památku. Oznamuji naposléz, ze
osoby dolE;psané jsú mi v těchto dluziech spravedlivě povinni: Najprve paní Kateřina Krněčská (?) jest mi II s. gr.
dlužna, Bohuslav z vápenice III zlaté uherské a Jana z Byt- !
kova z Jičína III s. gr. Ty dluhy, jakoz i jiný statek muoj
poručil jsem i tiemto mým poručenstvím posledním mocně
porúčiem poručník6m mým svrchupsaným, moc jim plnú
dávaje z těch dluhuov po smrti mé upomínati, jich dobývati, liem i jiným vším statkem po mně zuostalým tak
mocně, jako já sám, vlásti i jakž sč jim najlíp zdá po
naplnění méllO poručenstvie a rozkázánie svrchupsaného,
jakožto jich vlastníe, obrátiti bez přátel mých i každých
lidí všelikého otporu i překážky. Jim toho a jich svědomí
mocně svěřil sem a svěřuji a poručilí činím, tak aby přá
te16m mým ani komn z nich, nébrž i žádnému člověku
žádnými počty ani jiným niCírnž povinni nebyli ani z toho,
což sč mého statku dotýce, byli komu odpoviedati zavázáni. Na potvrzenie oe. Datum fer. V. in díe Anthonii
anno domini oe. tricesimo octavo. Opraveno na XLmo
a potom po druhé na 1448.
2. 1448. - RHkop. tmiv. lmik. V. E 7. Mag. Buz]wnis cle Kdyna Quaestiones super Aristotelis libro de
anima. F. 117.: Finitum fer. III. in vig. Phi!. cl Iac. a.
1448 in domo d. Mathie cle Chlumčan circa Bethlem. F. 125.: Finil.um per manus Nicolai, scriplum in domo
Mathie de Chlumpčan circa Bethlem fer. V. post Judica 1449.
3. 1449, 2. října. Rulwp. č. 2119 f. B 4. Mistr
Václav, kazatel v lletlemě.
4. 1450. Liber decanoy1t1Jt [ac. plti!. str. 43.
V. die Oclobris Nicolaus de Luna el Iohannes de Nova
Ci". Pr. magisterii gradum susceperunt el prandium mai
gistris et dd. consulibus omnium lrium civitatum Prag.
preparaverunt in domo d. Laude, ubi eciam interfuerunt
officiales tabularum regni.
Ó.
1453-4. - ·Rulwp. tmiv. knih. F. E 8. Quaestíon es in Arislotelis libro" physicorum. Exaralus 1453-4
in doma Nazareth: Tf. E 15. Petri cle Crescentiis
Ruralium commodorum libri XII. Iste liber cst Thome,
commorantis in Nazareth. V. G. 22. Quaestiones. Exa·
ratus 1452-3. a Simone de Chrudim in Nazareth.
6. 1450-60. - Rulwp. U1ÚV. klÚh. X. A 6. Sermones de sanctis. De libraria Laude. - X. A 'jo Milicii
sermones. Theodulli Historiae Veteri. Testamenti. De libris
Mathie [Laudae]. Jl I. B 14. Summa de poenitencia
[do Mathie Laude]. Srov. I'ěstník akademie 1898 str. 271.
_ 111. C 12. SermDnes dominicales XIV. saec. Iste liber
cle libraria d. Mathíe Laue!e. IV. A 12. Augustini
Triumphi Anconilani, Lectura super Mathaeo. Iste liber
est de libraria Mathie Laude. - i V. B 20. Iohlini Postillae
Sderazienses: Iste liber est de libraria :'1athie Laude. IV. D 2. Conradi de Waldhausen Postillae excerpta. Iste
liber est librarieLaude.
7. 1455. - Rulwp. 1l11-Ív. knih. IV. G 2. Thomae
Bradwarclini Arithmetica communis. A. 1455 sabbato post
Procopi in domo Nazareth studenci um Antique Civ. Pr.
8. 1460-70. U/úv. lmill. 111. H 9 f 1-351.
Sermones dominicales - bO!le et pie memorie mag. "VencesIa; [de Drachov], presidentis in Bethlem. [Srov. i rukop.
IV. F 6.J ~ IV. A. 9. Petri Lombarcli IV. libri Sentenciarum de Bethleem.
9. 1472 (') - Ruko}'. tfl1iv. knih. 1. E 31.f. 1'j9-84.
Sermones de passione Styekne [Liber est de Bethlecm.]
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10. 1493. - Rukop. č. 2103 f. 204. Mag. Georgius
de Leta cllria, Illag. Iacobus Pacoviensis et mag. Paulus
de Bethleem publicaverunt domum olím Mandonis (č. p.
948.I.), que eisdem per Augustinum episcopum est resignata.
11. HiOl. - Rulwp. č. 2005 f. G 19. Wenceslaus
Kc,randa, magister alme universitatis Pragensis nec non
director eollegii Regine, magister idartiuus de Wlassim,
predicator capelle Bethleem directorque collegii Nazarcth
ct Regine, magister Iacobus de Paeow emerunt pro se
ceterisque magistris et studentibus collegiorum infra nominatorum duod,eim s. gr. pr. census annui et perpetui
in vinea et agro inferiori eídem vinee mox contiguo et
non a latere posito et in tentoribus fnndi iííius, que vinea
una eum agro inferiori si ta sunt post ianuam, que nunceupalur Montana, erga Martinum baccalarium de Batelow
cum consensu Katherine, eonthoralis sue, filie quondam
Iohannis arcuficis, pro CLXXV S. gr. pr. Ex quaquidem
sum ma census prenominati duodecim s. quatuor S. gr.
debenl cedere ct dari pro collegio Nazareth et qnatuor
s. gr. pro collegio Regine et ad collegium Karoli
quatuor S. gr. - Act. fer. V. ante Sixti m.
12. 1512. - Liber decMlOntm fac. pltil. str. 243.
Insignis Bethlemenus predicator mag. \Venceslaus Lito·
myslensis.
13. 1517. Rukop. č. 94 11. f. 218. Jakoz jest
nebožtík Jiřík od tří korun kšaftem odkázal k některým
osadám i do domuov zádušních sumy jisté: K sv. Štěpánu
do zdi V k. pr. a k sv. Linhartu V k.; do clomuov zádušních, jednoho podlé Betlema Ill/z k., clruhého proti
Goliášovi IIl/2 k, třetího u černých hvčzd IIl/z k., čtvrtého
podlé Klímy formana 1I' 12 k., do Temple IIl/2 k" do
domu zádušního proti mistru Václavovi, kancléři St. M.
Pr., IIljz k., a pannám podlé Jernzalema I k. PL gr. že ty osoby - přijaly jsú ty sumy. Acl. fer. V. post Martini.
14. 1539. - Slovata, Paměti J. str. 237. Za admi·
nistratora posadili m. Martina Klatovského, kazalele kapli
Betlemské.
15. ló50. Liber decan. str. 353. Hoc anno
annotatu digna haec videbantur: Primum saeerclolem loannem :\Iystopolum, adrninistratorem sub utraque CO ffirllU II icantiUll1, concionalorern in sacello Bethleem constitutum,
rectori v. et magistris directoribus per conciliarios ca·
merae regiae maiestatis, quo collegii Loudae parte posterio:i sibi eederetur, vehementer moleslllm fuisse et sedulo
lustitisse; verum rectorem et directores respondisse, uni·
versi tati nOll esse integrum illius proposito et pelitioni
in ea TiC acquiescere, quia confirrnatio prívilegiorum eos
inhibeat quippiam ex collegiis alienare; praeterea petitionem eiusmodi ex diametro pugnare eum "oluntate fundalorum et principum Podiebradiensium aC privilegiis serenissimi' regis Georgii.
16. 1579. - Desky zem. větší č. 20 f. N 23. Kšaft
Václava Kolína. Do kaple Betlemské na opravu chrámu
50 k. gr. Č.
17. 1588, v červnu. Missiv"~ 1586-89 f. 51 v archivu arcib. Was die An1tsleute der Kirche und Kapelle
Zll Bcthlehem in der Alten St. Prag ZUl' Besserung und
Auferbauung derselben an Ihr R. K. M. supplicando begehren lhun, habe ich aus mir liberschickter Supplikation
vemommen. Und ist hierauf mein Gutachten, dass gedachte . Amtsleule ml' sich selbst bei denen von Fartenbach, cleren Vater denn aUda begraben, suchen, werclen
sich geblihrlich in dem zu verhalten wissen.
18. 1589. Tamtéž f. N 24. V outerý po sv.
Trojici ouředníci a starší kapli B. s Zikmundem Lopat109'1\
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ským, komorníkem při d. z. U\·,Iza1i se v dědiny a dě
dictví někdy Václava Kolina, syna někdy Marka Kaliny,
IněštěnÍna v Kouřjmi, ingrossatora památných deskj které
na ten čas Vilím st. :Malovec z Malovic na Valečově v držení
jest, totiž v dům, jenž slove Andělská zahrada, s zahra·
dou a to pro nedání a nezaplacení padesáti k. gr. č.
sumy jistinné kaple B. na opravu chrámu bozího - k zaplacení dávno přišlé, nedalé a nezaplacené. - Y pondělí
po Rozesl. sv. ap. Jan st. Libocký z Libé Hory a Diviš
Nydrlander, majíce list mocný od starších osadních i vší
osady záduší B., vyznávají že přijali padesáte k. gr. č. od
Viléma st. 1\1. z M.
19. 1609, 23. srpna. Glíicklich, O histor. dílech

z

Budovce str. 23. (dle musej. rukop. IX A 8.) Kněz
Matěj Cyrus v Betlemě začal kázati slovo boží v komži.
20. 1609, 14. září. Dvorský, Paměti č. 664. (Privilegia na kollej Nazaret.) List latinský na pargameně,
slove instrnmentum Michac1is, nati quondam Nicolai de
Prachatic, kterýž vyznává, že KHz, kramář v St. 1\1. Pr.,
odkazuje díl domu svého při kaple B. ldící, aby praedikator a studenti jej dědičně drželi a c1ruhého dílu dědi
cům, a budoucím srým pozustavivše, plat z celého domu
k městu náležitý na ten díl sobě pozustaycný obrátil.
Datum a. 1412, 10. Septembris.
21. 1609, 4. prosince. Gliichliclt, O hislor. dílech
Budovce z rulwp. 1lt1iSej1f. IX. A. 8. V pátek den sv.
Barbory páni stavové pod obojí přišedše na rathouz, díl
jejich, totiž volené osoby k uvedení do Betlema kněze
Matěje Cyra, šli do koUeje, s nimiž nemaJej
ze dech
tří stavův také šel. A zvěděvše, že rychtář
staroměstskej Jan Kirchmajer v radě před p. purkmistrem a pány ohlásil se, aby klíče od B. nnydáva1i až do dalšího
J. J\Hi Cé poručení, i poslavše z prostředku svého některé
osoby na ralhonz, pán z Budova s nimi do rady vstoupil
a žádal toho věděti, z jakejch
a čího poručení cís.
rychtář takové ohlášení uCínil~
poton1P..ě i sa. mého cís. rychtáře, má-li jaké O tom poručení od J. Mti Cé.
než že to vedle povinnosti
Když on odpověděl, že
své učillil, na to odpověď
pán z Budova, že jest to
učinil podle všetečnosti, poněvadž instrukcí jeho na náboženství' aneb na zamykání a odvírání kostelu v se nevztahuje, nibd že jest lu zhřešil proti majestátu J. Mti Cé,
v němž J. YI. C. sjednocené straně pod obojí konsistoř
a akademii Pražskou v moc dáti ráčil; podle čehož pp.
defensorové spolu s pp. stavy konsistoř svou obnovili,
kněze Matěje Cyra po administrátorovi za staršího zvolili,
též že administrátor a pp. kollegiáti a pp. defensorové
i všickni tři pp, stavové i p. purkmistr staroměstskej na
tom sou se snesli, aby kněz Matěj Cyrus dnes do B. kostela a na faru dosazen byl. Proti cemuz kdy z se clsařskej
rychtář o své ujmě postavuje, že činí proti majestátu J.
Mti Cé, a kúdej takovej že jest odbojník práva, též že
se postavuje proti defensorum i všechněm třem pp. stavům. Pro tož aby tak činil, aby se s něčím těžším, nežli
Hajdelius, nepotkal.
Načež on odpovídal, že to ohlášení strany těch klíčův na škodu není. Ale pán z Budova odpo\'ěděl, že čelí
proti majestátu J. Mti Cé a že jest nepochybně původem
šibalův to pošlo a že P. B. hromem s\'ým a spravedlivými
svejmi pokutami na ně bíti bude. A tak p. purkmistr a páni poručili klíče pp. kollegiátum, kteří tu na ně očekávali,
navrátiti. Kteřížto spolu s jinými vyslanými do kolleje se
navrátíli a odtud s nemalejm počtem ze všech tl'í stavuv,
kdež jich pI'es dvanácte vozův bylo, kněze ~Iatěje Cyra
do B. vezli. A tn na prahu kostela B. p. Karel z vVar-

temberka obšírnou řeč k knězi Cyrovi ucinil, kterak podle
majestátu J. Mti, Cé, jakožto sjednoceného kněze u víře
podle konfessí Ceské pp. defensorové a pp. stavové jeho
dá tohoto chrámu bozího uvozují. Polom p. rektor m.
Bacháček spolu s jinými pp. kollegiaty klíče mu od kosteca a fary dodával, odtud pp. stavové a všecek lid šel
do kostela a zpívali: Veni sancte spiritus. A kněz Cyrus
stoje u voltáře učinil přepěkné napomenutí s připomenutím
velkejch skutkův božích, které?: P. B. skrze J. M. Cou
k pokoji a k svaté svornosti všudy vedoucí uCiniti ráčí.
A potom klekše všickni obšírnou modlitbu týž kněz Cyrus ku P. B. z paměti říkal a povstavše požehnání posluchacůn1 dával, ktcréž za\'řela pěkná instrumentální na vše·
lijaké instrumenta též i vokální musíca. Odtud pp. defensorové a voleué osoby k tomu šli na faru a kněze Cyra
tam uvedli s vinšováním jcmu mnoho dobrého od P. B.
požehnání a vzdělání církve svalé křesťanské. A tak v ten
den P. B. oslaven byl proti těm zjevným i tejným nepřá
telum, kteří tomuto uvedení knčze Cyra na faru B. pře
kážku učiniti chtěli.
" 1661, 20. března. Kniha vi11ič1ta č. 28 f· 206.
Einlag, vermog weleher die lobl. Facu1taten iuris el medicinac der uralten kais. kéinigl. Carolo-Ferdinandaeischen
UniversiUH zu Prag zu denen der an die wohlehrwiirdige
P. P. SocÍetatis Jesu kanHich uberlassenen Kij:"chell Beth~
lehem zugehorigen und auff denen Vveinberg-ambtliehen
Griindcn dieser konigl. Jurisdiction haflenden \Veinbergfeld, Vviesen oder anderen Zúnsen legitimirc'n, folglich
ein lObl. kéinigl. Pragcr \Veinberg-Ambt im Konigreich
Bóheimb den diesfals errichteten Kauf-Contract sambt
dieser Einlag zur behorigen Einvcrleibung bewilliget hat.
In consilio regii montium vin i iudicii 1'ragae dic 15.
Dccembris auno 1758: Anno MDCLXI. XX. Martii i!lter
admodum re\rerendum: eximium, praenobiles, clarisslmos
et excellenti::::sin1os dominos) dominUJl1 lvI agnificuIll universitalis Pragensis rectorem ac dominos scuiores iuridicae
ct luedicac facu1tatmn Jil
nniversitate Pragcnsi
ex una) et adm. reverendum et cxin1iuu1 Patrem loallnem
Saxium, Soc. lesu collcgii ad S. Clementem Vetero-Pragae reclorern j IlO mine et loeo collegii praefati altera ex
parte solenni~, certus et legitimus emptionis ct venditionis celebratus est eOlltractns, videlicet: Quemadmodum
sae. caes. regiaque ~,lajestasj pro ea, qnae in bonnm, decus et incrernentum huius universitatis fertuf, patcrna
providentia clementissime c1cerevit, quatenus pagi consimilesque fundi, sive ex fundatione) sive alio quovis iure
et quomodocunqne ad saepius recensítam uniycrsitatem
pertinentes, qui vel ob nirniam ab hinc distantiam, vel
alia quacunque ex causa universitati tninus fructifica!lt,
modo, 'luo possint, optimo vcndantur cl distrahantl1r, eorumqlle precíum in meliores universitatis usus, quo exaclius dietarl1m facultatum professores sua slicendia futuris temporibus consequi possin, app\icetur. Ha sacrae
caes. Maiestatis clementissimae intenlioni el resolutioni,
praefati reetor' magnificus cl seniore s frequentius rcpetitae universitatis et faeu!tatl1m olJsequentissimc insistentes
in pracsentia memoratae suae 11aiestatis rE'giae caillerae
Boemicae consi1iarionull fendorum yiceiudicis J). Francisci
Edmundi Putz a Tl1rriaquila, D. Christiani Hter ab Adelfing et D. Ioannis Georgii Boos ab Ehrenstein, veluti
commÍssariQrUlTI ab inclyta camera regía Boemica deputatorurn, domos duas in Antiqua urbe ·Pragensi sitas, quarUIn una collegiulll Nazareurl1 j a1tera Lauda nuncupatur,
cum arei, suis cl iure patronalus capellae praedictis do.mibus contiguae, vulgo Bethlehem dictae, cum adhaerentibus aedificiis aC slructuris, earumque immunitate, liber,

tate et quibuscunque commoditatibus, hucusque pleno iure
ad uni"ersitatem saepe dictam pertinentes, et ab immemOl'abili, temp are legitime, quiete et sine cuiusvis contradictione possessas, eodcm iure supra memorato P. loanni
Sasio, reetori collegii ad S. Clementem Yetero Pragae,
ipsi. et successoribu8 eius~ in eodem collegio rectoribus,
vendiderunt et yigore huius contTactus omni meliore modo
et forma, quibus validius et efficacius de iU"e vel conS\'eludine fieri potest, aut debet, vendunt pretio trium
millium ducentorum fl.orenorum rhenensium, quemlibet
pro sexaginta crucigeris computando; super quibus etiam
dictum emptorem vi praeseotium plene et omnimode quietallt
ius, libertate::~ cxemptíones qu bus hactenus
fundos et domos, tam de iure, quam
coosvetudine universita, possedit, in saepe dictum P. rec- I
torem collegii et successores cius ad habcndull'l, tenendum,
pleni"imo iure possidendum, utendull'l, frucndutn RC deniquc tan'luam de bonis pTopriis faciendum et disponendum, omnimode et absolutc transferunt, eidemqlle omnino
cedunt, exceptis pagis, fundis, ceosibus cl redditibus quocllnque titulo ad praefata loca ante hac fundatis et assignatis ct inde usque ad hunc diem habitis. perceptis, et
in futurum ex factis iam iundationibus percipiendis, in
quac sibi plen aru dispositionem, olnnimodum ius et dominium, quemadmodum et ius sepulturae in praefata capella
Bethlehem, pro quibuscunque academicis doctoribus, offícialibus eornmque usoribus et liberis sine omni pro loco
refusione vel solutioBe~ solcnnissime et per expressum)
vi istius contractus) praefata universitas et professores sibi
reservaut, neque ullatenus hoc eontraclu comprehensa seu
vendita ccnscri dcbcnt. Quodsi etiam in sacpe memoratis
el lanl yenditis dOil1ibus seu capella non nemo ;;:.ibi ius
quodpiam vcndicaret ct saepius nominatull1 emptorell1 I.
IOaUnCll1 SaxÍunl yel successores in possessione inquictaret aut lllrbaret, reetor el seniores ll1ultoties repetitae
universitatis ct facultatum consyetam et in huius inc1yti
regni iuribns et slatutis
usitatam evictioncn1 in
reliquis boni;:; se fUlldis
uDlversitatis prest3nt et
promittunt; dantes insllper emptori et successoribus cius
potest8.tem, hnne conlractum cum car-sensu Suae IHaicstatis
consiliariorum ct ofilc"alium tabularum 1 siye in, sive abs'lue eorundem venditorum praesentia tabuli s regni inserendi. In cuius rei fidem ac robur bina exemplaria utriusquc partis cl sigiJlis et propriarum manuum subscriptionibus confecta sunt an110, mellse et dic, ut supra. Frantz
Edmunc1t Pulz v. Adlerthurm, Christian ltter, loan. Gcorg
Boos, Ioannes Sao;:ius Societatis lesu, collegii Pragensis
ad S. Clem. reelor, Ioanncs de \Vrbna rector universitatis, Christophorns Kyblin a Vvaffenburg, facuitatis iuris
senior, loannes :tvlarcus Marci a Krol1 land, facullatis medicae senior, Anton Ignatz Feigl notarius.
j

1725. Schmied/, Hisloria Socielalis lesu I f.,
lib. V. c. 20. Cathedra pestilentiae (quáe in eius rei perpetunn1 monurnentutll ibideIl1) rnagna scíllcet religione, co
uS'lne asscrrabatur. I ll. str. 361. Yidimus pnerilibus
annis (de re loquitur Balbinus) cathedram Hllssi sta1ltem
in illa ecc!esia, 'luam in de ,"ulgus ad dolorem dentium
depellendulll ac fortassis etiam ob docentis aucloritatem
stulte solebat osculari. (Hoc fortassis de basi catbedrac
accipiendulll est.) lbique P. Wenceslaus Pil1ar dicere
coepit.
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*1. 1401, 20. října. Rulwp. č. 996 f. 44. Domicella
Ludmila, soror Pessiconis de Passowarz, emit pro se duas
s. gr. pro census ad vite snc dumtaxat tempora erga domicellam Agneskam de Sczitneho pro XI 8. gr. super
domo ipsius Agnesce, sila circa Bethleem inter domos
domicelle K uncze de \Vartenherg ex una et Michaelis
Kudlata parte ex a1tera. -- Act. fer. Y. post festum s. Galli.
*2. 1409, 4. ledna. Em/er, Poziisiat/l')' ll. str. 55.
lobannes de Chlum protestatus est, quod in hereditate
sna in Hostovlicích) curiis araturatum V. s, gr. census
aonui et nudi et perpetui vendidit Bělce virgilli moranti
in Praga prope Bethlem, pro L S. gr. - Iohannes de
Chlum protestatus est, quod in hereditate sua in Hoslovicích O), curiis araturarum duas s. gr. census annuí
nudi et perpetui vendidit Agnežce virgini, moranti in
Praga prope Bethleem, pro XX S. gr.
*3. 1413. Véstník hr. české spol. 1wuh 1898
č. III. str. 42. Písně Husovy pro zeny bydlící při kapli.
';'4. 1414, 23. cervence. Ru/wl" č. 2099 f· 41. My
purgmistr a konšelé Velikébo :\lěsta Pražskébo vyznáváme, že sú před námi stily v naší radě ctné panie Katlll'ina z Dubé, Alžbětl,", Margretha tudiež z Dubé, Bětka,
Anna, Ofka, Kathrina a Dorota a vyznaly sú, kterak dobrovolně jsú se svolily a v jednotu vstúpily o jich duom,
jenž spolu mají, kterýzto ldí podle Betlema blízko oú
domu Bohdalcina proti kostelu sv. Jakuba a sv. Philipa,
jenž jest přidělán ke zdi Bethlemské, v té ll1ieře, takzc
ten duom od nich nemá prodán býti, jedně ač by je
k tomu veliká núLe phhnala nebo připndila, Také vuole
jich všech jest, že bez vuole jiných některé z nich, ač
by sě vytrhly, nemají mieti té moci ku prodání bez jiných
phvolenie. Ale když by to přišlo, ze by ony nemohly
úroka a berní zpravovati, tebdy mohú prodati a obrátiti
ty penieze k svému uzitku, anebo sě o ně rozděliti nebo
uCinití) jaki sě jim bude líbiti. rakU by některé z nlch 1
budto dvě nebo tři zemřely, nebo toho na každý den
kají, nevědúc, kdy potluče hospodář, večer-li, ráno·li čili
na usvit.ě; proto \,zJy
jenž OSlanú živy, mají též pr:iYo
midi v tom domu a
to vše k nim má obráccno býti.
A ony pak opět všechny 7, svého svolenie v)'voléce d\"c,
kdy" bude po jich smrti, bud to kleréžkoli z nich ostaneta živé, aby práyě měly túž svobodu a právo, kteréž
ony nynie všechny spolu maj í. l(romě toho, ze již nemáta prodati domu, ale chovati jeho, tak aby opět vzely
k sobě několiko dobrých panen, jenž rády Boha milují
a jemu .shíZic varujíce se každých marností} a také ještě
budto ze by jedinká z nich osta1a živa, má léž učiniti a
z tech nových panen, ač by byla která, jenž by marnosli
a nesnází hledala, tehdy muož ji kázati pryč jíti a jillÚ
na jejie miesto \'Zieti, tak ikúc, bude-li sě jí líbiti. A tak
aby byl tcn duoll1 zachován boZím sluhám do jeho svaté
vuole. A také chtěla-ii by pak některá z nich pryč z toho
I
domu jíti z své dobré yuok, nemajíc nižádných pTiekoří
anebo náliskuov, tehdy nemá odtud nic vzieti, totiž co
jest na domu jejieho dielu aneb co k domu přislušie, ale
tak sě má odtud stěhovati po.beníc, CO?: jest jejie vlastnie.
Actum post lncarnacioncm domini anno JC XlIII fer. II.
proxima ante festum s. Iacobi ap.
*5. 1414, 3. zái'Í. Tamtéž f. 39. Barbara, uxor Otliconls) servitoris magistri ruonete, dimisit Bohdalkonissarl1
prape Beth1eem racione quorull1dam impeticionum solutam
el liberam. Ac!. feL II. post Egidii.
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"'6. 1424, 5. května. Tallttéž

f. 37'1.

C.

Wilhelmus de !
Chlum, alias de Svojkov, deposuit, qualiter Katherina
virgo, dieta Vysoká, residens prope Bethleem, emit sibi
II s. gr. census de camera in Heřmanic villa pro XX s.
gr. erga Iohann~m de Chlum dictum Kepka - . Quem
ccnsum prefata virgo post mortem suam donat ad domum
suam, que si ta est immediate circa Bethleem et iIli, qui
presideret domui - ad suscipiendum. Act. die Ostens.
reliq.
1. 1449, 5. září. Rl/flOp. Č. 90 f. 180. Dorote.a
virgo cl begudis emit domum immediate sitam pen es
hostium capelle Bethleem ex lina el domum Elssczc begudis parte ex ultera erga Katherinam viduam, dictam
Klatovská, pro III s. gr. Act. sabbato ante Egidii.
2. 1459, 15. února. Rukop. č. 2105 f. 96. Magdalena virgo resignavit domunculam suam post mortem,
sitam prope Bethleem, penes domum olím Katherine virginis ex una ct Dorolhee virginis parte ex altera lvfagdalene et Barbare virginibus. Act. fer. V. post Valentini.
3. 1459, ]. května. Ru7wp. Č. 2119 f. K 6. a
Č. 2141 f. 149. Ve jméno božie amen. Já Bonuše vdova
v SL M. Pr., u panny Magdaleny podle Bethlema bydlcjície, yyznávám tiemto listem obecně přede všemi; ktož
jej uzřie neboli čtúce slyšeti budú, že ačkoli, jakož věk
starosti mé snésti muož, zdráva jsem, P. B, děkuJíc, na
těle a 'rozumu i paměti dobré požívám, vfak bojéci sě,
by mne hodina smrti v některakém obmeškání v nemoci mé,
by na mě ji P. B. dopustil, nezastihla, ježto by skrze to
o statček muoj, ačkoli malý, svárové mezi přátcly mými
neboli jinými kterýmikoli lidmi mohli vzniknúti, i chtiec
ráda, co). na mně jest, toho se vystřieci, toto mé poslednie poručenstvie i koncčný limysl vuole mé o témž statečku mém řicdila scm a zpásobila i mocí tohoto kšaftu
a poslednieho porucenstvie řicdím a zpósobuji obyčejem
takovýmto: Takže činím a ustanovuji Pavla, písaře pině
Tuškova, najvyššieho porucníka a s ním také a podle něho
poctivú pannu Magdalenu, dceru Regininu, u již psané
panny ::\Iagdaleny podle Bethlcmu bydlející, přátely mé
zvláštnie, pravé a mocné poručníky všeho statku mého,
kterýmkoli P. B. mě jest ráčil uděliti, kdd by a na ccmko'i záleZal, buďto na dluziech neboli na jiných věccch
klerýchzkoli, kterým neb kterakým koli jménem muož ncb
nl0hl by jmenován býti, nic nevymienujíc ani komu jinému
cO pozuostavujíc, jimzto nad jiné lidi a př:ítely mé věřím,
ze ihned, když by mne P. B. ncuchoval, v ten statček
n1uoj sě uvěžÍc i jeho sč úplně zmocuiec, ty věci všecky,
které;; ústnč jim rozkázi a poručím, podle vuole mé tak
zřiedie a zpásobie i k !Diestu skutečnému přivedú, jakož
jsem jim a svědomí jich toho svěřila i včřím zvláště. Tak
tomll chtiee, aby jim v tom přáteli mými aneb jiu)'mi
lidmi kterými koli překázieno nebylo ani jim z toho, co
sě statlni mého a tohoto porucenstvie dotýče, otpoviedati
byli zavázáni. Dále ·oznamuji, že tyto osoby nížepsané jsli
mi v těchto dluziech spravedlive poyinni: HlavoYii nI k.,
Ondráček, písař na Nov. M. II 1/2 k. gr. a Hanuš z Po·
dola padesát gr. Ty dluhy také snchupsaným porucníkóm
mým poníčielll vedle jiného mého statku. Na potvrzcnie
toho prosila sem Jíry mydláře, v ty časy rychtáře, mli
drých a opatrných pp. Petra Pařiezka a Petra Pražáka,
konšelu ov příseZllých St. M. PL, že jstí pečeti své dali
přivěsiti k tomuto listu. Jenž jest dán léta od narozenie
_ čtyřistého padesátého devátého, tu sobotu den sv. Prima.
(V juxtě: Andreas dietus Obudlý recognovit, quiá Paulus,
notarius cancellarie MaL Civ. PL, ipsi de omnibus rebus
per Benignam delegatis sati.fecil. Act, fer. UL ante
Asc. d.
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4. 1461, 2. června. Rukop. č. 2105 f. 149. Alena
et Margaretha, virgines sororesque de Ungaria, nec non
Anna, virgo de Miličín, emerunt domunculam sitam inter
domos Katherine virginis ex una et Simonis carpentarii
parte ex altera erga Dorotheam begudem pro VlIlI s. gr.
Act. fer. III. post Trinit. Alena et Margaretha, s.orores de· Ungaria, nec non Anna virgo de Miličín resigna·
verunt domunculam ipsorum - Dorothee begude. - Act.
eod. die.
-n. 1462. - Rulwp. č. 2141 f. 324. Iohannes, notarius officialium officii sex domino rum, fassus est, se percepisse quinque s. gr., quas Regina rclicta, inquilina Nicolai Hesolt, pro reforroacione domus penes Bethleem
immcdiate situate testamentaliter dclegavit. - Item Barbara de domo pretacta penes Bethleem V s. gr. sibi legatas aceepit. 6. 1465, 20. února. Ru7w1'. č. 2105 f. 219. Dorothea virgo e. d. prope Bethleem inter domos Magdalene
et Katherine virginum erga Dorotheam virginem pro XII
s. gr. Act. fer. lIII. ante Kathedram Petri.
7. 1494, 26. dubna. Ruko1" č. 2107 f 61. Barbara
virgo e. d, domum sitam in angulo prope hostium ecclesie
B. a virgine Dorothea pro VII1/, s. gr. Act. sabb. post Marci.
8. 1505, 27. listopadú. Ruhop. č. 2005 f P 4.
My purgmislr a rada No, M. Pr. známo činíme - kterak
paní Anna z Hostivice, sestra vlastní slovutného pana
Václava z Hostivice, řečeného Haldecký, učinila"pořízení
- o ten plat, kterýž má na vinice ch - na Sárce čtyry kopy bez tří gl'ošno mÍšo Z t.oho plalu odkázala
najprv do velikého záduší u Bellema dvě kopě, it. do
dřevěného záduší 1/, k., lla pokrm chudých I k. Stalo
se v radě 1. 1499 ten pondělí po sv. Ondřeji [2. prosince]. Ale tuto vepsáno ve čtvrtek po sv. Kateřině 1505.
9. 1511, 25. února. Rukop. č. 2108 J: 72. Hron
ct Dorothea e. d. in angulo a parte posteriori pen es
domUfil virginis lohanne silam a virgiue Barbara pro IX s.
Acl postridic j\Iathie ap.
10. 1515, 25. února. Ru7wp. Č 2006 f. 229. Hron
od Betlema a Dorota k. vinici v haldách od Lidmily,
Vlkovy dccry, za XIII k. gr. Act. dominico post j\Iathie.
(hodal 1'. 1520 za 16 k.)
11. 1522, 24. května. Ru7wp. č. 534 111. f. 50.
Dorota, hospodyně z domu zádušního podle kostela Betlemu, seznala se, že přijala k témuž záduší IIl/, k. gr.
nebozkú Martú Holubkú kšaftem na opravn téhož záduší
otkázaných. AcL sabbato aute Urbani.
12. 1524.
R1I7w1" č. 1047 f G /4. Hron od
Detlema vyznal: Býval jsem u paní Losové týměř za čeledína.
13. 1531, 20. května. Rukop. č. 2142 f. N 17.
~Iy purkmistr vysvědcili: L. 1530 v tHerý před sv.
Václavem byli jsme požádáni od nebo Hrona z domu vedle
domku zádušnicho za B., súseda našeho, kterýž vuoli svú poslcdní .oznámil jest - že man;,elce své
Anně duom -;:- dávám. Jenž jest dán 1. 1531 v sobotu po sv. Zoíii.
H. 1531, 8. září. Rllhop. č. 2142 f 03. Marky ta
Koliáška ucinila Haft, že - Barboře, dceh své, která
jest v domě odkazuji XX k. m., Regině dceři VI k. m.,
na záduší, Heré jest podle Votavu, v kterém jsou bekyně,
III k. m. Item na záduší Betlimské V k. m. na vopravu
toho chrámu božího. Itenl Vriclavovi, vnuku svému,
knihy, které jsou v truhlicích. A,ct. dic Nativ. i\!. V.
15. 1536, 22. srpna. Ru7wp. č. 2111 f. 142. Anna
Hronov;Í ležící v tězké nemoci oznámila, že duom svuoj
ležící mezi Betlemem a zádušním - dala l\Iarkovi Holubovi koželuhu, příteli svému. Dále oznámila, jakož má
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přátely v Voldušícb, o těch že již jm~~ovanémuMarkovi
svěření učinila - který ze statku JeJlho vydatI ma do

Betlema, kdež žádá pochována býli, III k. gr. č. AcL fer.
III. ante Bartholom.
16. 1537, 17. září. Rukop. č. 2142 f. S 4. (Kšaft
panny Johanny z záduší.) My purkmistr - panna Johanna
z záduší nčinila kšaft ten pondělí den sv. Abdona
L 1537. Jenž jest dán -'- v pondělí den sv. Lamperta L r.
17. 1537, 17. října. Rulwp. č. 2008 f 204. Poctivý kněz Marek, syn nebo Martina kožišníka, měštěnína
Nov. M. Pr.. oznámiL že jest postúpil platu svého ročního
XXVII gr.~. na vini~i na Šárce - do dřevěného zádušie
menšího na potřeby té chudině, nynějším i budúcím, a
tíředníkuolll téhož záduší, tak aby oni úředníci ten plat
vybírajíc~ nikam jinam toho platu neobracovali, než té
chudině do toho záduší dřevěného na potřeby. Však také
při tom při všem týž kněz Marek svrchu psaný moci sobě
pozuost"vuje, ještě dokud živ jest, jestli že by s.e t~
v pravdě našlo a shledalo, ano ten plat tam a tu, Jakoz
jil. jest povědíno, té chudině na jich potřeby se neobrací
a jim se nevydává, ale někde jinde zuostává aneb se
obrací, aby ten plat měl moc jinam obráliti. Act. fer.
nu. post s. Galii.
"
18. ] 540, 19. listopadu. Rt/kop. c. 211/ f. 299.
Kateřina Brousková a syn její Pctr k. d. mezI zádUŠ1~"
Betlimským a Otavou od Marka kozeluha za X k. gr. c.
Act. fer. VL post Briccium.
19. 1560, 23. února. Ruko}'. c. 1165 f. 60. Vít
Herkuliš, soused za kaplou Betlímskou, nvolil se, tu rouru
a místo obecné při domu jeho, klerýž od starodávna
Votavovský sloul, jež on zdí obehnati .dal: ~,uží~ání :
svobodnému pruchodu souseduom propusllll, Jakz by Joedll1e
rumy. kteříž tam jsou od stavení Jeho posavad zustaly,
vyvésti odtud dal, poněvadž jest ta roura obecní, aby
také okolní sousedé k ní příchoz svobodný a volný mítI
mohli jakž jest to od starodávna bývalo. Act. in vig.
Mathi~e ev. - .RU7IOp. Č. 1234 f. 128. Vít Herkules jsa
v radě, když jest k němu od pánuov promluveno,
by rouru tu, kteróž jest při domu jeho, zdí obdělatI
měl. takže žádný k ní mimo něho jíti nemuže, z čehož
ne~alá ujma okolním souseduom se děje, ježto t~ková
roura vzdvckv od starodávna svobodná byla. Protoz aby
to tak op~třií, aby sousedé k ní svobodně mohli choditi.
K tomu Vít oustně promluvil, že stavěje v tom svém domu
a maje rumem to místo zanečištěné, dokudžby toho nevyklidil, tam jest nepouštěL Ale chce to, co najdřív budc
moci, vykliditi a tak opatřiti, aby w?sedé k. té rouře
svobodný příchoz míti mohlI. Act. pndle MatheI.
20. 1560, 25. Hjna. Rttkop. é. 2117 j. 463. Kryštof
Opice a Anna k. d, od Petra Strnada kloboučníka za 9
k. gL Č. Ac!. die Crispini.
21. 1563. 9. září. Rukop. č. 2118 f. 58. Valentin
Weinhammer z~dník a Barbora k. d. od Kryštofa Opice
za 25 k. gr. č. Act. postridie Nativ. IV~. V.
22. 1581, 12. prosince. Ru7wp. C. 2112 f. 115. Vor1
šila Zlatá Křížová k. d, od Valentin a Weinhamra za 27 /2
k. gr. Č, Actum pridie Lncie Otili"e.
.". .
.
23. 1585, 2. dubna. Tamtéz f. 202. Uredmcl kapll
kostela B. koupili jsou k témuž záduší duom blíž kostela
za domem zádušním ležící od Voršily Zlaté Křížové za
27 1/ 2 Je gr. č. Ac!. fer. III. post Letare;
24. 1589, 22. listopadu. R1I7w1" c. v 2179
f. 35,
Václav st. Krocín z Drahobejle, pnmas mesta, pnznal se,
že jest podle kšaftu Václava Stítovského přijal na stave~í
špitálu v Detlemě 50 k. m. a chudým lid~~l v témž Š~l
táte in communitatem 50 k. m. Act. pndle ClemenllS.
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25. 1590, 15. října. Ru7wp. č. 2112 f. 346. Václav
st. Krocín z Drahobýle, primas města, koupil zadní duom
za kaplon Betlemskou mezi domy Jana Chlivenského z Ry~
zenska a předního záduší ohostranně ležící k domu v "n~ve
při Betlemě vystavenému, který" se lazaret neb spltál
jmenuje v němž lidé nemocní, zvlášť žáčkové chudí, léz
jiní neduživí v těZkostech a nemocech postavení, pohodlí
své berou, od Jana Libockého z Libé Ho:y, úředníka
kapli Betlemské, i na místě jinýc}l osadních JI~:novan,:.h?
záduší kapli B., za '27'/2 k. gr. c. z statku vaclava Siltovského, jinak Poklopeckého, na milosrdné skutky kšaftem poručených. - Act. post.ridie Galli.
26. 1602, 12. července. Ruko}'. č. 2179 I f 102.
Václav st. Krocín z Dr. pl-ijal na chudé lidi Je lazaretu
kapli Betlemské Haftem Václava Synka 10 k. m. odkázaných. Ac\. fer. VL post Kyliani.

Čfslo pop. 253. (Zbořeno.)

Koslel sv. Filipa a Jakuba.*)
Viz výše Kapli Betlemskou.
.
1383. - Visitační protokol f· to. Ecclesla S.
Iacobi et Filipi ap. habel lIlI altari", sacrament.a sub bona
custodia habens Vln pallas, lIII ornatus, duos fenales el duo.s
festivale s, duo s calices argenteos et unam agendam et VJatlcum exilem et psalterium antiquum donatum per plebanulll.
D. Ulricus, plebanus ecclesie predicte a IlJI annis . dicit, quod habeat quen'dam vicarium, Hodsonem nomlIle
qui dat blada ct braseos, ligna et omma blada super terminos in cariori pecuina, quam daret pro prompta pecunia, et quod se pius correctus non vult meliora~i, et quod
in anno vix terna vice visitat dictam eccleslam suam,
Item di cit, quod habeat quandam ."iduam, no mine Ma~am.
que moratur in domo d. Vhlhelml de Skala, que contlll~e
fovet occultas meretrices, quas introduclt mantatas III
diclam domum et prcsbyteros, quas in dicta domo publice
permittit fornicari. Item dicit, quo.d habeat domum suam
propriam in plate a penes valvam III plebe s. Ioha~ms III
vado et ultra pontem aliam, in quibus tenet pubhce· oc·
cullas mulieres meretrices. Item dicit, quod in plebe sua
predicta moretur quedam Polka, de qua dicitur, ut audit,.
quod teneat eciam occulte meretrices, que, post festum s. Galll
se vuIt de. dicta plebe sua transferre. - Et non habet statuta.
Maczko fistulator, parrochianus dicte ecelesie - dicit,
quod íst quedam mulier in domo d. Wilhelmi de Skala,
que post festum s. Galli vult se tran·sferre de plebe.
*2. 1419. - Ru7wp. č. 2to2 f. 209. Stanico textor
deputat mediam s. gr. census plebano ecclesie s. Ph. et
Iac. ap., et suecessoribus suis super domo sua pro et loco
illius medie sexagene census, quam predlCtus plebanus
habere dinoscebatur in et super domo Katherine de RollOV, quam erga dictum :3taniconem emit.
*3. 1429 19. července. Rukop. č. 2099 f 297.
Per dominos co~sules domus olím plebani ecclesíe s. racobi
et Philippi restituta est Bernasskoni, nato Bernardi Kotek,
tamquam vero collatori post patrem suum succedentl, que
sita est contra Bethleem penes domum Marssonis braseatoris. Act. fer. III. ante Magdalene.

*1.

"') Srov. Tadra, Soudní akta L str. 103, II. str. 187,
III. str. 342 a 344 (v pHčině práva patronátního Alb~rt~
Kotkova), str. 345, 347, 395, V. str. 89 a 91. - Llbn
erect. VI. f. F 4 a XII. f. A 3.

XXX. Betlemské nám.

872

Č. p. 253.

XXX. Betlemské nám.

Č. p. 253.

ficare poterit sine Iohannis sartoris contradiccione. Item
aqua pluyi~lis et alia munda, aut si contingat duo vel tria
magister civium, consules et scabini ;Ira;' Civ. Prag. huius
vasa cereVlsacea la\'are, de CUrIa lohannis sartoris per
proscripcionis seríe cunctis notificantes testamur, quod in
CUrIam loh. loculatons fluere debet. Postremo fenestras.
causa lHa, que hucusque vertebatur inter vitricos capelle
que nunc sunl, a1ter a!teri nuUo edificio aut a1iare, obum:
Bethleem ac plebesianos seu parochianos olim ecclesie
brare debet. Act. fer. V. post Nicolai.
s. Iacob; Philippi ex una et l\Iarssonem braseatorem,
5. 1488, 18. října. Rukop. (;, 2106 f. 245. Michael
quondam vitricum dicte ecclesie s. Iacobi Philippi, parte
molendinator et Dorothea e. d. dictam ad agnellum situaex aItera occasione clenodiorum ecclesiasticorum ecclesie
tam in ~cie erga 10hanl1am, relictam lohannis, qui venpretacte, videlicet calicum, ornamentorum, suppelliciorum
debat Plleos, pro XXVIII s. gr. pro Act. die Luce evang.
et aliarum rerum seu apparamcntorum ecclesie, pro quibus
6. 1488, 18. října. Tamtéž. Postquam lohannes pidictum Marssonem impetebant, ex tunc nos domini preleator domum ad agnellum lohanne, conthorali sue, cum
fati audienles ambas partes predictas cum earum propoMatheo, filio suo, testamento delegavera', quam quidem
sicionibus ct replicacianibus nec non et officiales comdomum pretacta Iohanna ivlichaeli molendinatori vendidit.
mun;tatis pro tcmpore' existentes, qui prefata clenodia
cupiens itaque hec eadem lohanna Matheum, iilium suum;
seu res ecclesiasticas ab eodem 1\Iarssonc pro communireddere cerciorem de porcione ipsius, eundem Matheum
tale tollebant et recipiebant, via diffinitive sentencie
taliter pronuncciavimus mandantes, qnatenus prefati vitrici I ad veram medietatem domus slle in platea torrificum ínter
domos Simonis calcariste et o1im Kabelonis site admisit.
nec non et plebesiani ecclesie predicte iam nominatum
Act. eod. die.
J\Iarssonem - per amplius non impetant - . Act. fer. II.
7 .. 1511, 9. ledna. Rllkop. č. 2108 f. 11. Thomas
ante Valentini.
faher dictus Sudlice et Barbara e. d. acialem dictam ad
agncllum penes domum Barlhe, textoris tele, a Dorothea,
relicta Michae1is molendinatoris, pro LVIll/2 S. gr. pr.
Act. [cr. V. post Epiph, d.
Číslo pop. 253.
8. 1554, 7. května. Rukop. č. 2111 f. 309. Vít
(C beránka'j TI čeryen'ěho kříže) li zlatých slov.)
Herkuleš, ingrossator památných desk zemských, a Estera
k. d. na rohu vedle domu u Hájkuov řečeného od Tomáše
1. 1454, 2. května. Rukop. č. 2105 f. 16. Benigna
Sudlice za 85 k. gr. č. Act. fer. II. post Florianum.
AIssonissa el Margaretha virgo e. d. in acic penes aream
9. 1556. Rukop. č. 2010 f. 220 a 248. Vít
dcsertam Mathie Lauda immediate erga Victorinum et Eli, '
Herkules a Anna, sestra jeho a Jiříka Šárky m. a Bohusabeth, eius conthoralem, pro XIX s. Ac!. fer. V. post
slav) otec jich.
Conduct. paschc.
10. 1578. Rulwp. č. 1051 f. 122. (Vysvěd·
2. 1454, 2. května, Tamtéž. Adalbertus, colorator
čení o řádném v slav mauželský sjití Jana l'vlalého s :\larcutium, et Katherina e. d. sitam post B. in acie penes
I~étou, dcerou Urbaua kameníka, též i o zplození na svět
aream descrtam Mathie Lauda immediate erga Benignarn
Simona Malého, syna jich.) Estera, pozůstalá vdOl'a po
et M&rgaretham virginem pro XXIII s. gr. Act. eod. die.
Vítovi Herkulesovi z lvlorchndorfu. vvsvědčila: Tato Mar3. 1472, 22. dubna. Tamté~ f. 316. lohannes sartor
kéla slouiila u mé paní matky za' č';ledína; polom s ním
de le\vissowicz e. d. in acie penes curiam domus Simonis
J}nem i\Ial)im jest se řádně sňala a v tom manželství svna
Klišterka aput Adalbertum coloralorem cutium cl CatbeSimona jsou zplodili. A II mne se narodil. Do;ota
rinam, uxorem eius, pro C s. gr. Ad. fer. lIlI. ante Georgii.
Hájková, ,.do\'a po Šimonovi Hájkovi: Ta Markéta byla
(Po smrti krejčfho Jana splácí Nieta, manželka formana
II mne za čeledína mého 6 let;' chovala se, pokud zlva
Klímy.)
byla, vždyckypoctivě, ač byla chudá. Potomně když s Janem
4. 1472, 10. prosince. Tamtéž f. 321. Iohannes locuMalým, tesarem, v stav manzelský vstoupila, s ním jest
lator ct lohanna e. domum auteriorem acialem circa B.
l-ádně, ctně, šlechetně' liva byla a tohoto syna Šimona
situatam circa Iohannem sartorem pro LIl s. gr. - lsti,
zplodila.
adiunctis, quod lohanne, sartor ct Iohannes loculator
11. 1586, 19. hětna. Rt/llOp. č. 2112 f. 234. Jan
fonte simul nti debent omnes impensas super eo equales
Králíček koi.išnÍk k. d. na rohu proti zvonici vedle domu
facientes et parietem circa fontem curias predictarum
u Hájků řečeného a zádušním obostranně od Jana HerkuliĚe
domorum dividentem similiter equalibns impensis reformare
z Morchndorfu i na místě Václava, bratra jeho, za 135 k.
debent. Item cloaca uti debent simul et quicquid necesse
gr. č. Act. fer. II. post Sophiae. (Peníze kvituje Kateřina,
fuerit sive pro emundacione aut reformacione sedium et
Víta Herkuliše dcera.)
edificii circum et supra cloacam pavimenti, vulgariter pod12. 1586, 24. listopadu. Rulwp. č. 2119 Jl. /. 26.
lahy, vel tecti, simlliter equaliter impendentes. Et inferius
V středu před sv. Divišem staly se smlouvy k stavu sv.
circa sedem suam Iohannes vačkář ligoa aut alia pro usu
manželství mezi Václavem Herkulesem 1 rodičem. lněsta
suo ponere debet similiter et Iohannes sartor superius,
Hory Kutny, a Dorotou, pozuostalou vdovou po nebo Marunus sine a!terius contradiccione; cuius cloace emundacio
kovi Bradkovi, a to takové, že ona paní Dorota přijala
per domum Iohannis loculatoris esse debet. Ittm pavimenjest do domu s\'ého Václava Herkulesa na ,všecek statek
tum supra curiam nunc lacti lohannis, per quod erat transvůj, kterýž na ten čas má aneb potom míti bude, za mocsilus de domo anteriori ad posteriorem usque hostium
ného hospodáře. Act. pridie Katharinae.
dOl11uS posterioris, ad anteriorem domum perlinebit; quod
13. 1601,28. února, Rttkop. č. 1063 (. 40. (Pruvod
pavimentum statim penes illud hostium Iohannes sartor
přípovědi Veruny, Ondřeje Slanga, deklamatora při dekách
obstruet propriis impensis, ne posset transitus esse ad
zemských, made1ky, na dům po někdy J anoví Králíčkovi
domum lohannis loculatoris et ne ad eiusdem Iohannis
kožišníku,v měštěnínu "St. i\r. Pr., bratru svém, pozůstalý.)
curiam respici posset, excepta una parva fenestra ibidem
Marjána Sotuovská, Rehoře kloboučníka manželka. s\'ěd
facta ex opposito hostii. Et itlud pavimentum Iohannes
čila: Ty líta, když sem ještě děveckou byla, jsa ~ domě
loculator aut successores eius, si vel novum construere
Jana Králíčka, i těchto let slejchala sem to od něho, že
aut reformare voluerit, in eodem muro, ut nune est, edi-

"'4.
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žádnýmu jinýmu než strejci Jakubovi, svýmll, a Veruně,
svý sestře, statek po smrti [dá], že ho žádnej neopatruje,
než Ve runa, a přátel že žádných jinejch nemá. - Jan
Kapoun pekař: To v paměti mám, co sem byl v nájme
tl p. Jana Králíčka, tři leta, tu mezi tím, když bylo rozmlouvání, když nemáte žádnejch přátel, komu vy svůj
statek odevzdáte? On řekl: Což nemám sestry Verun)'?
Komui. má bejti než jí a Ondřejovi, manželu jejímu, a
Jakubovi, synu jejich, pro dobrodiní, který mi prokazují,
jídlo a pití dávají. A vždycky ji jmenoval sestrou, Verunu,
a ona ho opatrovala až do smrti a po smrti ho poctivě
pohfbfti dala.
14. 1605, 9. prosince. Rukop. č. 2113 f. 311. Kryštof Lejšnar bečvář a Anna k, d. proti krchovu kapli
Betlemské vedle domu Urbana Třebechovského, na rohu
IdÍcÍ, od Veruny, Andresa Štanga z Labětína m. za 250
k. gr. č.
15. 1613, ll. března. Ruhop. č. 2114 f. 303. Jakub Volšovskej a Eva k. d. vedle domu Kateřiny vValdštejnské od Mandaleny a Doroty i na mfstě Anny Ryšové,
dcer po p. Kryštofovi Lejšnarovi bečváři pozůstalých, za
410 k. gr. č.

a jltlac ze jest je haněl a na něj že jest se dral, že ho
bíti ohtěl. On tudy že jest ho tou Zílou dvakrát přes hlavu
mrštil. Ptal sem se ho, kdo pro barvíře
Oll 0:"2moval hospodář, že on, což sem mu
aby ho dal dobře opad'iti, že mu toho nepřeji, co jest
ho tu potkalo. V tom ho P. B. poručíc od něho sem
pryč šel. Týž den okolo hodiny na noc vracejfe se do
I příbytku svého v týmž domě
sem se zastavil, na téhož
Jiříka Svobodu sem se ptal hospodyně, a jak jest s ním,
bude-li živ anebo ne. Ona mi oHzala, ze tu leží na slámě
v síni. Nebylo tu žádného. Ležel tiše. Ptal sem se jí,
i spí-li; ona pravila, že neví. I řekl sem jí, aby nenastydl.
V tom sem ji P. B. i jeho poručil s tím doložením, že
jí toho žádám, aby on Jidk zdráv byl a ona aby s mani želem starosti neměla. Na druhý den na ráno poslal sem
I tam y"kazujíc jim dobrý den, aby mi vzkázali, kterak jest
s tím člověkem, jest-li mu lépe anebo hůř. Vyslaný muž
mluvil s manželkou Jakuba Volšanského, která mně vzkázala takto, ze jest ráno vstavši z též slámy od nich z domu
i bez klobouku, ač že mu jej dávali a on ho vzíti nechtěl,
pryč odešel. Ozn'ámil sem, že sem z toho potěšen, že jim
toho přejí.
v
v
16. 1615. _ RullOp, č. 1069 f. 134. (Svědomí
Jindřich Vejvoda, šeukýř u Zelený Záby: Sel sem od
k té při mezi Lidmilou Svobodovou, měštkou St. M. Pr.,
p. Václava Vokouna mimo Betiím a on se tu křik stal.
kdež O zamordování manžela jejího činiti jest, proti JaA Takub Volšanskej vystrčil nebo Svobodu z svýho domu
kubovi Volšanskýmu, mistru pivovarskýmu.) Jan Vodňauský
be;' klobouku a bez pláště. On pak Svoboda byl velmi
bečvář: Toho sem povědom: Vykoukal sem z pi'íbytku opilý, navrátil se zase do domu a řekl mu: Co ty, vyjebená šelmo, máš mne tu loupiti a mně bráti? A on
svého, že jest jej Jakub, mistr pivovárský, Jiříkem Svobodau strčil, až upadl na klády. A tu jest Jakub po něm
Jakub Volšanskej zavřel před ním mřížku. Tu ňácí dva
nohama šlapal a kyjem jej mlátil neb karabáčem, to neseděli tam na pivě, řekli Je Jakubovi: Proč zavíráš před takovou šelmou mřížku? Chopili se naň s konvicí. On pak
vím. Než manžel'ka jeho Jakubova votrhla ho a Lidmila,
manželka jeho, vzala do hrníčku vocta a lu ho potíraly
Jakub Volšanský tu mřížku vystavil a dům zavřel. A on
po židovinách. A tu ležel za umrlého, A tam ho vzali
před se Jiřík Svoboda tloukl na dum, po svým stál, aby mu
jeho klobouk vrátil. Tu jeden z těch, kteří tam seděli,
do příbytku jeho Jakuba a tam ležel přes noc.
Daniel Brada: Týž den, když se to stalo, křik poty dvéře otevřel a znova s tou konvicí na něj chtěL A
vstal, že Jakub Volšanský jednoho zabil li sebe v <lomo.
Jakub Volšanskej sám ly dvíře otevra jemu jest ten klobouk
Já slyšavši to šel sem podle
svý hejtmanský
hodil. A když on chtěl klobouk zdvihnouti, 011 Jakub na
tam do toho přfbytku,
se na hospodáře, chtěněj plášť hodil a po ty dvéře zavřel. Tu Svobodovi plášť
na něm vyzvěděti,
jest ubil Jiřík Svoboda.
okolo hlavy se zatočil. Nemoha sobě hlavy z toho pláště
tom sedíce jich koliksi u kamen v světnici na pití, ' vytočiti, že opilý byl, upadl na dvíře. Jakub dvéře otevřel
jeden z týoh:!: osob vyvstal z zástolí opilý chtějíce mi ! a proč mi na dvéře tlučeš, jeho jest karavácem hil a potoho zprávu dávati. Já sem ho jednou napomenul a po- , hlavkoval. A Svoboda mu ,'ckl: Zvyjebená šelmo, proč
druhý okřikl, aby sedl na své místo, že sem tam proto
mne morduješ? A Jakub od sebe mu strčil a on od něho
nephšel, aby měl od něho zprávu přijfmati,' neZli že i pád vzal na konec klády, až se mu do hlavy vťala, a bil
se ptám na hospodáře. V tom hospodář do světnice ' jest ho k tomu tím karaváčem. A manželka Jakuba jest
přišel. Tu sem se nahlas přede všemi, co jich v svět- i ho za karaváč i za ruku popadla a jej pamatovala. A on
nici bylo, doptával, ~d koho a proč jest týž Jiřík SvoJakub po něm Svobodovi nohama šlapá!. Já pak sem tu
bodu tak zbit. V tom týž Svoboda seděl na kožené stopEšel a řekl sem mu: Proč po něm nohama šlapáš, však
lici maje tvář všecku v krvi, oči zavřené a nic nemluvil
vidíš, že jest zabitý. A ti dva, ktel-Í v domě byli, vyšli
z domu a k mně řekli: Co je tobě šelmo po něm? A
a bouli na hlavě pozadu nad temenem po pravé straně
nad uchem. V týž pak bouli se mu barvfř páral instruňáký ženy tu stály a pravily: Však jesl již s těmi zrádci
mentem tenkým jako strunka ohledávaje, jestli kost proKoŠířskejmi. Již druhého zabil. Manželka jeho Jakuba ocet
ražena. Mezi tím lam vždy lidu přibývalo a křik byl.
\,zala a jej Svobodu křísila. Já pak odtud odejda sem to
Obnovil sem svou řeč a ptal sem se hospodáře, od
v známost p. rychtáři uvedl a p. rychtál' s písařem ihned
koho a proč jest tak zbit, aby mi pověděl pravdu. On
napřed tam žoldníře poslal a sám taky tam se mnou šel.
oznámil: Já sem mu to udělal. Ptal sem se čím. OznáVejda do domu p. rychtář se ptal, kvdo jest hospodářem
mil, že ií1kou tenkou hovězí. Zádal sem ho, aby mi ji
a Jakub řekl: Já sem hospodářem. Rekl mu p. rychlář:
okázal, což jest udělal a okázal mi ji. A když mi ji při·
Proč si ho pak bil? A on řekl: Však sem ho jen karaváčem bil. P. rychtár všel do světnice, na něj patřil a
nesl, spatril jsem, že byla žíla hovězí suchá dobrý1to
palce z t!ouští, asi 5/ z délí, nebyla-li jest delší. Spabarvíř ho vázal. Tu řekl Jakubovi: Jakube, pi'tjdeš se mnou.
4
tři vší tu žílu, ptal sem se, proč jest mu to uděla1. A A Jakub řekl: V. M. p. rychtáři, neračte mi toho činiti,
on oznámil, ze přijda tam opilej pijíce mezi jinejma
mám panský statky mezi rukama. I řekl p. rychtář: Počkej,
hostma, pokoje že jim nedal, z svýho místa vyvstával,
až přezvím na barvíři. I ptal se barvíře, bude-li živ či
divně že sobě počínal. A on hospodář když jest ho na· nebude. Baníř pravil, že nemůže znáti, že jest hrubě
pomínal spolu i s manželkou svou, on pak ze jest jej
opilej. A p. rychtář šel k Jakubovi a jeho na závazek
plundroval, šelem a zrádců nadával, manzelce jeho kurev
vzal a odešel. A ti dva stáli před domem. Já jim řekl:
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Kdyby vás nebylo, byl by Jakub k takovýmu pádu nepmel. V to~ p. rychtář odešel.
Daniel Sípař, rychtář městský: Toho sem po vědom,
že v outerej Pr6vodni léta tohoto 1615 bylo jest pro mne
k rathouzu posláno, abych za Betlím šel, ze tam jednoho
člověka zabili. I šel sem a ono lidu moc stálo před domem, jenž slove u červeného kříže. I přijdouc do domu
do světnice spatřil sem ukrvavenýho člověka, ležel na
lavici jako umrlý. Kázal sem sobě zavolati hospodáře a
ptal sem se ho, kdo je mu to udělal. On mi to za odpověď dal, že je mu to sám udělal. I řekl sem jemu, že
ne dobře to udělal. Dal mi za odpověď, že bude z toho
odpovídati. I slíbil mi svou čest, víru, rukou daní, jestli
že ho bude kdo chtíti z čeho viniti, že se chce postavit;.
'* 1644, 19. srpna. Rulwp. Č. 21/5 f. 137. Řehoř
Vorel krejčí a Dorota k. d. nárožní blíž kapli Betlemské
u červenýho kříže od Václava Liberského za 330 k. gr.
m., jakž jest týž dům Václav Liberský vedle kšaftu nebo
Evy Volšanský, manželky svý, měl.
1667, 10. února. Ruhop. Č. 2116 f. 181. Vít
Jakeš a Kateřina k. d. u červenýho kříže od Řehoře Vorla
za 570 k. m.
1673, 19. listopadu. Tamtéž f 419. Řehoř Vá·
clav Pecl a Barbora k. d. u červenýho kříže od Víta Jakše
za 670 zl. rýn.
"' 1687,11. srpna. Ru7wp. Č. 2256 f. 167. Jan Hofman bečvář a Dorota k. d. u červenýho kříže od Rehoře
Pecla za 330 zl. rýn.

*,
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Číslo pop. 252.
(Dum u zelených hájků, u Hájku.)
Viz výše cÍslo pp. 253.

1. 1473, 12. října. Rttkop. č. 2105 f 336. Bartoš
pellifex dictus Biskup e. d. in acie penes curiam domus
Simonis Klášterka el domum lohannis loculatoris situatam
circa Nietam, uxorem Klime vectoris, pro LIlII s. gr. eo
iure, quo illa per testamentum 10hannis sartoris, fratris
sui, terlUit et possedit. Act. fer. III. ante Galli.
2. 1479, 6. listopadu. Rttkop. č. 2106 f. 46. Wenceslaus, magister cerevisiarum, et Lida emerunt d. penes
curiam Stephani, textoris tele, et Iohannis loculatoris
situatam aput Barthossium pellificem dictum BiskUp pro
XXXV s. gr. pr. Act. die s. Leonhardi.
3. 1481, 17. listopad ll . Tamtéž f. 95. Stephanus
pellifex el Víta e. d. acialem ex opposito domus Sazi·
movský seu Labuťkovský penes Stephanum \Votavam tex·
torem erga Wenceslaum, magistrum cerevisiarum, pro
XL s. gr. pro Act. sabbato post S. Othmari. [Neprovedeno.]
4. 1483, 26. dubna. Tamtéž f. 122. Iohannes Hájek
de Sedlczano et Katherina e. d. in acie inter domos ad
agnellum el Stephani \Votava hincinde situatam erga \Ven·
ceslaum, 'magistrum cerevisiarum, pro XL s. gr. pr. Act.
sabbato post Georgii.
5. 1499, 25. února. Rukop. č. 2107 f 161. Kathe·
rina, olím 10hannis Hájek, nunc vero Georgii pellificis
conthoraIis resignavit domum suam, quam inhabitat,
sitam penes domurn Stephani dicti Otava et domum Michaelis molendinatoris a tergo. Georgio, marito' suo. Act.
fer. II. post Mathie.
6. 1504, 27. února. Tamtéž f. 245. Stephanus pellifex ernit domum - a Georgio pellifice pro XXXVII S.
gr. pro Act. fer. III. post Mathie ap.

7. 1504, 7. září. Tamtéž f. 253. Dorothea Vitová
emit pro se, Simone, filio suo, domum - a Stephano
peIIifice pro XXXVIlI1/2 S. gr. pr. Act. in vig. Nativ. M. V.
8. 1519, 13. srpna. Rukop. č. 534 II f. ff. Staly
se smlúvy svatební k svatému manželství mezi Simonem
bakalářem a Kateřinú vKaňhovú a to takové, že ona Kateřina dává jemu Simonovi, manželu svému, vešken
díl sv6j, kterajž jí po nebo Mikulášovi Kaňltovi uáleží
i jinaj statek sv6j vešken, kterýž lI,lá nebo míti bude - .
Act. sabbato ante Assumpt. M. V.
9. 1523, 2. prosince. Rt/kop. č. 2152 f. C 3. Šimon
bakalář od zel. hájkuov za Betlemem na místě Doroty,
matky své, stoje s Bártou tkadlcem, sousedem svým,
oznámil jest, kterak z dobrého přátelstvie a soused.tvie
i z záplaty dobrovolně on Bárta tkadlec dopustil jest
udělati na dvuor svuoj okna dvě v dolejšie i hořejšie
světnici z domu predepsaného II zelených hájkuov, žádaje
za to pp. tíředníkuov, aby taková věc pro pamět knihami
úřadu byla zapsána - . Act. fer. IlII. post Andree.
10. 1529, 7. března. Rukop. 1129 f. 23L. (Kateřina
Hobšická s Simonem bakalářem od zelených hájkuov, že
jí stateJs pobral znamenitý.) V té při mezi Kateřinú Hob·
šickú a Simonem bakalářem od zelených hájkuov, kdež jest
jeho vinila z toho, že on jí pobral statek znamenitý a v něj
se uvázal bez práva a jel po ní a statek ten na cestě pobral
jí pohružky čině a pravě, že sú jiní věřilelé a
po ní
se téz ptají. A tak pobral jí mnoho statku cizího i jejího
a tudy jest ji v chudobu uvedl. A to sobě pokládá CC
k. gr. A že na tom dosti neměl, ale i zde v městě v statek
se uvázal va jej pobral. Prosíc v tom za opatření. Proti
tomu od Simona mluveno: Jak jest dala' vysoce žalovati,
že by bez práva on jí se v statek uvázal a jí jej bral,
že tomu odpírá. Než co je on učinil, že je činil všecko
pořadem práva. Napřed že on ostavši dluhu mateři jeho
LXXXIII/. k. m., preč se z tohoto města vybrala. A když
se toho uptal, že se listu od p. purgmistra a od pánuov
dožádal, kdež by ji přistihl, aby svého a mateře své dluhu
na ni postihl. A na to pokázal tajž list pravě, že když ji
postihl s jejími věcmi na právě Hradeckém, s ní smlouvu
učinil a na to i cedule řezané sou mezi seDOu učinili. A
k tomu že je ta smlouva i v registra rychtářski vešla.
A na to pokáza! ceduli řezanú a položil list Bartoloměje,
rychtáře Hradeckého, vněmz táž smlouva vepsána byla.
Proti tomn od Kateřiny mluveno, že je ona té smlouvy
neslyšela, o ceduli nic neví, než hruozú jest k tomu pokútně při tištěna, nebo ji v komoře zavřeli. A že tu statek
její i lidský pobral. A potom zde i cedule, které?: měla
na dlužníky, že je pobral. A na to po kázala svědomí a při
tom prosila za opatření. Zase k tomu od Šimona mluveno,
že ti toho svědkové neseznávají, jakž žaluje, aby on jí
co mocí svú učinil, ale ze je po právě šel od nižšího, až
k vyššímu právu se dostal. A tu ona sama, což mu dala,
na tom přestala. A k přímluvě přátel to učinil. A že je
té sumy dráhně nedosáhl a že mu i kotlíky, kteréž zde
zustaly, k tomu přidala. A prolo ani tu svého nepostihl.
A na to pokázal svědomí, žádaje v tom za spravedlivé
opatření. Zase ona k tomu mluvila, že on ty svědky sobě
ku pomoci béře, kteříž sú též statek její brali, jako on,
a že ti takoví svědkové podlé práva býti nemohlÍ. A že
hledala toho, aby glejt měla, a za živnosti mateře jeho
o lo se starala, aby tomu dosti učinila; a ona mátě jeho
glejtu jí dáti nechtěla. Na to pokázala svědomí.
Tu p. purgmistr a páni vypovídají: Pon,ěvadž
z svědk6v obojí strany to se světle nachází, on Simon
bakalář na lisl panský sobě daný, což jest koliko puosobil
při Kateřině Hobšičce, při dceři její i také při statku
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JeJlm, že jest všecko ,~illl~ podl~ pořadu práv~. A prolož
nic neučinil, co by UClUltl nemel. A poneva9~ ona Kateřina Hobšická prožalovavši, kterak by o,~ SImon, .st.atku
jejího jí dráhně pob:al zde v Praze I vne a n~ ll! Jej vyhrozil. a toho nicímz Jest ncpro\'edla a nepokazala, a on
Šimo~ to jest dostatečně podlé práva provedl, kterýž se
jest statek jemu dostal za dluh jeho,~ je?o lllate~e spra~
vedlivý, že jest s její vol~ bez pohruz-:k 1 bez 'pnnu,c,~fll
v jeho ruce vš~l na práve a podle p;ava
tec~ pnclil
dává se jemu Simonovi za právo, takze on Jl tou zalobou
povinen není. Než což se cedulí těch dotýč:; o ~{t~;ý~h
ona Kateřjna promluvila, kteréZ nav dluhy JeJI.s,;edcI, ;e
by jí on Simún je vzal a za sebú mel, a on aby Jl0" nemel,
tomu neodepřel. i z té příčiny, k[t]eréž má cedule, ty zde
na právě aby polozil do třetieho dne. Pakli, by nic ne:
polozil, p. purgmistr a páni v tom se chtí k nemu zachovatI
spravedlivě - Act. fer. lIU. póst Trans!. s. Wenc. - Item
Šimon bakalář cedule, kteréž měl, položil hned tu a ona
Hobšická jeho potom víc z nich neupomínala.

I

-.,Z

11. 1526, - Rukpp. č. 1047 f.0 1. (Svědomí mezi
Kateřinú Hobšickú a Simonem bakalářem od Betlema.)

Dorola Tintěrka od Pavla Lancmana svědčila: Prosil.a
mne Hobšická. abych mluvila s jejími dluzníky, aby Jí
kl~jt dali. A když sem s nimi mluvila á oni řekli, že bych,?m
jí dali klejt, kdyby, sem phšla. A ještě tehdá b~la ZIV~
paní Dorota, mátě Simonova. - Anna \Volfgankova: Kdez
mi jest Hobšická dlužna XXX k. i posílala k: ~ně Kateřinu Mičánku abych jí klejt dala. A potom lm hst poslala
žádajíci mne 'pro P. B, abych jí klejI dala, abych m.~hla
k svému přijíti což mi jest on od Betlema pobral. A Ja se
poradila s svý;, pánem Lukšem a on pově~ěl, ~roč .by od
toho byla, poněvadž jí jiné dobré},o~podyne chtI klejI dátI.
",echť jediné pošle na svém míste nekoho ku p. purkml::ru
o to. A když sem r:,ěkterú chvíli šla do tarmarku"mez; p~IZI.
řekla sem mateři Simonové: Paní Doroto, slyslm, zve Jest
tv6j syn Hobšickú stavil a jí všecky rouchy, coz, Jich
měla s sebou, pobral. A jsú lov nichy. ;n~' ~ vona re~la:
Již! já nevím, čí sú byly; kdyz ser:' ]a Jedme "k sve,?u
přišla. A já řekla: Libo! jest vám nase b~átl,a naSlm p\~lItI.
Budete-li museti zase vracovall, nebudet vam libo. "zdyť
nčkdy z Čech nevyjede, že jí někdy sem dočekáme. -.
Katerina z G.omu Mičánova: Když mne nalezla v HradCI
Hobšická, prosila mne pro P. B. a pro všec~y svaté, abych
to pro ní učinila, ze nemám přítele, komu z .bych se toho
svěřila, aby s těmi mými věřitely ~oz":luVli, komu sem
co dlužna aby mi klejt dali. A naJradsl bych, kdo by
rozmluvil 'se paní Podkovovou, neb sem jí najvie: dlužnya.
I mluvila sem já s paní Podkovovou a ona lak rekla, ~e
já chci jí ráda klejt dáti. Pak potom v p.né~ roce opel
mne v Hradci nalezla a prosila mne, abych .Ist vzala ku
paní Wolfgankové, že jsú lu v tom listu ty v~.e~ky paní
napsané, komuž sem koli dlužna. Já sem to uClt1lla a ten
sem list paní Wolfgankové dala. A paní se.,;, ~odkOvov?U
při jarmarce zde nalezla. I oznámrla sem Jl, ze ~~,n;,. lIst
přinesla paní \Volfgankové. ~ poto,,; sem s maten..::ilm,,novOu mluvila a řekla sem Jl: Pam Doroto, mlUVila se
mmí Hobšická žádající klejtu a že by se jí od vás ňáká
křivda stala. A ona řekla: Nešlechetná lhářka. A my ještě
za své peníze nemáme. Vzali! sme, ale chalabala.

12. ló30, 18. listopadu. Rukop. č. 534 JlI f. 13!.
Jakož jest byla nesnáz mezi Jindřichem Jar0r;'ířský~.z Vlc·
nova z jedné a Dorotou, sestrou Jeho a manzelkou SImona,
bakaláře od zelených hájkuov, z strany druhé o statek 1'0zUQstalý po nebo Václavovi, bratru jich, a tcn jest nále~~m
panským 'jim na rovný díl pl-isouzen. i výšpsaný Jmdnch
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seznal se,
přijal polovici statku toho. Act. fer. Vl.
ante Elisabeth.
13. 1531, 27. ledna. Rulwp. č. 2142 f. 010. (Kšaft
Kateřinv od Hájkuov.). My purkmistr a rada St. M. Pro
známo 1:iníme - že vstúpivše před nás Vav~inec .,:"010vat1
a Jiřík Kord oznámili - když jsme pjišl1 k SimonovI
bakaláři na žádost Kateřiny, tety téhož Simona - tu. ona
vuoli svú oznámila nám: Cožkoli mám - všecko, d~vá:n
Šimonovi, sestřenci svému, neb on mi jest dobr.e clml.
A to abyšte ráčili v paměti míti, p,r?sí~., ,Nebi ~ se,syt,ru
mám a jiné přátely, aby mu v tom zadny zadné prekaz:y
nečinil. - Stalo se ve čtvrtek před Xlm. Virg. (Vysvedceno v pátek DO Obrác. sv. Pavla 1532.)
v.
14. 1532, 1. srpna. Rulwp ..č. 21~1 ;:. 27. Simon
bakalář od Hájkuv vzdal duom svuOJ, v nemz byd!.í, vinici
Smiechově _
Dorotě manželce své. Act. ferus Petri
in vinculis.

15.

1540

18. května. Rukop. č. 2008

f· 37?

Šimon Hájek b'akalář a Dorota k .. v5nici a štěpnici, v vo·
hradě a slove Nebozízek, podle Vllllce Humpolcove a p.
Jakuba z Vratu od Jana Petružilky mlynáře za C k. gr.
m. Act. fer. III. anle Vrbani.
16. 1552, 5. února. Rukop. č. 2142 f. Z 16. Kšaft
Šimona bakaláře od Hájkuo za Betlemeym.) My purkmlstr
a rada známo činíme kterak Simon bakalář od
Hájkuo někdy soused náš, učinil - své poslední vuole
poruče~ství - pátek po sv. Voršile I. 1551 - takovú:
an Najprvé že má zápis společného vzdání s Dorotou,
želkou svou, od kteréhoŽlo zápi.sn táž manželka Jeho,
jsúci tn přítomnR, dobrovol~ě jest pusti~a -:;. I podle t~.
kového propuštění dále týž Simon oznámIl, ze duoU; ~vuoJ;
v němž bydlí se všemi svrchky a nábytky, VlniCI svu
řečenú N~bo~ez - odkazuje Dorotě, manželce své, a Tadeášovi, synu jich, společně na r?vný mezi, ně díl). ~~ak
tak _ aby bvli povinni - vydal! - Estere, dcen Jich,
XXX k. m., 'Anně, druhé dceři, té pro její nedostatek
XL k. m. a Lidmile, třetí dceři, XXX k. m. - Item
pp. mistru~m do Veliké kolleje číši sklen?" s přikrývadle~,
kteráž někdy ,loula Karlova - . A coz se pak Tadeáse,
syna jeho; dot)rce, oznámil, že jemu jako sy~u ~vélnu věří:
že poslušnost a poddanost k matce své drzell ay c?ovatJ
bude podlé přikázání božího a jí i pány por~cmky, se
spravovati bude, těžkosti matce .svéy s strany d:lu sv:h~
nižádné neCině. Pakl! by se tak, Jakz se oznamuJe, drzeh
a chovati nechtěl, tehdy aby mu táž matka jeho z toho
všeho statku nebyla povinna více dáti než toliko XXX
k. m. jako i jiným sestrám j,5'ho - . K jichžto před n~mi
vuole poslední nadepsaného Simona - vyznání - v pecet
naši menší dali jsme - přitisknúti - v pátek pred sv.
Dorotú pannú 1. 1552.
"
17. 1571 23. ledna. Kopidř archivu 11lisfodrz.
' č. 84 f. 199. (Cís. rychtáři St. M. PL) Jakož ~tatek :něs,tský
po někdy Jeronymovi Mauvircovi pozuostaly J: Mti Ce od
práva St. M. Pr. jako nepořízený
přiso,:ze~ Jest a stran~
i odporná, s kterou ste o týž s~atek ~ou.d Jmeh, od takove
vejpovědi - neapelovala, 1 vezte, z,: Jest J;, M: Cá, }by
lékaři J. Mti Cé životnímu, doktorovr Tadeasovlv z HaJk.u,
z toho statku 400 k. m. vydáno bylo, milostive povolitI
ráčil. Prolož jménem a na místě J. Mti poroučíme vám,
abyšte nadepsanému p. doktoro.vi t~kovýcl.1 400 k..m.
z výš jmenovaného statku proti kVItanCI Jeho vydalI a
vyčtli. _
Dán na hradě Pražském v outerý po sv.
Vincenci 1571.
18. 1577.
Ru/wp č. 2136 f. 187. Estera
Hájková, vdova po VítOVI Herkulišovi z Morchndorfu, Jan,
, syn její, a Lidmila dcera.
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19. 1578, 26. září. Kopíář č. 98 f. 169 v archivu
lIlistodrž. Rudolf ;lC. \Vir haben zwen eure vom Ó. Juli
und 1. Augusti uns - getbane Bericht, al1es in Sachcn
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byla chtěla, aby oni sumy již jmenované, na něž rozsudek
byla měla, dosalmouce jich, na ourok dávati nebo z nich
ourociti měli, byla by toho v témž svém kšanu, jako o
jiných, dolozila těmito slovy: což z takových sum, na něž
des Lehenshofs, 80 um durch Absterben weiland Hansen
rozsudek mám, po vyplnění těm osobám, kterýmž sem
Marvouš im Dorf Pinov haimgefallen, betreffendt, empjisté sumy odkázala, zůstane, to také opatříte, ať z nich
fangen, und daraus verstanden, was massen ir in
ourok jde. Ale toho od ní nebožky doloženo není, nebo
eurem Guetbedunken dahingeeht, dass wir dense1ben
vuole její v tom nebyla. I kterakž tehdy tato Anna na
unserm Haubtmann Zll Podiewrat, Christofen Prag, in
otci svém, kterýž již z tohoto světa pojat a teď na něm
Abschlag seiner habenden Expectanzen be\villigen mechten.
pozi'tstalým poručníku úrok z těch sum proti jisté vuoli
Dieweil aber weila!ldt K. j\iax.milians - gewesencr Hofnebozky tety své žádati smí jakým právem a jakýin pu·
medicus Tbadeo Hajek an seiner gehahten Hoíbesoldung
vúdem? Ovšem žádným, než samou svou vlastní vuolí a
noch uber zwelfhundert Gulden nun lang aussteet, deren
z té své nechuti, kterouž k němu má, aby jeho proti vší
er umb der euch selbst bewiscn Gngelegenhait wi11en
spravedlnosti, proti vlastnímu kšaftu a poslední vuoli nebisher nit bezahlt werden miigen und aber taglich mit
božky tety její toliko stížila, chtějící na něm více míti,
hochster Ungeduld darumben angehalten und ime die
neZli jest ona Idaftem vyměřila. Protož on praví, že z doBezalung derselben aus egemeltem Lehenshof gleichfal1s
tčených 912 k. ourokem fí Anně povinen není, než tím
ervolgen ~u lassen bitten thuet. Und da wir dann fiir
toliko ourokem spnivedlivě jí povinen se býti uznává,
bmich achten, dass cr soliches seines Yerdienens conten·
pokudi suma ta pod ourok byla, a kterýžto ourok oni
tirt werde, so haben wir ime Hajek das Kaufgeld, so uns
poručníci přijímali,. tak jak" jest to sama Urtycellová
von bemeltem Hof zukomben wlirdet, in Abschlag gekšaftem svým vyměřila a pokavadž sou lidé sumy hlavní
hortes seines Ausstandes ervolgen zu lassen genediglich
za sebou míti chtěli. Nebo i toho doložiti musí, táhna se
bewi1ligt. Und ist unser genediger Bevelch an Euch, ir
v tom na paměť p. purgmistra pánu\', že tu sumu, kterouž
wollet Verordnung thuen, dass beruerter Hof widerumben
nebožka pp, pánum zdejším pod ourok byla pujčih, páni do
ainem Pauern verkauft - werde. Geben auf unecrm kusvé libosti za sebou míti ráčili. A oni portlčníci ji nevy'
niglichen Sehloss Prag den 26. Septembris 1578.
povídali ani požádali, a snad kdyby vule pánu v byla,
20. 1580, 4. března. Rukop. č. 1135 f. 110. Anna
mohla by třebas do dnešního dne za nimi z.ustati. Ale
z Hradištku s p. doktorem Tadeásem Hájkem z Hájku.
když ji nepotřebovali a dále za sebou míti nechtěli, což
L. P. ~c 80. v pátek na zejtří sv. Matěje Anna z Hrasou oni porucníci činiti měli, než ji k sobě přijíti, zdaliž
dištku a p. dr. Tadeaš,z Hájku stojíce podle jistýho od·
sou jiné na tu sumu pobízeti a sami se nulkati Hlěli.
kladu v radě, tu Anna od sebe promluviti dala: Kdež jí
Avšak on, pokudž mohl, o to pečoval, aby vždy, buď všec!cu
onehdejšího dne relací pp. radních s strany činění počtu
sumu neb což by mohl, někomu jistému pod týž ourok
podle vejpovědi od p. dr. Tadeáše vydaná byla, v tu jest
vydal, a tak 1000 k. p. \Valterovi jest pUjČíl. Více opa·
nahHdla, a dále aby se mimo ní več jiného dávati měla,
třiti nemohl, nebyvsi toho času ani v zemi; však nicméně
jakž by snad p. doktor chtěl, jí se toho učiniti nevidí,
svou péčí přivedl užitku až do 270 kop, jakkoli povinen
nýbrž za to žádá, aby p. purkmistr páni v ty odpory
nebyl tu sumu, ktert\ž
Pmžané složili, dále pod ourok
jejich nahlídnouti, je uvážiti a vejpovedí o to jich poděliti
dávati. Jezto se jemu
že by tato Anna takovou jeho
ráčili. ?\aLo p. dGktor promluvil; Ač svého pHtele,
péci a vyhledávání jejího a seslr její dobrého v tom jinak
který se těch věcí vždycky dotejkal, při sobě uemá, však
sobě vážíli a jinačejší vděčnosl k němu prokazovati měla;
pokudi bude moci, něco oznámiti chce. A poněvadž nej·
že ji a sestrám všecky sumy jim náležité dochoval i zvětšil
vetší mezi nimi s strany úrokllv rozdíl jest, tak že Anna
a ouroku na Malé Straně do několika set obdržel a teď
sobě ourok plný z sumy !1l2 kop od 1. ~c 64. až 79.
za takovou svou péči odplatu bére, chtějíc od něho míti
počítá, jakoby nebožka Anna Urtycellová tu sumu jí Anně.
ty ouroky, jimiž jest nikda žádný poručník povinnovat
a jiným sestrám a bratru pod ourok odkázala a jim ponebýval. Jakož by ona sama teď starodávní právo a obyčej
ručníkum poroučela, aby takovt\ sumu i s ouroky jedné
chvalitebný zrušiti chtěla, a dvéře odevHti všem sirotkum;
lsaždé náleiitou vydali, anebo tt\ž sumll také sami uručili.
aby oni z sum, kterd by za poručníky zustávaly, upomíCehož se nic z kšaftu jejího nenachází, aby nebožka ta·
nali a poručníci úroky jim povinni byli, kam by se to
kové vuole byla, jakl, to Anna natahuje. Nýbd: toto se
vztáhlo a co z toho dobrého přišlo? Kdo by potom poz téhož kšaftu jejího vejslovně nachází, že poroučí tu
ručenstvÍ k sobě přijímati chtěl, muže vkaždý rozuměli,
sumu, kteráž byla za pp. Pražany a za pp. Mostskými,
an příklad před očima jest, ze sirotci Smertošovic měli
i s ouroky Mikulášovi, AlZbětě, Apoloně a Anně, doklá·
do 2000 kop .za p. purgmistrern pány, ale že ta suma
dajíc toho toliko, aby oni poručníci, jmenujíc je zejmena,
neby la pod ourok dána. Protož sirotci potom také žádoého
takové sumy i s ouroky opatrovali, z nich upomínali
ouroku požíti nemohli aniž poručníci jakými ouroky po·
i právem dobývali a se dosuzovati mohli a plnou moc
vinni byli. Dále dokládá Anna i toho, že by on dr. Taměli. A dále o žádných jiných sumách, kteréž by na
deáš té, sumy její požíval, protož ze by také ourokem
ourocích by ly, anebo aby oni poručníci jaké jiné sumy
povinen byl; i mluví se, ale ničímž se neukazuje, aby on
mimo svrchudotčené pod ourok dávati měli, v témz kšaftu
všecek její dí! za sebou míti měl, čemuž také odpírá.
neoznamuje a neporoučí. Nebo kdež také kšaftuje o sumě
Nebo jest věc patrná, že díl nemalý jejího dílu a i\'liku187 k. gr. č., kterúž při ou("dě nejv. purgrabství Praž·
ského na někdy p. Janovi Slovským obdržela, ale ještě , láše, bratra, celý díl na Malé Straně za jich otcem zustal,
o čež se soudil i s pomocí Bozi obdržel. JI.. tak neměv
nevyzdvihla, o té sumě nic jiného neporonU, než že ji
on jejího dílu za scbou, ani toho dílu ani ouroku z něho
odkazuje a dává Mikulášovi, Alžbětě, Apoloně a Anně na
ji Anně vyplniti jest nemohl, zvlášlě vkročivši o to v soud,
rovný mezi ně podíl. Potom při konci kšaftu, kdez také
na Malé Straně tak dobře o její jako o bratra jejího díl.
o čtyry sta kop u paní Fictumové zmínku činí oznamujíc,
Pro tož on té naděje není, aby čím více jí povinovat bJ'ti
že na ně při témž ouřadu rozsudek má, nic jiného nemel, než jak y syJ'ch spisich poloijl, totd hlavní sumy
dokládá, neZ že ty dává a odkazuje svrchudotčeným Mi·
912 kop II co by ourokuv přijatých na její díl bylo, jakž
kulášovi, Alžbětě, Apoloně a Anně. Ovšem
neboika
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a to konečně ve dvou nedělích pořád zbělo·lli ch ,v actI!.~"!!
v e o
k
d t
Od něho sečteno a relací pp. ra~. ních ukaZUJe, coz
nálezu tohoto. Co se pak některých.ouro Ul'. o,y,e.e, po,',
.. C
o se.
,
ť
ucvI'ní 1192 k. 48 gr. až do léta ~c 74. Georgll.
.
d y b 't
něvadž mezi stranami.o ně spor Jest, z te pncllly ez
pak dále ourokuv, ktevréž od ,mavce;hy, její :y ár:
Y}
strany pti pruvodech se zustav~jí a k }ě~1 od dneška ve
mají, tkne, tu jí od neho take trd! ydll vydan byh ~a,
:2 nedělích aby stál! a co ktere zapolreb! bude, to u~av
ď
tOtl'Z~- co se J'ich se)' de od 1. 74. Galh az 79. ca. Sll sv. Ha, v. ,a,'
zovali. S strany svrškuv, poněvadz o n. e pvrve voeJPov~
A tak on J'íž vedle toho, což oznámeno, mHno to Clmz
y
v
d
t
se jest stala, protož se tobo pri téz veJpove 1 zus ya~uJoe.
by jí více povinen býti měl, nenachází.
Co se domu tkne, poněvadz jest od obou porucmku v
Kdež jeho Anna také tím slíhá, že by ouro.ky po·
kšaftem Anny Urtycellové nařízených v jistý sumě Al~:
vinen byl, proto že i otec její nebo m~c:chva )leh na
bětě se,tře jí Anny postoupen a odprodán, to také pn
místě jeho je dáti musí, k tomu o~ odp oVlda , z:, z toho
tom 'zus~ati má na' ten zpu~ob, aby jí Anně díl v témž
jemu ona i sestry její děkovati mají, ac ne ze VSI sumy,
domě náležející, (ač není-li posavad) vydán byL :":ap~sled!
kteráž na úroce byla II za ním zustala, dáti má~ nez toco se dotejce nápadu po :Mikulášovi. bralru Anlllnym~ j!liko z 1000 kop, to jest ze tří set Fictumových a z 7~0
Anně náležejícího, z toho on dr. Tadeáš, Jak ~~ tal;é vv to
od p. purkmistra pánuv zdejších l?I-ij~lých a to prot0'v ze
sám uvoluje, jí Anně s jinými sestrami téz. pora~ny pocet
jest se nebožtík sám v to uvolil, Jakz to všeckno od ,;'eho
učiníti, a což na díl její přijde, to vydat! povlllen Jest.
prokázáno jest. Ale ze 400 k. pozustalých po sum~, od
Act. fer. VI., post Reminiscere.
v '
pp. Mostských přijaté žádného ouroku Jemu se ,nepoc:lalo
21. 1580, 13. září. Tamtéž. Podle kterézto ;:eJpo,
a nepočítá, a to z příči?y t~, že jest, se t~h~ casu uZltel~
\-ědi, pokl1dž se ourokuv dotejče, strany ':,ouc,e ~a pruvod!
jaký z nich dáti neuvolil a Jemu take nevldelo se slušne
podány, když termín Je nim od práv~ ulozeny pn~,ela ~b~
na ten uzitek z té sumy nastupovati. Ty by tato Anna
dvě strany stály, Anna, jakožto puvoJ, d~la. Clstl zapl S
od něho míti chtěla, an jich ani otec její, ani on dokto:
z desk zemských od Uršily Pfiugové z Rab:teJ':~ ~vc ?oknepřijímali, to by. ~prave~livě, b)'ti. ~emohlo. A. tak ve:
toroví Tadeášovi z Hájku na 200 kop gr. c. ucmeny, lt.
se neboztík otec Její uvolIl, tHn take povl!1en b~L anobrz , vyručení teichž 200 k. při dekách sI07,ených. od Jan~
i proto, ze on žádné prá?e, outr~t va nákladuv r:evedl. ' Šimůnka, též vejpověď o dlly a ouroky mezi stranami
jako on dr. Tadeáš. Protoz ne~vohvsl ,..se on, Y !llC,!ll'
učiněnou dále zápis postoupení a dání domu od Anny
Clmž dále povinen nebude; ~mz té nadeJe nem, aby pO,dle
U tvcel1~vé Haft Anny Urtycellové (v těch klauzulích,
práva pro zlý začátek nalezeno býli mO,hlo, vaby on teml
k~; nařizuj~ poručníky a jak mají odbejvati dětí a odkaz~),
ouroky, kterýchž on nebraL povmen by tl mel.
nález mezi dr. Tadeášem a Apolonou Kamarytovou a Jl'
Proti tomu od Anny z Hradištka mluveno: Těmto
nými, zřízení zemské 1. 63, též prá;'o m~sts,l~é. H 3?;
rozprávkám a vejkladum ona v ničemz místa nedává. Nebo
k tomu mluvě, kterak nálezem hlavmm, keelyz vrchmm
kd;:ž se on na kšaft odvolává a jej sobě diVně nata!lUJ,e:
právem k stvrzení přišel, doktorovi Tadeášo}l n~lez~no~
ale bez důvodu a zbytecně, ona léž přitom zustavena by tl
ze jr Anně. dílem nlÍ;ežitýn: povine~; kteréhozto dllu" Ja~~
žádá. Nebo v něm patrně doloženo, ze všecken statek ,~
v vejpovědl posledlll obsazeno, naslo se. 912 kop 12 g .
jisté sumy i s omoky jim, tetám svým, odkaZUje aporoucl
51/ d. Že se pak Anna dále na to potahu)e, aby se doktor,
~ že se jim poruCníkum v tom, že tý2 statek,. sumy 1 ouroky
jak~zto duvěrný porucník, k ní podle kšaflu zach?,val a
jim dětem dochovají, vduvěřuje.PI:olOŽ JeJIch, pOVlIlnost
jí oUl'oky od L 64. až do J. 80. do dne sv. Jm d,aJ.
byla la, .to lak opatntl, aby z ,te?h sum yv~dyc~~ JI~n
Kterýchzto ourokih nejde se do 848 kop 7 gr. m. y VIC~
nebo me' ně. Praví Anna, že proto tím povlIlen, ponevadz
užitek šel. Jak sou pak to 0e a t n II, ~m ve d I; verev" ze
I
jemu z práva nalezeno bude, ze ze vsech sum vV ksafl~
v kšaftu Anny Urtycellové se na~ház~, zve. o,dkazute ;šec
postavených ourok dáti povinen bude. Nebo v pn blavm
listy hlavní i s ouroky, a nad tlln ze cml poruclllky S,sou nálezové ukazováni, že poručníci povinni bY,li ouroky ! mana a doktora J důvěřujíc se jim o že sirot~tml tě,?h suv~
vyplnovati jak sou pak kolí s jistinami šafovah, v tom
i s ouroky dochovají a jim sirotkum, kdyz k yletul;' pon.
sirotci nikdy neb;-nu!i, přičemž ona také ze z~s:avena
jdou a od nich by požádBli, vydaJÍ. A pon~vad~ "ule
bude, věří. Příklad Smertošuv sem se mc n~,lrefl, ta,:, ! kšaftujícího má vyplněna býti, jest ona té nadeJe, ze. mu
byly pujčeny bez ouroků, ale" tuto se odkalUji va poruc· , z prá\'a nalezeno bude, že takov)'mi ourok! ~ov1l1en,Jest.
níkum k. opatrování se poroucl I s our~ky. Cht~l -:-: by
Nebo z zápisu Uršily Fictumové se nacházl, ze za l~! 200
proti jisténlU nálezu teprva ukazovall, "ze ~lC UCIDltl ll:~
kop ,gr. ees. s ouroky z~stalo; kterúžto" sunlU ,,~dyz on~
mllŽe. dokud z ~lalé Strany nevezme, cehoz sc dosoudil.
ke dckám položila, Jan Silll~nek,. ot~c tec:I. dett, takove
I ne~luže to býli, poněvadž sou věci od ~ebe r?z~í1né.
sumy jinak užili nemohl, nez mUSil JI zarucll1. P~~le o kle·
Tam činiti jest o nápad a zde o díl.. Protoz pravI, ze?
réhozto uručení on doktor Tadeáš po smrtI. Jana S!munka
doktor žádosti své uziti ncmá, zvláš(e aby k Jakému pru·
na pozllstalou manželku, je:lO a jiné p~ručník!. i také p;:o
vodu připuštěn býti měl, ponhadž,věc již r,ozsou:e,na Jest:
jiné sumy, kteréž Jan S!mllnek k sobe byl pn]"l. polozl~
nýbrž Zádá, podie nálezu a relaCI. zachovana byl!. a aby , jich sobě přes 18 set, více nebo méně, nastoupil, 1 take
vysvětleno bylo, dm jí p. dr. povmen jest, aby )ednol~
netolilw sumy jistinný, ale I ouroky na mch soudem
o to konec byl.' Od p. doktora dolovzeno : Dostl on .ukaz;'l
obddel, col. také vrchním právem o potvrzeno Jest. I po~
v
i mluvil YÍce potřeba není. Podle cehoz se Jemu Vidl, ze
něvBdž sám doktor takových ouroknv se dosou~ll a vlast?!
více ou~okuv 'dávati povinen není, než pokud je sám
otec uruciti musil, tehdy mnohem vejšeji porucník, m~Je
brával, a sumy u lidí na urocích byly. Zvláště nebyv
takové sumy za sebou a je podle kšaftu opatro,,,';.tl vn:aJv~'
k tomu kšaftem zavázán. aby sc yŽdycky z těch sum oubude povinen t těch všech sum ouroky dát]. Nacez ~ znrodli mělo. S tím 'tr~ny k U\'rrzení spravedli\'ému se
zení zems],é ukázáno jest, ze otec povmen Jest dy~te.m
stetek uručiti. a právo městské ukázané také vymeruJe,
připustily.
,"
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chovati; davše dále čísti právo městské D. 8. F. 4. roz.
1. a 2. S. 7. doložila, že z tohoto práva se nachází, jak
se porucníci podle kšaftu chovati. mají. Kdo by na škodu
sirotčí co to'ho zadrZoval, že to má vynahražovati, a tak
i on doktor povinen jí Anně ouroky.
Nad to p. doktor, kterýž žádné péče ani starosti O
Annu neměl, ani ji neopatroval, ale peníze takové obracoval kam chtěl, povinen bude z sumy hlavní Anně také
ouroky dáti. Nebo i jiní nálezové sou, kdo měl za sebou
sumu sirotčí a nedal ji k uzívání pro dobré sirotčí, musil
z ní ourok dáti, zvláště jestliže se na jiných toho do·
soudil; jest i jiných, že se to také při této stolici za
dobrý Hd a právo drží, kdo chce statku sirotčího užiti,
musí jej zaručiti. Proč by tehdy on dr. Tadeáš také tím
po\'inen býti neměl, jemuž tak kšaftem odkázáno bylo a
on se toho také sám dosuzoval, anobr:1 psaním svým vlastním se pronesl, což jim spravedlivě náležeti bude podle
kšaftu, že jim vydati chce. Kteréžto psaní čísti davši doložila, že podle vlastního uvolení doktor žádá, aby spra·
vedlivým nálezem byla opatřena, a on k tomu právem
přidržán, aby jí z těch sum k sobě přijatých ouroky
spravil a od sebe odvedl.
Proti tomu od dr. Tadeáše skrze přítele jest mluveno:
Slyšel prurod, ceho Anna žádostiva, (otiž aby z sumy
hlavní jí přisouzené od 1. 64. až do 80. ouroky jí dal;
honosí se Anna, že jest to provedla, ale jemu se vidí,
ze by jí povinen nebyl těmi ouroky, že ničímž téměř ne·
provozuje. Nebo kš aft Urtycellovy ukázaný na jistý zpusob
učiněn jest, do kteréhož když se nahlídne, nenachází se
toho, aby on, jakožto poručník na onen čas s druhyim,
měl býti od ní Urtycellovy tím zavázán, aby ze všech
sum k sobě tak přijatých a jim sestrám s bratrem odkázaných jaké ouroky povinen byl dávati. A pro vyrozumění
žádá opáčení kšaftu, zvláště tu, kdež činí zmínku o sumách
pujčených, mluvě: Proto opáčen, na onen čas jak J all
Simunek, tak on doktor poručníci nebyly zavázáni od Urtycel1ové, aby z sum, kleré chovali, byli povinni omočiti
sami, ale co jinde bylo na ourocích, jako zde a v Mostě,
poroučí, aby týž sumy dochovány byly i s ouroky, na
kterýchž tehdái: byly. Jakož se tak zachoval. Dokud ta
suma byla za Pražany i Mostskými, ze takový ou rok)' jest
bral a těch sum jim dochoval i s ou roky a potom do
poCtu pojal i při počtu odvedl. Ale aby se vždycky z těch
peněz ouročiti mělo, toho není. Nebo kdyby vule Urtycellové takov-á bejti měla, aby ze všech hlavních sum
ouroky dáti měli, byla by to expresse a zřetedlně doložila, totiž aby těch sum, kteréžkoli mimo vydání za poručníky zustanou, dochov-ali a potom jim, když by k lelum přišli, takové všecky sumy i s ouroky takovými zou·
plna od sebe odvedli. Nebo právo městské B. 64, kteréž
čísti dal, uka;wje, čím kdo zřetedlně zavázán není. že toho
také vykonáv~ti povinen není. Quod prohibitum 'Ilon est,
videtur esse concessum, expressa vocent. A tak neslušné
věci proti patrnému kšaftu Zádá, poněvadž v témž kšaftu
zřetedlně vysvětleno není, aby oni poručníci jakými ou·
roky povinni byli. ~ebo vždycky vUle kšaflujícího šetřína
býti má podle práv-a slarého kap. 64. art. 26. roz, 3. A
poněvadž v tomto kš aftu nic výslovně o ourocÍeh dostaveno není, protož on jí Anně žádnými ouroky pov-inen
nebude. Co se tkne nálezu mezi ním doktorem, a Apo.
lonou Kamarytovou, jest vlastní uvolení Jana Simunka,
že tu sumu na jistou yejminku vyručil, tak ze ji chce
dáti pod ourok, aby tam darmo neležela, Da\- též uručení
opaciti mluvě: Nachází se dobrovolné uvolení ieho Ši·
můnka: ze tu sumu obrátí na užívánÍ. Poněvadž -to cínil
mimo kš aft Urtycellové a povinnost poručníka, slušně
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na to nastoupil duktor, neb več se jeden uvolí, povinen
tomu zadosti učiniti (právo starý K. 1. art. 33. roz. 5.;
právo nový B. 74.). Ale on doktor aby měl se kdy več
uvolovati, anebo ty sumy ouročné z nich dávati měl, toho
od Anny ukázáno není. A lak ten nález přivedený sem
se netrefí. Kdež také zřízení zemské ukazuje, tomu se
místo dává, že tak jest. Ale aby on tím zavázán byl, že
by ten statek měl zlírukovali aneb interesse dávati, toho
se z kšaftu nenachází. Jiní nálezové též se sem netrefí,
nebo tam bylo činiti o dluhy, když v čas určitý nedali
a se souditi museli o sumu, potom i z uvážení právi býti
mnseli. Ale tuto není činiti o dluh, a aby kdy ty sumy
na ouroce byly, který za sebou měl, laké ukázáno není.
A lak to též nic sem se netrefí, nebo on se tím neza·
vázal; nei pokud měl klerý sumy na ourocích, ty jest
odvedl Anně i sestrám jejím, jak se při počtu nacházÍ.
Na kt'Orý se táhne, že pokud sumy byly na ourocích, že
jest jim ouroky počítal. A poněvadž Anna ničímz toho
neukazuje, aby on těmi ouroky povinen ,byl, ani toho,
aby ta suma náležící Anně na ourocÍch byla, tehdy té
žádosti užiti moci nebude. Dav čísti právo m~stské A, 51.
A. 53, Co se tkne sumy u Fictumové a p. Slovského, ty
nebyly na ourocích, a v kšaftu žádná zmínka O nich není.
aby
ourok dány byly, než aby je toliko dochoval:
Kudy by on k tomu přišel, aby opatruje sirotky, ještě
k tomu přikládati měl. Ano i staré právo kap. 14. art. 3.
roz. 2. ukazuje, že statek sirotčí nemá na lichvu dáván
býti. A není ta naděje, aby mohlo vyhledáno býti, aby
kteh poručníci, přijmouce k sobě statek sirotčí, povinni
byli ourok dávali. A pfipomíná příklad sirotku Smertošových a zprávu p. kancléře, K tomu p. doktor mluvil, že on
jeho pořádně' obeslal, aby mu zprávu tu dal. Anobr2 i z práva jemu nalezeno bylo, že jí povinen jest. Protož věří, že
čtena i přijata bude.
Kterážto zpráva, kdyz podle oznámení od práva čt~na byla, p. doklor doložil, kterak pa·
trné, že poručníci Sípařovic nebyli povinni ourokem z sum
přijatých sirotčích; neb není příkladu, aby kdy sirotci na
poručníky nastoupiti měli a od nich ouroku žádati, an
ani práva od Anny přivedená Zádné zmínky o ourocích
nečiní, a on se jest zachoval podle kšaftu, sumy jim dochoval. Také není ukázáno, aby doktor, jako jeden po·
ručník, z sum k sobě přijatyich povinen býti měl dávati
ourok, ani kšaftem provedeno není, aby tu sumu na ourok
doktor dáti měl, ani o ourocích zmínka není, anobrž ta
suma, kteráž za p. Šlovským se tu dokládá, aby na rovnej
mezi ně podíl dochována byla. A o ourocích nic nepo·
roučí. Tolikéž o sumy u p. Fictumové. Aniž ukazují, aby
z sum k sobě přijatých ouročiti měli, leč by se dobrovolně v to uvolili. Pro tož lím ničímž povinen není, poroučeje se k opatření.
Opět Anna pt·neli svému mluviti dala: Vykládá doktor
podle svý vule kšafl, a ne podle mínění kšaftujícího, ježto
vule kšaftujícího má nejvíce šetřína býti, Ale Anna vej·
kladu jeho nikoli povoliti nemtže. Nebo mínění Urtycellové nemá jinač míněno býti než tak, jakž samo v sobě
zapsáno jest a v knihy vešlo; totiž jím dětem aby sumy
i také ouroky do jejich let dochovali a ne do některého
času, jak by p. doktor chtěl. Nebo kdyby její vule taková
byla, byla by jistej čas oznámila, do kterého léta má zustávati ta suma na ourocích. A Anna od něho žádného
nákladu neměla ani opatření. A lak žádnému jinému nenáleží jich vybejvati než jemu, jak se sám listem přiznává.
Právo přivozuje, kdo by čím patrně nebyl zavázán, že tím
povinen není. I nejní-li dosti zavázáno, že sumy i oUl'oky
opatrovati měl" a tak kšaftem tím právem zrušen bejti
má, poněvadž jím Urtycellová 'poručila i tím je zavázala,
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actum jest fer. 6. post Reminiscere 1580. to se jest našlo,
aby ta suma na ourocích zusbtvala. Podle toho měi se
že z dotčených sum peněz odkázaných jí A?ně,z Hr~dl~tka
tak doktor zachov-ati. Praví, že Simůnek se uvolIl k tomu.
na díl její 912 kop 12 gr. 5 1 / 2 do, ,vše m1š .. Jest l1f~lezelo
to jest k ourokUm. I není pochybný, že p. doktor podl!
náleží z těch přÍi:in dává se téZ Anne z HradIštka, puvodu,
svý vule právo vede a ukazuje, kdo. se več ~obro~?ln~
;roti němu doktorovi Tadeášovi Hájkovi z Hájku, obviuvoluíe že tím povinen jest. Ale take slyšáno Jest znzem
něnému, jakožto samému zivému pozustalé;nu nad k!afte~
zemské' 1. 63., že netoliko poručník, ,ale ~,otec dět:m
někdy Anny Urtycellové poručníku, za pravo tal:, z; cozsvým statek jejich zaruciti má., A pon.eva,dz, ~oktor, sam
ko1í ourokuv podle nového nařízení z sumy dotcene 91~,
dosoudil se jinde ouroku, protoz bude J~ml tez Ann,e ?Okop od 1. 64. dne sv. Havla až do L 7,9 ..~ne sv., Jm
vinen. Nebo předchází prve závazek Jedu.oho ka.~de~lo
dáti se dostane, ty všecky on dr. Tadeaš Jl spravIt; a
oručníka neZ uvolení. A tak ona provozuJe, ze Jl t1m
odvésti , a to do dvou nedělí pořád
zběhlých,
podle prava
,. .,
.
,
v'
kt ' v k b '
povinen. Zastírá se poctem, ze z ouroku,
erez , ..s,o ,e
povinen jest. Act. fer. 3. post NallVltatJs.
v
,
'
přijal, počet činil a je odvozoval, ale ona ~oho nepnJl;na.
22, 1582, - Rukopis. č. 1060 f. 183. (SvedOml mezI
Pročež tento soud vzešel a o to na pruvody poda,;y,
p. Tadeášem H, z :!j. a p, Eliášem Behr;'em z, Paumberku.)
Ohlašuje se dále k právu, že p.uvod"když nie ~:u~<azuJ:,
Bernart Bron ze Spýru, tovaryš krejcovsky: Toh~ sen:
nic neobdržuje; ale ona ukaZUje pnsu~~em I Jlnym, ze
povědom, že sem s p. doktorem Tadeášem H., z VratJsI~ve
těmito úroky povinen. Ježto z ty sumy pn soudu ťurgra?,
vyjel a sem do Prahy přijel dru.hého dne mesfce A~nh~
.kým sám doktor přes sto kop bral ourok, a v~ tech mlel.
léta tohoto 82. A to také vím, ze on p. dr .. posledm dn;
Praví dále, že práva brání, aby state~ Slrotcl nav ltc,hvu
masopustní tam do Vratislavě přijel a tu na Jednom v;,~e!t
dáván býti měl. I ovšem tak jes~, ?OZ pro op~trem ,se
byl. A potom tam zustal, až sem já s ním do Prahy pnJel.
béře k schování že nejsou povmm p. pnrgknmtr pam
_ Jiří Fi:irster z Freiberku: Když sem v do~u p. vdr.
za práci co přikÚdati. Ale kdy~, se dá ,cizímu ;< ~zívání:
Tadeáše nemocen jsa ležel, on p. dr. ten teJden pred
tu se tak opatruje, aby se ourocllo. Dale pravl, ze nem
nedělí masopustní odsud do Vratislavě odjel a odtud se
zavázán, aby podle libosti Anny dával sumu ~a ourok~.
nevrátil až teprva ten pondělí před nedělí Květnou, který
Ale ona nebyla žádnej sirotek jeho, než tet~ Crtycel~ov7:
b 1 druhý den m. Aprilis. - Estera Herkulešová: V p~
a v právě městským obsahuje se D. 25., Jak porucn;cl
n;ěti mám, kterak jest p. bratr muj ode mne duom trŽlI,
se zachovati mají s penězi a statkem, aby darmo pemze
i to pr"vím,že
jest se mnou o to ncmluvll
p. d 1.' Tadea"s
<
,
•
neležely. A tak podlí těchto pru vodu bude povinen také
a jak živ nek~poval ani ho netržil, ani se mn.ou o to ]3k
počtem, cehoz se posavad nestalo~. a,by jí ta~{é z :d~~otu,
živ slova nemluvil a v žádným trhu sem s mm neby;a;
z kožichu kuního učinil, z domu cmze spravIl, coz Jl nataky nemá od čeho pouštěti. Také aby~h potom p'vEhaš :
leží poroučeje se k opatření.
"
,
pobízeti měla, toho není, než p. Ehá~ Jest to~o, pn, mne
, Nato d~. Tadeáš dal mluviti: Zle vykládá zr~zem
hledal abych mu jej prodala skrze prate1y sve 1 vIDe. P.
zemské 1. 54. kteréž se na to vztahuje, kdyby n~kdo
Václa~ Krocín se mnou o to m,uvil,a p, Jan Smertoš
sám o svý uj~ě chtěl k sobě přijíti statek, tehdy,po~ll1en
několikráte na jeho žádost. - Lid;nila Srr:~:tošov{~ z 1\1oruručiti. Ale aby tím byli zavázáni, toho není. N~z kv~emu
chendorfu: To jest mi vědomo, ze p. Ehas B. ne~ohkrát
on potažen byl kšaftem Urlycel!ové, to l~ s?be l?rl)al a
přišel ke mně a za to mne žádal, abych ~e k,~am ~atce
podle svěření jim ho zouplna dochoval, z: )est JIm, ;,e:
přimluvila, aby jemu t~n ~uom 'prodala, ,;oz k zado~tl Jeho
zhynul. A tak více Anna na něm míti nemuze. A mCl!~z
tak sem učinila. Ale Jakz sobe p. El!as to zoum) sla vy·
neukazuje, aby které sumy kde na ourok dávat! mel,
mejšlí, abych já při tr.hu a prod,aji, kdy~ t:;Il dU~I? trŽil,
aniž tím zavázán nebyl. Nebo ldíaft zní, kt~:yi sumy, b!ly
přftomna byla, tomu zJevnev odplrárn. Nybrz k~yz Jest tr~
n'a ourocích aby zustaly na ourocích, a Jun vydavany
v radě před pány oznamován byl, tu sem na zádos~ pam
byly, ale o jinejch nečiní zmínky o ourocích. Te;,dy veJmatky své přítomna byla, Tolikéž abych o tom nákou
šeji nadto není jim povinen ouroky. A tímto zav}tá s;ou
vědomost měla, že jest p. dr. Tadeáš H. , kdy duom ten
při: Poněvadž se to neukazuje, aby mimo to, z ceh~ ~est
od paní matky tržiti měl, o tom na malo I na mnoze
počet učinil, jaká jiná suma na ourocích byla, proto z Jest
nic nevím a od žádného sem o té věci jak jiva nesIY,šela.
naděje té, že nebude žádnými ou roky povl?en. Zase od
A toho bych se nenadála, aby p, E~iá.š mel, na mne ne-'
Anny mluveno: Zachoval-li se p~dl,; kšaftu CI nezacho,va:,
pravý věci žádati. Tolikéž i to, kdy" Je pam matka lepon ví. Vždy pravÍ, že se nacházl zapls dekamI zemskyml,
šího kupce měla, přišel ke mně, a~ych paní m~tky prOSIla,
kterýmž se dotvrzuje, že jest se podl~ kša~tu, z~choval a
aby sobe ty některý kopy .nevykonst?vala a Jemu ho dosumu Fictumovyi dal na ourok. Tak I s Jmyml snmaml
přála, co~ jsem na žád~st Jeh~ ta!, uC1~lla; .
.,
učiniti měl. Nebo co se mu jednou líbilo, mělo se mu
Jan Smel'toš: To Jest ml v:dome, ':: Jest p. ElJaš
vždycky líbiti. Žádaje podle toho zustavena bejti;, Napo·
mnohokráte se mnou se shledavsl za to zadal, abych se
sledy dr. Tadeáš mluvil: Nebyl zavázán kšaftem k zad,né~u
k paní Esteře Hájkové přimluvil ~. ji za to, žádal\ aby
úrukování statku a penězům jejich. Tím spor zavreh a
ona žádnému mimo něho duom svuJ ne~rodava~a, ~e se
právu k uvážení i rozsudku se přip~Slil~.
v
v,
s ni o něj chce smluviti - ale abych veděb n: el . ze b!.
Tu p, purgmistr a rada - vYPovl~aJI: Pon?vadz nek,dy
p dr. Tadeáš od paní Estery kdy ten duom trZl! a u neJ
Anna Urtycellová ;, Hra~ištka nad ksafte~ svym o,d ~r~va
j~dnal, jakž sobě to p. Behem vymejšlí, o tom r;evím;
ztvrzeným někdy Jana Simunka z Hra~lštka, ll;eštelllna
23. 1585 (?) - Rukop. č. 1052 f. J 18. (Svedoml
Menšího M. Pr., a doktora Tadeáše Hajka ~_ Hajku, po:
k potřebě p. dr, Tadeášovi Hájk9vi z H. prolt p. Ehášovl
rucníky nařidivši, v témž kšaftu toho dolOLlla, ab! 0111
B:hemovi.) Jiřík Libocký, jinak Ce.ček\ svědčil:.. Takto o~
jisté sumy peněz bratru a. sestrám z Hradlš:ka od ~I u~á
50 let tu žádného staveni nebylo, Jakoz pamatUJI, ~ strane
v
zané i s ouroky opatrovah, a kdyz by ktery z dotcenych
p, Tadeáše, a ulička bývala svobodná a skrze dum chobratru a sester k letům rozumným přišel a dílu svéh~
dívali lidé a s vozem jezdili. A nyní všec~o zast~veno. --:
požádal nebo požádala, tehdy aby }hned, C?Z by tak na:;
Jan Slunce kloboučník: Toho sem povedom, ze za ~e
spravedlivě z sumy i z ourokuv pnšl0, t? Je~~ anebo, JI
paměti vžd~cky dum ten pruchoditý byl; a
se dotye~
vydati povinni byli bez odpornosti. A z veJPo;e~1 ~d prav~
roury, všickni i slnžebné děvečky, svobodne vodu bral!,
tohoto předešle mezi nadepsanými stranamI ucmene, kteréz
v
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Stra,n~ staveni od 50ti let žádného tu nepamatuji. Které
nym Jest postavIl p. ElIáš, to se spatřuje že dvěma sou~edum se zastínuje. A trouby na témž' místě položeny
JSou. - Konrad Nel! (?) našnýř: V paměti mám, že sem
b~l 12 let u p. Duchka Břekovce na pokoji a skrze ten
dum ~em chodíval do lázně do Točeni.ge. A potom sem
se stehoval ,do domu vedle pivovára Srámkova; potom
se~ "~chodlval mkdy skrze dum a tak nevím, kdy jest
zavreny. - Anna z domu p. dr. Tadeáše: Co se dotýče
toho domu pru~hodité~lO, někdy Votavovic a nyní p. Eliáše,
ze mladost! me, kdyz sem tudy s matkou chodívala za
r~ku mne vodív~la. Od té doby když sem v líta ro~tla,
vzdycky pamatujl,
,ou skrze něj chodí,'ali až do toho
času,v až p. Vito vi přišel. Zikmund Pastucha: Co se
d~týce Vo.t~vovskýho domu, že jest tudy pruchodiště bylo
pred dvaCll1 l;ty; za Víta Herkuliše ze jest zavřeno bylo.
Lidmila Smertošová: V paměti své mám že za živobytí paní mateře mé těmi vraly, kdyz potřeb'a byla. svo~?dne sme chodívali i jiní lidé, stavení proti týmž v~atum
v
zadného nebylo, takze mohl skrze týž vrata volně s vozem
pro)eti. Též i pruchodiště vlomené do domu paní Doroty
Hájkové, paní bá~! ~aší, z téhož dvoru toho domu, který
Jest konpJ! p. Ehas, jest bylo, na kterými místě stavení
nyní od dřeva nebezpečné týž p. Eliáš ustavěti dal. I toho
povědoma sem, že tudy na tom místě, kde to stavení
pos~aveno jest. obecní trouby, skrze kteréž se voda od
mleJna žene, v zemi položeny sou a často se v tom místě
ty. trouby protr!iují, o čemž Martin, který ty trouby spravUje, dobrou vedomost má.
24. 1598, 19. února. KopicH 11líslodrž. archívu
sv. 106 f. 137. (Ko~isí Tadeáše z Hájku a Jana Jakuba
Otn;ara.) J. M. C. rácd milostivě poručiti příležící supli·
kaci v Jazyku latlllském Jana Jakuba Otmara a na ni zase
zprávu od slovut. Tadeáše z Hájku. v lékařství doktora
stateč. Václavovi Budovcovi z Budo'va, J. Mti Cé radě nad
apelacími, poctivým Vavřincovi Břekovcovi Šotnovskému
z Závořic, pe:kmislrn ho~ vinič;,ích při městech Pražských,
a MelIcharOVI HaldlUsovl z NaJenperku pro vyrozumění
tomu, co Jest se mezi nimi " za jakou příčinou sběhlo
odes~ati, a poněvadz tejž Jan Jakub Otmar omylně a ne:
:;n~e ]eh,o ?;~ Tadeáše v též své suplikací dotcjká a nanka, neUClmVSI on Tadeáš sám od sebe nic toho což mu
se přičítá, ráčí je Václava Budovce a Vavřince llřekovce
Melicha:-a ~aldiu:a ~a kOIIlis~ř,: v té věci mezi tými±
stranam; naf1zovalI a Jim mlloshve porouceti, aby je v tom
~ysly~elI I tak~ slušným a. mírným a oběma stranám pří·
jemnym p.rost:-edk:m va Jlch srovnáním to nadepsanému
Dru Tadea~~.vl, v :emz by se jemu od téhož Jana Jakuba
Otmara (sllZl~ to jemu. Otmarovi) ublížilo, přivedli a je
~ tom spokOJIlI; pak-ll by jich spokojiti nemohli, tehdy
Jak se to m:,zl mml z. vysly.šení jich najde a vyhledá,
J. ~tl C. zprav~ a relac~ v SpiSU s dobrým zdáním svým,
jakym by ~lušnym prostredkem to \ld J. Mti k místu při
vedeno bejl! mohlo, do kanceláře Ceské učinili. Na tom
oc. Decretum oe. in arce Prag. 19. Febr. 1598.

ze

1600, 1. září. OeCOn01Jt. B. 15. Hora 4. noc tis
m?rtuus est. venerandus senex d. Thadaeus Hajecius ab
Hajek, ~edl~us et mathematicus excellentissimus. Sepultus tercla hUjuS mensis in sacello Bethlehemitico. Aderat
Tycho Brahe.

25.

.
26. 1600, 13. září. RullOP· Č. 2232 .f. 76. Jakož
jest z ;,uol,c a uložen! P. ~. všemohoucího urozený a vysoce uceny p. Tadeaš Hajek z Hájku z tohoto světa se
~debral a paní Zuzannu, rozenou Merlovou, jakožto manzelku svou milou se třemi vlastními dětmi svými, totiz
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Vác1av,e~, pan,nou Annou z prvnější, a pannou Zuzannou
z. drune
'1
k
. manzelky své zplozenými po sobě po zus t aVI,
I ta t~ Jest rn~zi. jm.enovanou vdovou a Zuzannou, jakožto
vlastm dcerou Je]!, z Jedné a Václavem, též Annou z HáJ'J
t
. I
. k '
m,
ses ~ou Je 10, ]U ~~to pastorky paní vdovy, z strany druhé
o vsecken a všelIJakej statek po témž nebožtíkovi doktorovi H~jkovi z Hájku pozllotalý z příbuzenství přátelského
porovnano a ~nes v datum dobrovolně k tomu přivedeno
a sml~yve~o: :redne dva domy v tomto St. M. Pr. po témž
Tadeasovl HajkOVI pozusta1í, jeden na frejmartě proti
s~állím masným a druhý za kaplou Betlemslwu ležící se
vseml. k to~u v tých~ d~mích jednom i druhém případ
nos,tnu a. pnslušenstvl~1 I se všemi v nich pozustalými
:I'Tsky, naby.tky, p.en~zlhotovýrni, dluhy, příjmy, klenoty,
satstvem, ~latnY,lynyml, ouhrnkem všemi věcmi, jakkoliv
ty Jmenovany bylI mohou, krom toliko samou biblioteku
a některé níže zejména postavené a špecifikované věci
~ymie.n~jíc, Zuzanně vdově s vlastní dcerou její Zuzannou
ja~0.JeJlch, vl~stní a dČ,diční se přivlastňují a jim společně
k JeJlc~1 dedlcnemu vladnutí a obdržení postupují ode·
vzdávají a pozustavují, nimiž ony podle své líbezné' a svo·
bodné vule jako s svými vlastními a dědičnými co se jim
koliv líbiti bude, puso biti, řéditi a činiti moci 'budou.
Proti t~mu, jmenovan~ Zuzann" vdova a její dcera
Zuz:ona dotccny~.pastorkum Vác1avovi a Anně z Hájku
za v~ec~u POO;Cl jeJlch spravedlnost jim náJežející 2000 toL
nyn; pn VYjiti tohoto roku z toho statku na penězích hotovyvc~ vydatI a odvésll aneb túž sumu peněz podle
ob!ceje zer~ského buď městským nebo jinejm příjemnejm
zťusobe~, jak by na tom přestati mohli, pojistiti mají.
\ ša~ dnveJl zaplacení též sumy hlavní obyčejný ou rok,
t~tlz ze sta vkop, ~d .zač~tku roku příštího 1601 počítajíc,
vzdyckny pn nálezltem casu jim dávati a bez jich nákladu
V}~ místa, kde ~y by~i, na dobré široké minci neb penezlch odvozovati povmni a zavázáni budou. A nadto
vcjše ona vdova z náchylnosti a lásky mateřské dobrovolně se jest uvolila častojmenovanému Václavovi a Anně
z, Hájku, každému z nich, dvě a tak společně čtyři dobr; s~r".vené. postele lozních šatuv se vším příslušenstvím,
tez kazdemu Jeden centnýř cínového nádobí z jmenovaného
nábytk~ dáti a odvésti nebo nedělaného cejnu koupiti a
?o.od l:b~y od díla náleží, hotovými penězi spokojiti. DáleJI take jmenovaná vdova s Zuzannou dcerou všecky dluhy po nebožtíkovi p. otci jejich, což se jich nyní nachází
neb . budou:ně u~~zati a najíti ?y se mohlo, sami bez pomoc! druhych delI k zaplacem na sebe přejímají. Proti
tomu také na pomoc všecky dluhy nebožtíka Tadeáše
c~ mu t,;Jc lidé povinovati byli, kromě dvou níže poloze:
n~c1: post, ,o~ ní ~~ov~. a dcery její Zuzanny vyupomín;w) a dobyvany y ~ytl a JIm sam;fm k zlepšení díluv jejich
zustall a ony sobe Jich zanechati i k dobrému a užitečnému
svému)e ?bráti~i. mají., Kdež pak častojmenovanému někdy
Tadeásovl ~ Hajku pstolunlm za službu jeho od stavuv
království Ceského čtyry sta tolarův každoročně nařízené
ho ještě šest set tolaru nedoplacených zustává, tolikéž
u ~~ryš:ofa Ul~yc:,a, z Normberka 631 tolar na ilOtOVých
pUjcenych pozustava, tak se vdova s Zuzannou dcerkou
Václavem a Annou z Hájku na tom snesli, že takové ob~
dl~hy spolv~ ~ovn1m dílem r:a ~isk i ztrátu, jakož již dobrý
zacátek ucmen jest, spolecne nebo rozdílně však na
~P?lečn~j náklad neb outratu, pokudž by na t~ něco vyJlt~ mUSilo, vyupon;ín,ati mají, a co tak, huď mnoho nebo
malo, by zvyupommano bylo, z toho jede.n dí! vdově a
Zuzanně, dceři její, druhý pak díl Václavovi a Anně z Hájku náležeti má ~ Iedné. :caZdé straně takový díl její bez odpornosti propusten byl!. Co se pak bibliothéky po témž
Q
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Tadeášovi z H. pozůstalé dotýče, budto na kniháéh,
spisích nebo jiných věcech, k učení náležitých, taková
bibliothéka i s jin;fmi všemi nálei.itostmi, což tak před
rukama jest, Václavovi z H. napřed zouplna dána a jemu !
zanechána jest, tak aby on s ní jako s svou vlastní moC
měl činiti podle své nejlepší libosti s tím uvážením, po·
něvadž on Václav z Hájku od mladosti a již do dvadciti
let v cizích krajinách při poctivých službách bez pomoci
a Ilákladu nebožtíka otce jeho se jest vychoval a tak
V tom času v nejmenším k lítratám neb nákladum pHčiny
jest nedal, že ten skrovný fortel pro vynahražení. před jinými dětmi jemu se zanechává. Naposledy také se jmenovaná vdova spolu s Zuzannou z H., dcerkou svou, upřímným
srdcem uvolily k jmenoyaným pastorkům, bratru i sestře,
upřímným oumyslem se chovati a kdyby casnou smrti
který z nich sešel, což v božské moci va vuli z obojí str~
ny zustává, a P. B. toho za dlouhý casy. uchovalI rac;
na ně náležitě spomínati a jich nezamítatI. V podobne
př(čině on Václav a Anoa z H. proti matce všelijakou
dětinskou povinnost tolikéž Zuzanně jak bratrskú tak. sestrovskú lásku prokazovati pripověděli. A tak netolIko,
coz se z svrchu píše, oběstranně dobře spokojeny jsou,
ale i podle toho jmenovaná vdova s dcerkou svou ZuzannOll oustně i rukou dáním na. nlístě svém i dědicův a
budúcích svých místo ktes!anského závazku pi'ipověděly
tomu všenlu 1 jakž se z svrchu píše, pravdivě a upřím~ě
v skutku zadosti učiniti. Tolikéž i Václava Anna z H.
oustně i rukou dáním připověděli, to vše upřímně a pevné
zdržeti a v nejmenším tomu na odpor se nestavěti, buď
právně nebo jiným zpusobem duchovním ani světským.
Ale pro vykonání s svrchu jmenovaných věcí, .co~. ~ak
po někdy otci jich jim náldelo, taea se v nalczlty?~_
místech odříkali. Na
bezpecnost a dokonale]Sl
zdržení toho všeho
i Zuzanna, dcerka její, tak také
i Václav a Anna z H. tuto přátelskou smlouvu a dobrovolné porovnání pečetmi svými vlastními s pod]Jisem ru·
kou svých jsou utvrdili. Podle toho dozáda!i jsou se urozených pana Václava Elkara z Ekhofu, vrchního práva
nad cly v Slyzšlě, a p. }Iaximiliana \Volgetha z Mlttburku, J. Mti Cé dvoření na, jakožto toho časyu tét? smlouv~
pánuv přátel pI-ítomn;fch, že jsou také pecetl JIch vlastm
přitiskli a rukama svýma jakožto svědkové se podepsali,
však sobě i dědicum a budúcím jich beze škody. Stalo
se v Praze třináctého dne měsíce září léta šestnáctistého.
27. 1603, ll. srpna. Ru/wp. č. 2113 f 300. Urbao
Třebechovský a Katehna k. d. mezi domy Adama Gero
!lysa a někdy Jana Králíčka,?d ~aní Z~~anny Hájk.o::
z Mislova a Zuzanny roz. Hajkove z Hajku, dcery JeJi,
za 395 k. gr. č.
28. 1607, 18. srpna. Tamtéz f. 441. Zveden Václav
z Hájku i na místě Anny, sestry jeho, domu v osadě Betlemské jim podle jisté smlouvy a vejpovědi náležejícího.
29. 1609. RlIkop. Č. 2232 f. 423. Paní Zuzana
Hajková z l\lerlinu' a panna Zuzana z Hájku, dcera její,
přiznaly se, že sou dl~žny 2000 tolaru Václavovi Hájkovi
z Hájku, cís. v;fběrčímu posudního v knížetství Opolském,
Ratiboř~kém Těšínském a panství Pištínském, a panně Anně, též z HájkU, sestře jeho. Kteroužto sumu ujištuji na
domu svém na freymartě mezi domy Anny Kateřiny hrabinky Šlikové roz. z Smiřic a Bernarta Ople kožišníka
30. 1610, 3. března. R1tlwp. Č. 2113 f 521. Uroz.
p. Jan Vilím Kostomlatský z Vřesovic a na Libčovs~ a
Nehasicích k. d. mezi domy Adama st. Geronysa a zadku
kapli Betlemské od Anny, Karla Kamocy manželky, za
350 k. gr. C.
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31. 1610. 14. června. Rukop. č. 2114 f. 5. Uroz.
paní Kateřina \Valdštejnská Anďelovna z Ronovce k. d. za
kaplou Betlímskou od uroz. p. Jana Vilíma K06t. z Vfe~
sovic za 375 k. gr. č.
1626. 16. března. Tamtéz f. 352. Uroz. paní Theodora Elena lviitrovská roz. Hanybalova z Ekersdorfu k.' d.
vedle Jana Je"bery a červeného kříže obostranně od uroz.
p. Zděnka Zigmunda z vValdštejna a uroz. paní Mandaleny
Hanybalové z Waldštejna a na Pruhonicích, syna a dcery
uroz. paní Kateřiny Waldštejnské z Ronovce, za 300 k. gr. c.
* 1635, 20. března. Ru7wp. Č. 2256 f· 322. Dorota
Helena Mitrovská roz. Hanibalová z Ekersdorfu dává
1000 k. gr. m. Marii Kateřině z Roupova v klášteře Brány
nebeské ve Vídni a zapisuie je na tomto domě.
* 1691, 1. srpna. - Ta~lttez f. 347. Klášter Brány nebeské ve Vídui prodal dum u P. Marie Janovi Baltazarovi
hraběti Clarimu na Šparbersbachu za 400 zL rýn.

*,
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*1. 1400, 20. května. Rukop. 996. f. 13. Margaretha, relicta olim \Venceslai Swachonis, emit duas s. gr.
census erga Modliborium de Herzmanicz pro quatuordeclm
cum media s. gr., quas habuit sllper domibus infrascriptis,
videlicet super domo Iohannis Reczkonis a[teram mediam
s. gr. sita pro pe s. Stephanum in muro penes domum Iessconis Kur\'Íczka immediate, el dimidiam s. super domo
IIenslini Schaffer si ta in platea laxillatorum inter domos
Procopii Czwifaber cvrothecarii ex una et Iaxonis linicide
parte ex altera.- A;t. fer. V. ante Vocem iocunditatis.
*2. 1403, 28. srpna. Rukop. č. 996 f. 88. Erhardus
Steubil deputat duas s. gr. census Iacobo, olim Andree
Scheitter filio, quem habuit super domo Swachonis braseatoris sita p enes ecclesiam ss. Philippi ct hcobi - .
, Acl. die s. Augustini.
*3. 1405, 10. záH. Rttlwp. č. 2101 f. 55. Iohannes
, vVysner el Elizabeth, conthoralis ipsius, resignaverunt d~:
midiam alleram s. census d. Nicolao, professo monasterll
! in Ossek, fratri dicte d. Elizabeth, quas habere dinoscuntur super domo S\yachonis braseatoris.
Acl. fer. V.
ante Exa1tat.
.'4. 1410, 14. ledna. Tam!éž. f. 215. D. Nicolaus
Wisner, professus monasterii in Ossyek, resignavit alteram dimidian1 s. gr. census) quas habull, ad vlte sue
, dumtaxat tempora, super domo Swachonis braseatoris 10hanni Wisncr. Acl. fer. !ll. ante Anthon,
o. 1410, 25. lÍnora. Tamtéž f. 217. Wenceslaus
Schirmer et Dorothea, conthoralis eins, emerunt VII s. gr.
c. erga L\ldwicurn apothecarillm pro LXIII s., videlicet
super domo Andrce Krajsa tres s. et Hll s. super dom?
Iacobi currificis in foro s. GalIi. Acl. fer. III. post Ocuh.
"'6. 1410. 2ó. února. Tamte.ž. Hannus Ottlinger
ernit II. s. gr. ~rga Iohannem Wysner pro XVIII s., quas
habuit super domo Swachonis bra,eatoris. Act. fer. III.
post Oculi.
.~
;;'7. 1411. 27. ledna. Tamiez f. 253. Hannus OtUnger em;t I ... gr. erga Swachonem braseatorem et Katherinam. conthoralem eins, pro VIII s. gr. super domo
ipsorum . prope eccl. s. FiL et Iac. Act. feL Hl. post
Conver. s. Pauli.
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*8. 1411, 12. května. Tamtéž f. 260. Iohannes
Reczko; Katherina conthoralis ipsius, exsolverunt II s. gr.
c. e;ga.. Margareth~m, relictam VVenceslai Swachonis, prope
s. EgldlUm, pro XXI cum media s. gr. super domo propna. Act. fer. III. post Stanislai.
1. 1456, 24. července. Rukop. č. 2105 f. 56. Katherina, nata olim i'lTichaelis de hORpitali, conthoralis vero
S:vach?nis braseatoris, resignavit ius suum, quod habere
dmoscltur ad aream desertam sitam post B. inter domos
0lm1 monachorum de Rudnic, nunc vero Iohannis, marsalci
dommorum, et Adalberti, coloratoris hincinde. VVenceslao
carpentario. Act. sabbato ante Jacobi ap.
.
2. 1456, 22. listopadu. Rukop. č. 2141 f. 21. V té
při, v niez Vaněk tesař, Klášterka. řečený, nařiekal "-Tat~iáše Loudu o městiště pusté někdy domu Michala z Špitala a potom Svacha sladovníka, kterýžto duom leží za Betlemem podle domu maršálkova z jedné a Vojtěchova barvieře z strany druhé, pravě, že by k témuž domu vzdáním
panie K"ateřiny vdovy, někdy dcery již jmenovaného Michala z Spitála a potom Svacha sladovníka manželky pravé.
dědicky lepší právo jměl nežli Mathiáš Louda vinně dál~
téhož, že jest ten duom bořil, cihly zbieral a 'jinam vozil
a děl, kam chtěl, žádaje, aby jemu to městiště podle spravedlnosti bylo postúpeno a škody byly nahrazeny. Jemuž
Louda odpieraje pravi!, že by ty pústky i s tiem stavením.
což ho ješt.ě bylo, kúpil a zaplatil od mistra Augustina'
poručníka mistra J eronyma, a toho v držení byl za dlúhÝ
čas. bez nařiekánie. Vaněk zasě pravil, že ten trh nestal
sě Jest podle. práva, ani. v knihách zapsán a že mistr Jeronym am mIstr Augustm k tomu domu nikdy žádného
práva jsú neměli. Ubrman znamenav, ze Matiáš k tomu
domu žádného práva knihami ani kterým jiným obyčejem
nejmá a také ze mistr J eronym ani Augustin práva dostatečného žádného ku prodávání toho domu nejměli, pováziv
ta~é, ž~ Vaněk ten d~~om vod ~ravé v dědičky má zapsaný,
vyrekl jest, aby Matlas mestlšte Vankovi postúpil a za ty
škody těch drev, kteréž jsú tudiež v té pústce zastíženy,
nechal - . Adam [er. II. díe Cecilie.
3. 1456,. 23. listopadu. Rulwp. č. 2105 f. 61. De
mandato domlIlorum Wenceslaus carpentarius ductus
est super aream desertam Katherine, nate olím Michaelis
de hospitali, conthoralis vero Swachonis pie memorie braseatons, nec. non super ligna et alia omnia et singula
III area predlcta reperta virtute arbitrarie pronuncciacio·
nis inter dictuIl1 vVenceslaum et Mathiam Louda facte.
Act. die Clementis.
4. 1461, 14. prosince. Rulwp. č. 2105 f. 157.
Wenceslaus carpentarius resignat domum suam penes domum Adalberti, coloratoris cutium, ex una et habitaculum
Iohannis, marssalci dominorum, parte ex altera Simoni,
nato suo - . AcL fer. II. post Lucie,
5. 1475, 17. června. Tamtéž f. 355. Vitus de
domo Kbelskýet Manda e. d. penes domum Mande begudis et Barthossii Biskup pellificis aput Simonem Kla-'
ssterkam pro LIlII s. gr, Act. sabbato post Viti.
6. 1475, 10. října. Tamtéž j. 360. Slephanus, textOT tele, et Iohanna e. d. retro B. illter domos Clime
rec_tori; et Iohannis institoris ap ut Vitum Kbelski pro
XXX s. gr. boem. Act. fer. III. post Dionisii.
7. 1482, 1 L kvělna. Rulwp. Č. 94 I f. 38. Stephanus Votava textor fagsus est, se teneri Anne Ježíškové et
Georgio, filio eius, XX s. gr. pr., quas proscribit in habltaculo, quod vendiderat a sua domo Martino Rzemenkoni - . Act. sabbato post Stanislai.
8. 1499, 21. ledna. Rukop. č. 2107 f. 159. Bartha.
textor tele, et Katherina emerunt medietatem domus, qu~
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medietas
sita
.
.
. est in acie retro domum Iohannl's Hors k'
y
plstons et mter domos Iacobi Tu!elra et Georgii pellificis
parte ex utraque a Step hano textore tele dicto Votava pro
XXV s. gr. ?~. istis sub condiciollibus: Quod structura,
que debet dIvl dere domos, equa!ibus impe!lsis construere
et :-eformare debebun!, que di~ecte debet procedere per
cunam a domo Georgll pelhficls usque ad aciem estuarii
prenominati Stephani ..Et idem Stephanus aquam libere
dehet ag!,red~, que dUClllatur de statua lignea, laborando
sibi hostlUm lil eadem structura. Aet. die Agnetis.

,

9. 1504, 25~ září. ,TCl1Jl~éž ~. 2107 f. 255. Jakož jest

~a:ta

tkadlec pred nekterym casem koupil duom

Step"án~ Votavy, br~t;a svého, za ,X~V k. gr. pro -

od
pří

povedlllCl pak a klen zápISy na temz domu měli, chtiece
tu dluhuov svých postihnúti, jimž se byl nebo Štěpáll
zdlužll, nadepsanému Bártovi překážku sú učinili již jmenovaný pak Bárta s těmi se ,šemi o ty dluhy, ;okadž ta
sllma XXV k. gr. postačí, smlúvu jest ucinil·-. Act. fer.
lIlI. ante Wenceslai.

10. 1511.

Rukop.

č.

2108 j. Zl,

Barthe, tex·

toris tele.

ll. 1517, 31. břema. Ru.kop. č. 8 f. 25. (Bartoše
Votavy kšaft.) Bartoš Votava fecit testamentum fer. nlI.
ante Ambrosii. Oznámil, že duom svuoj - otkazuje Pavlovl, zetI svému, s Lidmilou, manželkú jeho a dcerú
mú - . Oznámil, že sú mu dlužni - za mlin v Bynicích
XXIIII k. m.
: 2. 1521, 4 .. tinora. Rukop. č. 1129 j. 344. (Pavel,
s~n Yot~vuov, vmll Václava, syna Fukova, z mordu.) V té
pn meZI Pavlem, Votavovým synem, a Václavem, synem
Fukov}'m, kdež jest ho vinil z mordu, že jest ho v městě
zamordoval, an k tomu příčiny žádné nedal - . Aet. fer.
II. post Blasii.
13. 1534, 24. listopadu. Rttlwp č. 2111
89. Pavel Votava vzdal duom svuoj Anně, manzelce' své. Act.
fer. III. ante Andree.
T
14. !538, 23. j ?3. Rukop. é" 2154 f. 2. Pavel
\ otava pnznal se, ze Jest dopustil Simonovi bakaláři od
HáJkuov, aby sobě vokno druhé z dolejší světnice své
prolomil k němu na jeho dvuor a že jest za to přijal ot
něbo V k, Jestliže by on Pavel chtěl, aneb dědicové
jeho a budoucí, co tu II toho vokna stavěti ze nemá a
nemají blíže pěti loket ot toho vokna žád~ého stavení
postaviti. Act. fer. IIII. ante Simonis et Jude,

r

fí

.
15. 1548, 10. února. RullOP. č. 100 f 159. Jakož
Jest statcek a duom zuostal průchoditi vedle B. po nebo
Pavlovi Votavovi a sirotci dva, Vavrinec a Kateřina a
Anna, macecha jich, i oznámili, že jsú se o tajž du'om
s',llluvili a to tak, že dotčená Anna duom ten jest
Ujala a dále Vavřincovi a Kateřině za díly jich má
dáti jim společně XXVI k. gr. č. - Act. sabbato post
Dorotheam.
.
16. 1558, 1. srpna. RllllOp. Č. 990 f. 132. Jakož
Jest Jan Prase švec s Kateřinou, manželkou svou a dcerou
n~~kdy P~vla Votavy, obeslav ku právu J. Mti Cé p. rychtare Benjamma z Vlkanova vznešení před p. purkmistra
a vpány učinil a promluviti poručil, že se jim překážka
d:'Je v tom statku a domu pozůstalém po Anně Votavové,
nekdy manzelce Pavla Votavy, k kterémuž oni sprayedlnost
lepší, nežli kdo jiný nápadem mají nebo ona Kateřina
?yl~ jest dcera někdy Pavla Votavy: což prokázati chtějí,
Jakz, JI"m ~~ od prá,v~)est" ,nal~zeno. Davše průvody své
o, te;nz pn?uzenstvl ;lstr. zada!1 v tom za spravedlivé opat~em, ,aby JIm ten dum I stateek po Anně Votavové pozustaly podle takového průvodu jejich byl přivlastněn.
v

v
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té" někdy Pavla Votavy drží, býti neměl, jakž od staroProti tomu od rychtáře Benjamina z Vlkanova prodávna od let padesáti i šedesáti, což se pamatuje, vždycky
mluveno: Slyšel jest tento pruvod Jana Prasete a Katebýval svobodni. A on Vít také jest se uvolil předešle,
řiny, manželky jeho, o příbuzenství jejich s Pavlem Vože ho hájiti nechce. Pročež páni jej Víta napomínají, aby
tavou; že by býti mělo, lomu on na odpor není, a Katen pruochod za Betlemem u domu Votavovského proteřina aby dcera nebožtíka Pavla Votavy nebyla, též tomu
pustil svobodný. - Vít žádá, aby při uzívání toho domu
se neodpírá; ale ten statek a dum po Anně pozůstali aby
od J. Mti arciknížecí sobě daného a propujčeného zuojeho nebožtíka Pavla byl, tomu se místa nedává, než její
staven byl. - Act. postridie Kyliani.
Annin jest byl, nebo ona sobě jej od Kateřiny a Vavhnce,
19. 1561,24. listopadu. Kopiá1~V archivu mistodrž.
sirotkův po Pavlovi pozůstalých, za svobodný koupila a jim
č. 69 f. 190 a rukol" č. 2117 f. 440. Ferdinand ~c Stajej zaplatila, jakz oni jí Anny, své macechy, se odkvitovali.
roměstským. Poctiví věrní naši milí. Jakož jest syn náš
Ukázav a čísti dav na to zápis i s kvitancemi z kněh
nejmilejší arcikníže Ferdinand, jeho láska, na místě našem
města a práva tohoto promluviti poručil, že z toho zápisu
domček Vota\-ovský ležící za Betlemem~ kterýž jest na
a těch kvitancí to se nachází, že ten statek a dům jí
nás po někdy Anně Vot.avové odoumrtím připadl, slovutAnny Votavové byl jest svobodný i zaplacený, a ona, jsouc
nému Vítovi Herku\išovi z Morchndorfu, ingrossistovi nají Kateřině macechou, tak v žádném příbuzenství s ní nešemu při komoře České, věrnému milému, dáti a rychtáři
by la, ježto toliko ti, kdož by příbuzní přátelé s městem
našemu St. :\1, Pr, Florianovi Strnadovi z Tryskovic knietrpící byli, podle obdarování tomuto městu daného nápad
hami městskými téhož všeho statku jest postoupiti poručil,
míti mají, jakž týž majestát na příbuzné přátely se vztahuje,
i jsouce my nyní od téhož Víta Herkuliše ponízeně propro tož když ona Kateřina žádného s ní Annou příbuzenství
šeni, aby takové dání od nás jemu dokonaleji, tak aby
neukazuje a ten statek i dům její Annin jest byl svobodný
Oll téhož domečku a gruntuov k němu přináldejících
i zaplacený, žádá podle obdarování a majestátu do toho
svobodně podle předešlejch slarejch v kniehách městskejch
statku a domu za uvedení.
zápisuo v užívati, jimi vládnouti - mohl, potvrzeno
Zase Jan P. proti tomu dal čísti zápis společného
bylo. I znajíce my prosbu jeho slušmi býti, protož vám
vzdání někdy Pavla Votavy s nebozkou Annou, kdež sobě
poroučeti ráčíme, abyšte svrchupsaného Víta Herkuliše,
obapolně statek, kterýz mají neb míli budou, jsou zapsali,
jeho dědice a budoucí ph tom milostivém od syna našeho,
a ona Anna jest s dětmi 'palečnice učiněna, prolož jsouc
jeho lásky, na místě našem toho' domečku dání - v poKateřině macecha byla jest jí příbuzná přítelkyně, ježto
kojném držení a užívání zanechali. - Dán v pondělí po
odoumrtí na jakéžkoli přátely i najdálší s městem trpící
sv. Klimentu.
se vztahují, žádajíce též toho užiti. A s tím strany poru20. 1582, 12. března. RuIIOP· é. 2112 f. 119. Eliáš
čily se k spravedlivému opatření i uvážení.
Behem z Bawenberku šmuk)'ř koupil Janovi, synu syému,
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poněvadž v maduom Votavovský řečcn)~ 7 a Betlemem mezi domy Jana
jestátu a privilegium císařském městu tomuto daného to
Lemle a Hájkovic od Hestery Hájkový, po Vítovi Herpatrně vo odoumrtech jest položeno a dostaveno, jestli
kulišovi z lvlorchendorfu vdovy, Jana Herkuliše, syna, též
by kderý obyvatel pražský bez porucenství umřel a v mě·
, Lidmily Smertošovi, dcery její, léta dospělá majících i na
stech našich Pražských přítele krevního neb příbuzného
I
místě jiných dětí jmenované Hestery let nedošlých, za
neměl, tehdy taková od\)umrt ne na jiného, nežli na nás,
250 k. gr. č. Act. die Gregorii
dědice a budúcí krále Ceské, připadnouti má, a ona Ka21. 1588, 20. čen-lla.
f· 30?, Uroz, pen
tehna jest to podle práva svědomím pokázala, že jest ,
Jiřík st. Vratislav z lYlitrovic, panství Chlumeckého hejtvlastní dcera nebožtíka Pavla Votavy, manzela Anny Voman, k. duom Votayovský za kaplou B. mezi domy Hájtavové, a tak ona Anna jí Kateřině macecha a příbuzná
kOl'ic a někdy Jana Lemle, od p. Eliáše Behma z Bawenpřítelkyně jest byla, protož podle takového privilegium
berku za 275 k gr. Č. Act. fer, II. post Viti.
dává se jí Kateřině, Jana Prasete manželce, za práyo tak,
22. 1599, 26. ledna. Ru!wp. Č, 2113 f. 123. Adam
žc ten statek a dum po Anně Votavové pozůstalý jí Ka
nejst. Geroll)'s z Libušína a Salomena z Závořic m. j.
tdině, jakožto příbuzné přítelkyni s městem trpící, se od
1<. d. Yotal'ovski od p. Jiříka st. Vratislava z Mitrovic na
práva pfipovída a přisuzuje. Act. f. V. die Aegidii 1558.
Humburcích a Jeřicích za 330 k. gr. Č.
17. Hí59. - Rulwp. č. 107.8 f. 27. My Ferdinand
23. 1599, 30. června. lvlissiva archivu mísiodr.ž.
~c, v té při me7i Janem Prasetem šcvcem a Kateřinou m. j,
Č, 106 f. 96. (Lucie Adamová vdova.) Jakou stížnost na
z jedné a rychtárem našim Benjamínem z Vlkanova z strany
J. M. Cou Lucie, pozůstalá vdova po někdy Adamovi,
druhé, co se statku a domu po někdy Anně Votavové pomanzelu svém, s strany osoby Adama nejstaršího Girozuostalého dotýče, pováživše, takto ten ortel napravují:
nysa, kterýž by ji v nějaký zápis uvésti a smlouvu mezi
Poněvadž se jest vyhledalo, ze Anna, po někdy Pavlovi
ní a jím o dUlll její uciněnou porušiti, jí nemalé příkoří
Votavovi pozuostalá vdova, majíc statek svuoj svobodný
a outisky činiti jměl, vznáší a v tom za opatření prosí,
bez kšaftu jest umřela a dotčený Jan Prase švec s Kate'tomu poctiví purkmistr a konšelé St. M. Pražského z phřinou m. svou aby nebožce Anně Votavové Kateřina m.
leZící suplikací šířeji vyrozumějí, i pokudž by tak bylo,
j. jaká příbuzná byla. toho jsou nepokázali, z těch přícin
jakz zpravuje, a strany že na průvody od vás podány sou,
takový po Anně Votavové jakožto neporučený pozuostalý
nechtíc J. lvI. C, aby se vdovám v čem mimo spravedlivé
statek rychtáři našemu přisuzují.
ubližovati jmělo, ráčí dotčeny'm Pražanům poroučeti, aby
18. 1561, 9. července. Rttkop. č. 1235 f 1. (Vít
to při dotceném témž Adamovi Gironysovi opatrili, aby
Herkuleš.) Přečteni zápisové dva latinští na duom Votado rozeznání té pře mezi stranami léhat domu prázden
vovski učinění, jeden kdež Štěpán tkadlec koupil od Víta
byl a jí v 7.ivnosti a v hospodářství překázky a příkoří
Kbelského duom celý, a druh)', že Bárta tkadlec od téhož
nečinil. Na tom etc. Decretum etc. Pragae 30. Juni 1599.
Štěpána puol domu jeho koupil. A po pi'ečtení jemu Ví24. 1605. -- Rukop. Č. 1065 f. 141. (Svědomí ku
tovi oznámeno, ze y tom jednom ani druhém zápisu toho
potřebě p. Adama nejst. Gel,'onysa z Libušína proti Marse nenachází, aby mělo to místo obecní, jakž se na to
tinovi Přeyrátilovi.) Martin Caba svědCi I : Toho povědom
on Vít potahuje, zahražováno býti, ab)' tudy svobodný
i jsem, kterak přede dvěma lety Dorota Roubíčková, měštka
pruochod mimo duom jeho, kterýž m~ od kováře Sudlice,
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města Slaného, matka Martina Převrátila, do domu pána
mého p. Adama s některejmi pány a přátely svými z téhož
města Slaného jest phšla a téhož syna svého k handli,
kterýž pán můj vede, zamluviti chtěla. Prve nežli jest pak
projednán byl, ptala se, na kolik by let pán jeho přijíti
mínil. Podáno jí od pána šest let a oznámeno jí bylo, že
jsem já sedm let sloužil; a to na takový zpusob .. aby ona
jeho do polovice těch šesti let šaty opatrovala, druhý tři
leta že pán jeho opatrovati a šaty dávati chce. Ale ona
že jest to u pána na přímluvu pánuv a přátel zjednala,
zvláště poněvadZ když v školách byl, na něj mnoho vynaložila, ze by sobě málo u pána vysloužil, kdyby mu
matka do polovici těch let šaty jednati měla, že jest na
pět lel přijat a šaty, jak na celedína a učedlníka náldí,
každého roku že mu pán dáti při pověděl. A ze jest matky
jeho žádal, aby mu peněz neposílala, že má co jísti a
v čem choditi. Ale matka že mu peníze, kdyz nač potře
boval a O ně psal, za častý posílala. To mi vše on ~{artin
Převrátil pravil, když do krámu dolu toho času ze svět
nice sešel, neb sem já při tom jednání nebyl. Druhé,
v pravdě toho povědom sem, ze ty šaty i jiné věci, které
v truhlách jeho nalezeny a spečetěny jsou, jest to všeckno
za své peníze, a ne za panské peníze, kupoval,
těch jedněch šatu, Heréž mu pén v těch dvou letech, tél
košile, vobojky, šálky i jiné věci k tomu náleZité, a v zimě
vlčí rukavice zjednal), a mým vědomím pánu ani paní
z handle jejich nebral, dobre a poctivě, jak na věrného
čeledína náleží, se jest choval. Matka jeho že mu peníze
po ženě Vavřince Holomečka z Slanýho posílala. to mluvil.
I také sem sám za častý, že rnu je při pi-ítomnosti mé
dávala, viděL Jakal, pak i při Yáclavě 1. 1604.,
jsme
v boudě prodávali za kotci, jest mu paní malka jeho
k. m.
dala, za kteréžto peníze on sobě od paní Marušky Borkové na plášť při pHtomnosti mý anglickýho sukna koupil
a je jí zaplativše ihned tehdáZ jej sobě potomně i dělati
dal. Z počátku pak, když se ku
dostal, zamluvil
sobě F/ o lokte anglického sukna
barvy po
3 k. m.: za kteréž uCiní 4 1 / 2 k. m., s tím dalším doložením, abych ho jinému neprodával; kdy, mu paní matka
peníze odešle, ze je zaplatí. Jako:!: jest tak učinil a z něho
sobě galyoty udělati dal. Též rapíry, jiné věci sobě kupoval, krom rucnice jedné anebo dvou, kuše, kteréž jsou
jemu při těch truhlách z Slaného odeslány byly. Též i to
za častý jsem viděl, že jest v komoře, když jsme spat
chodili, pred námi všemi na dudcích a jiné minci s<lzíval
a že mu je paní matka odsílá, oznamoval. Třetí, i toho
po"ědom· sem, že jest sobě tolary a česk}~ groše !'!arý za
všelijakou minci ode mne, časem i od Melichara Sramle
i od jiných lidí měnil, takže se pánu na jcho statku žádná
škoda skrze to měnění nestala. Já když jsem mu pak
domlouval, proč se s penězi mění, pravil, ze sobě široký
chová. A když HolomečJwvá v Praze bejvala, slyšel jsem,
že jí, aby mu peníze od paní matky přinesla, za častl'.
žádal. A co jest sobě kdy mým vědomím od panských
peněz vyptljčil, zase, když mu peníze ode~lány byly, mně
anebo drnhýmu služebníku Melicharovi Sramlovi oplatil
a y tom věrně se choval, tal(že nic zlého na něj nevím.
Čtvrté,' i toho povědom jsem, že jest mi Martin l'řevrálll
v Bílou sobotu j minulou po\' ěděl, když ho pán ten den
ku p. Janovi Kollinovi poslal, on pHe než se zase domli
navrátil, pán pro zámečníka poslal, kterého? jsem té? sám
opatřil, jsa synem pánovejm na Malou Stranu pro střcvíce
pánový, paniný i synový poslán, že nahoru po schodích
z dolejšího mazhauzu šel. Já nevěda, co bude odmýkati,
slova jsem mu neřekl. Ale když jsem z :\Ialé Strany zase
domu přišel, takový tartas v domě byl před těmi slav-

XXX. Tl Liliové ulici. -

é. p. 251.

nejmi hody, ze já nevěda, co se to děje, az Jsem před
pána přišel, i kter)'ž se mne dotazoval, proč jsem témuž
Martinovi tolary bez vule jeho měnil. Oznámil jsem, že
to nic pánu na škodu nebylo a není, poněvadž jinou
minci za ně dával. Oznámil mi Martin, že pán jemu prvé
nežli se domu od p. Jana KolEna vrátil, truhlu jeho,
v kteréz své peníze měl, témuž zámečníku odmelmouti
dal. V kleléžto truhle spatřivše zámček svuj malej, kterýmž
přítruhlí, kde peníze své měl, zavřené bylo, že mu Anna
Bukonická, která mnoho let u pána slouží, jeho půjčila,
pánu ze ho nevzal. Ale když sobě takovej koupí, ze ten
pánu zase navrátiti připovída!. Jdouce pak my oba dva
ten den do komorv naší mně touž truhlici svou odemkna
li víka zapaditou ~kobul že vytažena a zase tam vražena
byla, ukazoval. Což spatřivše já to dáleji oznamoval, že
pán za ním do komory phšel, jemu, aby mu s"ou truhlici
otevřel, poruCi!. On že tak učinil a když ji otevřel, ptal
se, kde jest ten zámček, kterýmz přítruhlí zamčené bylo,
vzal. On, ze mu ho Anna půjčila, oznámil. Potomně když
se na jeho peníze ptal, pověděl, že je pánu ukázal. Kteréžto peníze a tak velkou sumu pán vida oznámil, že jest
bohatší neZli pán. Dal pánu zase prej za odpověd. kdyby
utrácel, ze by jich tak neměl. Kteréž pán přečelše našlo
se v krabici 24 tolary široký a v bejkovém mešci do 8 k.
starej ch českejch grošů a šestáku. Pánu pravil, ze jeho
vlastní jsou. Tolikéž i toho povědorn jsem, ze za jeden
tolar z těch 24 ještě byl drobnejc)l nedal. Zase jej potom
při přítomnosti mý a Meíichara Sramle navrátil, kte,rejž
do truhlíku dán byl a paní oznámeno, že jest to ten tolar.
za kterejž on drobnejch ještě nedal, a ona jej přijala. :'IEmo
pak lcn tolar nie více pánu dlužen nebyl. Páté, i toho
! povědom jsem a od něho to slyšel: Když asi rok u pána
byl, pravil mi, nebude-li lepší řád u pána a nedají-li mu
šatu, že s těZkostí vyslouží. Kdyi jsem jej pak napomínal,
tak
nebyl, také čekati: snášeti uměl, jestli že
na kteréz pánu projednán byl, ze
jak mi se příčina dá, poI
toho po vědom jsem, že jest na
rukou svejch časem dva a někdy Hi prsteny míval. kteréž
z Slaného Dřines!. Třetí pak sekryt stříbrnei nebožtíka
otce Hého' mi ukazova!.Ctvrtej prstýnek od LÍdy Židovky
sobě za dukát tureckej koupil. Sedmé i toho povědom
jsem, ze jest sobě za časté pro pálené posílal, koláče,
hořké pivo i víno sobě kupoval, zvláště když víno na
čepě bylo doma, po pulce a někdy po žejdlíku. S ním
jsem nemnoho jak na víně tak i na pivě bejva!. Kde je
se mnou a s jinými někdy pil, co na každého přišlo, jsme
platili, a to přes čtyrykráte nebylo. On také nečasto bez
vule pána kde chodil a kd)' jsem já doma byl s jinejm;;
nic pánu, jdouce zvláště za jeho potřebami, neobmeškal.
Jednou pak v postě pominulým v neděli jdouce na Koňský
trh, v samej večer, chtějíc zvěděti, jestli kdo z Slaného
V Prne, když domu phšel, co se mu přihodi:.o, jdouc
domu, jest mi oznámil. Totiž to, ze jej potkalo šest osub
po mlynářsku připravenejch a majíc jeden kazdcj sekeru
a při ní topořišlě asi na půltretího lokte zdíli, z nichz
jeden jeho v hrbct a druhej v hlavu uhodil, povídal.
Jakož pak od toho uhození na hlavě drobet byl v čelo
raněn, a třetí mu tulich vytáhL Pistolet pak majíc on [lri
sobě ním jest se jim bránil, al mu preč z rukou vypadl.
Kterejž oni vzavše s ním k sv. Jindřichu do té ulice že
jsou utekli. A tak on s pošvami hodinu na noc toliko
domů přišel. A víceji přes pí2 hodiny tomu, jak byl
z domu odešel, nebylo. Tolikéž i toho povědom jsem,
když pán jednoho dne se paní z rathouzu domu přišel a
Martin Převrátil, jsa jiz toho vezení prázen, v kterJ'mi
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dvě neděle plný zustával, do domu pána méh~ přišel. a
svý bílý peří v komoře, kde. líháme, vzal v~ smm chodI:,
tu se pán i paní ptali, kdo Jest mu to pen vydal. O~n~
mil jsem, ze jest sám pro ně do komory, chodIl: Povedel
Dán: Proč on do domu mého chodItI ma, neb Jemu, aby
~omu mého prázen byl, jsem ..zapov~děl. A kdy~ pod,~uhý
tudy šel, pravil jsem mu, ~roc chodl do do~u pana meho,
poněvadž mu zapovědín Jest, va~y ho prozeno byL On
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Číslo pop. 250.
(Dum Roudnický, u stolice zlaté.)

1. 1456, 29. ledna. Rukop. č. 2105 f 50 .. Iohannes de Radiicz marssalcus dominorun e. d. Rudmcensem
in acie penes ~osterius hostium Iohannis Pytlík im?,ediate
erga Anna, relictam \Venceslai. Sslahu~l vectons, pro
XXXVII s. Ac!. fer. V. post CnsostomL'
2. 1456. Tam/éi f 56. Olim monachorum de
pravil že jest o tom prve nevedel, aby mu dum byl zaRudnicz. nuUC vero Tohannis, marsalci dominorum.
pově(Ún; a.kdyby o tom byl věděl, že by dO,domu pán~
3. '1458, 5. srpna. Tam/éi f 89. Clima veetor et
mého, jak se z vězení dostal, am byl nevkrocIl. A. od te
Nieta e, d. cum testlldine, que est in curia prope fontem,
chvíle nikda do domu více nechodiL Naposledy 1 toho
erga Iohannem, marsalcum dominorum, pro XLIIII s. gr.
v pravdě též povědom jsem: Kdyz jest :\lartin Převrátil v Slapr. hiis condicionibus notanter exp~essls: Quod quousque
'}ým byl, jdouc mimo dum Boh,uslav Záhol'anský ,a Pangrác
structura ina, alias hráze, que per IpSDS 10hannem et CI!Svertner, služebníci p. Mlkulaše Rydle, u kramu. s~ se
mam extat per consignos, alias kolíky, demen~urata et conmno~ zastavili, toho doslejchali, že jest paní meZI Jmou
signata, dividens domum ipsius Clime a habltaculo posteřečí svou l\Iartinovi šelem zlodejskejch nadávala a že
riori, quod prefatus 10hannes marsalcus pro se et heredlbus
nechce, abychom ho do domu je!ího vábil~.
"
suis reservavit. non fuerit extructa, exmde prefatJ 10hanVáclav Turek: Předně toho Jsem povedom, ze Jsem
nes et Clima ;ccessum liberum et transitum ad se veniendi,
:Martinovi za častý pro pálený, pro pivo rakovnický,. pro
equitandi, exeundi ct reccdendi habere d~bent i~impedite.
víno chodíval. Druhé, že jest sobě koláče, pomerancl I, vo:
In casum vero, si prefatus Iohannes ab IpSO Chma aut e
řechy kupoval; Ucelí, když v Velký páte le pán můj .šel,se .dl v~tJ
converso pro huiusmodi structura [uerit rnonitus, cxtUIlC
na Kapucíny, tehdy Martin,. s p,~~em šel 1 s ll11~ml S'?:
simultanee impensis eqnalibus - eandem structuram tene:
žebníky a v tom zapomnel lehcu v tru~,hcl sve. A,]U
buntur extruerc. In quaquidem struclura debet constrm
v
sem ji odeyřei, co v ní má, pohlede!. I nasel sem kroabJeku
hostium, per quod 'pse Iohannes ct dieti habitaculi posplnou tolarů, item bejkovec širokých českých g~vOšu, lt~m
sessores habeant liberum accessum ad fontem, tantummodo
běžné minci v plátěným pytlíčku. I ten v teJz tr;,hhCl
pro aqua haurienda - . Ac!., die O,swald2:.,
jsem panský zámček uhlídal, na .ktercj :e pán, ~uJ za
4. 1463, 10. listopad". 1 a11l/ez f. lf f. Clemens vecčastý ptánl. Potom pak na druheJ den mno,oznaml~ sem
tor et Nieta e. habitaculum cum orta, quod pnus ad doto pánu svému a řekl Jsem: Pane,' Ma:lmv vum, ~us\ pe:
mum prelati Clime spectare dinosccbatur, erga Iohannem
níze krásti. A on má mnoho pene;>, a clste utraci. C: vtle
de Radicz, marssalcum dominorum, pro XXVIII s. gr. pl'.
povedom jsem, že jest sobě dal dělati }upltykytovou pl~tU.
Act. die Transla!. s. Ludmile.
Toho v pravdě povědom jsem a nekoh~rate to shl.tdl,
Ó. 1498, 23. února. RullOp. č. 210'2 f 151. J~co~u~
když jest co prodal, maje, peníze d;, stolec ku vsypatI, JIch
Tříkrál [Tuleha] et Ofka e. d. inter domos Ste~ham dlctl
na celpretě nechal a papu-em Je pnkryl.
Volava el Georgii braseatoris a Nieta, Vldua Ollm Cllme
25. 1609, 27. srpna. RullOp. č. 2232 f. 420. ,Adam
vectoris, pro XL s. gr. pr. Act. fer. V. in vig. l\lath.el ev.
nei,\. Geronys z Libušína přiznal se, že jest dlllzen z~
6. 1517, R1l1/Op. č. 2lO} f 243. Vlktonr:.,T.usul:na englická 1800 k. m. Anně, po nekdy TotnášoVl
leha má duom ležící mezi domy Stěpána Volavy a Jmka
}aksonovi vdově, a Milonovi, synu jejímu. KterúŽlo sumu
sladovníka obostranně, kterajžto dnom připadl jest na ně
na Viktorina a na Jana, bratra jeho, plným právem dězapisuje na dOll1U svém za Betlemem.
dičně po nebo Jakubovi Třikrálovi: otci jich.
v
26. 1610 18. června. RullOp. č. 2114 l Z. Jan Vi7. 1520. 17. řijna. RullOp. c. 2142 I B 18. (Ksaft
lím Kostomlat~ký z Vi'esovic na Libčovsi a Nehasicích k.
Viktorina [T,;lehy.] My surgmistr a rada ~!. M. Pr. ,znádům za kaplou Bellemskou vedle domu paní ~atefiny
mo činíme _. ze vysvědcen byl - I. XX ten útery po
Waldštejnský od Milona Jaksona a Anny, matkY,leho, za
sv. Jiljí - Haft Viktorina [Tulehy] z ~užel1ivc - takovýto:
700 k. gr. č. jakz jest jej sám vedle postoupem Adama
Nejprvé jestli že by Regina m. J. s lIem detáfkem, kteréz
nejst. Geronysa a jistého vyměl'cní p. purkmistra a páv svém životě nosí a jeho přebyla, ze tomu ChCI, aby
nuv jměl.
podle smluv svatebních zachována byla. A k tomu z ~127. 1615, 11. prosince. Tamtéž J. 1~2. Jan Jezbera
losti své jí přidává ještě L k. gr. m. - Stalo se v strez Kolivé Hory a Bohunka z Sobišku m. J. k. d. od uro~.
p. Jana Vilíma Kostomlatskýho z Vřesovic za 500 k. gr. c.
du po sv. Havle.
"
8. lií38 23. února. Rulwp. é. 2111 f. 230. Katenua
~, 1624 22. června. Rulwp. é. 4'Z'Z f 114. Pan Jan
Kulíšková k: d. ležící mezi domy :Mikuláše sladovníka
Jezbera vykázal ze světnice svý z okn~ v s\'ětnici p. M~~
a Votavou oboslranně, za LV k. gr. Č. od Jaroše, písare
síč1m v domě jeho ve\ikej sklad sucheJch ryb a tu pravll,
v kanceláří dolejší. AcL in vig. Mathé ap. (PenÍle grunže velikei smrad snášeti musí. Jako pak jest vedl do skle·
tovní přijímá Žofie, dcera Vik,torinova, s m~lkou sv~u.)
pu p. úř~dníky, kde líhá, takže jsou páni úředníc~ osobně
9. 1541. 6. Hj!!a. Tam/cz f. 319. Kate;ma Kul,šková
smrd cítili, a toho dotekl, kdo by ten byl, kie,ry v mC;1
postoupila d: :v!atoušovi apatekáři od p. Si~ona z T,šhandluje, že ho nezná; než ze má. tu zprávu" ze by menova (s výhradou svobodného bytu do smrt!.) Ac!. fer.
šfanem bejti neměl, a že jest se mkdo n~, s?bo so~.se.d~
V. post Franc.
toho nenadál, aby měl jemu takovou nepnlezltos t UClmt!.
10. 1548, Ó. března. Hu/lOp. č. 2142 f Y 9. (Kšaft
A poněvadž to jest právy království tohoto ,0bmez:~1O,
Matouše apatekáře.) My purgmistr ~v rad~ St. M. Pr. zr;~
aby soused sousedu žádným smradem aneb ltltm nepnlemo činíme ~_ kterak i'lIatúš apatekar, nekdy soused nas,
~it~st nečiniL že on chce tu věc, tu kdcž náleŽÍ, vznésti.
učinil jest kš aft - v neděli den BoZího naro~ení 1. ~LV!n
Toliko pánuv úředníkuv žádá, aby, co jsou tak spatřili,
_ takze duom svuoj jeden podle domu ov nekdy Mlkulaše
pánům radním o té věci relací učinili.
Kunáče z jedné a Votavové vdovy z strany druhé ležící
I
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v ~~ř~ sv. Jilské a k to:nu vinici za Radlicí strych míry
drzlcl, ltem duom druhy na Nov. M. Pr. II Svinské brány
ležící a podle toho i jiný statek - odkazuje Anně ma,;'želce své - . Jenž jeBt dán 1. XLVIII v pondělí p~ Pře
nesení sv, Václava.
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Pull?it. prostej a v něm 3 cejšky a košílka dětěcÍ. Za
dverml v ;comoře bílá t~uhlav a -: ní dva kolárky starý
barchanovy, poslanka stara, dve cejchy starý tlustý, 64 lokte
režnýho a 1~ loket tenčejšího plátna. Malá truhlička na
nohá:h, a v ní d~ě pouzdra vtalířuov cínovejch, 4 ubrnsy,
3 rucmky; 12 cejch a prosteradel, dva kousky cvilinku,
v' ll. 1?55, 10, března. Tamtéž f. ce 3. (Kšaft Ka6 rouch zenských, 2 patuchy, čepice zimní a 16 loket
tenny Kuhškové.) My purgmistr a rada Star. l\L Pro znátenkýho p:átna.. !ruhla v koutě a v v ní plášt mužskej
mo činíme - kterak Kateřina Kulíškovic Jana Beránka
soukenneJ cerneJ, sorcpelc tykytový, cerná šamlatová sukně
tesaře manželka, někdy souseda naše uĚinila kšaft bez vody, sukně soukenná višňový barvy, živutek damaškový
v út?rý. den sv. Barbory 1. 1ó54 - tú:ze - duom svuoj,
a drvuhý tykytovJ, sukně šamlatová tělný barvy, 2 mantlíky
v nemz bydlí dává Janovi Beránkovi, manželu svému
POdSI,ty, Jeden samlatový a druhý muchejrový, z fěrtuchy
Adamovi a Mikulášovi, dětem jejich - . Jakož jiná spra:
:e~nY'vP:ostá bí:á truhla a v ní pntnicka muchýrová podvedhvost po O(Cl svém v Sedlčanech, jmenovité L k. m.,
SltU, zlvutek kozený, kolár zvířecí, 3 ubrusy, ručník, ó
že tu poroucí - manželu svému. - Stalo se - ve čtvr
kOŠllí mužských. Kolíbka dětěcí a na ní tři podušky. Potek po Přenesení sv. Václava.
lice a almara, kotlík plechový a jeden měděnej rybnÍ.
12. 1562, 29. května. Rulwp. é. 2118 f. 26. Hanuš
Pás stříbrný váží 37 lotu.
Leml [Beránek] vzdal duom Mandaleně, manželce své.
v. Pod krovem našla se postel žlutá pod ncbesy, 2
Act. fer. VI. post Urbanum.
penny a polštář, kožený polštář, 40 forem dřevěných
13. 1591, 12. prosince. Rt/kop. č. 1139 f. 12. Jan
na holslra, 18 pintfell a 8 truhel nepovlečených. V kuMr;.nc. a iI1andalena m. j. osvobozeni od žaloby, že by
chyni rošt želcznej, 2 rožny, lžíce plechová, míska cínová
narkh Martu Eybertovoll z krádeže.
klíště železn)" 3 poklicky plechový, některý necičky ~
14. 1611, 21. srpna Rukop. é. 2205 f. 324. (Kšaft
talíře dřevěnJ', 6 pouzder na ubršlaky, 12 tlumoků hoMandaleny iVIenclové.) My purkmistr a rada Star. M. Pr.
tových, 120 m~lý pulí
12 patrontašky nedodělaných,
známo činíme - že Haft - od Mandaleny Menclové.
bez ps.Lronu. Jedny
železný k stříhání plec~1u.
měštky naší starožitné před námi otevřín ,- v pondělí
Item v domě Jiříka Fišera v krámě: 70 holstru na
po sv. Janu Kč. (22. června.) 1. 1611 - zavírá slovo od
pi stoly na díle hotovejch a na díle nedodělanejch 26
slova takto: Ve jméno - . Já J\hndalenll i\Ienclová tr~l:el, povlečen.ejch menších a prostředníc~, 15 ~elký
jsúci v rychlosti v truchlé nemoci mimo nadálost postapul! ('J, 20 tamstr, 59 felelzen neb tlumoku menších a
vena - vuli mou poslední oznamuji takovou: Statek
prostředních, 9 čcrných pulí, 7 futer ncb pouzder na
můj všelijaký totižto dum muj, v němž bydlím - dáklobouky,. 39 visáky menší a větší, 6 futer na vobojky,
vám.
Janovi Menclovi, manželu mému nejmilejšímu,
7 koženejch polních neb vojenskejch stoliček a 7 / 2 koi.í
neb Jest ml takového statku pracovitě od mnoha násob'
vostarkový (?) a některá instrumenta k werkccjku náných let, tak až sme se již oba dva zstarali a do šedin
ležející.
přišli, dobejvati všelijak nápomocen byl a pomáhal i všelJkterak až do tohoto mého posledního času mne opatroval
16. 1614, 3. listopadu. Rulwp. č. 475 f. 243. (Pavel
a opatrovati vždycky usiloval, a skutečností toho všeho
Weis z Petřína s Janem :l'Ienc1em.) Od p. \Yeisa za tou
~akožto manzel věrný a <otec by vlastní byl, po ta Yšeckn~ přícinou obeslati dal před úřad tento Jana Mencle souleta dokazoval- - Stalo se v středu po neděli Próvodní
seda svého, jakož má starohylou služebnost vej~adem
1611. - Slalo se v radě 21. dne měsíce srpna 1611.
vody z domu svého pod zdí svou vlaslní do trativodu
v zahradě Jana Mencle, kteréžto služebnosti předešle jemu
. ló. 1612, 3. února. RullOp. č. 1174 f. 395. (Pobyl h:,"jil a díru tu, kudyž voda do zahrady jeho vpadá,
pIS statku AnDy Gebhartové.) V pátek po Očištování P.
zahrazoval. A o to přátelsky potom se namluvili, až poM. stalo se poznamenání statečku po nebo Anně Gcbhartom opět zase znovu téhož vejpadu vody mu hájiti chce.
tové pozůstalého v domě Jana Mencle: AlZběta, sirotek
Ale že s~arobylá služebnost z domu jeho do zahrady Jana
s nebo Eliášem \Vidmanem splozený. V světnici: almárka
J\fencle jest, to při vejchozi ukázati chce.
žlutá a v ní kalamář, patrontašl s toulcem, flašnleder též
Od J. l\Iencle: Porozuměl obeslání tomuto, ale neví
s toulcem, pár nožů s vidličkami a pouzdro nozu, 3 štučky
\' pravdě, jak trii sluze-buost do zahrady jeho z domu p.
tkamc v na premování holster, 4 krouž];y zlatý, stříbrný
Pavla uvedena jest, však povoluje k vejchozi, aby se
nau,~nícek, dl':' prsteny stříbrný pozlacený, zub vlčí a 2
spatřilo, zdaliž jaká řádná služebnost jest, čili nic.
srdlcka do stríbra fasovaná, kousek jednorožcovýho rohu
též do stříbra fasovaný. Nad almarou bible německá in
17: 1615, 9. listopadu. RIITwp. č. 476 f. 85. (Pafolio, katechismus německý in 40, 15 knížek něm. in ]60
vel Wels s Janem Menclem.) Za tou příčinou dal obeslati
et 80, 6 mís cínových na polici, 4 konvice. flaška a 3
Jana Mellcle, nezbedného Němce, kterýž nepamalujíc na
džbány cínoví, míska sklonná, flaška, koflíček: Postel pod
zápisy a jisté smlouvy, kdež mu při vejchozi nalezeno to
nebesy se šeřkovaným firlIaňkem, 2 peřiny, polštář. Stoly
okno bylo mříží zamřežovati a jemu tok vody trpěli do
3, 4 podu~ky dětěcí, muškety 2 a ručnice krátká. Umýrlomu svého, tolikéž i zeď společnú vápnem obvrci a vyvadlo cínový, moždíř s paličkou, 2 pilky, sekera, šrajbdynchovali, tolikéž kdyby se trativod zapěnil, p. Pavel
štokl, nuž, 2 starý stoličky. Y komoře: Postel zelená
Jej měl dáti vycíditi, k čemuž tehdáž přistoupil, to ujal.
pod nebesy, 2 peřiny, polštář a prostěradlo. Tři Jdo- i Však nyní přivedši sobě zedníka to okno zahraditi chtěl
bouky ženský v krabici, jedna popeliěí čepice ženská, tři ' zastírajíc se nějakými zápisy a že by tomu nerozuměl:
páry podvazku mužských. stolička kožená do kostela
Pročež vžá?á, a:JY :', tomu, co jednou na mjstě postaveno,
9 kusů pHze a pulpit malÝ, 67 loket režného plátna tlu:
dosll UCl1lltJ pndrzan byl. Od Mencle: Ze nic proti p.
stýho. Pod postelí malá truhlicka a v ní 6 košili ženských
Pavlovi v příčině mříže sázení a žlabu není, než když p.
8 p,"ru rukavic, 8 ccjšck dětěcích, dvě košilky a dvJ
Pavel zlab k krovu táhnouti dal, tehdy díru do domu jeho
pásmičky dětěcí, 9 plJ'oek starých, 4 povíjačky, 3 čepce
prolomil, a když ji zadělati dáti chtěl, tehdy mu toho
ženský, 2 svazky nití reiných, 4 lokte plátna režnýho
bránil, vodu na něj lil a kamením házeL Zase od p. Pavla:
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Co jest při vejchozi s ním se narovnal, užiti žádá. Ale
že jest Jan Němec svéhlavý, když co p. Pavel před sebe
vzíti chce, tehdy mu toho brání. Ale aby tomu zpomožíno býti mohlo a on sobě to, což smluveno, totiž okno
od něho zamřežovati, žlábek položiti a vukol vydlážditi,
kudyž voda zpusobem starodávným vypadá, i zeď společní
spraviti, dáti měl, aby mu v tom překážky nečinil, žádal.
Dicturn ouslní: Poněvadž Jan Mencl k tomu se přiznává,
že by jistá námluva pro ujití dalších nějakých nevolí O
položení žlábku nového, kterýmž by voda z domu p. Pavla \Veisa vedle starobylé slnžebnosti do domu jeho Jana
Mencle vypadala, zamřežování okna a vycvikování zdi
společní, učiněna byla, ale když p. Weis co takového vedle té smlouvy opatřiti chtěl, vždycky jest mu toho bránil.
Protož z práva se nachází, že jest týž Jan Mencl takový
starodávný žlábek trpěti a tomu průchod dle uvolení svého
dáti povinen, tak aby voda výpadní z domu p. Pavla do
trativodu Jana Mencle po žlábcích, kteréž p. Pavel položiti a pod nimi nákladem sVJ'm poddlážditi dáti má, svuj
volný odpad míti mohla. Ale. co se zdi prolomené pŤÍci
nou tažení žlabu mezi krovy p. Pavla dotýče, to zase zazdíti a zadělati dáti p. Pavlovým nákladem má.
18. 1615, 17. listopadu. Rukop. é. 2114 J. 192:
Jan Gebhart tobolář a Dorola k. d. ležící mezi domy Jana
Vilíma Kostomlatsl,ého z Vřesovic a Pavla \Veisa od Jana
Mencla za 350 k. gr. č. (R. 1621 splácí vdova Dorota.)
19. 1620.
Rukop. č. 2148 f. 132. V neděli
po Božím Vstoupení mezi paní Dorotou, po někdy p. Pavlovi \Veisovi z Petřína vdovou, a p. Janem Gebhartem
tobolářem stala se jest přátelská smlouva: Jakož před pp.
úředníky šestípanskými některé stížnosti s strany v nově
začatého stavení, v čem by se jaké ublížení činiti chtělo,
přednášeny jsou byly takto jsou se dobrovolně smluvili, že paní Dorota \Veisová s sirotky svými k tomu své
povolení dává, což jest tak on p. Jan Gebhart k domu
jich v nově na společní zdi ode dřeva vystavěl, tehdy
toho aby týž p. Gebhart uzili mohl. Avšak vejš.eji aby
se to stavení nedělalo. A poněvadž tím stavením svobodné vyhlídnutí z altánu jí paní Doroty Weisové do dvoru
jeho p. Gebharta zastaveno i také pokoji vedle téhož altánu nemálo světla odňato jest, na tom jsou se strany
snesli, aby on p. Gebhart altán ten na svuj náklad zazdíti (však táž zeď společná aby sloula) a k vynahražení
toho dvě okna, každé dvouch loket zvejší a 5/4lokte zšiří,
na témž pokoji k vyhlídnutí do svého dvoru prolomiti,
je tesati i postaviti dal. Témuž pak vyhlídnutí ani on ani
budoucí jeho žádné překážky na časy věčné činiti nemá.
Však pro zachování dobrého sousedství paní Dorota \Veisová uvolila se dobrovolně k opravení týchž oken jeden
dub hodný i jiného dříví, co by zapotřebí k těm voknum
bylo, jemu p. Gebhartovi na pomoc darovati a on p. Ge~
hart má od díla zaplatiti, rámy a skla, téz mříZi železnou
do jednoho okna na svuj náklad udělati dáti. Druhou
pak mříži železnou na týž zpusob udělanou do druhého
okna on p. soused též na svuj náklad spraviti povinen
jest. Co se pak komínu, který vzhuru blíž slřech Weisuvic
p. Gebhart hnáti chce, dolýče, k tomu též p. Dorota povoluje na takový způsob, aby on p. Gebhart štítek v šin·
delné střeše Weisovské až nad střechu vyhnati dáti a okno
zase tak hrubé, jak nyní jest; udčlati dal na svilj náklad
s tím při tom dolozenÍm, aby mohla paní Weisová neb
držitelé budoucí téhož domu k též potřebě a střeše žlab
z domu jeho p. Gebharta dáti táhnouti, v čemž se k tomu
z dobrého přátelského sousedství p. Gebhart dobrovolně
uvolil, Jákož pak p. Gebhart nemalé stavení nad sklepem
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jí paní Dorotě náležejícím vyzdvihnouti i také prostranní
vrata postaviti jest dal, nikda prve nebývalé, do domu jcbo
právě přes dolčený sklep Weisovic býti musí, zavázal se
jest, kdybykoliv do domu vjížděním aneb čehokoliv s vozu
shazováním témuž sklepu nejaká škoda se stala, ze z toho
všeho práv býti a na svuj náklad zase náležitě spraviti
povinen bude. Nicméně p. Gebha,t trám dubový velký
přes týž sklep položiti dáti a na témž trámě zíďlm dáti
ku potřebě své, aby se tudy zádná sklepu škoda nedála,
má. A poněvadž od starodávna dvě okna dosti prostranně
stojící z téhož sklepu Weisovic na dvůr jeho p. Gebharta
jsou byla, ty v své váze a podstatě zustati mají. Však
na žádost p. souseda, aby tím volnější vjezd míti mohl,
po\-olila jest paní \Veisová, aby p. soused to jedno okno
položiti, trám dubový [leb kamenný, tale vclký, jak od
starodávna byl, a mříži železnou do něho udělati dal na
svůj náklad. A týmž oknem Zádné světlo se odjímati nyní
nemá ani na časy budoucí.
<II 163ó.
U stolice zlaté.
;i' 1660, 9. prosince. Rukop. é. 2115" f. 420. Pavel
v
Sícha sladovnik a Anna k. d. od vdovy Slastné Gebhartový a P. Jeronyma Gebharta, dominikána, syna jejího
po Janovi Gebhartovi toboláři, za 900 zl. rýn.

Číslo

pop. 249.

(U Kunáču,

II

Weisu).

Viz předešlý dům č. p. 250.
1. 149!, 10. lcdna. RuTwp. č. 2106 f. 289. Iacobus
Tříkrál a Ofka e. d. propc elallstrum S. Anne penes hostium
posterius domus olím Pytlikonis et ex opposito domus
Marthe, relicte Silvestri, sitam immediate, erga Nietam,
relictam Clíme vectoris, Šlahoun dicti, pro XX S. gr. pro
Act. fer. II. post Epiph. d.
2. 1498, 19. května. RullOp. č. 2107 f. 145. GeoJ'gius braseator e. domum acialem pcncs hostium posterins lohannis Knecht si tam a Iacobo Tuleha pro LV S. gr.
AcL sabbato ante Sophie.
3. 1500, 13. srpna. Tamtéž f. 190. lohannes Kunáč
e. d. a Georgio braseatore pro LX s. gr. PL Act. fer.
V. anle Assumpt. M. V.
4. 1502, 13. srpna. Tamtéž f. 214. lohannes Kunáč
admisit Dorotheam, conthoralem suam, ad domum propriam
si tam penes hostium posterius domus Iohannis Knecht.
Act. sabbato post Tiburcii.
Ó.
1509, 19. února. Rulwp. é. 2108 f. 31. lohannes
Kunáč resignat domum Anne, conthorali sue. Act, fer. II.
s. Valentini.
6. 1514, 18. května. Tamtéž f. 141. Jan Kunáč
oznámil, ze Anny m. j. tato vuole jest jejie, že jakož sobě
pozuostavila na svatebních smlúvách XX k. m., aby je
vydala z statku toho, komu by chtěla a jmenovitě Voršile,
dceři své, i jestli že by jie Anny tyto časy P. B. od
smrti neuchoval, abych já též Voršile toho statku vydal
XXX k. m., XX kop těch, kteréž sobě byla pozuostavila,
a těch, kteréž sem jí přičekl dáti z své dobré vuole, a
výpravu slušnú. Act. fer. V. post Zophie. (V kvitanci z r.
1518 kvituje Voršila, pastorkyně nebo Jana Kunáče, Dorotu, vdovu po již jmenovaném Janovi zuostaltl.)
7. 1521, 27. února. Rulwp. Č. 2109 f. 158. Jakub
Trubka nožieř vzdal duom svuoj - Dorotě, manželce své
[asi vdově po Janovi Kunáčovi] a ona Dorota i svój duom,
kterýž má - manželu svému - . Ac!, fer. Hll. post Mathie ap.
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8. 1523 ..-- Rulwp. Č. 2153 l 105. V té pn mezi
Ludmilou vdovou, manželkou někdy Viktorina Tulehy, a
Jakubem Trubkou z domu někdy Kunáčo\'a, jakož tál:
Lidmila viní Jakuba Trubku, kdež jsa v drženie domu
Kunáčovského a maje v dvoře svém strouhu udělanú od
studllice ke zdi její, a kdež voda skrze zeď dierou vycházeti má na dvuor domu jejího do trativodu k tomu
připraveného, že tudy všeliké nečistoty a hnuje na ni
ponštie a trativod zanášie, ježto podle zápisu předkem
i smlouvy po něm učiněné toho jie činiti nemá a žádných
nečistot pouštěti, než toliko vodu čistou od studnice neb
dštovou nápadní, a že při samé zdi jejie hnuoj klade jie
na škodu k zanešenie téhož trativodu. Také jakož má
mieti svobodu a pruochod k studnici z domu svého skrze
dvéřce za studnicí k tomu připravené, že jest jí je za,
hradil a dřívím zakladl. JeZto kdyby potřeba toho jí kázala a nebezpečr;ost jaká nastala, ona k studnici přístupu
mieti nemuož. Zádajíc, aby páni úředníci vyjíti ráčili a
na to pohleděti.
Proti tomu Jakub Trubka pravie, že on sousedě své
překážky žádné nečinie ani jakých nečistot na ni pouštie,
než poněvadž časové mocní byli a dštové řastie, že jest
se tomu vyhnouti nemohl, aby do trativodu jejieho něco
se vnésti nemělo, a že on proti zápisu ani smlouvě nic
neciníe a tak se chová. A kdež chce 111ieti pruochod
k studnici do domu mého, na zápis ukazujíc, že o to
předek mu oj s nebo mužem jejím smlouvu má, kdež v té
smlouvě se dokládá, že dveře zazděny býti mají a jeden
od druhého z duolu i z huoru mají se přehraditi. A na
to ukázal smlouvu a podle té žádá zachován býti. Proti
tomu Lidmila praví, že v té smlouvě o dvéřcích žádné
zmínky není, než toliko dvéře, kteréž jsú ve zdi, ty aby
zahrazeny a zazděny byly, jakž se jest i tak stalo.
Tu páni úředníci - vypovídají: Ačkoli ona Lidmila
podle zápisu ov předešlých, kteréž jest ukázala, s čím jsú
předkové jejie duom ten drželi a jakých svobod užívali,
buď O trativodu, buď o pruochodu k té studnici v té spo'lečnosti s domem Jakuba Trubky a předlmov jeho, při
tom všem, dostatečně pokazujíc, mohla by zachována býli
podle práva, ale ze Viktorin Tuleha, manžel jejie a mocný
držitel domu toho, učiniv smlouvn s Janem Kunáčem, dobrovolně od těch svobod pustíl, a že se má odhraditi od
domu Jana Kunáče z doluo i z horuo, k tomu se zavázal,
zvláště, jakž smlouva ukazuje, od sladovny, aby se žádná
škoda nedála do domu nyní Jakuba Trubky, pro tož podlé
toho svolenie pp. úředníci jeho Jakuba při tom zuostavují
a též i ji Lidmilu v tom opatrují, aby Jakub hnuoj, kterýž
v dvoru svém při zdi její nyní má, ten aby vyprázdnil
a více na témž místě jí k škodě aby nekladl, a díru,
kterouž skrze zeď voda do trativodu vpadá, tu aby tak
opatřil, aby též podle smlouvy žádných nečistot talIl ke
škodě jejie nepouštěl.
9. 1525, 17. října. Rulwp. č. 2110 f. 119. Mikuláš,
zef Knechtuov, a Kateřina k. d. se vším příslušenstvím,
což náleží ku pivu vaření, s drvy dubovými a sosnovými
a s haldú na břehu, leŽÍcí podle vrat zadních Knechtových
od Jakuba Trubky nožieře a Doroty m. j. za CXXX k.
gr. Act. fer. III. post Gal1i.
10. 1553, H. března. Rt/kop. č. 211? f. 285. Anna,
dcera Mikuláše Kunáče a manželka Zygmunda Zoubka,
vzdává duom manželu. Ac\. fer. III. post Gregorium.
11. 1565. - Rulwp. Č. 1131 f. 6. Jakož jest Alžběta, služebnice někdy Zigmunda Zoubka v domu Kunácovském, právem do vězení vzata byla za příčinou neřádu,
kteréhož se jest dopustila, že dítě měla nemajíc svého
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manžela, a stojící při právě oznámila, že jest s předdo
tčeným Zigmundem Zoubkem obtěžkána byla a toho dítěte
se dopustila. Nebo jest jí svou pěknou řečí on na to
namluvil, a s žádným jiným ho neměla. Kdež on Zigmund
Zoubek přítomen jsa při právě a to od Alžběty slyše
oznámil, že toho odpírá, což o něm roznáší a není jí
ničím povinen, nebo tato zen3 jest podezřelá; majíc svého
manžela, od něho jest pryč odešla a tak se nepořádně
chová. Ano i to před lidmi mluvila, že jí on Zigmund
vinen není, když jest manželka jeho Zigmundova na ni
Alžbětu o to před její hospodyní v domu p. Špetle se
domlouvala, nýbrž i když se sám Zigmund k ní o to domlouval, co by o něm na těZkost jeho mluviti měla. Tehdy
jest odepřela, že nic nemluda. (Nález nezapsán.)
12. 1565. - Rulwp. č. 1048 f. 133. (Svědomí mezi
Zigr~undem Kunáčem a Alžbětou, Jmchařkou od Jana
StraJce.) Václav Vladyka šenkýř u Srámků: Seděl pán
před domem a ta Alžběta před ním stála, mluvila tak,
když jí pán řekl: Alžběto, děláš o mne klevety, čehož
na mne dokázati nemužeš: Pane, já nic zlého na vás
nevím. Dorota, kuchařka Jeremiáše písúe: Pravila
přede mnou Alžběta tak, že jest jí velmi hrubě těžko již
několik měsíců. Potom ptala se mne na nějaký koření.
Já sem jí pověděla: Jestli si nelíhala s pánem, nenít potřeba koření. ,-Ac.. ona po\'ěděla) aby na ni slunce nesvítilo
na věky a aby se nad ní Buoh nesmiloval, jestliže jest
s ním líhala. Pptom sem já její paní pověděla O tom
koření. Potom sem ji podruhý trestala z toho; potkala
sem ji v tarmarce: Alžběto, cos to učinila, kterak si se
klela přede mnou a tot pravíš na pána. Ona mně řekla,
tak kdo praví, že v hrdlo lže; já na pána nepravím nic.
Co sem uhonila, to chci chovati. A pověděla přede mnou,
že muže má. Káča, Václava Vladyky žena: Já 'sem ji
trestala: Alzbeto, nemluv toho, jsou to neduvodný věci
na p. Zigmunda. A ona řekla: Hrom po něm, já na něj
nepravím. Marta, hospodyně z domu p. Špetle: Tre~tala sem Alžbětu z toho, že jest pravila na p. Zigmunda.
Rekla sem jí, však praví, ze si s Bechkem sladovníkem
ležela. A ona, prej, bylo mu zima a já ho zavolala, aby
se vohře!. A když se vohřel, šel zase pryč. A povědela,
že jedny po dvakráte s ním ležela.
13. 1579. - Rtt7wp. č. 1051 r. 223. (Svědomí
mezi Zygmundem Zoubkem, jinak Kunáčem, a Prokopem
Zoubkem, bratrem jeho.) Anna, někdy J\fatěje Zoubka
dcera, svědčila: Jest mi povědomo, že mimo tu ceduli,
kterou jest Prokop s p. Zygmundem udělal, přijal na svůj
díl 50 k. Co jest mu paní dala, když jest k ní kdy při
šel a prosil jr pro P. B. a něco mu salIla paní pujčila.
A Jaroslav také sám někdy nosil i kuchařka. A tak ty
sumy mimo tu ceduli učiní za 6 1 / 2 k. - Jakub Vyskočil,
sladovník od Jiříka Smolíka: Když sem byl u p. Zyg·
munda, rovnal sem dříví k sklepu, a on tam přišel 1)1'0'
kop, bratr jeho, k sklepu. I řekl p. Zygmundo\,i, aby mu
dal některý peníz a p. Zygmund mu řekl: Však sem nedávno dal 50 k. Udělej mi ,na ně zápis, abych věděl, cOl
vydávám. A Prokop řekl: Ze na ten čas ch víle nemá;
až pokoj bude míti s p. Vítem Vodičkou. Potom spolu
německy mluvili, nevím co.
Pavel Muchta z Nov. M. Pr.: Toho sem povědom,
že jest nebo Matěje Zoubka manželka, jménem Kateřina,
se ke mně ph stěhovala, kterouž jest pojal Andres Raufalt
řezník. A ta jest byla u mne až do smrti. Jest rozuměti,
že za tou příCinou se ke mně přistěhovala, že sou se snésti
nemohli, s bratrem Václavem, Prokop tento pozustalý, že
sou museli ten statek prodati, aby mohl jeden každý
o svém dílu věděti.
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*3. 1439, 4. září. Rlllwp. č. 992 f. 196. Ye jméno
božie amen. tl)' Janek a }lartba, děli dobré
Janovi
apatekářovi proti sv. Anně na Star. l\L Pr., oznarnujem
tiemto listem všem lidem nynějším i budtícím a na vě
domie dáváme, že ačkolivěk jsúce oba spolu nemocni na
těle, však proto požívajíce zdravého rozumu, tudiež i paměti, ze všeho zbožic našeho movitého i nemovitého, kdožkolivěk lnáme~ nechtiecc by sě o ně po naší smrti mezi
přátely a příbuznými našimi kteI-í svárové dáli, toto své
" 1631, 22. března. RlI7wp. č. 2234 f. 3l'Z. Mezi
poslednie poručenstvic zjednáváme, éiníme a zpósobujem
uroz. p. Adamem Albrechtem Kapounem z Karlova na
obyčejem tiemto dolepsaným: Najprve lIstanovujem a zjemístě Evy Kateřiny a Lidmily Kateřiny, dětí jeho s někdy
dnáváme tohoto svého poručenstvie i všcho zbozie a statku
paní Kateřinou Kapounovou z Petřína, dílem dědickým
našeho, kdež ten kolivěk máme, buď to v Praze nebo
nevybytou, z jedné a Přemyslem Yáclavem \Veisem, p.
vně na zemi, kterým by ten kolivěk jméneni mohl jmeLadislavem Pavlem \Veiscm a paní Annou Libuší Prašnován býti, nic nepozuostavujíce, a j:nenovitě nad domy
kovou, bratřími a sestrou, vše z Petřína, z strany druhé
našimi, jedním, jenž slove u kokutknov proti sv. Anně,
o statek po dobré paměti p. Pavlovi \Veisovi z Petřína,
a druhým blíž z Bethlema, jenž slove Sezemové, múdrého
p. otci jich, zustalý nemohovitý stala se smlouva taková:
a opatrného muže Jana Recl,a z Lcdče, měštěnínll St. M.
Že p. Adam Albrecht Kapoun z Karlova po spokojení
Pr., přietele našeho zvláštnieho, pravé 110 II mocného povšak paní Markéty Weisové z Seberku v pretensi, již
ručníka. To takovú mčrú, aby OTl po naší smrti to všecko
sobě na místě dítek svých s dobré paměti p. Jaroslavem
,božie po nás zuostalé i veškeren statek rozdal a rozdělil
Weisem z Petřína zplozených tu míti pokládala, jako i" po
mezi naše příbuzné přátel)' i také na almužny chudých
dobrovolném od paní Prudencie Eufemie VVeisové z S ea nuzných lidí tak, kdd b)' sč jemu a kterak za podobné
hinu též na mí,tě dítek jejích s někdy p. Albrechtem
zdálo, beze všeho jemu v tom zmatku činěnie ode všel;Weisem z petřína zplozených od dau upuštění, ano' i pokud
kterakých lidí a překážek kterýchkclivěk. A také týl: pose p. Karel VVei; z Petří~a, syn nadepsaného p. Pavla
z P., zde v kdlovslví Ceském nepřítomný, do vlasti ! rucn,k aby z tohoto našeho poručenstvie i ze "šeho zbožie
a statku žádnému 7.ivéml1 nečinil počtu ižádného, neb sme
své zase navrátíl aneb kdokoliv jin); na místě jeh.o se
jemu toho všeho mocnč s)'ěřili, jako otci svému. A také
ohlašovati chtěl toho, že jest on Kare! VV. z P. tak mnoho,
aby týž poručník mohl za svého zdravého života aneboli
jestliže ne více, co by na díl jednoho každého z nich
na smrledlné posteli miesto sebe jiného poručníka tGhoto
přijíti mčlo, na hotově i jinak Je sobě jest pi'ijal, jistém
našeho poručenstvie ustano"iti s plnú mocí, kollOŽ by sě
stálém vyměření, tentýz decken statek na 4 díly rovné
jemu za podobné zdálo beze v'šie prekázky. Toho všeho
jest rozdělen takto: Díl první: Dum slove u Weisu
na svědectvie pece;i sit)vntnich a opaLrnich mužóv, Vaňka j
v osadě sv. Jiljí v St. M. Pr. vedle vrat domu Kl1echJ'ečeného Holý, rychtcíi'e, Bernarda od Sampsona a Václava
tovského leHcí, tak, žc kdokoliv týž dllm na svilj díl
od Vlčieho hrdla, konšeluov pJ-íseZných St. M. PL, k naší
ujme, bude povine.n z téhož dílll zaplatiti dluhy tyto: Do
prosbě pfivěšeny jstí k tomuto listu, jenž dán
kláštera sv. Jakuba na St. M. Pr. 200 k. m., Adamovi
1. _ etyrstého thdcátého devátého v pátek před NaroAlbrechtovi Kapounod z Karlova 300 k. m. Díl druhý:
Dum slove Kapounovský vedle týchž vrat domu J(nechzenie M. B. slavné panny.
1. J440, 5. března. Ruhop. č. 90 f. 50. Pcr do"
tovského z druhé strany a domem někdy jl. Pelra Pajera
minos magistrum CiYÍUlll et COllSules Mai. Civ. Pro approobostranně ležícÍ. Ten kdo na sdlj díl ujme, bude popriata est domus dicta ad gallum sita ex opposito chori
vinen zaplatiti ouroku a berní :291 k. m. Díl třetí: Vinice
monasterii S. Arme intcr domos Michae1is, servitoris do·
v Košířich ležící, slo\'e Dejmovka. Tu kdo ujme, bude
rninorum, ex una cl Iohanni, dieti Pytlík parte ab altera
povinen zaplatiti dluhů za 350 k. m. Díl čtvrtý: Vinice
cun1 scitn ct voluntate corc.missariornm lohannis Reček
Vokrouhlík řečená, též v KoŠířícb. Z toho dau zaplatí
iVlargarelhe, rdicte Procopii dicti Hrbek cirologi, "irtnte
se dluhu za 402 k. m. Paní Anna Prušková ujala díl třetí,
testamenti prefati lohannis Reček - salvo tamen tma s.
Ladislav Pavel Weis díl ctvrtý, Přemysl Václav Weis díl
gr. census perpetui annui pro !ampade eeclesie S. Stcphani
prmÍ a díl druhý p. Adamovi Albrechtovi Kapounovi
in muro, quam prelibatus lohannes Rečko in predieta
z Karlova zanechán.
v
* 1631, 8. dubna. Rulwp. č. 2114 f. 454. Jan Cer- domo legat. Act. sabbato ante Lctarc.
2. 1440, 25. října. Tamléž j. 60. Iohannes brasevenka a Kateřina k. d. nárožní vedle vrat domu Knechator ct Katherina e. d inter domos Procopii pel1ificis ex
tovského a proti domu u Kunáčů řečenému od Václava
una et Iohannis dicti Pytlík parte nb altera erga lV!argaPřemysla \Veisa z Petřína za 1800 k. m.
retham dictam Hrbková et Iohannem, maritum cius, pro
XXXVII S. gr. pr. Act. fer. HL ante Simo et lllde.
3. 1446, 19. ledna. Rltlwl" č. 2099 f. 1014. Stala
Číslo pop. 248.
sě jesti úmluva 9 manLelstvo svaté skrze opatrné muže
tL kokotuv, u kohouta, u Košáku.)
Jakuba Sobka a Rehoře Krlkovic z strany panny Margrety,
dcery dobré paměti Vaňkovy od kolcuotkuov z jedné, Jana
q. 1437. - Rulwp. č. 2102 f. 402. Orphanorum
Studnička a Hanuška sladovníka z strany Petra platnéře
olim Iohannis Kukla.
druhé, úmluvcc svatebnie takováto, že Katruše, matka
*2. 1437, 6. února. Ruko}'. č. 2099 l 437. Niconadepsané Margrety, a Jan, otčím její, mají dáti svrchulaus Humpolec, olim Mai. Civ. Pro protonotarius, fassus
psanému Petrovi XX. k. gr. jménem věna - a k tomu
est, se nomine Aniczce, relicte Iohannis Brunner, aliqua
výpravu. A on Petr proti tomu jménem odvěněnie zarucleno dia, que fuerunt lohann; apothecario dieto Kukla,
cil jest svrchupsané panně i\Iargretě XL 1<. gr. do dne
residenti circa S. Annam, data ad lidas manus servandum,
a do roka. Po dni a po roce neuchová-li by P. B. již jmelevasse _ a commissario prdati Iohannis. Aet. die
novaného Petra s tohoto světa sníti, dietěte s ní nemnje,
Dorothee.
112

14. 1586, 24. července. Rukop. č. 2112 f. 238. Pavel
\\'eis a Dorota k. d. podle vrat domu Knechtovského a
domu Lemlovýmu ldící od p. Zigmunda Zoubka, jinak
Kunáče, a Anny m. j. za 350 k. gr. č. Při tom oznámeno,
že p. Zigmund v domu tom a sladovně, pokavadž by
v druhém domu svém jiné sladO\'ny nevystavěl, slady
pšeničný a ječný dělati moci bude. Act. in vig. Iacobi ap.
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(ehdá na túž Margretu má spadllúti veškeren statek jeho.
Pakli by spolu děti měli, tehdana Margretu a na děti
ten veškeren statek jeho má spadmíti na rovný diel - .
Aet. fer. UII. post Anthonium,
4. 1446, 22. června. Tamtéž. Iohannes a gano braseator et Katherina emerunt vineam cum hu muleto eidem
annexo erga Zdimirium de Sedlecz, prothonotarium Maí.
Civ. Pr., pro XV'h s. gr. Que 'vinea si ta est super Carthus penes vineam Stiepankonis de Minori Parte ex una
et stratam, que ducit in Kossierz parte ex altera. Act.
fer. HII. ante Ioh. B.
Ó.
1457, 21. října. Rulwp. č. 2119 f. J 5. (Kšaft
Kateřiny od kokútkuov.) Ve jméno božie amen. Já Katehna, měštka St. M. Pr. od kokuotkuov, vyznávám tiemto
::lC že ačkoli z dopuštěnie božieho nemocna jsem ::lC najprve a přede všemi věemi činím a ustanovuji opatrné lidi
Václava od ďietek blíž mostu u Mikuláše Košťála, měšťany
St. M. Pr., pravé a mocné poručníky Jakuba a Tomáše,
synu ov mých, a toho všeho statku mého - , Potom pak
duom muoj, v němž bydlím, kterýž proti kuoru sv. Anny
leží, vinici s chmelnicí, která, leží podle Přibyny z Malé
Strany - odkazuji - Jakubovi a Tomášovi, synám mým
na rovný mezi ně rozdie!. Neuchoval-li by kterého z nich
od smrti P. B. dřieve neZli by Je letám rozumným přišli,
aby diet umrlého na zuostalého živého pfpadl bez zmatku.
Pakli by obú Buoh před lety od smrti neuchoval, tehdy
tomu chci, aby ten všeckeren statek do smrti synuov
mých zuostalý na Margretu a 'Dorotu, dcery mé, na
rovný mézi ně rozdiel připadl plným právem. - Dat.
fer. V. post Luce ev.
6, 1463, 26. května. Rukop. Č, 2141 f. 380. Stal
sě jest rozdiel dobrovolný mezi Jakubem a Tomáškem,
bratřími a syny někdy Jana od kokuotkáv, o duom a o
jiné všecky věci s\-rchnie, o kteréž jSl! sli prve nedělili,
kromě chmelnice, tu jsú sobě ještě spolu pozuostavili, a
to s volí. a povolením panským takovýto: Najprvé duom
ten u kokuotkuov řečený, který" leží podle domu Jana
Pytlíka z zadu a Sigmunda sladovníka z strany druhé, a
k tomu jiné všecky věci svrchnie má zuostati při Jakubovi.
A z toho ze všeho týž' Jakub má vydati Tomáškovi, bratru
,vému, XL k. s těmito přiměnhami mezi nimi svolelenými: Najprv Tomášek aby s Jakubem tu v domu bydlel
ten pokoj S světničkú k své potřebě maje, a také ztravu
aby Jakub jemu dával s sebú, kdyby řemesla nedělal, a
lo až do toho času, dokavadž by jemu peněz svrchupsaných nevyplnil. Item chmeluice - ' má požívati Jakub.
dokavadž by jie neprodali. Act. fer. V. ante Pentecostes,
7. 1464, 30. srpna. Rukop. č. 2119 f N 2. (Kšaft
Jakuba od Jeokuotkuov.) Ve jméno božic amen. Já Jakub
- od kokuotkuov vyznávám ~c že ačkoli z dopuštěnie
bozieho nemocen jsem ;JC takže duom muoj, v němž bydlím
- dal sem - Tomáškovi, bratru mému milému - , Ac!.
fer. V. ante Egidii.
8. ;1465, 24. dubna. RI/lwp. Č, 2105 J. 222. Zigismundus orasealor et Dorothea e. d. erga Thomasskonem
pannitonsorem pro LX s. gr. AcL in crastino Georgii.
9. 1474, 5, února. Rukop. Č, 2I19 f, R 10. Ve
jméno božie amen. Já Sigmund od kokotuov proti kuoru
kláštera sv. Anny - poručiem - aby duom muoj pro,
dadúce - z těch peněz na opravu kostela sv. Jiljie vydali
svrX k. a druhých deset k. na chudé a nuzné lidi chck domový Dorotě, manželce mé, vydajte. Act. sabbato ante Dorothee.
10. 1475, 4, září. Rukop. č. 2105 f, 359. 'Laurencius, gener Milaczollis, e. d. aput commissarios olím Si-
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gismulldi braseatoris a kokuolek pro LXXX s. gr. Act.
fer. II. post Egidii,
1 i. 1488, - Rt/kop, č. 2106 J. 242. Laurencíi
Kokuotek.
12, 1496, ll. února, Rulwp, Č. 94 ll. f, 65. Matěj,
syn někdy Vavřince ód kokuotkuov, oznámil jest, že pře·
byv své všechny bratry i sestry pl'ijal jest s Johannú,
matkú svú, LVll1h s. gr. pro širokých a VII zl. uh. od
Jana Pytlíka a Jana Volovalého, kteréžto groše i zlaté
nadepsaný Vavřinec byl jest jim k věrné ruce dal schovati. Ac!. fer. V. post Scolastice.
" 13.. 1499. - Tamtéž f. 28, Vitrici ecclesie s. Egi.
dll fassl SUllt, se percepisse XX s" quas olim l\Iathias
Kokuotek pro dicta ecelesia testametltaliter legavit, a Petro et JarosslO, fratribus predicti Mathie.
14. 1499, 18. července, Rukop, č. 2102 f. 122.
Iohannes Roští" braseator et Margaretha e. d. acialem
dictam II kokuotkuov penes domum Johannis Kn'echt a ter·
go et domum Kalrušky vidue a Jarossio et Petro fratribus,
Anna, Barbara et Dorothea, sororibus eorum, pro LV S.
gr. pro Act. die Arnolphi.
15. ló22, ll. ledna. Rukop. č. 2109 r 215. Václav
Košák sladovník a Johanna k. d. podle dorr:u Bartoloměje
písaře a Václava Knechta z zadu od Jana Roštíka za
P/2 CXXV k. gr. č. Act. sabbato post Epiph. d,
16. 1531, 2. ledna. Rukop. é. 2142 J: O 9. (Kš aft
Janá RoŠtíka.) My purgmistr a rada St. M. Pr. známo či
níme :;,aším tiemto listem obecně přede všemi, kdež eten
nebo ctúcí slyMn bude, že vstlÍpivše před nás do rady
opa~rní Kliment kozcšník, Martin Velvarský, Jiřík Kord
a Jlrík z domu Haťapaťova, sousedé naši, podali jsou nám
kšaftu a pořízení neooztíka Jana Roštíka sladovníka, též
souseda našeho, na papíře sepsaného, oznámivše při tom,
že jest to vuole jeho poslední byla, co1.koli týž kšaft
v sobě drží a zavírá; lderýžto když po jeho smrti podle
práva města Pražského byl čten, toto jest v sobě držel
a zavíral, drží a zavírá slovo od slova takto: Item poří
zenie nebožtíka Jana Roštíka: Itern poroučím Kateřině~
ženě své, statek svuoj i dluhy všecky homě na dVli domích, jakž níže dotceno jest, a z toho Kateřina má dáti
Aničce do Ounhoště kovářce, přítelkyni mé, X kop míš,
aJakubovi pacholeti lIlI kopy míš., schovanci mému. I pemeze. které mám na domu p. Havla pasíře, sto !cOD míš"
a u Václava Košáka, téz na domě což ještě zuostá;á knihami městkými se spmví, ty dávám a poroučím J~novi
schovanci, .trajci svému, Stalo se v středu po Všech svatých L ::lC XXXI. - J euž jest dán léla MV C XXXII v úterý
po Novém léťě.
17, 1535, 3. listopadu. Rt/kop. č. 1130 f 120.
Kdež jest Vác1~v Košák obeslal jest Jana Roštíka, vinil
ho 2 toho, že Jest od něho duom koupil za sumu ji,tou
podle obyčeje města toholO, na kterýmžto domu závada
nějaká jest, o kteréž on Zádné vědomosti jest neměl II la
jemu jest od Roštfka oznámen~ nebyla. Ježto on kdyby
to byl věděl a znal, toho by domu ·nikoli tak draho nekup~val. A poněvadž nic o tom platu, kterýž on osadním
sv. Stěpána do zdi platiti musí, oznámeno nebylo a on
Roštík o té závadě důminky žádné jest neučinil, jdto se
to obyčejně při trzích domovních zachovává. Proti tomu
Roštík dal mluviti, že jest on duom ten jemu s tím se
vším právem i také povinnostmi, jakž jest sám prve jměl,
prodal a Oll Vác1a:- více nezli od devíti let stoje v trhu
a plat ten k sv. Stěpánu platě nikdáž se jest k němu
nedomlúval.
P. purgmistr II páni nalézají: Poněvadž Václav
KoSák od někdy Jana Roštíka koupil jest duom a on Jan
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majíc _ dal li by p, B. Vojtěchovi, synu jdo, ~k le,hlOm
Roštík obyčejni zaplS jemu Košákovi naň učinil, tak jako
spravedlivým přijíti - od vésti má -:. A,Ct. ln :ng.JáCP::1 vap ,
by tcn duom v poplatku jiným neza'cděl, než toliko v ly
23. 1591, 2. září Rukop. c, 2205 J. 106. (Ksaft
svobodě, jako jiní domové měŠtanštÍ. Ale že na t?m doJindřicha Sukničky.) Ve jméno svaté a nerozdílné Troj!ce,
mu jest mimo svobodu jiných domuov XXX gr. c. platu
amen, Já Jindřich Suknička, měštěnín St. M, Pr., ,znamo
k sv. Štěpánu do zdi zavázáno a při trhu a toho do.mu
ciním tímto listem ... , že jsa v nedostatku zdravl sv~ho
prodaji on Jan Roštík Yáclavovi l~ošákoyi ~~ho platu jest
od pána Boha všemohoucího postaven, ... , o slalecku
neoznámil, i z té příčiny dává se Jemu Kosakovl za prásvém řídím a kšaftuji .. ,. Pr-edně a nojprve duom navo, takže on Jan Roští!, povine;, jest ten rlat ,z toh~ doproti kláštcru sv. Anny leZící, v nemž bydlím, druhý duom
mu jemu svésti anebo penízc Jemu :;-a. ne) d~ll, zaC by
s viničkou a stodolou na Vyšehradě, item za Vyšehradem
takový plat koupen býti mohl. A coz Jest kolI :oho platu
vinici též i pole v několika kusích ležící, peníze hotové,
do času tohoto platil, ten jemu má zase navrantl. AcL' klínoty. svršky, nábytky, nádobí cínové, měděné, mosaz,né~
fer. lIII. post 00. SS.
'
šaty cl;odicí i perné, koflíčky tři stříbrné, pozlacené, drívl
18. 15ó8, 12. srpua. Rt/kop .. č. 2112 f. 4~?: J~n
suché na haldě, též i hvozdové, pšenice, slady, dluhy
od boží sukně a Anna k. d, mezi domy Ondre]ovym
všecky, jimiž SOli mi lidé povinni a sumou všecko ,v~ud~,
a Knechtovým od Jany, Václava, někdy Košá~a, manželky
coi mého 'koli a na čemž koli jcst (kromě polc nad MIChlI)
a Jana, syna jejího, za 1'/, CXXV k. gr. c, Ac~ fer.
po mé smrti a prve nic, mocně poroučím a dávám Vojtěchovi syn~ mému milému. Nad ním Vojtěchem řídím
VL post Laurencii,
a ustan'ovuji mocné otcovské poručníky slovutné: p. ~1:ar
19. ló65. - Rukop. č. 104;8
131. (Svědomí
lina Šenwolta, jinak Volovatého, p. Václava, Pra~á~a, JInak
mezi Janem od bolí sukně a An,~.ou ~ilh~v,:~, též Alžbětou
Fafanla kmotry mé, p. Jiříka Kapra z Kaprstejna a p.
Fuchrovou,) Lorenc, tovaryš nozlrsky, svedcII: Bylo v páSimeon'a Lopatskýho, švagry mé milé, jim se tol~o duotek na M. B. dnes jsou tři neděle. Přišli lam ty dvě ženy,
věřuji nad jiné lidi smrtecllné, že oni ten a. takovy s:atelc
či děvečky j~ou toho neumím povědítí. Dávali jim pivo
synu mému Vojtěchovi ode mne. odkázany ~ dobrym a
a měli dC:brol1 ~uoli, Když chtěly pryč jíti, šly al do dveH,
poctivým jeho i s ním, synem. mym; do let jeho, rozuma Jíra, syn páně Janu, ,ty mladý, se ~hytil, vohledal, jí
ných a spravedlivých opatrovatI bud?U aSY,na llIeho ~ 11a strhl s ní plášf. A mela konvlcku z"du. v A ,?l1 Jl ',~al
ternímu umění, dobrejm mravuom I k J1nemu dobremu,
a vstrčil ji zase do domu. Potom kizal mne Jltl s starslm
aby ho předně P. B. získali, povedou. A :omu chCI a to
pro rvchtáře. I nemohl sem ho najíti. Potom šel se mnou
iest vuole má, aby častopsaný syn muo] hned P? mé
biřič.' Když biřič přišel, řekla ta mladá starší: Tys mn~
~mrti od p, Jiříka Kapra vzat byl .~ ;1 něho b~t ,s:U] ano
navedla })otom nhšel teprva sám Suknička a dal na m
i ztravu i iiné pohodlé měl; však]lm pp, poruemcl statku
právo. ~ Yáclav· Vladyk~ od Šrát;tku: Když sem se~ěl
i syna méÍlo budou se povinni ,s ,ním. ~. Jifíkem, co .??'
na stolici a ta Fochrová s tou drullou pily, dokad se JIm
mu měli za tu ztravu a opatrovam rocne davaLI, u;UluVll!.
líbilo, měly před sebou tCi l<onvicky. Pot<:m s~ ta třetí
Jestliže by pak P. B, všemohoucí syna méh~ prostredker;t
konvička ztratila, Tehdy Jiřík řekl: KOl1Vlcky Jedny • nesmrti z tohoto světa dříve, nežli by let svych spravedlImám, prej, neehtcž ji, až pujde ven z dOl1:u. A ~dyz s,e
vých došel, povolati ráčil, tomu chci a ta. jesli vuole má,
napily, kázaly sobě dáti doo velkJ' konv,: p:va, neVlm z,ac;
abv ten všiccI< statek movitcj i nemovlte], ode mne synu
Pobízely se, aby šly domu. Tehdy ta deveska šla naprea
mému odldzanej na výš jmenované pp, poručníky, an l;y
z domu. Já šel za ní s Jiříkem. Tehdy JlTl~ ,strh; ." !ll
syna mého iivobytím prečkali, rovným .~~lem přišel a pnpláštěk. Rekl jí: Pockejte. A ona, pr:), co de,lat~. h- kon:
padl. Obzvláštně tornu chci, aby p. Jmk Kapr z Kaprvička ji visí na pásu za ucho. Nevedel, co del~ll. Poslal!
šlejna a p. Simeon Lopatský všecka ta P?le om lo:,ko
po pJávo a starý pán přišel pO"všen.!' dal na !ll práv~, dva opatrovali, vosívali a oulitky, sobě b.ral!, ale :b~},c~,
Jan Sedivý: Pi'išel sem Je v SUkr;lckovum do domu ,nekdy
nespouštěli, nálditě hnojili a "iak by ]e ~ sobe pnJa~l~
Košákovic. kázal sem sobe dátl konVICI piva. A J<nk pokdyž by čas pl'išel, tak také JIch. synu m.e~nu pOStOUpil!
šel, že nějaká děvečka, 1,terúž jmenovali,Anno:,Silhavou:
i hnojuov navézti dali, jako nyní ]lch dostl, Jest navezen~.
konvici vzala, A Tiřík, syn Jana Sukmcky, bezel za !ll
Tolikéž tomu chci, aby Simeon Lopatsky" š;,agr ~U?J!
z domn, vzal jí tu -konvici, zase ji do dom~ v,ehn~l. ~ oni
s manželkou svou vinic a zahrad sám v drzem a UZlVam
se jí ptali proč je to udělala. Ona odpovedela, ze Jl n~
byl do let rozumných syna mého Vojtěch~. A nic méně
vedla Alžběta Fochrová, Potom přišel sám p, Jan Sukmdotcení pp. porucníci všickni budou pOVlOlll dl~l;y mé
čka, šel po právo, dal do vězení obě dvě. NazejtH pak
všecky,. jimiž sou mi lidé povinni, buď podle :ápl~uv repřišel Vale~tin krajčí, ~Iiknláš n;~~íi' p,r08í~e p. Jan,~' aby
gister i jinak, zvyupomínati a peníze z.~!upomlDane.~neb
je z vězem propustIl, ze se chleJl obe dve o to \Secko
začkolivěk z statečku mého stržené a pnJaté za p. Jmkem
umlnviti.
Kaprem a za žádným jiným poručníker;t a~eb při z~~ný,~
20. ló67, 18. l111ora. Rukop. Č. 2118 I 152. Jan
jiným poručníku zuostávali nemajf, nez pn nem ]mkovl
od bolí sukně odevzdal dnom svůj, řečený Košákovsl~ý,
'Kaprovi a to do vzrostu syna mého a také žádnému
mezi domem někdy Ondi'eje posla a Kašpara sekretáre,
se nemají takové peníze půjčovati. Z toho pak ze v~el,l~
Jindřichovi [Sulmičkovi], synn svému, a Anně m. j. Ac!.
statku synu mému ode mne odkázaného pp ..porucmcl
fer. III post lnvoc.
v,
v
aby po mé smrti na hotových peně.zích vydalI osob~n:
21. 1582, 1. srpna. Kšaft Anny z Kac;na, manzelky
těmto: Martinovi, slarému m,stru pIVovarskému, stre]~1
Jindřicha Sukničky, viz zde díl I. str. 726 c. 16.
mému milému, 15 k. gr. č., Anně, strejně mé, .. ~ceTl
42
22. ló86, 24. července. Rllkop. č. ~2~0 /;
vlastní někdy Jiříka Sukničky, bratra mého a )'Z SI:
Jindřich Suknička, mě1.těnín St. M. Pr., oznamll, ze jak.oz
moona Lopatského manžela, tolikéž ló k. gr. c,~ pa~l
jest někdy Anna z Kačína, manželka jeho, !,šaftem sv)'m
Elšce Poucarové z Kačína, švagrové mé., 5 k. gr ... C., V~Vojtěchovi, synu jejímu, z statku na nebozkn Annu po
c1avovi Měchurovi, mistru pivovarskému, 3 k, gr. C., k z~·
rodičích též Anny v podílu pi'išlého v sumě do 500 Je m,]
duší sv. Jiljí, kdež tělo mé odpočívati b.ude, 25 k. gr~ c:
,d"a l'etězy zlatá, zlatých uherských jistý počet, prstenu
a p. VáclavQvi PražákQvi jinak FafoutQvl to pole, o nem"
deset _ odkázala, kteréžto věci on Jindřich za sebou i
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sem zmínku veJsc učinil, nad Michlí ležící, po mé smrli
schodích: V truhle ,elk)' za dveřmi koflík pozlacený vymocně dávám. A poněvadž o svém vlastním statku kšaftuji,
bíjený, dva koflíky menší, 14 tolaruv a ort. V krabici
protož jesllize by kdo na tom, cOž mu z lásky a ne z po, ! v též truhle: rouchy 3, dvě z nich s červeným a třetí
vinnosti odkazuji, přestati nechtěl a se v jaké odpory
s černým yyšíváním, šátek jeden, cejšky 2 s mřížemi a
dával, tehdy tomu žádnému aby nic dáváno nebylo, ani
rouchy bílý prostý dvě. V škatulce sekryt pozlacený, 3
tohož, co sem mu odkázal, než to všecko za pp. poruč,
prstínky, 2 groše s oušky a jeden tříhranatý, uherskyich
niky zuostalo, A jakoz sem některé věci po smrti Anny
zlatých 23 1/2 koruny., mce stříbrná, čepec zlatý, groš
z Kacína, manželky mé, synu mému odkázané přijal, o
jeden na hrdlo, při něm granátek, páteř s groši stříbrnými
čemž p. Václav Deklivo z Závořic dob NU vědomost má,
a zrny korálovými, zubem vlčím a při nem jablfčko. ty všecky věci od svrškuov tak ode mne přijatých v truhle
V třetí truhlici prostěradla 2, cejšky 3, ubrus, ručník,
mé slozené se nadjíti mají. Než co se tkne těch 500 k. ! roucha křticí, fěrtuch, čechlík, rukávce devatery.
m., kteréz sem k sobě tolikéž přijal, z těch sem vedle
Dále po témž Jindřichovi loto se našlo: Harckap
kšaftu nebozky manželky mé toto vydal: předně p. Václa·
aksamílový, 2 sukně soukenné, postílka prázdná, hrnec
vovi Deklivovi 150 k. m. a sám sobě z nich vzal podle
měděný velký k máslu. V truhlici cínového nádobí 6 mís,
odkazu 100 k. m. Na pohřeb těla jejího i s kamenem
9 konviček. Tři kordy, cep vokovaný, voštíp, pancíř zlej,
mramorovým, kterýž sem na hrob její udělati dal, přes
zerzavej, šperloch na vuz červenej. V truhle vykládaný
70 k. m. a ostatek v příčině nápadu, soudě se s p. Váubrusu ov 6, cích 8, plachet neb prostěradel 6, ručníkuov
clavem Deklivou z Závořic, na soud vynaložii. Aniž toho
6, cínového nádobí 2 cent. 50 liber.
mlčením pominouti mohu, že sem prodal slovutnému p.
Na dvoře v marštali byli dva koně. V komoře zadní
Jiříkovi Kaprovi z Kaprštejna a paní Martě, manzelce jeho,
za světnicí šatuov lozních 7 kusuov. V sklípku na dvoře
dědicuom a budoucím jich polovici zahrady s polem při
kotel prací s drejfusem, 4 líhy a námětek. V k o moř e
ní na jistej zpuosob a za jistou sumu, jakž ode mne jim
n a s c hod í c h z a dní c h na dvoře dva smyky, v druhé
na to mé vlastní přiznání pod sekretem s podpisem ruky
ko;;:oř~, .kde ,sládci, léhají~ luože jedno a na něm dva kusy
mé ylastní, }( tomu d\'ou dobryTch lidí též s
perlu splnuvejch. Na dvore 7 prasat.
sekretuov jich na svědomí daný to vše v
2ó. 1596.
Rukop. Č. 2179 J. f. 68. viz díl 1.
protoz jestliže bych jim té polovice zahrady s polem při
str. 727 č. 17.
ní pro nedostatek zdraví svého podle vytržení kněhami
26. 1605, 14. února. Rukop. č. 2113 f. 336. Pavel
tu, kdež náleZí, zjiBtiti nemohl a v torn času z tohoto
Weis z Petřína a Dorota a Albrecht, syn jejich, k. d.
světa prostředkem smrtí sešel, tehdy po mé smrti pp.
mezi vraty zadními domu Knechtovského, nyní u sekreporučníci to budou povinni ueiniti aneb kdoz by po mé
tářuv řečeného, a Petra Pejra obostranně ležící od Vojsmrti držitelem statku mého byl, na té polovici zahrady
těcha Sukničky za 700 k. gr. č.
s polem zápis tu, kdd náleží, vykonati. Naposledy J. Mtf
", 1632, 29. listopadu. Rttkop. č. 2114 f. 470. Kryštof
p. purkmistra a pánuov Starého M. P. zádám, že nad
Tur.ek z Rozentalu a Zuzanoa k. d. II Kapounu "cčeoý
touto mou poslední a konečnou volí ruku svou ochrannou
vedle vrat domu Knechtovského a domu někdy Petra
držeti a žádnému jí přerušiti dopustiti neráčí. Stalo se
, Pajera od Adama Albrechta Kapouna z Karlova za lóOO
v pondělí po sv. Luciji 1. 1590. - K žádosti pornčníkuov
, zl. rýn., jakž jest týž dům Adam Albrecht yedle podělení
otcovských v tomto kšaftu postavenýeh stvrzen
statků po nebo Pavlovi Weisovi z Petřína sám měl.
(Viz
v pondělí po sv. Jiljí 1. p. r. 91.
dům předešlý.)

Č. lU3 f: 210. (In,:entář věci po Jindřichovi Sukničkovi.) Ve středu po sv.
Slastném stal se popis statku po Jindřichovi Sukničkovi

24.

1591, 16. ledna. Rulwp.

pozuostalého: Předně Vojtěch, sirotek po něm pozuostalý.
ll. duom naproti klášteru sv. Anny ležící, duom druhý
s viničkou a s stodolou na Vyšehradě, za Vyšehradem
vinice a pole v několika lmsích.
V domě blíz kláštera sv. Anny ve světnici velké
toto se našlo: Dva stoly, na jednom koberec, židle, jedna
větší, druhá menší, troje rohy jelenní, umývadlo fasovaný
cínem s almárkou, figury dvě v rámích, almary dvě koutní,
stolička zelená čtvernohá, štoudev dubová, hrnec v kamnách, mísník, v almai-e jedny her b á ř starý, postilla
Špangenbergii, lamentací retování, modlitby český jedny.
V krabici některé škarty neužitečný. Vruby na piva a
registra nevelmi jistá, též na piva. V drnhý almaře na
mísce cínový v kornoutku tolar a 3 groše bílí, drobné
mince. V po ko j i na m a z II o u ze: Luozko dětinský
s mfízkami, hrnec v kamnách, stůl velký, zbroje na jednoho pacholka. Almárka s umýradlem fasovaným cínem,
rohy jelenní jedny a d,'oje maličký, voštíp, sedlo s ryst~nnkem a uzda jedna, biblí česká, vejklad na evangelia.
Satuov vinutých starých 15 lmsuov, pekáč měděný, rendlík,
měděnice mosazná, lucerna sklenná, ručnice krátká, mozdířek s paličkou a přikrývadlem, mozdíř druhý větší,
hrnček měděný k vodě braní, hrnec velký na vohniště.
Korbele 4 kožení, kladivo, pi'edena ;Z. V sklepě na

xxx.

C. p. 247 a.

"' 1640, 11. května. Rukop. č. 2115 f. 80. Fi1ibert
Emanuel de Bois a Marie k. dům nárožní za 1500 zl.
rin. od Kryštofa Turka z Rozentalu.

Číslo pop. 247a.
1. 1437. - Rukop. č. 2102 .f. 402. Procopius pelIifex et Susanna e. d. sitam contra monasterium s. Anne
inter domos Martini Múdrý et orphanorum olim lohannis
Kukla erga Arinam, conthoralem Viti dicti Nastojte, pro
XII S. gr. (lnterdixit Petrus Trewsl pellifex.)
2. 1444, 18. srpna. Rukop. č. 2099 f. 496. Inter
Petrum Treusl pellificem ex una, Vvenceslaum de Skopecz
parte ex altera et Elsskam, relictam Marssonis, parte ex tercia
prout causa vertebatur occasione domu. et aliornm bonorum post mortem Procopii pellificis, vitrici prefati
Petri, derelictorum, arbitri pronuncciaverunt - Pe,trodomum iam dicti Procopii - adiudicantes - . Act. fer.
III. ante Bartholom. 3. 1446, 10. května. Tamtéž f. 1018. Sicnl iterata
vice orta [uit accionis causa inter 'vY cnces!aum, natum
Andree, notarii minornm tabularum terre, ex una el Wen,
ceslanm carpentarium, vicinum suum, parte ex altera pretextu secunde fenestre in stuba sua noviter constructa
ultra pronuncciacionem oflicialium oflicii sex dominorum
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elaborate domini mag\~ter civium et c(JTI:ules -

adin-

venerunt mandantes \Venceslao carpentano, ut eandem
fenestrarn secundam versus ipsius stubam elaboratam obstrueret et recluderet. Act. fer. 111. post Stalllslal.
4. 1446, 23. srpna. Rulwp. Č. 90 f. 136. Dorothea,
conthoralis Andree, notarii tabularum terrestnum, e. d.
penes Wenceslaum [Klášterka] carpentanum ex una et 10hannem ad gallum parte ex altera erga Petrurn Treusl
pellificern pro XII S. Act. in vig. ~arthol~m.
. .
5. 1457. 24. září. Rukop. c. 210." f. 76. Srgrsmundus brase~tor e. d. erga Dorotheam, rel1ctam Andree
a tabulis terre, pro XXV S. gr. Act. sabbato ante 'vVenc.
6. 1465, 24. dubna. Tamtéž f. 222; lohannes de
t ITatherina e.d .erg
bra·
.a Zlgrsmuudum
.'
..
G recz R eg111e e . "
V11 2s' gr . Act. 111 crast1110 GeorgiI.
sea torem pro X XX
~

7.

1512, 12. května. RIt/wp.

q.

2108

J.

96. Ioha~
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2. 1463, 8. lislopadu. Ruko}!. č. 2105 f. 193. Wenceslaus carpentarius Klášterka. dictus res1gnavr: domum
suam sitam inter domos Slav1 p1ctons ex una et ZlglsmundJ
parte ex a!tera Ma:garethe, conthorah sue. Act. fer. III.
ante feslum ~lart1m.
.
3. 1474, 30. dubna. Tamtéž f. 343. Petrus p1ctor
ct Gedrudis e. d. inter domos 10h~n!l1s~ mgrossatons
libroruffi civilium, ct memorati Petn utnnq,ue srtuatam
circa Wenceslaum dictum Klášterka pro Lv S. gr. pr.
Act. sabbato in vig. ss. Plrí1. et lac, ' ?
r
,r
4 1478. 10. prosince. Rllhop. c, ~106 f· .-~ .. 1 atheus 'dc KubIas de Luna e. d. in plebe S. Eg1~rr mt;r
,
Ioh'"'nnis notarii consilii dominorum~ et Petn Slovak
domos
~
,
'1
XXVII1!
utrinque situatam aput eundcm Petrum Slova (pro"
.2
s. gr. pro Act. fer. V. post Concept. M. V.
.
5 1484, 10. dubna. Tamléž f. 140. Augustmus braseator' de vVodnian e. d. aput communitatem Mar. Crv.
S .
gr' Act . sabbato post Slxtr.
.
b
P rag. pro XV .
6 1485 28. duhna. Tamtéž f. 156. Augustrnus ra·
seator' resigna~ domum' ~1arte, uxori sne. Acl. fer. V. ante

nes cinO"ulator et Katherína e. d. 111ter domos Iohanms
R vrk bet Laurencií ssroterii sitam a lohanne Cvok et
os r
Elizabeth,
ipsius conthoralem, pro LXXX
.' S. g'1. pr . Act .
Phi1. et Iac.
.
~
fer lIlI. ante Zophíe.
v'
7. 1485, 3. listopadu Tamlťz f. 16/. Gall~s, ~a. 8. 1516, 27. srpna. Tamtéž f. 189; B.artolorne J,
.
. .
et Hesthera e d. mter domos l'.atruse,
glster cereVlSIafum!
'..
A
ť
toho cam písař páně purgmistruov, a Marketa le d. me,Zl
l' t candelatricis et Samuelis cultellrfabn erg a ugus Jdomy Jana Roštíka a Vavřince sladovníka od Jana pas1ere
re 1C e
, r
A
t C
V ost OOSS.
nUm braseatorem pro X V S. gr. pro ",C • ler. . p
Act. die Ruh.
,
.
za L k. gr.
8 1493 17. srpna. Rl//wp. č. 2107 f. 43. Iohan~cs
9. 1&32, 16. listopadu. Rukop. c',,2111 f. 3~~ Jan
,
'Vk a e. d . pen es domem
Roštík. braseator
et j\,arus
T ' Kathenne
l'říbramě a j'llarta k. d. mezi domy \' aclava Ko:"ka a
Jíry šrotýře od Bartoloměje písare za LIlII k. gr. C. Act. \ Marzikonis aput Gal1um braseatorem pro XXVI S. gr. pro
Act. sabbato post Assumpt. M .•
sabbato post Briccium.
'v
•
v·
1 'pb
9 1500 1'l. říjne. Ta11ltez f. 193. Margaretha puš10. ló35, 2. dubna. Talldez J. 99. Ondr~J, s:uz_ kačka' e. d. ~rg; lohannem Roštík pro XXVI s. gr. pro
ník purkmistrský, a Anna k. d ..vedle Jana ~lUsare od Jana
Bílého z Příbramě za LIlII k. gr. C. Act. fer. vl. post Pascha.
Act. fer. II. ante Gal1i. (Bez kvrtar;cr.) ?
Iohannes bralO 1504 31. srpna. 7 amlez I ~5 4.
ll. 1585, 30. července. Ru/wp. č; 2230 I: 12~.
ealor diclus R'oštík cl llIargaretha e. d. erga Iohannem
Jakož jestí se Kateřina, dcera poznostala po ?ndr;,!o\l,
~(unáč et Dorotheam, conthoralern eius, pro XXX s. gr.
na onen cas služebníku p. purkmistra, na poc'~~ svuJ po
r. Act. sabbato ante Egidii.
"
.?
témz otci svém lla dum leiÍcí meZ1 domy Jmdncha SukP l l . 1522, 29. dubna. Rrrkop. c;. 2109 .t. 23,:' M1~
.Vj
'kdy
receném
Housarovském
potaLovala
a obenlC::'y a ne
" v
.
ť
kuláš sladovník, zeť Knechtuv, a ~a~errtla Je d. mvez1 dJ'm)
slavše Havla [Kapihorského], bratra sveho, na n~~n Je;; 1
Pathána nožieř-e a Bartoloměje plsare obostranue o d ;na
za dopomožení té vší sprave~~uosti, ne~o aby Jl d~,\ a
Roštíka za 30 k. gr. č. Act. fer. III. ante PhJ1.~ et ~~:
zaplatí! anebo domu postouP1:',.zadal:, pr~tl tomu ~n Ha\ el
12. 1528, 29. srpna. RlI/wp. č. ~11~ I 2/6. ]m
" ." nž nebvtí povinen z pncrn nekterych [prav1l], 1 JSou
Jl mclt
J
1 O d' .
. ., bratr
šrotéř a Regina k. d. od Mikuláše, zete h.nechtova, za
'oe strany smluveny že on Have
n reJuov, JeJ1
.'
o
..',
" M rte
XLII1/ k. gr. č. Act. dic Decol!. s. JO~L B.
an
uvolil se jí dáti 125 k. m. Stalo se v outery po sv .• a .
f. 88. Ji
"2 ló34 14. listopadu. Ru/wp. c. 2111
IC
12. 1588, 22. června. Ru/wp. č~2112 f. 29~. :avel
I
·
,
d
l'
v
t' v
XLU
/
Husař konvář a Voršila k. d . .o . ,iry sro yre 7a
/2
vVeis a Dorota k. d. mezi domy Jmdncha Sukn~clC) a p.
k.
gr.
č.
Act.
sabbuto
post
BrrcclUm..
•.
Wolf
Jiřího Otty od Anny, nčkdy Havla KapJhors~yho man'4 1561 10 června. Rtthop. C. i118 f. 4.
1
želky, a Petra, též Anny syna·, za 130 k. gr. C. Act. feL
Bald:uf' a Mart~ k.' d. od Voršily 'Husákový za 76 /2 k.
nu. post Corp. ChL
r. c. Act. fer. III. post Bonifac.,
v •
g
15. 1578, 18. září. Ruhop. C. 2122 f. 269. Jako~ Jest
po \Volfovi Baldaufovi pozuosta1 duom pr~~r k~ru klušter ~
sv Anny také dccra jmenem Zuzanna, tez Eva, lla o~,e
Číslo pop. 247b.
ča~ ncb. Baldaufa manzelka a Zuzanny maceclra" o. k.t.ery,:t?
(Housarovský cl.)
statček mezi ní Evou a Zuzannóu, pastorkym JeJ,l, pratelské porovnání stalo se takové, že Eva ten takovy d~orn
*1. 1434 27. července. Rulwp. é. 2099 I 391.
ujala jest sobě, Jiříkovi Beclrkovi, nynějšímu manželu ,vemu;
Martinus :;·júdrt fasslls cst, se teneri in lIll S. pro cuí:uzanně pak vydati má 45 k. gr. č. Acl. postndre Larnpert~:
tibus retro Kartlrús pellifici - . Act. Jer. III. p~st 1acobl.
16 1583 11. břczna. Rukop. Č·l2ll? f. 144. Jm
"'2. 1438, 10. dubna. Rukop. C. 90.f. li. Michael
Otto z Losu a ;Ja Níiburce a Kateřina ze Sell~eld~ k. d.
forensis e. d. sitam inter domos Nicolar Sla,'.'r ex unu et
te'hoz'
Havla
l'.ap1 Hory._
Procopii pellilicis parte ab a!tera erga Martmum drctum
meZJ. d o m
y p· Jihka Otty a ,
'z 1
obostranně
ldící
od
Evy
Baldaufove,
Petr~
Strosa
cra]
H'd
.
\'111/
s
gr
"ct
fer
V
ante
Resurrect.
d.
lv.lU ry pro
'
2'
..ti.
.'
čího manželky. za 145 Je gr. č. Act. fer. vl. post Reml1. 1443, 5. února. Tamtéž f 78. 'vVenceslaus carniscere. Spoje'no s sousedním domem.
pentarins et Elizabeth e. d. inter domos Petri Tre~sl pe~
lili ci, et Nicolai picloris erga Kaczkam, natam Mlchaehs
forensis, pro VIII S. gr. Act. fer. lIl. ante Dorothee.

c.

y. _
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Číslo pop. 246.

c.

,

3.

~ak

:v483'v~T' ,srpna. Tamtéž

maler~
110,m muoJ~

f. U 15. Já Petr 510-

mestemn St. M. Pr., vyznávám etc. takže
v němž bydlím, a k tomu také penieze holove. !deréz mám, dal sem dobrovolně a tiemto kšaftem
m~qne po .~mrti mé otkazuji
otdávám Martě, matcc
m.e: :ak t;:;tJz, aby ona ~ domu tom jsúci jeho bez pře
kazk) P?Zlvala az do sve smrti. Než po smrti jejie vuole
má ,ta jest, aby . t~ž duom k kostelu sv. Jiljiepřipadl
plnym, právem .• JI~eho pak statku mého všeho, kdež bv
a na ..cemkol! zaleza!, beze všie vymienky činím a ust;novllJI, opatrné lidi Petra kotláře od mostu a Jana Žamberskehov z!atotePv~e ~?, přátelé mé zvláštnie, pravé a moc~é poruclllky~ vere JIm nad Jiné, že všecky věci mnú
Jlt~. tuto poruc~né tak zřiedie a zpósoběji, kamž co otkaZlIJI vydad~ce, Jakož sě níže píše: Najprve k sv. Jiljí korouhve
dvev v'zelené prostřednie,
item
k M B • d o T'·
t ké d v
" .
yn,'
~,
v~ vetsl~}ele."é e?d (sic) najlepšími. H. k sv. Havlu
take d,ve, ,kteryez naJle~sle jStÍ, it. do Betlema dvě a k sv.
Anne
dve
'h se JIm
..
b a, b .dake d
' aby
. , melI vuoli vzieti ' kt eryc
~:\, II e, z, átl. JlIlY pak statek ,šecken na čemkoli záleZICl ~)OrUCOlCl nadepsaní ve jméno božie na skutky milosrdne <;.brafte, kde~ se jim najlépe a nujuzitectlěji bude
zdálI. ::'-Ia potvrzellle Act. fer. III. post Bartholomei.
4: 1485, 30. srpna. Ru/wp. č. 2106 f. 162. Samuel
cult:ll!faber et Dorothea e. d. ex opposito claustri s. Anne lIlter domos. Augustini braseatoris et d. Coldicz plateolla medwnte
d
P sltum erga vitricos ecc!esie S.. E gl'd"ll, que
o:"us per etrum Slovák predicte ecclesie est testamentalIter delegata. Act. die Felicis et Aucti. (R 1497 s I' ,
Dorota vdova.)
. paCl

a

y

. 5. 1498, 22. ledna. Ru/cop. č. 2107 f. 137. Fablanus .cultellator :t Katherin e. d. acialem penes domum
Iohanllls
.
.
h o·
. "braseatoTls dicti Roštík erga co mnnssanos
nOlu~ ohm ..Samuehs cultellatoris pro LXXIX s. r. Act
dle VlIlcencll.
g
.
".
. 6.
F b'1520, 4. října. Rukop. Č. 2153 J . 16 . V t'e pl!
a lanem nožieřem a ruezÍ Ton1úšem šlaj'féře

meZI

sede
. I
kd"
m, souez jme~ovaný Fabian vinil jeho Tomáše
v 'frr; Je ';0,
slaJ,ére, ze chce p~vlac postaviti, kterážto pavlač kd y b
postavena byla, svetla by mu stínila do světnice.' p [tornu 'l.:0máš mluvil jest. že on pavlač postaviti chce s~~~
:<u potrebě a na svém jemu bez škody a že ani světl
Jemu do světnice žádná překážka nebude Tu pp ,~. d ,a
'd'( P v d'
"
me lIlCl
:;- vYpOVl aJ: . oneva z právo všeliké usta\-eno jest pro
r~d a vedle řádu. a práva zádný soused nemá mimo OrIl:lehot ven
,dvo.
I
_ u.hce vystavovati, a to J'e pořádel< m,e.~.~.
I z ec 1 ~rIClll Jemu Tomášovi se nalézá že toho UClmtl
n~~á. Nez chce-li tu pavlac stavěti, aby 'ji srovnal s svět
mCI souseda svého a mimo jcho světnici aby nevydával
me. Act. fer. V. Jeronimi,

Č. p. 246.

17. ledna. Rulwp. č. 2111 f 93. Jan nožíř Dom;,zhcky a Dorota k. d. ležící na rohu Pa:hanovský
od Katerllly Pathanky za 80 k. gr. Č. Act. fer. VI. o't
octavam Eplph.
p
.
8. ,1561, 3. prosince. Rukop. č. 2121 f. 21. Jakož
Jest r~zdll a nesnáz vznikla o Hafl Jana, s)·na Tomáše
ZmrzlI~a, a o duom po někdy J anoví Domažlickým po~uostaly m:zl Tomávšem Zmrzlíkem a Mandalenou, nevěstou
Jeho, manz:lkou nekdy Jana Zmrzlíka, i na místě sirot~~ov po nem zuostalý.?h, kdež pak jsou smluveni takto:
I redk~m duom ten nekdy Jalla Domažlického nožíře jmenova~y Tomáš Zmrzlík ujal jest. Z kleréhožto domu má
vydal!/' Mandaleně
za věno XXVII k. ~ Anně a M
'k t
d
",
t ar e e,
, cera,;, JeJlm~vpo . XIII k. m. Co se dětí jeho Tomáše
Zn1fzlrka dotyc~, Jmenovitě Petra, Doroty, Markéty, Lidmlly a Anny, tem on Tomáš po X k. m. skládati
má.
Act. rer. lIlI. post Andream.
9~, . ló.69, 2. prosince. Rttlwp. Č. 2118 f. 238. Beneš Tnllcky k. d. proti sv. Anně mezi domy někdy ,Yolfa
B~ldaufa a p. Adama Muchky ob ulicku od Tomáše Zmrzhk,a ,za 125 k. gr. Č. Act. fer. VI. post Andree. (R. 1577.
splaCl vdova Johanna.)
10. v 1578, 2:~ dubna .. Rulwp. č. 2112 J. 30. Melichar_ H!:snur b:'adl:, ~ h~arJana k. d. na rohu od Johanny,
,do,y }'" Be~esl Tnhckem, za 250 k. gr. č. Act. postridle s. GeorgII.
ll. }ó81, 31. října. Tamté§.f. 110. JIří Otto z Losu na NlZburce a Kateřina ze Senfeldu m. j. k. d. od
Mchchara Hylšnera za 267 1 /2 k. gr. Č. Act. in vig. 00. SS.
12. 1601, 24. května. Rukop. č. 2113.f. 200. Pan
Ada.m Otta. z Losu, syn a dědic po dobré paměti p. Jiří
kOVI OttO,vI v' Los~ 'p0zil.stalý,. a p. Zikmund Sluzský 7. Chlumu na m!ste palll Johanny Sluzské z Losu manželky své
a dcery a dědičky po témž p. Jiříkovi Ottovi z Losu'
poz~sta~é, jakož jsou na ně Adama a paní Johannu vcdl~
p. JI~d,ncha. Otty z Losu, bratr. jich, dva domy, ieden
nár~zlIl me~~ domem Bechkovým a paní Doroty Hnanovy ob uhcku, druh!. v?dl<~ domu Havla z Kapí Hory II
poustka ..neb ~olna pr~ tycl~z domích ležící po p. Jiříkovi,
p. otCI JIch, pnpadly, ze Oll! to postupují Jindřichovi Ottovi
z Lo;.,u a, paní Elšce, Olto~.é. ze Vchynic a z Tetova m. j.
* 1621. Srov. BIl.ka DeJlllY konfiskací str. 404 - 407.
,
. 1621, ~. prOSlllce. Ru7wp. Č. 2114 J. 294. Poctivemu vFr~ncovl Ostrštokovi z Astfeldu, správci ouřadu
r1chtárskehov v St. M. Pro k dodání. J. M. osvícené kníže
h.~re}, vlad~r domu LIChtenštejnského jménem a na
IIllste J. MtI Cé - poctivému Francovi Ostrštokovi z Astfeldu.. ::- poroučeti. ráčí, aby on domy dva i s kolnou,
~~~ Jlz v Jedno pOjaté, proti kuru kláštera sv. Annv lezlcl a po ,Hendrychovi Ott.ovi z Losu na J. M. Cou ~ pov
kute pnšle a od P~tra Pajera v 1200 rýn. zl. koupené
- J~mu - do kneh městských uvísti dal vědouc že na
tom JIstá vule J. Mti Cé naplněna bude. K~re1. De:)retum
per suam il1ustrissimam celsitudinem Pragae 4. Decembris a. 1621. S. Tahlo.

7.

1. 1474.,. 21. dubna. Rttkop.
2141 f. 208. Facta
est. concor?!a ln causa sacri matrimonii inter Gedrudem
rehctam NICola! Sclavi, et Petrum pictorem talis quod
Ipsa Gedrudis
.
I b maritl1m suum admisit ad dom utn' sllam,
quam nunc la et. - Act. fer. V. ante Georgii.
,
2. 1483, 23. č;rvence. Rulwp. Č. 2119 f. K 12.
Ja Gedruta Slovakova maléřka vyznávám jakož
podle smluv svatebních Petrovi mzoželu mém
d
mu .
v
v bdi'"
~,
u,
UOHI
. Oj, V nemz y lm, 1 statek všecken knihami městskými
Jsem zapsala sto kop sobě pozuostavši _ proto' - ť I
sto kop - P e t
' manze
, I II mému, otkazuji - ztak však
ec 1
rovl,.
aby z .toho po smrt! mé k sv. Jiljí na školu dal IIlI k .-:
Act. dle Apolinaris.
.
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Číslo pop. 2410 (vzadu.)
(U Jonáše.)

v

y

1441, L du?na. '!-ukop. č. 90 f. 65. Jaksso car.cOmtllISSanUs \Venceslai lapicide, nati Jire laP' Cl de, emlt pro et Magdalena, puero prefati ,Venceslai,
L

p:~tanus,

Tl

Řetězové

ulici. -

C. p.

247c (vzadu). -

et Dorolhea, matre eiusdem pueri, domum sitam in pIateolla prope curiam d. Boczkonis inter domos Nicolai
Slaví et domum posteriorem a gallo erga commissarium
orphanorum Jarossii dietarii pro VI. s. gr. Act. sabbato
ante Judica.
2. 1445, ll. srpna. Tamtéž J. 120. Martinus šlejféř
et N eda e. d. sitam contra domum d. Boczkonis inter
domos ::\'icolai pictoris dicti Slo\'ák et Iohannis Kokuotkonis tergoversus erga Jakssonem carpentarium, tutorem
per ,Yenceslaum lapicidamsubordinatum, pro VIII s. gr.
Act. rer. IlII. ante Assumpt. M. V.
3. 1456. - Rukop. Č. 2119 f. Ii. 48 a Č. 992
f. 254. Ve jméno hniie amen. Já ::-:reda, někdy MartinO\'a šlajféřova, ale již lIatušova krajčiel'ova manželka,
vyznávám tiemto listem oe že ačkoli z dopuštěnie božieho

nemocna a neduziva na těle ;Je takže duom muoj, v němž

C. p.

248 (vzadu). -

C. p.

245.
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14. 1572, 21. května.' Rtllwp. č. 2118 f.308. Wolf
flašnýř a Anna k. poustku 1Ieb kolnu za domy Beneše Třílického a Jindřicha Sukničky ležící od Lidmily,
Jana Mráza manželky, za 17 1 /z k. gr. č. Act. fer. Hll.
post Ascens. d.
15. 1595, 19. června. Rukop. Č. 2113 f. 29. Jiřík
DUa z Losu k. kolnu ph domě svým ležící od Martina
Wintera, 'Volfa flašnýl'e náměstka, a Alžběty m. j. za 125
k. gr. c. Act. fer. II. post Viti.

Číslo pop. 248 (vzadu).

Ru/wp. č. 90 r. 65. Domus poste1. 1441.
rior a gallo,
Tamtťž f. 120. Iohannis Kokuol2. 1445.
konis tergoversu,_
Rtt/wp. č. 2106 f. 247. Laurencii
3. 1488.
Kokuotek.
4. 1506.
Rukop. č. 2107 f. 288. Domus
posterior Iohannis Rošlík. ~
5. ló23.
Rlllwl'. č. 2109 f. 282. Někdy
RoŠlíkuv dum.
6. 1603, 18. dubna. Rll/WP· č. 2148 f. 44. Stala
se smlouva mezi Vojtěchem Sukničkou a AnnQu m. j.
a Jiříkem Keberhartem a to taková: Jakož jest dotčený
Jiřík do domu jeho některá vokna a dymníky, auo i tok
vody s krovu svého od starodávna vzdělané a obrácené
jměl a slavíce dum svůj místo těch větší, širŠÍ, a více
jich míti chtěl, ale Vojtěch mimo starobylé více dopustiti
pro pohodlí jeho nechtěl. I aby mezi nimi láska sousedská zustávati mobla, předdočetný Vojtěch od svého
předsevzetí upustil a Keberhartovi do domu svého vokcn
šesli a některého dymníku v střeše obrátiti dopustil, ty
aby jak se jcmll líbiti bude, na vejš i na šíl' udělati, do
nich skla vsázeti dal. - Act. v pátek po Svátosti.

bydlím, jenž leží mezi domy Mikulášovým Slovákovým a
u Kokuotkuov z strany druhé, kterýž jsem já svými penězi vlastními sama zaplalila - otdávám fvfatúšovi, muži
mému. (Bez označení dne.)
4. 1457, 12. května. Ru/lOp. Č. 2105 f. 185. Ballhasar de Kossil1 emit domum ad Jonam nUllccupatam
sitam in plateoHa ex opposito domus d. Boczkonis inter
domos Nicolai Slovák et Kokutkonis a tergo erga Malheum
sartorem pro XVIII
gr. Act. fcr. V. post Stanislai.
5. 1463, 20. prosince. Rll/lOp. Č. 2141 I 338.
Baltazar de Kossin fassus est. se teneri XVI s. Iarossio
porybný racione fideiussorie c~ucionis obligati in prefato
deb.ito prescribens sibi domuncuIam, quam habet penes
domum Kokuotkonis a tergo ex una et Nicolai pictoris
parte ex altera. Act. in vig. Thome ap. (Splácí 1464
Jan Šlajféř.)
6. 1463, 20. prosince. Tamtéž f. 395. lohannes
de Radič, marssalcus dominorum, indixit se ad domulll
Baltasari, olim Bohuslai de Kossin nati, pretextu cuiusdam
caucionis. Act. in vig. Tbomc ap.
7. 1464, 18. prosince. Ruhop. Č. 2105 f. 201.
Iohannes šlajféř dictus Kvapil et Dorothea c. d. erga
Baltasarum de Kossinie pro XXIiI s. gr. pr. Act. fer.
Číslo pop. 245.
III. ante Thome.
(U třech myslivcu.)
8. 1472, 9. září. Tamtéž f. 316. Wenceslaus cultellifaber et Margaretha e. d. aput lohaonem šlajféř pro
I. 1445, 15. února. Rtt/wp. č. 90 f. 112. Toman
XXV s. gr. pr. Act. fer. IIU. ante Philipi.
sartor de Brna et Mařka e. d. sitam penes domum Ni9. 1477, 2. října. Tallltiž f. 392. lohannes, nocolai Hochula et Martini šlejfar crga Zophiam, relictam
lobannis Pa!ček pro X S. gr. Act. ler. II. post Valent.
tarius cOllsilii dominorum MaL Civ. Pr., et Katherina e.
d. aput Margaretham, nxorem Blasii cultellifabri, pro XX
2. 1488, 8. listopadu. Rukop. č. 2106 f. 247.
s. gr. Act. fer. V. posL Remigii.
\\1' cnceslaus cullellator dictus Kokysl et Zuzanna e. d.
inter domos Georgii institoris et Laurencii Kokuotek
10. 15Hi, 27. října. Ru/wp. č. 2108 f. 168; Svatoš
Trnka nožíř a Apolena k. d., kterýžto leží v uličcé jdúce
dicti a tergo situatam erga Tomkonem sarlorem pro XV
k sv. Anně mezi domy Fabiana Paťhana a Jana Roštíka
s. gr. pr. Act. sabbato ante Martini.
1
3. 1495, 7. října. Ru/wp. č. 210? f. 90. Dorothea,
z zadu od Jana pasíře za 28 /2 k. gr. č. Act. sabbato
relicta olim Iohannis Labutský e. d. penes domum Kaante Sim. et Jude.
trušky candelatricis et domum Mathei cultellatoris erga
ll. 1517, 28. května. Tal1ltéž f· 205. Burián
Zuzannam viduam pro XV S. gr. Act. fer. lllI. post
Šlllajdíř a Lidmila k. d. ležící mezi Janem Roštíkem
Franci,ci.
a Pabiánem nožířem od Apoleny Trnkové noZířky za
4. 1506, 12. září. Tamtéž f. 288. Paulus pellifex
XXVlll1/2 s. gr. pro Act. fer. V. ante Penthecosl.
dictus Nesvacil et Ludmila e. d. acialem penes hostium
12. 1518, 12. dubna. Tamtéž f. 223. Tomáš
posterius domus Iohannis Roštík ex una et domum Iacobi
Jezbera nožieř a Majdalena k. d. podle' domu Jana Rocultellatoris dicti Lypáč parte ex altera sitam a Zuzanna,
šLíka z zadu a Pabiána nožieře také z zadu ležící od
relicta olim Petri Stětina pro XXl1/2 S. gr. Ad. sabbato
Burjana šmajdéře za XXXIX S. gr. pro Ac!. fer. II. post
ante ExaIt. S. crucis.
Cond. PaRche.
5. 1508, 8. května. Rukop. č. 2108 f. 20. 1ohan13. 1556, 23. listopadu. R1Ikop_ č. 2117 f. 374.
nes vinitor et Anna e. d. a Ludmi!a, relicta Pauli NesvaJiří Jezbera vzdal dum svuj manželce své Lidmile. Ac!,
, čil, pro XX S. gr. Act. die Stanislai.
fer. II. anle Katherine.
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6. 1514, 2. ledna. Tamtéž f. 132. Ambrož ovocník
kolíbka, šrák, roznuv 4, jeden menší, rošt, kuchta, dva
k. d. od Jana hokynáře [tržného] za XXV lL gr. pr.
pekáčky. V komoře vedle světnice: Moždířek s palicí,
Dálo ,e v pondělí po Novém lítě.
svícen mosazný vo jedny cívce, měděnice, dva kotlíky
7. 1516, 3. března. Tamtéž f. 113. Wenceslaus
prostřední, 2 pánvice, pekáč, toulec, d\'ě sítka hrachová,
Pikart et lvIarta e. d. a Brosio penestico pro XLIX s.
jedno na jíchy, loulček malý, postel s nebesy žlutá bez
dna, na něm peřin pět ve Hi puoli a dvě v puol třetí, tři
gr. m. Act. fer. U. ante Translat. s. vVenc.
8. 1523, 18. března. Rit/lOl'. Č. 2109 f. 282. Dopodušky, dva polštáře. Almara a v ní šatuov chodících:
rota, vdova urbana měšečníka, k. d. od Václava Pikarta
[lutnička mocherová králíky podšitá sprálky nydrlanskými,
nožiere za XXIlI1!2 k. gr. pro Act. fer. IIU. post Gemantlík šamlatový pod bříšky podšitý s laloky, sukně zelená,
drudis. (R. 1516 splácí Bartoň Služeblca, manžel Doroty
druhá hřebíčková, sukně mocherová brunatná, druhá žlutá
nadepsané.)
s živůtkem mocherovým též žlutým, živůtek aksamítový,
9
1536, 10. dubna. RIITwp. č. 2111 J. 141. Anna
druhý tamínový, třetí hřebíčkový šamlatový. čtvrtý mochejtobolářka a Salomena, dcera její, k. d. od Bartoše Slurovej brunatnej, puol futra sprátkového bílého, čepice děžibky za 26 k. gr. č. Act. fer. II. post Sixtum.
tinská, truhlice vedle luoie prázdná. V jiné truhlici malé
10. 1561, 18. listopadu. Rukop. č 2142 f. FF X
malované prosteradel šest, cejch na peřiny 6, tenkýilo plát(Kšaft Anny tobolářky.) Ve jméno - Já Anna tobolářb,
na cejch na polštáře 4, ubrus, ručníky 4, 2 pro,těradla
měštka St. M. Pro pořízení takové činím: Předkem
kmentová, 2 ccjšky ua podušky, jedna kmentová, sovček
a najprvé k záduší tomu, kdež tělo mé pochováno bude,
(') v 2 1 puli, cejcha na spodní peřinu. V jiné truhlici man·
odkazuji dvě lL. m. na víno k službě boží. Duom pak
tlík kanavacovej. V jiné truhlici merhované od šatstva,
košilí, rukávec. Ouhrnkem Lnská vokrasa. V almaře za
svuoj v St. 111. Pr, v němž bydlím, vinici i jiný všecken
statek - odkazuji Saloméně, dceři mé. Což se pak do- i dveřmi kožich liščí hřbetový soukenný vlčatý, suknička
týče Doroty, dcery druhé mé, kterúž sem s Jeremiášem,
soukenná fialové barvy, tři kallioty kožený, jedny s námanželem prvním, měla,. ač sem ji prvé z statku svého
kolenkami, pnnčochy soukenný, hrnec lnosazný~ víra, manodbyla, však přes to přes všecko, což sem jí koli jako
tlíle mochejrovej. - Almara na mazhause se tČÍma přimatka uoini!a a dala, ještě deset k. m. jí odkazuji; pakli
hrádkami. Ve sklepě dolejším kolel prací, klín, 2 Iuože,
by na lom přestati nechtěla, tehdy Salomena, dcera má, ' truhlice prázuná. Ctyry pokoje v domě. -- Vod dolejšího
aby jí 'Dorotě ani těmi X k. povinna nebyla, ač mne i pokoje platu 5 k. m., vod hořejšího 7 1/ 2 k ..
sobě Dorota málo vážila a mne v nemoci mé poslúžiti
15. 1585, 7. května. Rukop. č. 2205 ;: 50. (Kš aft
všelijak se vzdalovala, jakž také i Hanuš, manžel její, o
];illa Marie Vlacha.) Ve jméno Boží, amen. Jan Maria Vlach,
tom jí přikazoval, aby ona mně, kurvě staré a zmucené,
měštěnín v St. M. P., jsa v nedostatku zdraví svého poneposluhovala. Stalo se - v oulerý den sv. Ozvalda 1. LXI.
staven, ucinil jest kšaft a pořízení o statku svénl takto:
(Vyhlášeno v úterý před SV. Alzběton.)
Předně duši svou P. R poroučejíc, dále ozn5mivši že sou
11. 1563. 8. října. Rukop. č. 2118 f. 60. Zmocněna
mu dlužni podle jistých spečetěných šuldpryfuv Jan z Duje-t Salomena Tobolářovic domu někdy Anny tobolářky,
benee, pÍsař při appellacích, LXXI k. LIl groše, vše míšenské. Dále duom svuoj se vším jeho příslušenstvím,
matky své, podle přísudku v rad" učiněného. Act. fer.
VI. p03t Franeisc.
i buďto také na sHcllcích a nábytcích, penězích hotových,
12. 1571. - RU/IOP· Č. 2120 .f. 105. (Kšaft Salo- [ nic ovšem l1cvymiňujíc, po své smrti dává a odkazuje
meny tobolářové.) Ve jméno - . Já Salomena Tobolářovic,
Antonínovi a Luciji, synu a dceři své, mezi ně na rovný
dcera Anny tobolářky ~ pořízení -- činím, že - všecko
podíl; však z toho ze všeho aby povinni byli Anně, man-- paní ~1arkytě Kyndulce, protože jest mně dobře činila
želce jeho, vydati CL k. m. Dále že mu dlužen Karel
a mne opatrovala - od Inrloha časuov - . Z loho aby
kroupník podle cedulí řezaných XVI k. m. Dále má Jiříka
povinna byla vydati - k záduší sv. Haštala, kdež tělo
Knejslíčka VII prslenuov ve XII k. Item p. Antonína
mé pochováno bude, na vopravu školy a nic jiného X k.
z Uchteryc 1 korunu a prsten zlatý s turkusem ve 4 k.
m. Item Káča Vokurková 3 k. m. Proti tomu dlužen
m. - . Item aby dala Václavovi Charouzovi, manželu mému,
kterejž mne jakživ v lličemž neopatroval, nýbrž těžkostí
mistru Bernartovi 21/. k. m. Item Hanzl, jako u něho
mých příčina byl, též X k. m. - Stalo se v poudělí po
v po druží [jest], od pochování ženy jeho 3 kopy 44 krejRozesl. ap. [17. července] 1. 1570. - Vyhlášeno v títerý
cary 3 d. vynaloženo, což mu zapraviti týž Hanzl podnen.
před B. Tělem [12. čerllla] 1. 71.
Item páni osadní sv. Jiljí od díla. co mu pozuostávají, to
13. 1574, 15. ledna. Rukop. č. 2118 f. 360. Jan
starším mistruom k rozeznání připouští II na to dílo že
Marie Vlach vzdal statek svůj Kateřině rn. a ona jemu,
jest 52 k. m. přijal. Naposledy tomu chce, jestliže by
svému manželi - . A neueh~val·li by jeho Jana P. B. od
P. B. kterýbo z dětí jeho od smrti uchorati lleráčil, aby
smrti prve nei Katehny, tehdy táž Kateřina má býti
nápad s umrlého na živa pozuostalýho i na manželku
rovná společnice s Lucií, dcerou Jana s Markétou, přejeho připadl a šel. Však sobě moci Je změnění kšaftu todešlou mánželkou jeho, zplozenou. Act. postridie Felicis.
hoto zanechává. Stalo se v Praze v středu po St;'tí sv.
14. 158i. RuTwp. č. 1113.f. 6. (Soupis pozu·
Jana 1. osmdesátého druhého. (Vyhlášeno 7. května 1585.)
stalosti Jana Maria Vlacha.) V středu po Naroz. 1'. M.
16. 1589, 20. července. Ru/wp. č. 2112 f. 322.
stal se popis věcí pozuostalých po Hansovi Marijí: Předně
JiřÍk Gebhart jehlař a Barbora k. d. mezi zadky domu
Anna, manzelka po něm pozůstalá, Lucie, dcera, a Jan
v
S uknicky
'
Kapléřovského a Jindrícha
od Samuele H: ranka
Marie, sirotci. Item duom zaplacen)'. V světnici nahoře:
a Lucie m. j. za 225 k. gr. Č. Act. fer. V. posl Divis. ap.
Tři stoly s truhlicemi, židle jedna, luožko pod nebesy
~,. 1629, 16. července. Rakop. č. 2114 f. 410. Klaudy
s firbaňkem, na něm svrchní peřina a spodní s polštářem
Para a Helena k. d. u třech myslivcuv řečený od Anny
a prostěradlo. Cínového nádobí na rozích, mís větších
z Hertnberku, Adolfa Puše manželky, za 2500 zl. rýn.,
šest a menších 6, talíře 3, konvice 2 po 8 žejdlicích, třetí
jakž jest týž dům Anna po Jiříkovi Gebhartovi, otci svým,
pinetní, flaše v pintu, 2 konvice poloupinetní, 2 žejdliky,
sama měla.
2 půlky, slánka, umývadlo 1'0 jedny cívce, svícen visutý
vo třech cívkách, hrnec v kamnách, halapartna, 3 sklenice,
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ulici. -

Císlo pOp. 244.
1. 1463, 30. dubna. Rulwp. č. 2141 J. 161. V}é
při, v niež Uršula, pastorkyn~. Mikul~še Hochuta, nan~
kajíci vinila téhož Mikuláše, otclma sveho, z do~~.a statku
pravieci že by on po matce její statek otce JeJleho ve:
liký vzal a ten duom, ktcrýž :ná, z~ to kUP?,val. I ta ke
v Mostě dědictvie jejie vysúdJl a p-obral ~ JI z ~oho .;~
všeho statku nikdy nic nedali ani jie odb'y':.al1.yZ.ádaJ.lc~
. ániech aby jie z toho statku spravedhve uClmI. Jlez
na p . ,
. . , ' U vIJ' eho
výšpsanÝ Mikuláš otpieraJe pravIl, ze pam
;su av . ,
p·rve takéž nařiekala a pot?m z .rozkázánie pansk~h~: z: JS~
v't l o t o všecko smmvem a on podle t) chz pratel
pra e y .
Proti němuz Urvyrčenie jie odoyl a dal šest Je ~r .. v.
šula pravila že ta smlúva se Jest nest~la o .~secky
,v. le toliko o to co sě statku v Moste dotyce ---:.
"\ eCl, a ,
dT . "
v
Tu p. purgmistr a páni - vyrčenie potv;~ I I Jsn - ~nkazujíce nahoře psané Uršule, aby Mikula,e od takoveh?
nařiekanie v pokoji nechala - . Act. sabbato ante Phllippi cl Iacobi.
"
_
2. 1463, 13. června. RlITwp. C. ZlO:; f. 186. 10haunes dietus Kabát et l\Iargareta e. d. sltam mter dom~s
Anuc reliete Petri Karthús pellificis, et Thome sartons
erO"a ' Nicolaum Hochut pro XLIX S. gr. Act. fer. n.
po~t Corp. CIn.
,
,
b
3. 1472, ll. březua. Tamléz f. 315. ~~ha~nes Holu
d oirca MarO""retam olim lohanms habat uxorem,
~~o XLVII s: gr.b~~cl. f~r. II. post Letare;
.
.
4. 1472, 12. srpna. Tamtéž f: 316. valentmus, fillU,s
olim Iohatlnis Roc:ovský, e. d. circa Io.hannem Holuo
pro LnI S. gr. Act. fer. Hll. pos~ Tlburcll.
.
.
5. 1473, 25. února. Tallltéz j. 330. GcorglUs pmcerna cl Anna e. d. circa Valentinum, fihum ohm lohannis Ročovský pro XLV1/2 S. gr. Act. fer. V. pasl lVlathle.
6. 1474, 15. řfjna. Tamtéž J. 348 .. Georgms cultelli[aber et Margareta e. d. aput GeorgIUm pmcernam
pro XLYllI
gr. Act. sabbato ante Galll.
.
7. 1475, 30. srpna. Tamtéž f. 358. GeorglUs pel:
itfex el Dorothea e. d. aput ~'largaretam, rchctam Georgll
cultellifabri dieli Světlík pro XXllII1jz S. gr. pr. Acl. fer.
Ull ante Egidii.
?
. 8. 1492, 26. ledna. Rit/lOl'. Č. 2107 f. .~' Matheus
[Dřímal] cultellator et Regina e. d. a GeorglO mstlt0 7e
'T
pr "'-cl. fer. V.' post Convers. s. PaulI.
pro L ,s. gr.
.'
,v I 'v 'k )
(I( vitnje též Dorota, manželka }!Ťíka. }Zramare, cozeSI1l a.
9. lóOO, 23. července. 1 amtez J. 189. lacobus cul;
tenatar Lupác et Anna e. d. a Matheo cultellatore pro LX
S. gr. Act. fer. V. post Magdalene.
.
10. 1527. - Rtlkop.
1041 f. ~ .. 14; ~Mezl, Ja~
kubem Lllp:íi:CIl1 nožieřem a Stěpánem Naoozl~ym. teh~z
řemesla.) Jakub Trubka nožieř svěd~il: Jest ml t~ dovbr~
vědomo, co se Jakuba Lupáče dotýce, Z<;' J.est Nábvozna]
mluvilo něm stoje před námi;, cechu, ~: Je~t zl~deJ ne·
vyvedenaj. A já mu řekl: Proc to lnluvls, vsak JesS dobrý človčk, nikda'o nem toho nebylo slycháno. A on rek I :

<

Č.

p" 244.
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A já ještě pravím, že jest zloděj. - Vít Chlevec: Před·
stúpil před stuol Stěpán Nábožnaj nožieř, když,sme y cechu ~edělj i povědělo Lupáčovi, ze Jest zlo~el nevyvedena]. A :ny mu pověděli: Zle n:luVíš, pane ~tč?~ne'T,:ny
~me toho o něm nikdy neslychah. A on povedel. 'I sak
~, mě O to súditi nebudete. A my řekli: Ba nebudem.
ctak vypovídal i nožíř Jiřík Farář.)

ll. 1539, 4. června. Rt/kop. č. 2111/: 258. Uroz.
, Anna Andělka z Jistebna a na Hostlvlcl 1<. d. od
f::~ Lupáče za CHl/, k. gr. č. Act. f:;r. lIlI. ~nte Corp.
·Chr. (Anna Andělka byla druhou manzelko~ Vac!ava Bezdruzického z Kolovrat, jehož syn byl LudVIk.)
12. 1552, 14. říjn~. Ruhop. č. 2117 f. 274. Uro:.
p. Vilím Lukavecký z Renec a Apolona z Adlaru m. J.
k. d. od ur. p. Ludvíka Bezdružického z Kolovrat za
CIÍ1/' k. gr. č. Act. die Calixli.
13. 1556, 4. února. Tamtéž f. ~52. Habart ~5"
kovskaj z Hertenberka a paní Helena Sltko,yna z HolaJce
z Renec za CV
m. J.. k . d . od p. Viléma Lukaveckého
.
k. gr. č. Act. fer. III. post Blasmm.
14. 1569,27. dubna. Ru/wp. č. 2118/,2!9. Uraz.
p. Jan z Sovinc;, a z Doubravice na Touzetme.a UlOZ.
paní Veronika Slikovna z Pasounu a z Lokte m. J;,~' d.
v osadě sv. Jiljí za domem p. Zigmunda Berky lezlCl .od
p. Habarta Kokovského z Hertmberka a. na KokoVlClch
za sto k. gr. č. Act. fer. IlIT. post Marcl.

F
1601 22. února. Rukop. č. 2113 f. 181. Uraz.
paní 1~~teHna, ~a onen čas Selmberková, n~Ilí ~ybe?tolo~~
z vVeytmille, stojéci osobně v radě oznáml!a, ze dum svnJ
v osadě sv. Jiljí za domem někdy p. Zlk~nunda Berk~
ležící a n~ ni paní !Zatel-inu P,o dob,r.é. p~metl ~roz''pam
Veronice Slikovně, jakozto pam maten JeJl vlastm, plavem
dědickým připadlý po smrti s",é dává y uroz., p. PetrovI
Lybentolovj z Lybentoln na Kracm a PlcerblClCh, p. manželu svérnu lniléluu.
16. 1604, 2. prosince. Ta11ltéž f. 305. yroz. ,paní
Johanna Pruskovská roz. z Sulevic a ~a Vldlml .Llllanzelk~
Oldřicha Desidena Prusko\'Ského z 1 ruskova a na Sta
rých Hradech] k. dum vedle domu Jihka Gebharta o~
p. Petra Lybenthola z Lybentholu, cís. :.ruksasa a panl
Katehny z 'IVeitmil\e m. j.za 600 k. gr. C.
17. 1606, 14. března. Tamtéž f. ~86. Johanka
Proskovská z Sulevic oznámila, že domu sveho postou?lla
p. Vojtěchovi Václavovi KapW'i z Sule~lc a ~a Brodclch,
p. bratru svému, a Mandaleuě z Oudrce m. J.
18. 1619, 15. února. Rulwp.,. č. 2114 f· ~49. Ur.
rytíř p. Kryštof Ht'občický z Hrobclce na D?branech a
Velikým Vořechově a Markéta 3' Roupova m. J.},: d. od

paní Lidmily Lokšanové. rOl. Cernínk.y z C;llIdemc a n~
Březnici za 850 k. gr. c., jakž jest týž dum ona pam
Lidmila po p. Vojtěchovi Václavovi l>aplíři ze Snlevlc dle
[ zjištění na něm 2000 k. m. sama mela.
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.1. 784, II. 626, 716
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. I. 567, 650
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56
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53
· II. 347
· II. 494
· II. 376
· II. 869

Str.
Clice :'\Ielantrychova
l\lichalská .
Mikulášská
Nožířská .
Ostrožnická

Rejstřík význačných

budova

Str.
Bratrstvo rybářů
· II. 371
Brusínía
· II. 499
Celnice obecní
· II. 459
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· II. 347
Fara Betlemská
· II. 794
u sv. Jiljí.
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u sv. Linharta.
· II. 69
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. 1.
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. II. 329
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. I. 132
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. II. 181
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. II. 787, 866
Nazaretská
. II. 761
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. II. 181
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· II. 393
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Betlemská
sv. Eloie .
sv. Filipa II Jakuba .
sv. Jiljí. . . . . .
sv. Klimenta
sv. Linharta. . . •
sv. Martina Menšího
Matky Boží na louži
Matky Boží před Týnem
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Lázeň Královská .
Ledu sekání na Vltavě
Mandl . . . . . .
Mlýny Staroměstské
Most Karlův. . . .
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Linhartské
Malé Starom.
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Řetězová
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Mariánské . . .
· II. 258, 413, 451
Miknlášské
. . II. 82, 180
(Viz ulice u radnice)
Ryneček viz Náměstí Malé Starom.
Ryneček II sv. Valentin a
. . . . II. 300
Valentinské . . . . . . . . . . . . II. 294, 300
Velké Starom. I. 1,94,217,232,319,360,363,387

Týnská. .
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Náměstí

Rejstřík

427,519,605,654,662
Ostrov Střelecký.
· . . II. 378
Plavecké právo
· . . II. 372
· II. 347,376
P1avb,: po Vltavě.
Pranyr . . • .
· I.
64
Právo plavecké
· II. 372
Pulírna . . . .
· II. 498
Radnice Starom.
· 1.
1
Rybáři . . . .
· II. 371
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· II. 288
Sekání ledu na Vltavě.
· II. 377
Střelci . . . .
· II. 378
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· II. 378
Škola Jilská. • .
· II. 671
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.1. 748
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. ....•
II. 82
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· II. 499
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· II. 329
1. 774, II. 1, 69
Trh kurný
1. 669,773
ovocný
rybný
· 1.
42
solní.
· 1.
52
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· L
33
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· 1. 773
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· II. 561
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· 1. 360
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Adam a Eva.
Adamovský
Adlarovský
Albíkovský
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Jáchymova
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Mays!ova .

•

•

•
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Beránek
. I. 535, 582, II.
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· II.
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· II.
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•

Str.
· 1. 790, II. 171
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· II.
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.1.
Andělů sedm
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· I.
Bannovský .
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Dartovský
· II.

1. 371
Dušní . . . .
. . . . . . II. 322
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•
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413
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532
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Ulice Valentinská
na Veselí
Zlatnická
Žatecká
Zelezná
Váha II Iníra vubec .
Váha kořenná . .
Vltava . . . . .
Vodárna Starom ..
"ory. . . . . .
Záduší Betlemské

Jmen domovních.
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tři

Fraňkovský

Freserovský
Frydlovský
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u Hájků
Hájky zelené
Hajdárovský
Harfeníci.
Hasištejnský
Havéři .
Hedvíkovský
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Hlavsovský
Hodějovský
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Chmelovský .
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Kloučkovský
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· II. 24
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· II.
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· II.
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Knechtovský
· II. 747
Knykmanovský
· II. 458
Kocovníkovský
· ll. 747
Koflík
· II. 422
J. 220, II. 889
Kohout
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· II. 889
Kokyslovský
· II. 626
Kola půl
. 1. 731, JI . 431, 439
KoldicOI'ský
· II. 623
.1. 370
Kometa
Koníkovský
· II. 413
Konopovský
.1. 378

· II. 258
.L 629
.1. 636
.1. 310
.1. 111, 614
· II. 625
· II. 889
.1. 567
· II. 381
.1. 687
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· II. 612
.1. 441
· II. 703
.1. 660
· II. 577
· II. 236
· II. 209
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. JI. 426, 872
Kříže zlaté
· II. 633
Kůň bílý
· 1. 652
I. 787
Kůň modrý
Kůň zlatý
.1. 382
u Kunáčů
· II. 887
Kurník
. I. 775, II. 65
Kutovcovský
.1. 710
Kyj zlatý
· II. 258
Kyjovský
· II. 258
Labuť
.1. 252
Labuť bílá .
· II. 312
Labutě tři
· II . 588
Lazar
· II. 470
Lázeň královská
· II. 470
Lázeň na schodci .
· II. 322
.1. 654
Legátovský

Kopáčovský

Konve
KoU\'e tři
Koráb
Koruna zlatá
Kostský
u Košáků
Koutkovský
Kovárna
Kozli
Kozlovský
Krafy •
Králové tři
u Krtků.
Krvštofor .
u kryštoforů .
Kdž bílý
Kříže bílé

lla*

901

900
Lev bílý
Lvi dva bílí
Lev červený
Levovský
lilie
pánu z Lipé
Lipský
Livovský
Loudova koUej
Lumendovský
pod mandlí
l\'Iandovský
Markrabský
Máří Magdalena
maršálkovský

.I.
· II.
. II. 218,
· II.
.1.
· II.

· II.
· II.
· ll.

.1.

.1. 608,
.1.
.1.
· II.
.1.

l\Iedařovský

.1.

medvěd stříbrný
medvěd zlatý

.1.

medvídek cerný
měna

měna

stará

měsíc

..

měsíce

pul

Mičánovský

.1.
.1.
.1.
.1.

.1.
.1.

mouřenín

· II.
.1.
· ll.
· II.
,1.

mouřenínu devět

· n.

Miglicerovský
Michalovský
Mlýny staroměstské
mřfž černá

m~:~ ':rsoká
mnz zelezná
muž železný
rrluži tři diví.
lvI ydlářovský
myslivci tři

Nastojtovský . .
Nazaretská lwllcj
Nerbotovský
II

nohu

u Nymburských
Obrázky
Ocásov~ký .
Odčnec

Odbájovský
Opatovský
Opršálovský
orel černý. .
orel červený.
orel zelený
orel zlatý
osli .
Ostrovští
Otavovský
Ouštský
O"ce zlatá .
Panen deset

Páv zlatý
pávi
II

Pechan-eu

Pechanovský
Pekelec
Pelechovký
Pelikáns

.1.
.1.
· ll.
· II.
· II.

.1.
· II.
· I.

· II.
. 1.
· II.

· ll.
· II.

· II.
· II.
· ll.
.1.
· II.
. ll. 3,
· I.
.1.

.1.
· II.

· n.
· II.
· II.

, ll.
. 1. 651, lI.

.1.
.1.
. I. 401, II.
· II.
.1.
.1. 430,
, II.

Str.
756
16
612
206
678
21)8
258
205
787
378
612
549
342
19
532
614
721
644
131
538
402
402
402
623
410
384
482
669
620
385
399
457
219
619
621
895
644
761
691
264
294
308
316
219
3
711
596
251
693
712
683
9
426
881
741
447
533
381
787
451
266
608
675
666

Str.
608
220
296
463
342
633
535
768
693
532
587
278
790
234
.1. 712
.1. 770
· II. 712
. L 232, II. 747
.1. 707
.1. 777
.I. 577
P1l1měsíc
.1. 402
Pytlíkovský
.L 759
raci
.1. 205
Radnice
. 1. 1, 4, 94, 142, 144-7
Ráj
.1. 748
rak červený
· II. 596
u Ramšu
5
· ll.
Rejšpánovský
, II. 415
Roubalovský
· II. 664
Roudnický
· JL 885
Rozsypalovský .
. II, 171, 205
rukavice
· II. 702
rŮže bílá
· II. 143
ruze červená
.L 608
růže modrá,
.1. 336
ruže zlatá
, n. 202
Reháčkovský
.1. 278
Saský
· II. 501
, II. 741
Sazimovský
sedláci,
· ll. 264
sekerky tři
· ll. 294
schodec
.1. 344
na schodci lázeň
, ll. 322
u Silvestru
, lI. 423, 521
Siréna
. ll. 535, 537
Skřidlice
· I. 538
II Sladkých
· ll. 703
Sláma zlatá
· II. 606
Sloup černý
3
· II.
Sloup modrý
· I. 200
slova zlatá
· II. 872
slunce tři .
.1. 721
slunce zlaté .
.1. 585
u slunců
.1. 585, II. 318
smrt.
.L 370
u SmrtošU
.I. 654
sokol
.1. 577
srpy.
.1. 600, 621
,I. 598
srpy zlaté
stodola.
.1. 121
,I. 410
stolice
stolice zlatá
· II. 885
straky ti'i .
, II. 200

Pelikán zlatý
PenfZkovský
Pergameníci
Per gam eníkovs ký
Pernštejnský
Pesoldovský
u Pešonu .
sv. Petr
Petříčkovs ký
Pikartovský
Pípy tři
Podušky
Poklopec
Prhošovský
Profeti
Prokupkovský
Proroci
Pruchoditý
Prsten
u Pštrosu
Pták stříbrný

.1.
.I.
· II.
· II.
· I.
· II.
· II.
.L
.1.
.1. 441,
· II.
.1.
.1.
· II,

Ukazovatel dle

Str.
strom

jalovcov)~

studnice Hi

· II. 663

· II. 154
světnice studená
.1. 383
svíčníkovský
· ll. 18
Syrovcovský
· lL 414
Syxtovský
.1. 519
.1. 38!
~achy
Salomon'
.I. 382
Šandovský
· II. 619
Š av le stříbrná
· II. 596
· II. 202
~~dl~vský , '
Slparonky .
.1. 711
§iručkovský
· II. 529
Smerhov
.1.
96
T
.L
776
Šo!t8 vský
sv. Stěpán .
.1. 626
1. 626
§těpánkovský
§těpánovský
.1. 629
J. 401
Svihovský
točenice bílá.
· II. MO
Tomanovský
.I. 783
ll. 566
u Toulu
Trčkovský
.1. 430
Trefanovský
· II. 171
trouba zlatá
.1. 266
trubičky.
· II. 409
Turci tři
· II. 321
tvář
. 1. 257, II . 173
tváře
· ll. 143
tykev
.1. 714
Uhlířovský .
· II. 205
Vackovic
,1. 402
Věnkovský ,
.1. 377
Věž
· II. 148
,1. 660
Vilírnkm'ský
Vlčihrdlovský
.1. 669
,J. 71fi
vlk husím pískající
Vocásovský
· ll. 316
vodárna
· II. 482
voháňky tři
.1. 348
volejníkovský
.1. 164
volek (vul)
. 1. 654, 769
Volkovský
· ll. 202
Votavovský
· II. 881
,1. 2ó~
\Vartemberkovský .
u \Yeisu
· ll. 887
\Volframovský
.1. 278
na zábradlí
· U. 291
Zaduhladíkovski
· ll. 670
Zachařovski
· II. 10
zajíc bílý
1. 715
Zárovský
1. ,±Ol
li Zimu
.1. 410
zlatotepci
183
Zlomkovski
.1. 777
zvon bílý
417
II Zvoníčků
· II. 206
Zvoníkovic
· JI. 206
l.ába černá
.1. 180
,J. 181
žába zelená
, II. 266
~atecký
Zižka .
. 1. 721

Č p.
la
2
3
4
5a
5b
6
7
8
9
10
II

12
13
14
15
16

1'7

Čtvrt první.

Str.

I. 4, 94, 142, 144, 145,
.1.
.I. 147,
.I.
.1.
.J.
.I.

.L
.1.
,1.
.1.

.1.
.1.
' I. 155,
.1.

.1.
· II.
· ll,
' ll.
.1.
.1.

146
1
220
217
212
207
209
205
203
200
198
191
189
187
183
181
180
J81
J80
178

18
171
19
.1. 166
20
.1. 164
21
.1. 158
22
.1. 148
23
.1. 127
24a
.1. 129
24b
.1. 131
24c
.1. 132
24d
.1. 140
24e
· II. 143
27c
27d
· II. 143
· ll. 145
27e
· II. 148
27f
, II. 154
27g
· II. 194
28
· II. 200
29
· II . 173
30
· ll. 202
31
33 (chybně udáno zde (5) II. 205
(chybně udáno zde 38) II. 205
35
(místo chy bného Č, 40a) ll. 206
38
40a (sluší vynechati, viz č. p. 38)
(místo 40b)
· ll. 208
40
· II. 266
41
· II. 234
42
· II. 236
44
· II. 239
45
· ll. 244
47
· II. 245
49a
· ll. 245
49b
4ge
· ll. 255
' II. 256
49d·e
· II. 249
52a
· II. 250
52b
· II. 251
52c
· II, 267
56
· II . 297
58
60a-b
· II. 300
· II. 301
60c
· II. 301
61a

č. p.
6lb
62
63

64
65
66
67a
67b·e
68
69a
69b
70
71
86a
86b
87
88
89
90.
90b
90c
91a
91b
92
93
94
95·99
100
101
102"
102b
103a
103b
104
105
106
107
108
109
110
l1la
lllb
111c
Illd
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
J24a
124b
125
126
127
128
129a

čísel

domovních.
Č. p.
129b
131
132
133a
133b
133e
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
1ó3
154
155a
155b
1ó6a
156b
157
158a
158b-e

Str.
· II. 302

296
296
294
304
· ll. 305
· ll. 292
· ll. 293
· II. 326
· II. 327
· ll. 328
. II. 329
· II. 291
· ll. 322
, II. 324
· II, 306
· ll. 308
· ll. 309
· II. 312
· II. 314
· II. 316
· II. 317
· II. 318
· II. 318
· ll. 320
· II. 321
' II. 258
· II. 258
· II. 260
II. 19
· II. 24
· ll. 262
· II. 263
· II. 263
· II. 18
· II. 264
· II. 17
· II. 264
· II. 16
· ll. 209
· II. 14
· ll. 15
· II. 65
· ll. 66
· ll. 211
· II. 215
II. 13, 66
ll. 11, 67, 217
· II. 218
· II. 10
· II. 219
·
·
·
·

II.
II.
II.
II.

· II.

9

· lI. 222
8
· II.
' II. 225
· ll. 226
· ll. 227
' II. 229
· II. 230
5
· II.
3
· II.
II. 67, 68

1~1

163
164
166
169

IH
,

172
173
174
1"15
176a
176b
177a
177b
178
179

HlOa
180b
181
182
183
184a
184b
185"
185b
186a
ld6b
187

Str.
68
· II. 64
· II. 64
· ll. 59
· II. 60
· II. 62
.1. 777
.1. 776
.1. 775
.L 774
.l. 773
.L 772
.1. 770
1. 768, 774
.1. 759
.1. 756
.1. 748
,1. 791
.1. 790
· ll. 633
.1. 789
.I. 787
· ll, 631
· II. 630
.1. 786
· II. 627
.1. 784
.l. 783
.1. 784
· II. 606
· II. 610
1. 782
· I. 778
.I. 779
· ll. 6.00
· II . 596
· ll. 59ó
· ll. 591
· II. 588
· II. 587
· II. 587
II. 585
· rL 581
· II. 431
· II. 458
· ll. 458
· II. 457
· II. 457
· II. 579
· II. 577
· II. 566
· II. 625
' ll. 557
· ll. 555
' II. 537
· ll. 533
ll. 535, 564
· ll. 521
· II. 529
ll. 520
· II. 564
· II. 512

· II.

902
č. p.
188
189
I90a
190aa .
190d
190e
I90f
1909
190h
190i
190k
]901
190m o.
190n
1900
I90p
190q
I90r
190s
190uu .
190w
190y
193
194
195
]98202 .
220a část první
220a část druhá
22Gb
221
222a
222b
223
224
225
226
227a
227b
228
229
230a
230b
231
232
233
23423óa
235b
235c
235d
236
237
Mezi č. p. 237 a 352
238
239
240a
240b
241
242

Str.
· II. 505
· II. 501
· II. 390
· II. 381
· II. 407
· II. 409
· II. 413
· iL 413
· II. 414
· II. 415
· II. 416
· lL 422
· ll. 423
· II. 426
· II. 428
· II. 429
· ll. 388
· II. 388
(1) II. 389
· II. 383
· ll. 384
· II. 385
· II. 459
· II. 463
· II. 470
· II. 482
· II. 561
· II. 563
· II. 563
· II. 560
· II. 621
· II. 623
· II. 620
· ll. 619
· II. 617
· II. 616
· U. 615
· II. 616
· ll. 612
· II. 611
· II. 626
· II. 665
· II. 664· II. 664
· II. 663
· II. 666
· II. 670
· II. 670
· II. 671
· II. 671
· II. 715
· II. 698
· II. 702
· ll. 773
· II. 761
· II. 747
· ll. 759
· II. 742
· ll. 74-1

č. p.
243a
243b
244
245
246
247a
247b
248
249
250
251
252
253a
253b
254
255
256a
256b
3óla
35lb
352a
352b
352c cást první
352c část druhá
Mezi č. p. 352 a 236 .
435
436
437
438a
438b
440
441
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454a
454b
455
456
457
458
459a
459b
460
46Ja
461b
462
475
476
477
478
479
480a

@] @] ~

Str.
· II. 728
· II. 735
· lL 897
· II. 895
· II. 894
· ll. 892
· II. 893
· II. 889
· II. 887
· II. 885
· ll. 881
· ll. 874
· II. 871
· ll. 872
· II. 869
· II. 795
· II. 794
· II. 794
· ll. 787
· II. 787
· II. 703
· II. 711
· II. 712
· II. 714
· II. 715
· I. 731
· I. 722
.1. 721
.1. 715
.1. 717
· I. 714
.1. 712
.l. 711
.1. 711
.1. 710
.1. 709
.1. 707
.l. 702
.L 695
.1. 693
.L 693
.1. 691
.1. 692
.L 690
.1. 687
.L 683
.1. 678
.1. 669
.L 675
.L 662
.L 660
.1. 662
.1. 654
.I. 644.I. 636
T
• oL
629
.L 626
.L 623
.1. 616

č. p.

480b
481
482
483
484
544
545
546
547
548a
548b
549
550
551
552
553
554
555
556
601
602
603
604
605
606a
606b
607
608
609
610
629
925a
925b
926a
926b
927
928
929
930"
930b
930c
930d
931
932
933
934
935
936
937a
937b
937c

.1

Str.
621
614
612
608
605
582
579
577
567
549
567
543
538
535
532
519
600
598
585
459
441
430
427
417
402
410
401
399
387
387
422
367
370
36.!
363
362
360
348
336
342
344
377
310
377
266
257
385
232

.1.

III

.L

· I.
.1.
.1.
.1.

.I.
.1.

.L
.1.
.1.

• I.

.1.
.l.
.L

.L
.1.

.L
.1.

.I.
.l.
.1.
.1.
.1.
.L
.1.
.1.
.1.
.1.
T

• 1.

· I.
385,
.1.
.1.

.L
.1.
.1.
.1.

.L
.1.
.1.
· I.

.L
.1.
.1.

. I. 278,
.1.
.1.
1. 252, 383,

.L 117
.1. 121

Čtvrt pátá.
67
70
71

72
73
74

· II.
· II.
· ll.
· II.
· ll.
· II.

170
169
382
381
378
377

PŘÍLOHA č.

IV'.

KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA STAR. M. PR
OBRAZ Z DRUHÉ POLOVICE

16.

ST. (ORIG. V C. r;:, UNIV.

KNIHOVNĚ

V PRAZE).

PŘÍLOHA Č:" V.

MIKULÁŠE NA STAR. M.
ODRAZ Z PRVNÍ POLOVICE

8.

ST. (ORle;. V AIKHlVlJ Mj(STSKÉM V PRAZE).

