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possidendas ac percipiendas, sicut in tahulis regn!
Boemie predictis plenius est expressum, ac eisdem
predictis eensibus fruendi quocumque modo eis
(K I á š t e r s v. A n n y.)
videbitur, liberam et plenariarn habuimus et conferimus potestatem. Promittendo pura fide, sine
fraude, sub observacione fidei et honoris una eUlU
"1. 1371, 20. prosince. Orig. universitní knihovny. Nos Clara Pylungi priorissa, Margaretha sub- heredibus nostris et successoribus singulis prefatas virgines seu quemcunque vel quoscunque sepriorissa. Anna Magna. Danissa. Herka, Zdinka,
pefate virgines ad dictos census tollendos et ex iAnna Episcopi nec non totus conventus monasterii
gendos deputaverint, in exaccione, postulacione
s. Laurencii civitatis MaL Prag. - recognoscimus
tenore presencium publice protestantes. quod tem- I et sublacione predicti census nullatenus per nos
pore nostre magnc necessitatis sub regimine nostIe ' vel per quemCUl1que alium quovis modo impedire
nec quandocunque impedimenta procurare, ymmo
consororis Anné Magne predicte de benivolo ac pia
promittimus podus modo supradicto antedietas
COllsellSU sororis Clare, nUllC nostre priorisse, que
nostm compassa necessitate suam benignam ad virgines in exigendo et recipiendo prefatos census
graciosiliS protegere et adiuvare pro nostre exihoc dedit voluntatem, quod recepiinus de sacristia
gen cia facultatis, donec eisdem supratatis virgiXL s. gr. pr. paratorum repositas pro quatuor s.
perpetui et annui census in remedium anime ma- nibus alium censum in hereditate, prout in Zahorycz tenuerunt, tam bonum et tam certum vel patris eiusdem nunc nominate nostre priorisse, videlicet Elisabeth Pylungi, sic tamen, quod ultra CUl1cta ratas octoginta s. gr. den, arg. prag. Imonete racione prefati census in Zahorycz efficaciter assig~ervici8., acl que noster obligatur COl1Velltus, pro
neml1S et reponamus cum effectus. ln quorum om,mima predicte Elisabeth singulis allllis sub tali
cOl1dicione ullam sexagenam gr. pr. debemus dare nium evidenciam et robur firmius sigillum nostrum
nostris capellallis premissis celebrandis in capella prop'c'ium presentíbus est appensum et in testimonium sigilla nobilium virorum subscriptorum, visue definicionis. Ad quamquidem sexagenam eísdelieet d. Brzyenconis de Svyhov, Herssonis de
dem singulis annis dandam per nos per presentes
obligamus et sine contradiccione qualibet non obst- Ujezdec, Theodriei de Ujezdec, Nicolai de Vozic,
Arnesti de Ujezdec et Jimrami de Riczan, ad peante omni anno dare promittimus bona fide. ln
ticionem nostrarn presentibus eciarn sunt appensa
cuius rei testimonium sigilIum nostrum presentibus
sub a. d. m.CCCLXXXIIl in die b. Francisci.
est appensum. Datum in anno d. m. trecentesi11)o
"3. 1387, 1. červen. Orig. kapU. sv. Vítské.
septuagesimo primo feria V. in vig. s. Thome.
XVII, 10. Noverint universi, quod ego W oytiecho
"2. 1383, 4. října. Orig. univers. knihovny. In
de Sotalicz, magVster moncÍum vÍl1earum no ve
l10mine domin i amen. Quoniam quod in tempore
agituc simu! fluit cum tempore ab hominumque plantacionis circum Pragam et circum circa toto
in districtu, tenore presencium publice recognosco,
mortalium hcile 'labitur memoria, nisi aliquibus
quod providus vir Procopius, dictus Nema, vineam
diuturnioribus scripture memoriis fuerit mancipasuam de novo plantatam su,b anno d. m. trecentU111. Hinc est, quod nos Conradus de Elnarz una
tesimo octagesimo quinto sitarn in bonis ville Radcum heredibus nostris et successoribus quibuslibet
postfuturis recognoscimus tenore presencium uni- licz religiosarum virginum monasterii s. Laureneii
in Mai. Civ. Pr. iusto vendicionis titulu pro certa
versis, ad quorum noticiam pervenerit presens
peeuni<:: summa, videlieet pro HlI sexagenis cmu
scripturn, quod sano et maturo consilio prehabito
heredumql1e nostrorum consensu octo s. annui cen- triginta grossis sibi plene persoluta vendidit dissus perpetui in vma Zahorzycz et in hereditate creto vira Svantoni reside:lti circa s. Johannem
retro et Kriste, uxori sue legitime, et heredibus ac
ad eandem vHlam spectante bonorum grossorum
successoribus suis universis, rite et racionabiliter
arg. prag. monete religiosis in Christo virginibus
suscepit a me. veluti de iure debuit, ad habendal11
sanctimonialibl1S ad s. Laurencium in Praga per
matrem nostram pie recordacionis eis donatas et tenendam, utifruendam et iure hereditarío imperpetuum absque quolibet impedimento pacifice pos~
legatas ac tabuli s regni Boemie intabulatas in remedium allime sue ac suorum omniumnredeces- sideÍldam. In huius rei testimonium evidens sigi!lum monCÍum vinearum presentibus est appensum.
sorum eis, predictis virginibus, easdem 'predictas
pecunias annui census in hereditate ibidem in Za- Datum Prage a. d. m. trecentesimo octuagesimo
horzycz exhibemus, damus ei donamus perpetue septimo sabbato ante festllm s. Trinitatis.
Čís.
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*4. 1401, 30. dubna. Rukopis č. 996 f. 34.D.
Wenceslaus, episcopus Nicopolensis, protunc suffraganeus archiepiscopi Pragensis, emit pro se,
pro domicella Sophia de Tanberg et Barbara de
Nova Pilzna, professis monialibus ad s. Laurencium, alias ad s~ Annam, unam s. census erga
Ulricum sellatorem pro decem s. super domo ipsius
Ulrici in platea c8Jcariatorum inter domos Iohanllis de Benessaw ex una et Wenceslai platner parte ex altera. Sub ea tamen condicione, quod uno
ipsorum emencium mortuo, pars ipsius ad alios superstites devolvi debet -. Actum sabbato ante
Cantate.
*5. 1405,41. října. Orig. listina univers. knihovny.
(Uttera d. Agnezce de Nurnberga super testamento
eiusdem et IV s. gr. census perpetui) In gotes
namen amen. leh Agnes von Nilremberg, mitburgerin der Grosseren Stat zu Prage bekenne offenlich
ul1d tun kunt mit diesem brife aUen - dass ich
- mein letztes geschefte von allen meinen gutern
- tue ich, schicke und schaffe in dermasse, als
hernach geschriben stet; Von ersten so mache ich
meines gescheftes vorweser den erbern herrn Frallczen von der Gewicz, probst der Kyrchen czu
dem Boleslav, und die ersamell malllle Leuthi!
czwirner and Henreích Sachsenfelt, burgere der
ebellgenannten Stat zu Prage -. Item so schicke
ich und wil, dass mein gescheftsleute nach meinem
to de der Anna, meiner tochter, die do ist in dem
eloster czu send Anna, mit der priorill rate aldo
in dem kloster kaufen sulleu acht sch. gr. czinses,
vier leibesczins und vier ewíges czinses. Und wenn
dieselbe mein tochter stirbet, so sullen die vier sch.
gr. ewiges czinses aldo bei dem closter beleiben -.
Der geben ist czu Prage nach Chr. geburt vierczehnhundert iar darnach in dem filnUen iare, am
nechsten dinstage nach s. Francisci tage.
*6. 1407, 18. dubna. Ru/lOP, Č. 2099 fol. 14.
D. prepositus monialium s. Anne pubHcavit V s.
gr. ceílSUS retenti pro termino s. Galli super hereditate Trczus ex parte monialium ibidem. Act. fer.
II. ante Georgii.
*7. 1408 - . Rukop. Č. 2101 f. 136. Anna SeydUni, monialis ad s. A
*8. 1410 Rllkop. Č. 2101 f. 256. Agneska
de Sternberg, priorissa sororum monasterii ad s.
A., alias ad s. Laurencium - totusque conventus
et frater Benedictus, ordinis predicatorum s. Clementis, prepositus sororum eiusdem conventus, dederunt dQmum, que fuit Smole pistoris in censu,
que sita est prope s. Iohannem in acie ex opposito domus'inquisitorum hereticorum penes domum
d. Nicolai, episcopi Nazaretensis, immediate.
*9. 1414, 1. března. Rllkop. Č. 2075 f. C 24. Nos
Wenceslaus de hrobek, magister civium, Andreas
Cancellarii, Nicolaus Chalupa, Barthossius de Gyczyn, Nicolaus Slywensky, lanko Olbrammi, 10hannes Utoborii ceterique cOl1sules Nove Civ.
Prag. huius scripti vigoramine protestamur, quia
pro tempore religiose virginis Anne. Zaydlonisse,
monialis monasterii s. Anne, per ingeniosum artificialemque dominum Franam\ illuminatorem de familia domini no sír i regis. nobis littera est oblata
cum peticione, quod eandem litteram copiare in nostre civitatis libro verbotenus curaremus, si eadem
littera casu quocunque fortuito cassaretur aut ali-
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queliter per dere tur, quod ipsius tenor in nostre civita tis ilbro vigoramine velud originalis Uttere frueretur. Que littera continebat per omnia hunc tenorem: Nos Petrus dictus Polak et Przyba, conthoralis ipsius legittima, cives Nove Civ. Pr.. tenore presencium recognoscimus universis - ' nos
quaiuor s. gr. pr. census annui et perpetui ~ iÍl domo mea - in fossato - religiose virgini Anne
Zaydlonisse, moniali s. LalÍrencii, alias s. Anne,
pro quadam pecunie summa - vendidisse - Et
qui presentem litteram habuerit, sibi ius competlt
omnium predictorum. In quorum testimonium -.
Datum Prage fer. IV. ante fest. s. Martini (7.
listop.) a. d. MCCCXVII. - Nos itaque - Act. fer.
V. post Invocavit (1. břez.) a. MCCCCXlIII.
" 10. 1414. - , Rakop. 2102 f. 33. 10hanlles
Kussy frenifex emit institam frenifricum. Tenetur
xxny,; gr. census perpetui ad monasterium s. A.
censuare.
':' ll. 1415. -:- Rukop. Č. 2099 f. 51. a 76. D. Petrus, prepositus monialium s. A, fassus est, se
percepisse XV census retentos a relicta oHm Petri
Habart.
*lla. 1415, - Rukop. Č. 2102 f. 75. Nicolaus
rymer deputat unam s. gr. pr. census :wnl1i et perpetui Marthe, mie sue, professe monasterii s. Anne,
super vinea sua supra villam Vrssovic., sic quod
post mortem ipsius Marthe dicta sexagena gr.
census circa monasterium predictum debet perpetuis temporibus permanere.
" 12. 1416. 30. ledna. Rllkop. Č. 2102 f. 97.
Agnezka, priorissa monialum m. s. A., deputat II
s. gr. super domo olím Smolonis pistoris Margarethe virgini ad ipsius víte tempora. Act. fer. V.
ante Purií.
"13. 1419, 17. ledna. Rlllwp. Č. 2102 f. 204.
Anna, relicta Iohlini Geunheri. nunc lohannis de
Tusta conthoralis, deputavit Elisabeth, l110niali ad
s. A., filie sue, II. s. gr. ad vite ipsius Elisabeth
tempora super domo sua. Act. die s. Anth.
"14.
Rlllwp. Talmberský. (Co měl
klášter v deskich ze'11ských: Ad s. A n n a 1'11 :
Tercio Wenceslai B XIII. Agnezka virgo de Prusetina dimittit pro se et conventu monasterii s. A.
- Eod. G XV. Agnezka priorissa m. s. A. vendidit orphanis Pakliczonis. - Éod. Q XXII. Eadem
vendidit Iacobo. - Eod. D. XII. Herssa de Bychor
vendidit priorisse m. s. A in Praga. - Eod. O
XVI. Ienczo de Petrspurg vendidit priorisse 111. s.
A. - Eod. A VI. Ulricus de Cziernicz vendidit
priorisse s. A
Quarto Wenceslai P XVIII. Ioannes de Chlum
vendidit m. s. A. Eod. D. II. Smil de Holicz vendidit m. s. A - Eod. N II. Woxa Wok de Walstejna vendidit m. s. A.
Primo Mathci D XXIII. Árnestus de Byssicz
vendidit m. s. A
.
Secundo Mathei D XVI. Agnezka priorissa m.
s. A vendidit Zyfrido. - Eod. D XVIII. Mart!nus ,)c. fratres de KaroU Monte vendiderunt m.
s. A
Tercio Mathei H XXVIII. Agnezka priorissa
s. A vendidit Joanni.
Ad s. Laurencium velud. s. Annam:
Primo Daczicz U XXV. Wolfmarus Wolflini et
moniales s. Laurencii permutaverunt. - Primo
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Ulrici N VL Henricus de Mezerzicz vendidit domicelle Katerille, moniali s. A - Secundo Ulrici A
XV. Rynhart de suburbio. Prag. vendidit domo et
conventui s. A. *15. 1426, 20. prosince. Rllkop. Č. 2099 f. 195.
Knieže milosti. pány purgmistrem a konšely Velikého Města Pražského jeptišky od sv. Anny navráceny jsú k vinici své dědičné, kterúž drží Kateřiua Vlasáková. jenž leží nad T~'ncem vedle vinice Martinovy, úplně a mocně, tak jakož sú prve
držely a vlťtdy, s tiemto vymluvením, aby svrchujmenované jeptišky s túž Kateřinú sě umluvily o
závdavek, kterýž jest učinila k obci, tudiež i o náklady na tu vinici učiněné. Pakli by sě o to spolu
umluviti nemohly anebo nechtěly, ale aby se zasě
ku pánóm navrátily a oni, což bude pravého a
spravedlivého, chtie mezi nimi vyřknúti a vypověděti. S tiemt0 dalším přidái1ím, jestliže by svrchupsané panny komu chtěl:l: tu vinici/naHeU, tehdy mají svrchupsané Kateřině mimo všechny iiné
toho náimu popřieti v téJTiž právě, jako by jinému chtěly najieti. Act. fer. VI. ante Nativ. A domini. (Ještě téhož roku splatily Kateřině 3 k.)
*16.1427,19. června. Rlllwp. Č. 2099 f. 200. Intel'
Duchkonem piscatorem, quondam officialem monasterii s. Anne, et moniales dicti monasterii pretextu cuiusdam computacionis seu racionis inter
eos litigancium nos magister civium et consules
et scabini - talem - sentenciam tulimus et promulgavimus; quatenus universis et s. gr.cum XXV
gr. prenominate moniales seu earundem officiales
realiter ei cum effectu persolvant omnÍ sine repugnaCÍone. Insuper vero ab universis aliis et singulis dieti Duchconis impeticionibus et notanter
a novem s. gr. prenominatas moniales .:...... absolvimus. Act. fel'. V. ante Nativ. loh. B.
*17. 1429,3. března. Rllkop. Č. 2009 f.278. Mařík
z Klínce k prosbě panen jeptišek od sv. A. s povolením panuov purgmistra a konšeluov St. M. PI.
uvázal sě jest v úřad a v správu týchž panen. Kterýžtu Mařík podstÍlpi! jest 8 podstupuje XXIII! y:;
k. dluhu k Pavlovi Ziechovcovi. náměstln svému,
kterémuž jsú svrchupsané panny po počtu dlužny
a ·vinnovaty zuostaJy. Rukojmie paní Anna
Kantorová a Lazar, syn ieiie. Act. sabbato post
Purif.
*18. 1436, 21. září. RuflO/J. Č. 2099 f. 425. Andreas frenifex et Iohannes Ml1celc, consules ad racionem faciendam deputati, deposl:erunt in pleno
consilio, quod Johanne.;; Nig:or cle Necztin, pro tempore provisor et gubernator monialiun a. s. A. bcit racionem de omnibus perceptis et distribl1tis
te111pore sui regiminis. sic quod dicte moniales
canclel1l racionem pro rata - et vera susceperunt.
Act. fe y • VI, post Exa!t. s. Crucis.
1. 1444. 4. července. Rulw/J. Č. 2002 f. D 29.
lohanca priorissa totusQue conventus monasterii
s. Anne - exposuerunl: vineal1l suam in cen sum
annuum et hereditarillm, quc vinea situata est ex
una penes vineam Šyerlínkonis, ex altera subtus vineam Trubačonis, qne continet in se III %
str., ad annos tres - Wenceslao Drozdvk pistori,
uxori sue Anna -. Act. sabbato s. Procopii.
2. 1445 Tamtéž f. E 16. I!Iam vineal1l,
\luam Buoh aurifaber emerat a moniaJibus s. Annc.
nolens solvere censum, condescendit potenter in
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nostram potestatem, Nos autem - exposuimus illam vineam - III str. - situatam za Vysokú,
vulgariter v lúžku, Velee vidue -.
3. 1450, 28. září. Rukop. Č. 2002 f. K 27. 10hanca priorisa totusque conventus monialium, b.
Anne exposuerunt silvam, vulgariter háj, in
Vysoká nunccupata "ad plantandum de novo vineas - sub onere census hominibus infrascriptis Blasiú braseatori de Antiqua Civ. Vy,; str., Holesoni ly,; str., leremie II str. minus uno quartali
- qui sunt situati penes víneam Wenceslai Huncleder et supra paludine vulgariter lúžek. - Act.
fer. II. b. Wenc.
4. 1449. Ruko v. Č. 2119 f. A 10. - Lazebník Bernášek odkázal na opravenie kláštera sv.
Anny dvě kopě.
5. 1451, 23. května. Rukop. č. 2002 f. L 10.
Per magistrum moncium vinearum Thomasskonem
ab anulo argenteo et dd. consules eius, videlicet
Mathiam Mydlo et Augustinum ab argenteo cancro
Nic0laum Šerlink, edictum factum est inter Bohuslaum de Cossin et Wenceslaum, notarium tabularum regni B. ex una et Iohanem hospitem virginum monialium a s. Anna, parte ex altera in
hnnc modum; Quia susceptores vinee Quondam
l'rumbačonise debent censum et decimas solvere
- commissariis prescriptis et virginibus - per
eosdem commissarios et hospitem Sigismundus ct
Šiška detentarum decimarum et censuum - daní
ex utraque parte plen um indultum exemptis peccuniis pro eisdem accomodatis pecunia in parata ob
melioracionem laborum in eadem vinea - Act. fer.
II. ante Urbaní.
6. 1453, 12. března. Rukop. Č. 2002 f.M 19. Devote Iohanca priorisa, Anna dicta Plzenská totusque conventus monasterii monialium b. Anne exposuerunt vineam ipsarum in bonis Radlic situatam supra agros Zlechovienses vny,; str. Wenceslao dieto Berún, civi Nove Civ. Pr. Act. fer. II.
post Letare.
7. 1456, 23. února. Rukov. č. 2003 f. B 27. Mathias, tunc temporis officialis monialium a S. Anna
- Act. fel'. II. Post Reminiscere.
8. 1456, 23. května. Tamtéž f. C 9. Devota
priorisa dicta Plzenska totusque conventus mon.
s. Anne exposuerunt vineam II str" quondam Phislawska nunccupata. in censum al1nuum lohanni
dicto Cikán -. Act. fer. II. post Trinit.
9. 1456, 15. června. Tamtéž f. C 9. Devote
priorisa [Iohanca?] totusque conventus S. Anne
exposuerunt vineam 1 y,; str. subtus vineam Trubaczonis sub onere census Mathie, officiali virginum. - Act. die b. Viti.
10. 1457, 17. března. Tamtéž f. D 2. Mathias
procurator monialium s. Anne - exposuit campum, alias chrastinu, in bonis earum monialium
sub onere census Blasio de Mai. Civ. Pro - Act.
fer. V. ante Oculi.
11. 1457, 2. červn8.. Tamtéž f. D 4. Mikuláš,
mistr pivovárský St. M .Pr. a Nveta m. j. - podali jsú - opatrn~'m mužóm Prokopovi a Janovi
řečenému Šlechta z Slovan chmelnici a vinici,
kteráž leží na zboží kláštera sv. Anny - za 10 k.
gr. Č. Act. fer. V. ante Spirit1,ls S.
12. 1473. 16. října. Rukop. Č. 2004 f. B 8.
Margé\retha, priorissa s, Anne - eum totali CQn-
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sensu suo unanimiter exposuerunt vineam suam
conventualem sitam super vir;ea quondam Cantoris, nune vero Erasmi, et penes campos Radlic
in censum annuum et hereditarium -. Act. sabbato ipso die S. Galii.
13. 1476, 3. května. Tamtéž f. D 7. Margaretha
priorissa exposuit vineam conventualem quondam
Polakonis II str., que sita est supra Santoskam
in censum hered. Wenceslao czibulnik -. Debet
solvere XX gr. Act. fer. VI Invenc. S. crucis.
14. 1478, 4. května. Tamtéž f. J 6. Margaretha
. -- pľiorÍssa cum Laurel:cio Harovnik eXDosuerunt
silvam ny,; str. sitam penes vineas Berún sic
dicti montis in culturam vinee sub ceIiSU -. Act.
ipso die Floriani.
15. 1479, 9. června. Tamtéž f. G 2. Margaretha
virgo, priorissa - exposuerunt duas silvas suas
versus Radlic in culturam vinearum - in censum.
exposuit vineAct. fer. lIlI. ante Viti. - Eadem
am desertam in monte Berún p,"nes Ungari
sitam in censum. - Eod. die. - Eadem exposuit
snvam suam in Vysoka in culturam vinearum. -Eo die.
16. 1481, 4. listopadu. Tamtéž f. , 15. Inl1otescat universis et singuHs presentes Iitteras lecturis et auditis, quod deo dicata virgo l Margaretha,
soro!' de Stupadl priorissa, totusque conventus
s: Anne - sub cura et habitu ordinis predicatorum una ex parte et circumspecti viri Iohanne';
Petruzelka et Simon ab albo leone ex altera in
controversia vinee Scrinii condescenderunt in arbitros - qui amicabilem fecerunt composicionem - sub edicto: Rii, qui vineas tenent SCrinii,
quarum fundus monasterii prefati hereditarius dinoscitur, debeant solvere Iohanni Petruzelka
et Simoni ab albo leone sexagenas triginta gr.
mis. Receptis pecuniis ulterius in vineis
Hlis et fundis nihil habebunt Ímpetere - Acta suní
hec a d. MCCCCLXXXI dominica post festum

00, SS.
17. 1481, 7. listopadu. Tamtéž f. H 15. Nos 10hannes Petruzelka, civis Parve partis, et Simou
torifex. civis Mal. Civ. PI. ab albo leone, recognoscimus - abrenunciare omnibus iuribus, que
putabamus nos et heredes 110StľOS in vineis dictis
v skřínk'tch habere, quarum veri possessores sunt
et heredes priorissa et conventus s. Anne in Antiqua Civ. Pr. - et promittímus - data fide futuris perpetuisque temporibus nos nihi! potituros
in vineis prelibatis -. Acta sunt hec fer. ml. ante
festurn S. Martini ep. anno oc LXXX primo.
18. 1482, 19.· května. Tamtéž f. H 10. Amicabilis pactatio facta est inter vir ginem Margaretam priorissam a. S. Anna - et Martinul11 z Zablatye - pretextu decimarum, ita· quod Martinus
cum heredibus suis debent decimare de quolrbct
strichone virginibus claustri per X gr., hoc est de
medio decimo geometraliter mensurato summam
1X S. gr. cum V gr. - Act. dominico ante Urbani 1482.
•
19. 1483, 5. června. Tamtéž f. 34. Margaretha
virgo priorissa - exposuerunt II str. silve in culturam vinee sitos penes Sigismundum et silvam ln
censum -. Act. fel'. V. in octava Corporis Christi 1483
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20. 1485,116. října. Tamtéž f. K 6, Iacobus Harovnik de Radlic cum Margaretha priorissa exposuerunt silvam magnam sub Radlic sitam ex
opposito montis Vysoka et supra prata Radlic ln
culturam vinearum - in censull. Act. ipso die s.
Galli.
21.. 1486. 24. února. Tamtéž f. K 9. Religiosa
virgo Margaretha priorissa - nec non lacobus
dictus Harovnik, hosp:;s curie in Radlic. exposuerunt silvam magnam sub Radlic sitam cum campo eidem silve annexo ex opposito montis Vysoka
et SUPfa pratu Radlic in culturam vinearum - sub
cp,nsu ...-:.. Act. ipso die Mathef ap.
22. 1487, 7. října. Tamt. f. M 4. Margaretha priorissa - cum Iacobo, filio Harovnik, exposuerunt silvam suam in bonis ville Radlic in culturam vinearum - in cen sum -. Act. die dominico
allte Dionisii. - Wenceslaus dictus Macura resignavit vineam nove plantacionis IIII str. in bonis
virginum s. Anne i11 Antiqua Civ. Pr. penes Adalbertum et silvam Petro de Wissegrado
Eod die.
23. 1489, 16. května. Tamtéž f. N' 20. Mathias
et Iohannes, filli Galii košinař de ortis resignaverunt - vineam suam duos strichones nove
plantationis sitam in bonis Radlic virginum monasterii s. Ann'O - Nicolao dietario. - Act. sabbato
post Sophie.
"
24. 1501, 22. dubna. Ru/wp. Č. 2005 f. G 12.
Magdalena panna, převořiše kláštera od sv. A.
jménem sv~'m i všeho konventu vysadila jest lesu
diel strych míry v sobě držící v dielo viničné pod
plat roční- Vávrovi nádeníku -. Act. fer. V.
ante Georgii.
25. 1504, 16, září. Orig. archivu místodrž. Iulius, episcopus servus servorum dei, dilectis in
Christo filiabus priorisse et conventui monasterii
monialium per priorissam soliti gubernari s. Anne
Alltil1ue Prag. ord. s. Dominici salutem et ap 0stolicam benedictionem. Cum a 110bis petitur, quoel
iustum est et honestum, tam vigor equitatis.
quam ordo exigit rationis, ut iel per sollicitudinem
officH nostri ad debitum perducatur effectúm. Eapropter dilecte in domino filie vestris iustis postulationibus grato occurrentes 8ssensu Ol11nes li:
hertates et immunitates a predecessoribus nostris.
Romanis pontificibus. sive per privilegia vel alias
indulgentias seu indulta vobis et monasteri6 ve"
stro concessas nec non libertates et exen'ptiones
secu]aľium exactiotmm et regibus et príncipíbus
ac aliis Christi fidelibus vobis ct eidcm monasterio rationabiliter indultas. sicut eas iuste et paciHce possidetis, vobis et per vos eidem monasterio
auctoritate apostolica confirmamus et praesentis
scripti patrocinio communimus, Nulli erg-o omnino
hominum liceat hanc paginam nostIe confirmationis et communitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
praesumperit, indignationem ol11nipotentis dei et
beatorum Petr i et Pauli app .. eius se noverit incursurum. Datum Ostie a. inc. d, m. quingentesimo
quarto, sexto deciml) kal. Octobris. Pontificatus
nostri anno primo.
26. 1507, 21. června. Rulwp. Č. 2108 f. 3. Když
hál J. M, k žádosti panny Benigny. převořise.
i všeho konventu klášteľa sv. Anny ráčiljes( své
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povolenie dáti, aby ten duom k témuž klášteru
se iimBohuslav kameník, držitel toho gruntu,
příslušející, kterýž leží proti dveřóm klášterním a
v tajž plat podvolil. A panna proti tOJ11ll mluviti
dala. že jest to pruohon od starodávna jich a k
podle domu Jakuba Šrámka, pro lepšie téhož zádušie prodati mohli, i prodali sú jej nadepsanému
jich záduší jim náležející. I stala se jest smlúva
Jakubovi Šrámkovi za XLV k. g. č. Act. fer. ll.
přátelská, že páni osadní mají z též noviny platu
ante Joh. B.
bráti X gr. m. a panna převora též má bráti po
X gr, m. Act. in festo RuffiL
27. 1507, 28. října. Rukop. Č. 2005 f. R 7.
Benigna převora od sv. Anny i všecken konvent
36. 1527, 21. května. Rukov. č. 2007 f. 229.
upravili jsú pustiny jeden strych v radlickém háji
Urban někdy z Radlic, měštěnín pražsk~-, postoupil platu svého ročního XL gr. m. na gruntu na
pro dielo viničné Jakubovi z domu Hasištejnskéradlických horách klášteru sv, Anny. Act. fer. III.
ho -. Act. fer. V. Simo et .Jude.
ante Urbaní.
28. 1515, 10. února. Rukop. č. 2006 f: 248. Benigna, převora od sv. Anny, se vším konventem
37. 1527, Rukopis č. 1047 f, P 19. (Mezi
pannou Benignou. převořiší, a vším konventem
vysadila jest háje neb lesu svého dědičného J
strych, kterýž leží u Radlic, pod plat roční Petrokláštera sv. A. a Jírou, bratrem Slánského.) Kuba
vi Plz@llskému a Vondřejovi pekaři, takže oni z
Chabsk~'ho z Smíchova na tu přísahu, kterúž má
od pánuov úředníkuov m{)stských k svému kontoho strychu X gL m. platiti mají. Act die Scošelství, vyznal: Když by] Jan Srbek u nás v krč
lastice a. XV.
29, 1518, 13. ledna. Rukov. č. 2006 f. 31"'.
mě na Smíchově i přišel Jíra, Slánského bratr, i
Bentgna panna převoľa se vším konventem od
učinil s Jírou krčmář zmínku, že jest .Jan Srbek
sv. Anny. od nichžto relatoľem byl Bartoloměj
byl zde. Pověděl k tomu Jíra řeč (?) svú takovú,
písař, vysadila jest háje svého dědičného II str.,
že iest Srbek na statku svém v Radlicích a nevím.
kterýž leží u Radlic, Janovi Dlúhému, z Nov. M,
od koho jest jej JeuDoval a kdo mu jej svobodil, že
PL súsedu -. Z kteréhožto kusa háje úročiti pobych to rád věděl, Smahám bohu, že jej popelem
vinen bude XX gr. m. Act. fer. UIl. in octava
položím. Tehdy sem já se krčmáře optal, kdo jest
Epiph.
to, a krčmář pověděl jest: Sladovník. A já řekl:
30. 1518,6. srpna. Tamtéž f. 323. Benigna
U koho jest sladovníkem. A on řekl: Není nyní
nikde, než kdež přijde. - Matúš krčmář z Smípanna převora od sv. Anny skľze Jana, úředníka
svého, vysadila kus drah, kterýž leŽÍ na Svatovojchova: Přišel ke mně Kuba Chabsk~'ho do kľčmy
těšský-ch horách, pod plat roční XX gr. m, Bohua kázal mi, po pivo iíti. I mluvil při tom .Jíra
slavovi kameníkovi a Martě m. j. Act. in die
Slánshi, že chce svého na panně dobývati. jakž
Ostens. domini.
budu nai!épe rozuměti.
31. 1521, 15. února. Rukop. Č. 2007 f. 5. Be38. 1531.
RulwlJ. č. 2153 f. 577. V té
nigna panna převora se vším konventem od s\
při mezi pannou převorou od sv. A. z jedné a
Anny, od nížto místo relatora byla jest panna
Jakubem S"ámkem a osadními sv. Jiljí z strany
Perpetua, vysadila jest oulehle své dědičné II str.
druhé, kdež panna převora chtějíci spraviti a zeJ'
nad Radlicemi Janovi Krutovi - z kteréhožto ouvzdělati vuokol zahrádky před kuorem kláštera
lehle platiti povinen bude XX gr. m. Act. feL Vl. i sv. Anny, i takové opravě a dílu Jakub Šrámek
carnisprívii.
že brání, pravě, že ta ohrada té zahrádky jcst jemu na překážku k příjezdu do domu jeho, zvláště
32. 1525 20. dubna. RukolJ. č. 2007 f. 163. Benigna - vysadila jest oulehle své I % míry držící
do ulice k vratuom, kudyž by s senem jeti měli.
nad Radlicemi pod dílo viničné Janovi MoravoOsadní také k tomu se připovídaiíce pravie, že to
místo a ta zahrádka jest jim a kostelu sv. .liljie
vi, měštěnínu pražskému. Platiti povinen bude
náležící a že jest před časy d:ivními skrze dožáXXIIlI gr. m. Act. fel'. V. ante Geoľgii.
dání a pro potrebu pohřbu propuojčena a dán:L
33. 1525. 20. dubna. Tamtéž. Benigna - a
Martin z Radlic, Kubíkuov syn. oznámili. že jsú
skrze pány a obec. I žádají ona panna (1), poně
učinili mezi sebú fraimark dědinami o plat obyče
vadž bez naříkání od starodávna toho k klášteru
jem takovýmto: Takže panna převora vzdala jest
v držení byli, aby i ještě při tom zuostavena byb
dědiny a pole svého rozdílně ležícího, jedno I Y:í
a 0:1 Šrámek abv k domu svému příjezd svobodstrychu míry držícího. kteréžto leží nad Radlicený měl a osadní sv. Jiljí podle toho propuojčení
mi podle Faifara, a druhé III str., kteréžto leží
a d lní aby zach OVálí i byli.
u pruohonu podle Hubkovy chmelnice, Martinovi
PP. úředníci - vypovídaií: Poněvadž to mísvrchunsanému, Dorotě i. ll. A též on Martin po ..
sto od starodávna v své ohradě jest vysazené
stoupU platu svého ročního LXVII gr. III! % den.,
a Jakub Šrámek tu přisedě přízní předešlé panny
kterýž má na gruntích ležících nad Radlicemi -převory to místo a zahrádku držel a ji opravovati
konventu sv. Anny. Act. fer. V. ante Georgii.
měl a tat8 panna převora, poněvadž se neopra34. 1525, 16. října. Tamtéž f. 177. Panna Bevuje. ji ,sama sv~'m nákladem opraviti chce, že jíe
nigna -.- i všecken konvent vysadili iSÍl háj svuoj
toho pp. úředníci dopouštějí. Chtějí-li pak oni
radlick:s- II str. míry držící pod dílo viničné Janovi
osadní k panně o tu zahrádku činiti a jí viniti,
Trefanoví. Úročiti povinen bude X gr. Act. die
právo se jim nezavírá.
s. Gal1í.
39. 1531. 24. srpna. Ruko/J. Č, 2007 f. :34/5.
, 35. 1526, 27, srpna. RU/Wl). č. 2007 f. 209. Kdež
Benigna panna. převora od sv. A. - vysadila
iest nevole a nesnáz bvla vznikla mezi osadními
jest háj pod dílo zahradní. zejména VIII ~ str.
záduší sv. Vojtěcha a' konventem sv. A. o plat
míry držící, kterýžto leží k Radlicím - Beneroční XX gr. m., kdež tíž osadní táhli se na
šovi ručnikáři, měštěnínu Nov. M. Pr. Platiti poten plat oznamujíc, že jsú to hory jich a že iest
vinen bude po X gr. m. Act. in festo s, Bartholom.

6

XXXI. V Liliové l/licí. -

Č,

p, 211. Klášter sv. Anny.

XXXI.

1.'532, Rl/kop. č. 2153 f. 555. Kdež
sohě s!ěžuje panna převora od sv. Anny do p . .Ja- jsú se mezi Václavem, synem Jana Hubky a Kakuba Srámka vinieci jej z toho, že on P. Jakub
teřinú m. i. a to takové, že panna Klara, převora
udělal jest strouhu jináč, než jest prve byla, ublí- kláštera sv. A. jmenovala jest věnem věna po Kateřině, kmetičně své, XV s. Č. Act. fer. II. post
živ gruntuom jejím, a tou strouhou nečistoty.
Briccium.
kteréž od něho jdou, tu zuostávaií, překážku cestě
j smrad tu činí. Druhé, že jest přiložil kamení
46. 1552, 19. března. Beckovského-Rezek Po,
selkyně / str. 203. Kněz Václav Hájek z Libočan
k gruntuom jeiím bez dopuštěnÍ. A třetí. když jest
zeď okolo zahrádky opraviti chtěla, že jie dílo ! - byv těžkou a dlouhou nemocí obtížen umřel
obstavil i dělllíky sehnal. I žádá přitom při všem
a svoje všechno jmění klášteru sv. Anny v St. M.
za opatření. P. Jakub, což se strouh}' dotýče.
Pr. odkázal. V kterÝmžto sv. Vavřince kostele
pravÍ, ač jest jí udělal, že jest toho sám z sebe
blíž velkých dveří, které jsou k Západu slunce po
neudělal, než s povolením pp. úředníkuov. A což
levý straně, když se těmi dveřmi do kostela vchází, v sobotu dne 19. března v sklípku jednom, na
se v ní zastavuje, to jest příčinou rumu, kterýž
jest u zahrádky. A kamení, kteréž jest položil ne
němž se hrobov:;' kámen spatřuje, pohřben byl;
na gruntech jejích, ale na obci, a že on to kamení
což potvrzuje blíž toho hrobov~Tho kamen a na zdi
opatřiti chce a tu vklásti, kdež potřeba ukaZUje.
v tom kostele visící dřevěná tabule, na níž jeho po.Ježto nyní panně na tom žádná škoda nenie, než I dobizna před obrazem Krista P. i také sv. Ondřeje
v kanovnick~'m oděvu kleČÍcí, při němž se také
že panna proti němu nevole hledá, ježto by vše.
lijak přátelství k ní zachovati chtěl. Též žádá za
jeho erb nachází, jest vymalována. Podobně na t~T
opatření. Panna k tomu praví, poněvadž že by
tabuli nachází se tento dvojí latinský nápis, který
jsem sám z tý tabule vypsal:
s povolením úřadu tu strouhu udělal, aby to ukázal.
Epitaphion honorandi sacerdotis. d. Wenceslai
Tu PP. úředníci- VYPovídají: Poněvadž v té
Hájek a Libočan etc. anno dominÍ 1552. 19. Martii
hřc
sepulti:
strouze, kterúž jest on Jakub udělal. voda vÝP'ld
má z domu jeho, a často vycházejíc nYIlÍ nečisto
Hic pius in patria vir, Wencesl:ws Hagekus,
tou jest zanesena, a poněvadž on Jakub najvíce
commisit putri mortua membra solo.
jí potřebUje, má a povinen jest o nie tu péČi a
Inclyta qui g.::ntis scrutans monumenta hohemac
pilnost míti, aby vyčgtována byla a krom vody
historica retulit fortia facta fide.
čisté! jin~'ch nečistot do ní pouštěti nemá. Což se
Grata quidem pietas defunctis regibus haec est.
pak toho kamení dot~'če přiloženého ke zdi panny,
nomen ab eximiis, queis dedit iste lahor.
to aby také on Jakub odložil a lokte ode zdi srovPostera sed magis hunc probat atque amplectinal bez prodlenÍ. A jakož předešle panna u zahr<Ídky zeď opraviti umínila i dělníky na to zpuotur aetas,
quae decus a primis tale tuetur avis.
sobib a .Jakub se Sousedy že jie toho zbraňUje.
Quisquis ad hoc igitur casu vel sponte sepulchrul11
protož jakž jsú PP. úředníCi v~'povědí svou prve
devenies, fatum molle precare viro.
panně při té zdi Vopravy dopustili. toho také nvnÍ
při témž zanechávají. A on Jakub při té zdi nemá
A1iud:
žádného bláta klásti na škodu panny a ll:runtuom
Cuius
labore
Chronica
conscripta est boemica,
jejím, ale při strouze čistotně se míti.
volumen illgenS, antea tam diligenter nemml
41. 1533, 19. dubna. Ruko!). č. 2007 f. 405. Pan.
est absolute conctítum, Wenceslaus Hajko presna Anna, převora kláštera sv. Anny, zvedena jest
,
shyter
lla vinici Petra někdy z domu Hasištejnského, v záin hoc sepulch1'O conditur; quiescat in Christi
hradách radHcki'Ch, že se táž vinice nedělá. Act.
sinu!
sabbato 3nte Georgii.
Tyto krátký verše v sobě smysl tento obsahují:
42. 1538, 21. října. Rukop. Č. 2182 f. 26. Panna
Čí péčí a snažnou prací kronika Česká jest seAnna převora od sv. A. připovídá se na peníze
psána,
gruntovní Markéty Strochovské.
nikdá tak velká ona nebyla vůbec vydána.
43. 1546, 4. ledna. Ruko!). č. 2009 f. 182. Panna
Jeho tělo, kněze Václava Hájka, tuto odpOČívá,
Klara převora sv. A. oznámila, že jest přidala
duše jeho v tvém lůnu. Kriste Pane, ai/přebývá.
kus země k zlepšení vinic Ondřejovi Plzákovi
Rulík, Kalendář Hystorycký, II (1806) str. 35.
z zahrad. Kterážto úJeh!e leží na Homolce nad
Náš vÝhorn~T kronykář Hájek, iehož hlavu při
Radlici. Úročiti má XXXV ll:r. m. Act. fer. II.
ante Epiph. d.
zdvižení kostí jeho v někdejším chrámě sv. Vavřince u sv. Anny v rukouch sem t měl a s potěše44, 1546, 4. ledna. Tamtéž f. 160. Klaxa pJ-e.
n~lili~
,
vora kláštera sv. A.' o.známila, že jest dala kus
47. 1558. 17. prosince. Kopiú, .trch. místodrž.
poustky ležící podle vinice Dobrohosta z Hradišth:~l
č. 51. f. 247. My, Ferdinand JC oznamujeme tímto
r;a Věnečku podle cesty, kteráž běží k Karlštejnu.
listem vsem, že vzhledše na chudobu a nedostatek
témuž Dobrohostovi z Hradištka pro zlelJšení té
l1ábožné Anny převory a všeho konventu kláštera
vinice jeho pod plat roční XXV gr. 111. Act. fer.
nrr. post Petri et Pauli. - Táž pod plat vysadila sv. Anny v St. M. Pr., a že se na ty důchody, které ještě k tomu klášteru mají, dobře vychovati a
kus poustky na Homolce podle vinice Jaua Koslužby boží, jakž náleží, vésti nemohou, a protož
páče témuž Janovi. Úročiti má XX gr. m. Act.
eod. die.
z přirozené náchylnosti a štědroty naší císařské
povolili jsme iim a tímto listem naším povolujeme
45. 1547, 14. listopadu. Rukop. Č. 2146 f. 68.
z milosti, aby dotčené panně Anně převoře a kOllSmlouvy svadehllí k sv, stavu manželskému staly
ventu jejímu i budoucímu toho kláštera k lepšímu
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iich vychování a ku pomoci ouřední.~ náš,: Tejně
ungeltního našeho, ktere]z se 12 am
tad schází. každého roku dvadc~ti k. gr. c: VY~~
val -' a to do vuole naší -. Da!1 na .~!ade Praz-k'
v sobotu na den MoudrosŤl I. 10;)8. ,
_
s em48. 1567, 28. srpna. RU!??I) .. C. .c.
"Ol?~ ,:
f 3'6
q~
Zveden jest ouředník panny L!dml~y LlmJ<,)Ve" pre
"orv sv. Anny, v vinici Jana, senkyre z UJezda, na
PeÚÍně na Věnečku ležící pro X gr. ouroku. Stalo
se ve čtvrtek na zeitří sv. RuÍa.
"
49.1567,3. října. Rl/k~p. č. ZO~~ f.l02. (Svedom=
mezi Voldřichem Ambroze ,;~ck,,!re synem od J~o_
fV Kutny a Jiříkem, mlynarovym sync,1!l z I,~,
šlc.) Act.' pridie Franci~ci. Václav, k~kar ,.zKdv~~
Měcholup poddal1~' pam Johanny eec OVj.
:\
.
'eli ~vnové toho vačkáře od Rory dva, ,skrze
zastavili jsou
volali na pivo. A já j~m kaz~l vynestJ PIva !" ~_
háňků bratr z Hostivare byl Jest u mne na PItI, VI
tal se s sV~'m bratrem, kter~ž je vezl~ .T~hdl}e~
jeden mládenec dí tak: Co }est to tyU] ra I., n
V h "ka dl'· Jest bratr mUJ vlast11l. Tehdy te
v
rb 'I i dal
o an.
mládenec vzav hrst peněz, C?Z mu;;e I 1 ~~ováře
. e tomu bratru jeho. - DOl ?t~, V,ac lava, "0_
~ Měcholup žena: Když sou Jeh mln.1o. nase.. s::-~
'
p. o I k'Í.zali sobě piva vynestJ a VohanJ.
(li]eme IV.
. ..
'd
7' d~
aby mu
ka bntr formana JeJich, VYJ e a za a,
,
d~i někter:<' peníz, A forman řekl tomuto. mladY:
mu: Medle dejte mu vněkterý gro.š, vyrazlte sobe
na fůře. A on nabravse hrst dal lemu.
,
Bartoň Voháňka z Hostivaře: B~.lo ta~~ rok
• 1 lJřišli k nám db Hostivaře Voldnch a ]~ V?
~tU~ě[ s~m tehdáž pět koní~ků. I posl.ah ~
mn'e abych je vezl a sjednal furu. I kazal~ ml se
,
' 1 UPIC
'h Ma IeJ'ch před
zastaviti
v Mecho
, . hcmou_ d'a
kázali vynésti piva za krajcar. ~ysh ~~ sguse I
měcholupští i rychtář, dávaj~c n.arn. PI.tl. pl O!~~
t"l ~e mne rychtář daleko-ll mam Jeti. .~ve.
P a
sem,
ze azv do Uhl'I'I:sk,"ch
. ' .Janovic. I staVIlI
h . Slhe
k'se v Michovicích, a byli sme, ta:n !lacle, em, ~,
zall jísti dosti strójiti a šli s 12 a1TIl •.hr'~d~~m dI~~r~i:
až do Michovic. Potom kdyz se na]c I a
,
vuole poměli, šel Voldřich ležet a schoval bemze
za pludrhuzny pod podušku pod hlavu. ~c . sen:
.. I ., 'l'ek1 mi' Medle vozko, nezaspaveJ. Ja
t
u s t' a ~
.
;
P
, no sel
řekl: Nestarej se, nezasplm. ?~9m
~~kl mi'
sem od koní do světnic~, a. on,)1~ vs a, I,
. ~
Jižt jsou' mu měšcc přetrash, VI~")I Ov tom
~?Z
ko. Já řekl: Nevím, však sem ]a lezel na.~. ocnn,
iakž jste mi kázali. I řekl: Medle, hospo~all, ~(!?
]SOI; tu byli, ať nikam nech?~í, n.J~žť~ skl.pr~hld~~i~
I optal se: Kde lest ten .lna.. ~ le . ".
"cl
t .. On prej; Kaž mu nahoru, JdI pro neJ. ~,a ~
~ ~:; id~ za mnJU nahoru a když měl do svetm~~
v"t'I, zeptal se kde 'J' est, .Jíra? A on . prchl.
Ja
v k rOCl
". ~ kl"
běžtI za 11ím až skrz kovarnu a tovar y SI I.e,~'
Však běží. Byl tu les, nemohli ~me ho v~d~t~,
vsedli sme na koně a co sme mel! v lese vldeíl,
vrátili sme se zase.
Jiřík, syn Václava kov~ře. z ~,ěc~olup: Dal
mi peníze Jíra mlynářů z Kreslc pnseds~ ke mne
v, Ja' sel1' se ho ptal čí jsú to pemze byly,
u veCIL
i
. ' , K
d t' k" Z'i
011 jest mi pověděl, žve JSou ,pam.
un}a ~c y ,
ivo Potom pravíl, ze by koupI! vepre )vedn~~o
pneb'
a kdyby
se mu trefilo. - Mlkulas Masa
o d v,
.

z důchodu

09-

v

lJ~~h~luPY,

~e před !ll~u ~ovan~r:

.oi

v,

rl

\;0k

v

h

9

z Michovic: Přijel sem z Kouřim~, toho as,;:t ct?i
u mne dobrou vuoli měli okolo .~n r;eb ctyr .'v~ I:;
na noc z jarmarku, přislu~?yal JIm )Ira, mlyn akrdilo,'.
I
K řesic a Jíra kovarú z Mecholup...
}z
syn
,
v< .. I nemall
I sol
vstaliz
pohřešil Voldřich penez, ze ]lC 1
. ~t . ~
"
. t· a kovářů pozuostal v sve 111\;1.
Jlra se umeJva!
v
hl d' t' A o'li
I
kl 'ď pro Jíru. Měli se pre e ava~. v (
ob~~v~ Jp: chli, běželi skrze můj verštat, vyhen kov

vářskú.

Jan Čeček: V paměti mám, když panna 'p~e
vora od sv. Anny dožádala se mne, a~~ch k ~:)Je
slyšení Ambrože vačkáře od Hory stlzpost. ]eh.o
řesl šel, žalobu vedoue, aby panna pr~vOIa }Ifíka ~ Křesic. poddaného svého, po?taYr!a a jlll!
se ku právu ujistila, oznamuiíc, že lest, P?ddanel
panny převory Jiřík, mlynářů syn z I5reslc" vza,
s Tnuom jeho okolo 80 k. m. A on kdy.z do ve~~m
J
T
řevor T dosažen byl, tomu lest OdPll al.
dotázk?
m!
pověděl, jestli jest to učiml. Po:,:~el, .ze Jserat~~l1
vzal, a by měl hned na sm~t ytl. .fa my
rahrozi!, aby radši pravdu poyedekl. AO~ v~d~agkár'
il že jest nic ncvzal. Jakz pa
m r.oz
~r~vÍl, že jest Jiřík utíkal, t}'ž. se~ se Jel: IdOla:
zoval utíkal-li iest, on oznaml), ze n~utl. a ~ez
'" potřebo' kde mu potřebl bylo, ze Jest sel.
~o dS'~~ oznam~~al Ambrož vačkáf, že jist~ potah
. ~eJ'cst mu 7 k Jiříkovi z Křcsic na prave s!alna, z
'. d t l ' 'ou li to PPlllZP
vil. Já sem se Jiříka o azov~ ';,]S
~r~í]~
kradené, aby mi pravdu o::n8.n::1.
n ~ ml "~~u
oznámil, že peníze kradene l1e]so~. <~::' ze J ..
za !Jivo složené a že paní vH,r3"ko~y. Jlr~k T~a tt'l~
jest dlužen, a Ambroz vac~a:, ml <Je. s a\
ba _
sem slyšel od Abs?l~na va~kdaľe, z~ hsouAb~l;l~a
že vačkáře synove Jemu v omu Je o
vk,v e víc než sto k. ukradli asmlouy?u s~rze
~~fte~~ že mu Ambrož vačkář zase datl ma za
syny své 80 k. m.
'v
'~ " " '
Jan Maštalka, rychtar 'fve VSI P~L OVH 1 ~
vím, když stonal .Jíra mlYl]-~r [SY!l nekdy ~~st
11ého mlynáře z Křesic]. poz"ad~l nas k t0!llu . ~al_
' v, kšaft dělal. Pravi!, ze Jest dal. JUOVI k?
tu:, ze, u 7 kop míš 9 gr schovatI, a pravIl,
:rar?vYbYly ty nenízť paní Kundratický za pivo.
ze J~U
b' ho P B. neuchoval, aby
PrOSIl za to, Jestli ~
;
n'
K d atick(T
žádnému nebyly vydany nez P,:111 . .11n r
, '. '
že jest za její statek. (Tak vYPOvpdaJ~ I J~~~~řVl;
tů, rychtář z Měcholup a Jan
ysu, fY
Křesic.)
_ 6 .I k "
~O 1~68
Rl/kop. Č. 2012 t. 42 . . a ~z
;}.
;}
.
'b
pannami
klajest nevole vznikla mezI na ozn:iml
'o
,
A
slovutn~'m Kodrem od menu o ceRadlicemi ležící, ,o kterúž )istá
vo,
vejpove'ď ucmena
a ta vI'chn'lm pravem ny111
b dre-v
formována jest, takže on Harcl t~ cesty syo o ~e
v. ť
'k,. té vinici své, z ktere dotc~nemu. kl,,~t~~: ~~~ího platu. I k. ~ V gr. m. platJ. StalO se
v sobotu po sv. VmcencI.
, vv."
51 1570, 10. července. DeskY, zems~~ ,v~tSl c.
17 f 'B 27 Jan Repík z Hornosma, I1!est<:,111p St
v. 'nal se že plat svůj komornI rocm,; hoM · p'
f .. p n z ,
" kt
., 'est mel na
lel a věčnei, totiž 3 s. gr. C., c!eJz J,
. a n
0
dědinách ve VšechroITl!ch:, n~dVSI Me~~. -: Repí~
d
'ch kmetcích - lakz nek y
e e]OVI
k~~f,Clotci jeho, dsky v' kvaternu trhovém ve čer-

~d j~a~~~ ~a ně~o

učil1i~, ~byv

pravd~
L

k

ci

.

A
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v

. ' .

v
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ném I. Je LlII. D ll. plněji svědčí - prodal Lidmile
55. 1607,
března. RukoV. Č. 2158 f. 515,
-Lebmonové převoře i všemu konventu kláštera sv.
Já Kateřina Lipenská z Velikého Lipna převon.
Vavřince, jinak sv. Anny, v St. M. Pr, Zé, :50 s.
Afronika subpřevora i na místě všeho konventú
gr. Č.
kláštera sv. Anny a sv. Vavřince v St. M. Pr. zná~
52. 1:576, Rukop. Č. 1058 f. 186. Svědo
mo činíme tímto listem, jenž slove hamfešt obecně
mí mezi pannou Annou, jinak 'Anastasií z Sulvova,
?ře~e všemi, kdež čten nebo čtouCÍ slysán bude,
převorou klá_štera sv. A., na místě Mikuláše mlyze Jsme prodali vinici čtyry strychy míry držící
náře, jinak Sevce, poddaného téhož konventu .ze
s hliništěm za bránou Kartouzskou mezi vinicí paní
vsi Bělok a poddani'mi kláštera Strahovského.
Magdaleny Zvratské a polem Michala Weygle na
53. 1597, 12. září. Rukop.č. 2019 f. 73. Směn
gruntech konventních kláštera sv. Anny a sv. Vana přátelská mezi velebnou pannou Kateřinou Livřince v St. M. Pr. a to slovutným pp. ouřední
penskou z Velikého Lipna, převorou sv. Anny, a
kům úřadu mostu Pražského i na místě a k ruce
pp. úředníky mostu Pražského o viničku za Smíslovutné a mnohovzáctné poctivosti pp. purkmichovem. - Stalo se v pátek po Nar. P. M.
stra a rady St. M. Pr., nynějším i budoucím, k dě54. 1600, 2. května. Recepta z r. 1600 v archidičnému jmění, držení, vládnutí a užívání za 'sumu
vu arcib. (Zpráva arCibiskupovi.) - Podle toho
350 k. m. zouplna a docela zaplacených, tak aby
na VMtí poníženě vznáším, kterak leta tohoto
tíž úředníci moc měli a mohli takové vinice s hli1600 v pondělí po neděli Devítníku kněz Jeronym
ništěm buď nakládáním na ni a k užitku viničnému
Rosa, na ten čas převor sv. Anežky, jsouc nepřivozováním aneb hlíny z ní vybíráním i také
náležitě jak proti přikázání božímu, tak proti příc
jaki"mkoli jini'm způsobem k dobrému obecnému
saze a povinnosti své kněžské zle živ s cizí manužívati, také jí kdykoli dáti, postoupiti, prodati
želkou, kterouž jak v svém klášteře, tak ani na
a s ní, jako s sv~m vlastním, učiniti bez překážky
gruntech téhož kláštera přechovávati dále nenás a konventu našeho i budoucích našich, také
moha, do kláštera sv. Anny k panně převoře jest
jednoho každého člověka všeliké. Z kteréžto vinice
přišel oznamujíc jí, kterak by jedna poctivá žena
dotčení úředníci na místě Pp. purkmistra a rady
z markrabství Moravského za .příčinou nábožena obce St. M. ,Pr., nynějŠÍ i budoucí, aneb jiní té
ství katolického od manžela svého v velkém sou- i vinice s hIíníštěm držitelé povinni budou do klážení a trápení snášeti musela, žádaiícjí, panny , štera sv. Anny každého roku při terminu sv. Martina
převory, aby za některý čas 'na gruntech tu jejich
po jedné kopě desíti groších vše míšo platu peněžité
v některém tu domě jejím nájemním, pokudi by
ho dávati a odvozovati bez odpornosti jaké a téhož
dále opatřena nebyla, zdržeti se mohla. Na ktepl ah zadržování. Pak-li by již psaného platu
. roužto zprávu, věříc jemu pa,ma převora, jakožto . aneb ouroku z té vinice s hlíništěm od kterého
knězi a člověku duchovnímu, tomu jest povoliti
kolí držitele do jmenovaného kláštera odvozováno
ráčila, aby v domě tom, kdež já bydlím, porunebylo, tehdy sobě my, nadepsaná převora a končivši mi o tom, pokoj svúj míti mohla. Já pak
vent nynější a budoucí, té moci znstavujeme, abynechtíc proti panně převol'e bHi, tomu jsem pochom se v túž vinici s hlíništěm zase uvázati a ji
voli! a k sobě jsem ji přijal. V středu pak na den
držeti a užívati mohli dotud, dokudž by nám plat
Hromnic bílo dně dotčel1~' kněz Jeronym skrze
zadríalý zcela a zouplna vypraven. a odveden
klášter, jsa od panny převory puštěn, pl'išel jest
nebyl. Při čemž to se předně vymieňuje, kdyžby
do mého pokoje, promluvivši s tou osobou odešel.
z té vinice hlína vybírána byla, aby tím vybíráPotom íé noci opět již s zbraní i tak ručničkou
ním gruntům sousedův podlejších z obojí strany
sám druhý přiševši do téhož příbytku, kd~ jsem,
žádné škody se nedálo a tou příčinou od h'chž
posadív se při té osobě ženski", s ní jest ve všesousedil v platu a důchodu klášterského zadržopíy, abychom, co s ní rozpráví, neslyšeli, dal.
váno, ujímáno ani ztenčováno nebylo. Tomu na
A jsa ode mne napomínán, aby domů šel, a posvědomí k tomuto listu a hamfeštu pečet klášterněvadž čas pozdní jest, toho, kdo s ním byl, od
skou a konventní s jistým naším vědomím plisebe vyslal, jej že vyprovodím. A to žádn\111
věsitia jej do kněh klášterski'ch purgkrechtních
způsobem vypobizeti aniž vypraviti jeho jsem 11evložiti a vepsati jsme dali. Jehož jest datum I. od
1110hl, pravíce on, že mtJže na jedné lavici dobře
na1'. -- šestistého sedmého v outerej po pomátce
ležeti a on na druhé bez pohoršení. Odšedše j:i
Zvěstování P. M. (Z kněh klášterských purgpak sám na odpočinutí, po některé hodině, chtějíc
krechtních vejpis dán. fol. 28.)
věděti, zdali již odešel a dům za sebou zavřel,
56. 1614, 13. srpna. Rllkop. č. 2114 f. 153.
aby nějaká škoda v něm se nestala, zase jsem
Ondřej Ryhalm odevzdal 50 k. gr. klášteru sv. A.
vstal a svíčku sobě rozsvítil. A veševší do svět
na opravení oltáře sv. Máří M.
nice (račte odpustiti milostivý kníže) jcj jsem s ni
. 57. 1616, 4. července, Archiv. mill. vnitra. Anna
rozhoštěného až do ko~ile ležeti, obiímati se a
oc Poctiví věrní naši milí. Z přednešení nám od
přikrytu kápí a pláštěm jeho nalezl. I majíc nad
uroz. Viléma Slavaty z Chlumu JC ráčili sme mitakovou jejich nešlechetností lítost, na ráno jim
lostivě vyrozuměti, v jaké sumě a na jaký zpúsob
oběma jsem domlouval a pohrůžku, že to na VKní
jest od vás to stavení v klášteře sv. Anny - vaMt vznášeti chci, čínU a jí dále u sebe ani toho
šem Jakubovi Krusovi a Jeronymovi Corsi,
jemu že trpěti a přehlédatí nechci, jsem oznámil.
mistrům zedníku a kameníku, projednáno, totiž že
Ale 011 nejsa na tom, aby hříchu svého napravil,
oni mistři zedník a kameník povinni býtímaiía
Vzavše sám díl lpžních šatú a ona tolikéž, oba se
budou takové stavení oukolem, dadouc k tomu
pryč odebrali -. Dán v outerý po sv. Fil. a Jak.
sami všelijaké k stavení, náležité potřeby, dobré,
1600. V Kní Mti služebně povolný Matěj Puchamer
stále, bytedlně a náležitě !proti dání a odvedení od
v St. M. Pr. při klášteře sv. Anny.'
téhož díla 8000 fl. vykonati a postaviti. A poně-
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měsíce a leta nám odeslané PrIJavše, z něho, nač
vadž sobě takov~- pronájem netoliko oblitujeme, ale
b}- se tak koliI' vejše vztahovalo dostatečně jsme
i také ve všem podle rozepsání v cedulích řeza
porozuměli. A jistotně nikdy toho jsme žádostiví
niTh mezi vámi a H'miž mistry zedníkem a kanebyli a nejsme, abychom do cizí věci sáhati a
meníkem obapolně učiněn~Th to vše schvalujem,
protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste
mimo slušnost něco takového sobě k ruce obce
naší přivlastňovati měli. Že však nájemník domu
ihned a beze' všech odkladův a prodlévání tu při
V. Mti klášterského válením dříví na svrchu doH'chž mistřích zedníku a hmeníku nařídili, aby
tknuti' plac příliš hluboko bez předcházejícího úse do téhož díla dali a to tím zpúsobem, jakž doředlníkův našich dovolení do místa obecního sátčeno, pilně, stále a pevně, tak jakž cedule řezané
hal, my pak pro zastání jurisdikcí naší, jsouce
to s sebou přinášejí, vykonali. A m,' tímto psaním
tím také dle povinností těžkých zavázáni, to jsme
našim připovídati ráčíme, ipokudž to dílo a stavení
inhibirovati dátí přinuceni byli. Pročež spravedlináležitě podle milostivé vůle a k zalíbení našemu
vě nemůže a nemá se nám to, jako bychom tím
vykonají, že vám společně aneb jednomu z vás,
způsobem do cizích gruntl!v a mezí sahati měli,
Lak abyste H'ž mistry zedníka a kameníka v tom
vykládati. Nicméně pro lepší vyrozumění, vidí-li
,.pokojiti mohli, netoliko těch 8000 fl. rh. na hose V. Mti, k jisté vejchozí - jisté osoby - detově dáti a vyčísti poručiti, ale i také k tomu vejše
putírovati - jsme hotovi. Act. 19. Octobris 1644.
týmž mistrúm - ještě 500 fl. rh. podle jejich poPurkmistr a rada St. M. Pr.
nížené žádosti darovati - ráčíme. - Čehož sme
" 1660, 6. července. Rukop. Č. 1076 f. 168.
vás milostivě tejna učiniti chtíti neráčili. Dán na
(Svědomí Doroty, Jakuba šejdíře v mlejních nad
hradě našem Pražském 4. dne m. července 1.
1616. Janovi Albrechtovi z Trnče a Francovi Ostermostem): Jest pravda, že Matouš Morávek, těžce
nemocni' paní Barbory Švagerkový za to žádal,
.štokovi z Astfeldu.
kdyby ho P. B. z tohoto světa povolati ráčil, aby
'"
"1623. Rukol). Č. 1072 f. 3. Lukáš Burona tělo jeho k sv. Anně do sklípku vedle přede
jan, ouředník kláštera sv. A.
šlého jejího manžela pochovati dala. Také pravda,
':' 1628. Ru!w/J. Č. 1073 f. 59. Panna Anže aby jí v tom pohřbu těla jeho nápomocen byl
na Voršila Kavanka z Bugeru, pl·evora.
p. Mikuláš Gabriel, hospodář u mostu, jeho se
" 1631, 13. března. Rllkop. 11l1iver. knih. E XVll.
23. f. 101. (Vejpis z kněh purgkrecht· i snažně dožádal, což 8n učiniti rukou dáním jemu
se zakázal. Pravda, že on zdravého rozumu uží11ích kláštera sv. Anny.) L. P. 1631, 13.
vaje z statečku svého jisté odkazy, jako k sv.
dne m~síce Martii s jisH'm vědomím a povolením
Anně 100 zl., do kongregací české v Betlemě 100
df1stojně velebných a urozeni'Ch panny Maximizl. zřídil.
liany Apollony Chanovské z Dlouhé Vsi, pIevory,
" 1670, 8. května. Archiv místodrž. Wir, Leoa panní Domotilly Venceličky z Šaratic, suppře
pold II. bekennen offentlich mít diesem brief und
vory - stoje osobně při knihách purgkrechtních
kláštersk~'ch uroz. p. Jan Jelen, měštěnín a kože- i thuer, kundt jedermanniglich: Nachdeme uns die
luh král. Menšího Města Pr., přiznal se, že jest . wiirdige unser liebe, andachtige Ludmila Sophia,
priorin des jungfreulichen klosters bey St. Anna
prodal vinice své Malvazinka, Hajkovská a TichDominicanerordens in unserer konig1ichen Alten
llovská řečené, nyní v jednu spojené. vedle vinice
St. Pr., sambt dem Convent umb unsere gnadigp. Samuele G!obice z BučÍna, měřiče zemského, s
ste verwilligung, damit sie ein in dem Rakonitzer
lysem. boudou a vším stavením, štěpnicí a se všecrais gelegell und ihrem klos'ter zugehoriges dorf,
mi pOlmi, slove od starodávna na Věnečku vedle
Wlkava genandt, verkaufen lÍnd die darfiir komcesty k Jinonicům, na gruntech radlicki'Ch ležících,
klášteru sv Anny náležejících
jakž
předešlí
mende gel der zu ihrer notturft auf interesse appliciren moch ten, demiitigst supplicando angelangt
držitelé knihami perkrechtními fol. 271, 279, 287
und gebeten, und wir nun gnádigst angesehen solch
užívali - p. paterovi B3nnoni a S. Rosalia, pře
ihre demiitigste ziembliche bitt, auch betrachtet,
vorovi, a Jaachimovi a Praesent. M. V., suppriodass solche alienation zu verhiitung der distraction
rovi kláštera sv. Václava v kro Nov. M. Pr. - za
in ihren geistlichen bernf, auch einig und aIlein
5000 zl. rejn.'
* 1632, 26. října. Rl/kop. Č. 1074 f. 132. (Svě zu erwehntcn kÍosters auf- und zunehmen gereichet, und die geistIichen das kapital umb ein
domí ku potřebě Daniele Novobydžovského o nápad po Anně, dceři jeho.) Řehoř Pospíšil: Toho
merckliches hoher, als gedachJes dorf, geniessen
jsem povědom, když jsem byl v službě u p. Da\Verden konnen, als haben wir gebetenermassel1
hierzue unsern gnadigsten consens und verwilliniele Novobydžovskýho, že jest týž p. Daniel dceru
svou Annu do kláštera sv. Anny dal a od ní kaž- , gung in kaiser- und koniglichen gnaden ertheilet,
lhnen das bewilIigen und ertheilen solches auch
dého čtvrt leta 15 kr. dával. A ty peníze manželka
als regierender Konig in Behaimb hiemit wissentlich
má sama do kláštera nosívala. A potom z téhož kláštera utekla.
und in kraft dieses briefs also und dergestalt, dass
* 1644, 19. fl] na. Listina arch. měst. 1-570. ernante bngfrauen die hier ftirkommende kaufgelder an ein sicheres ort auf landtbreuchliche inVelebná pa1l110 nám v dobré přízni milá. Služby
teresse anlegen konl1en und mogen, aIles getrel1naše vzkazujíce od P. B. zdraví i jiného. všeho
lich und ohne gefehrde. Dessen in urkundt hadobrého V. Mti věrně žádáme. Psaní od V. Mti
ben wir diesen brief mit unserm kaiser und kov příčině místa neboližto placu za domem vaším
niglichen anhangenden grossern insigel verfertimlejnským blíž mostu pražského v gruntích obce
gen lassen. Der geben ist zu Laxenburg den achtell
St. M. Pr. ímmediate ležícího. k kterémužto sobě
monatstag May nach Christi-geburt in MDCCLXX
i na místě všeho konventu právo a spravedlnost
il11íti pokládati rúčíte, pod datum 17. přítomného
8C.
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Nekrolog kláštera sv. Anny.
(R u k o p i s u n i v e r s. k n i h o v n y XV E 15.)

Commemoratio defunctorum priorum et benefacto rum.
J anuarius:
4. L. 1649, dne 4. Januarii na 5. den v noci
před půl noci mezi 9. a III německou hodinou
panna Alžběta Magdalena z Ríčan pobožně život
svůj dokonala, která byla v I. 1641 oblečena.
22. Obiit soror Barbara in die s. Vinccntii.
25. Obiít soror Catharina Wendikýn in Conversione s. Pauli.
1664 dne 25. Januarii paní Alžběta Wajsová
umřela. Za její duši almužny 1000 fl. pán dal nám,
ale na každý tejden dvě mše svat}' za ní dycky
aplicírovati se mají.
F ebruarius:
4. Michael Krulich pistor dedit argenteam
crucem.
5. Andreas Hasík.
10. Dominus Daniel Alexius dedit aItare.
23. Anno 1639 obiit soror Mandalena Moškonifi.
Martius:
12. A. l60í obiit d. Caspar Blovsk}! a Palatino.
21. A. 1658 panna Any~ka Krupičková zachrystánka mezi 9. a 10. hodinou německou ráno umřela. Měla do 70 l?) let.
23. Obiít virgo Otilia PIsnensis, soror huius
monastcrii, a. 1555.
30. A. 1593 obiit venerabilis virgo Anna Lipenská de Lipna, priorissa monasterii s. Anl1ae
Brunae.
30. A. 1634 hora secunda post mediam 110ctem
obiit venerabiIis virgo Mariallna Miserova, soror
IU\Íus monasterii.

A{Jrílis:
5. Obiit d. Ulricus de Řičan, fundator novae
ecclesiae cum choro in honore s. Annae ad s. Laurentium.
7. Obiit frater Albertus praepositus, sororum
ad s. Annam magnus ben3factor.
15. 1664 dne 15. Aprilis sestra Lydmila SybiHa
Braumka umřela. V řádu svatém byla 12 let 9
měsíců.

23. Commemoratio d. Frenczlini de Chba et d.
Annae et duarum fiIiarum, domicellae Catherinae
et domicellae Annae.
2í. A.1660 panna Anna Kateřina Příchovsln
mezi 10. a 11. hodinou německou ráno umřf'la.
Měla í3 leta, 50 let v klášteře, 3 leta ..)\ětská, 47
let duchovní, 2 letě subpřevora, 27 let převorou
byla, 1í panen obláčela, 2 ji předešly, 15 jich po
ní zůstalo.
28. Obiit virgo Elizabeth Rozndorfka (?) 1638,
soror nostra.
Maius:
9. Obiit d. Elizabeth DIúhovecká nobi1is a. 1614.
Obiit venerabi1is mater Lidmila RatlicM huius monasterii a. 1636.
24. Obiis venerabilis Anastasia, priorissa huius
monasterii, a. 1617.

C.

p. 211. Klášter sv. Anny.

lunius:
1. Obiit d. Catharina, uxor d. Jarossii, quae
dedit s. Leonardi templum.
3. Obiit Thomas Plzensk<'.
6. Obiit virgo Ludmila Lebmonová Brn:Ollsis,
priorissa huius monasterii.
í. ObUt a. 1635 venerabilis soror Anna Ursula
Kavanka Olomucensis, huius monasterii prioris~a
Dues annos ante ill'1rtem resignavit.
24 Obiit domina Herca d. AlbertL
25. Fio commemoratio reginae Elizabethae, patris et fratris aliorumque amicorum illius, quia
don2cvit censum in molendino Melnicensi; sacra,
unum de s. loanne B.. alte rum de Assumptionc
B. M. Virg., tertium pro defullctis, diversis ÍJme:-t
diebus calltari debent.
Julius:
13. Velebná panna Kordule Fentová majíce
ID let věku svého a jsouce v zdejšilll klá,;teře du-,
chovní 58 let, subpřevorou II let. A 12 pane.1 do
řádu přijala. Mezi 4. a 5. hodinou německou po
poledni pobožně v P. B. usnula.
24. Obiit d. Albertus, pater d. Jarossii.
Augustus:
1. ObUt Anna. filia d. .larossii. cuius mat·'r
dedit templur:l s. Leonardi.
10. L. 1663 paní Krystina Cortezová umřela;
nám na Staroměstsk}'ch páních 4000 fl. darovala.
800 fl. sme jim slevili.
13. L. 1645 dne 13. Augusti sestra Barbora
Šubartová mezi 1. a 2. hodinou německou spolednc
umřela maje 49 let věku svého. V řádu svatém
byla 31 rok
18. A. 1639 obiit venerabilis soror Helena
Frajthoferin Brunnensis huius monasterii.
28. Obiit d. Epa, frater d. Jarossii.
September:
5. Obiit d. Georgius Matyades od tonlúv.
Obiit 1633. P. Stephanus, confessor noster.
10. Obiit soror Ferrinka 1630.
14. Obiit virgo Anna Pstrossova Pragensis,
sOľOr huius monasterii, a. 1651.
20. Obiit a. 1602 generosa virgo Salomena
Pleská.
25. Obiit a. 1622 d. Jacobus Hořich a Tepenec, benefactor.
29. Obiít virgo Halena, novitia huius monasterii.
30. Obiit a. 1511 generosus d. Petrus, dedit
duas casulas.
October:
L Ioannes od tří kozlů dedit cathedram ct calicem.
12. Obiit venerabilis mater Ursvla Kalichová,
priorissJ. monasterii S. Annae Pra,gae, a. 1638.
19. Adam Drubežka pistDť dedit 100 k. gr.
November:
3. Obiit soror Anna conferška a, 1639.
svítání pobožně umřela.
8. Obiit sorcr Magdalena de Kočova 3. die
post s. Dionisii.
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ll. Obiit a. 1554 virgo Clara, priorissa huius
monastcrii. - A. 1650 dne 11. na 12. den před půl
noci panna Marky ta Kererin pobožně umřela me.
zi 9. a 10. hodinou.
15. Obíit a. 1613 d. Lidmila Herculis UXOL
29. A. 1605 generosus d. d. Heřman Christor
Rossworm, benefactor magnus, deco!atus est.
December:
8. A. 1608 obiit virgo Cathariua Lipensis de
Magna Lipen, priorissa huius monasterii.
13. A. 1599 obiít virgo Catharina Pragensis,
soror huius monasterii.
'
14. A. 1618 obiit Anna imperatrix, coniunx imperatoris Mathiae secundi, magna patrona huius
monasterii, nam totum monasterium renovare curavit et 500 fIorenos legavit sin'gulis annis in perpetuum.
18. A. 160í d. Erhart Bischof, civis in Parn
part~, summum aitare fieri curavit.
Léta 1665 dne 18. umřela sestra Františka
Polixena Strachovská. maje let věku svého 23
a v řádu byla 4 léta.
Urbář

klášterní z r. 1615.

(R u k o P. u n i v e r. k n i h o
XVII C 34.)

V

ny v Praze

Léta nového od nar. syna bož. 1615 na porudustojné a nábožné panny Voršily HalIychové, převory kláštera sv. Anny a sv. Vavřince
v St. M. Pr. registra tyto urburní, v nichž se
všecky a všelijací platové a ouroci peněžití, obilní,
slepice, ouroční vejce, tolikéž povinnosti, roboty
i jiné věci poznamenány nacházejí, nimiž jak svobodní měštané, kteříž na dotčeného kláštera gruntech obzvláště při vsi Radlicích vinice, chmdnicc.
štěpnice, zahrady, pole, louky pod jistý plat mají
a jich užívaH. tak také lidé PDcldaní povinni jsou,
jakž se to vše obšírně a patrně v těchto registr'ách z bedlivého v ně nahlédnutí a přečtění najíti a vyhledati může. Založeny, opraveny a v jistou a náležitou pořádnost podle nejvyšší možn·)sti a bedlivého vyhledállí uvedeny a zapsány jsou.
Za správy p. Lukáše Burjana z Šternfeldu. vejš
dotčeného kláštera úředníka.
Zpráva o klášteru sv. Anny a sv. Vavřinc·:;
v St. M.. Pl'. Ten kostel sv. Vavřince neprvy
l. 927 sv. Václav - dal jest na svůj groš ustavěti
;t dal ,prvního kněze do něho, jemuž bylo jméno
LewmI! -.
Při témž klášteru jest dvůr velik}' Špetluv od
staroclc'tvna řečený, kter}T někdy 1. 1329 paní Perchta, pozústaIi po nebo p. Hynáčkovi z Húsky
tomu klášteru odkázala a Karel IV. toho nadání
1. 1355 potvrdil. Při dotčeným domě Špetlovým
íest dům, jdouce z krchova k mostu, po levé ruce.
Snadno se rozllll1ětimůže, že někdy k témuž
klášteru náležel, nebo zdi i mříže v oknech toho
jsou svědkové, ale nyní pod správu St. M. Pr.
náleží. Tolikéž okolo toho kláštera jest domLIv
několik prodan~'ch i l1eprodan~'ch, z nichž se plat
čení
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a ourok peněžitý každého roku dvakráte - do
téhož kláštera, jakž se to níže poznamenáno najde, odvozuje. Při témž klášteře jest solnice veliká,
kterou JM. C. do vůle své držeti a jí užívati ráčí.
Také jest jeden dům vedle fortny, jdouce k mostu
na prav}' ruce, kterého ouředník té soli týž do
vuoie ]. Mti Cé pro byt svůj užívati má. Z· toho
se každotočně z cís. solnice 5 prostic soli do kláštero dává a odvozuje.
Pokládají se předně platové komorní témuž
klášteru od starodávna vedle privilegie, nadání
a na věčnost darování, kteří se platí na dva terminy, při každém sv. Jiří jeden a při každém sv.
Havle druhý díl - : P. rentmistr platu 40 k. lll.,
kterých - Ferdinand I. 1558 nadal; pp. držitelé
panstvl Buštěhradského z dědin Makotřazských
20 k. m. (1599); z zámku a panství Parclubského
z dědin Černizick}!ch, k kterému se p. Jan z Pernštejna I. 1542 přiznal, 18 k. m.; páni statku Dubeckého z dědin Netluchch 5 k. 32 gr. 111.; Petr
Kryštof Kapoun z Svojkova 13 k m., Jiří Myška
ze Zlunic 13 k. m.
.
Mlejn pod Mělníkem na potoce Pšovce ležící
(4 kola mouční, 2 stupní a jednu pilu mající);
kter}'žto mlejn daroval jest klášteru někdy Konrad z Robu s Prchtou, manželkou svou, a Alžbě
ta, královna, krále Jana manželka, plat svůj. kter~' jí s toho mlejna náležel. totiž 60 k. m. I. 1320
témuž klášteru darovala. Forstmistr pražský při
každ}!ch vánocech 5 zajíců odvozovati má. Summa obojího 125 k 48 gr.
Ourokové od sousedův. majíce domy při klášteře: Martin Šlaher 2 lL, uroz. dr. Václav z Flysenpachu 1 lL 45 gr., Matyáš Reichenberger řez
bář 1 k.; Omnibonbrius tkaničkář 5 k, p. Martina
Šol a dědicové 4 k.; Krystian Math nad fortnou
mečíř 41 gr., Jan Draxelmager šiftář na krchově
2 k, z domu vedle fortny ouředník nad solí 5
prostic soli; PÍ. Marky ta Achlarová z Reitlinku
5 k Suma 21 k 26 gr.
Plat z domi\v a pokoiův nájemn~'ch při klášteře: Z clomu Špetlovskvho -120 k, pokoje v domě proti fortně klášterský na krchově 12 k., z
druhého pokoje v tomž domě 12 k., z tetky Evy
Droti Silvestroví 20 k.. z domečku vedle tetky
12 k., z komory proti Silvestrovům 9 k. Cr,
L. 1614 Anna císařovna - kšaftovala jest
klášteru ourok věčný 500 fl. rýn. na panství
Krumlovskvm. Ale poněvadž .T. M. C. to panství
J. Mti z Ekenberku beze všech závad postoupiti,
tehdy ten odkaz clo solního handlu zde v Praze
přenésti jest ráčila. Item táž císařovna nařídila
jest tomu kl'Íšteru každoročně deputátu 100 k. m.
na zámku Mělnickým. Ale když p. hrabě Slavata
to panství jest koupil, přenesl jest ťendeputát na
komoru Českou, který nyní p. rentmistr odvozuje.
Uroz. PÍ. Kateřina Kaplířová z Sulevic odvozuje
ouroku z 500 k m. za Veliké Lipno 30 k Ten 'nvní odvozuje p. hr. Heřman Černín. H. pp. Nov. M.
Pr. odvozuje ouroku ze 1000 k m. za dům v Satalících prodaný [za 1125 k m. DZV. 139 fol. FR]
a ze 600 k. půjčených 96, k.; pL Barbora Olimarczová de Jode odvozuje ouroku ze 3600 k. z starého renthauzu 216 k. Suma z domů 185 k.
Kraj Slánský: Ves Radlice: L. P. í13 Domabúj a Haldan. bratří, když sobě dvůr stavěti chtě-
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li, kopavši grunty nalezli v zemi velikou radlici.
Pro tož od toho času tomu dvoru a vsi podnes
Radlice říkají. Túž ves daroval Přemysla syn
Václav Druhi- chúvě své Alžbětě 1. 1283, kteroužto 'ves - potom darovala jest táž Alžběta tomu
klášteru. V též vsi jest dvůr p2cnensk:í', chalupa
a krčma -. Z též vsi schází se platu ročního (Karel Vlach má dědin 16Yz záhonův, platí 8 k. 22
gr. 6 den. TH z chalup}' 10 k), Vít Šatný, nyní p.
Jakub Knaut má dědin 2Yz k. záhonův, platí 1 k.
gr., neboli 2 dni, Martin Brož, nyní PÍ. Lucie, dě
din lOYz k. záh., ouroku 50 gr., 40 vajec za roboty 2 k. 4 gr., 6 slepic, Tomáš Brychtúv' 6 k
záh., Pl. 1 k. gr. 20 vajec, 2 slepice, Václav Odháj
LY. k. záh., Barbora Vlaška 3 k. 10 záh .. Jan Duchek 5Yz záh., p. Jan Diblík z VotÍna ;) k. záh.
Suma dědin 43 k. 20 záhonů, suma platu 15 k. 43
g-r. m., vajec 3 k 10, za Jrbotu ženní 2 k. 55 gr.,
žíti 2 dni, slepic 23.
Vinice okolo Radlic: (Staroměstští) Albrecht
z Trníče. Symeon Lopatsk~-, ,Takub Rozentaler,
Anna z Paumberka, Adam Tatelc, Vít Bohenick:í-.
Daniel Roudnický, Anna Rozenbergská, Jiří Závě
ta, Václav Trubka, Jan Teodor z Otrsdorfu, Jiří
Heidelius, Alžb. Korandová, Daniel Odhái, Baruška Voříkovská, Jiří Moravec, Jiří Kakásek, ouředníci mostští z vinice s hlíništěm. Suma 27 k.
49 gr. 6 den.
. Z Nového Města: Nikodem Kmentovir, Anna
Reř1bková, Michal Vajgl koželuh, Mandalena
Zra1ská, Mikuláš Magrle, Symeol1 Kohout, Jan
Maršík. Kateřina Rokšova, Tobiáš Mělnicki-, Benjamin Bozděkovsk:í', Matěj Ke-zika, Bart. Kníže.
Jan Knotek, Jiří Košetický, Regína Ladčansk,l,
Jan Diblík z Votína, Dorota Kalusková, Kašpar
Vodák, Symeon Bezděcký, Petr Macer, Jan Rome, Jan Pronhofer, Jan Střída. Suma 36 k. 3,--C!en.
Micha! Kraus. Suma 2 k. 33 gr.
Z Menšího Města: Kryštof Pujč, ZákosteIskir,
Ze Smíchova a ze Zahrad: Symeon Jenštejnsk~-.
Václav Moulík, Václav krejčí, Matěj řezáč, Jan
Nožička, Tomáš Ježek v Krásni' zahradě. Suma
7 k. 35 gr. 3 d.
Sedláci v Radlicích:
Karel Vlach. Martin
Brož, Jan Duchek, Vít Šatný. Suma 5 k. 5 gr.
Suma,.yšeho 78 k. 13 gr. 5 den.
Ves Běloky. Díl té vsi dal tomu klášteru p.
Jeronym z Skubrova l. 1500. V týž vsi jest poddaný klášterský 1 a dva mlejny nade vsí. Při t:í-ž
v-s-i'-jest lom dobrého zdicího kamene opukového.
(Jan Duras má dědin lO k. záh., Jan Křížův mlynář 3 k záh., 2 kola mouční, mlejn konventní
2 kola m.
Ve vsi Makotřasech jest jeden poddanir, Macek Suma dědin 13 k .. omoku 6 k.
'
Ves Lidice. Tu ves darovala pí. Guda, někdy
hraběte z Orlomund m. a tovaryška manželky
Karla IV., kterýž také toto darování 1. 1355 potvrdil. Zde jest 5 poddaných. (Pavel Tomeš. Havcl Š:llloha, Jan Filipu, Havlíková. Petr Polák,
Suma dědin 71 k. záh., ouroku 14 k 40 gr., sle~
pk 6Yz.
'
Kraj Kouřimský Ves Satalice. Poddan:í' Václav Kulhánek má 18 k. záh,. plrtí 6 k. gr.
Ves Křeslice. Tu ves daroval Voldřich z RÍčan 1. 1322. Při týž vsi jest háj. it. potok. (Adam
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Hořejší, Kalejš, Vít Kalejš, Martin Špaček, Jan
Martinkovic, krčmář Vávra DaňkŮ\'. Novák, Lidmila Fantová mly~ářka, Mikuláš Dobrovodskf'
mlynář, chalupníci: Jakub tesař. Riha bečvář.)
Suma osedh'ch 8, chalupníků 2, dědin 44 k. 8 záhonúv, ouroku 16 k 12 gr.
Ves Čechromy. Tu ves da'rovala panna Markéta z Tupadl t. Č. převora téhož kláštera, 1. 1488.
Y h'ž vsi jsou tři rybníčky, poddan~'ch 11·. (Jan
Stadn~-, Jan Kambersk~-, Pavel Vykoukal Matěj
P~rníček, Jakub Novák, Jan Mandant, Ja;] Ciha,
Vavra tkadlec, Jíra Vykoukal, Jan Pšenička, Anna
Petrová). Suma záhcmúv 53;\0 k., ouroku 7 k.
16 gr.
Ves Zdibrady, jeden poddani- (Karel Píšaj.
Ves Ouiizdec. Tu ves, jak majestát cís. Václava, jehož jest datum 1. 1389, ukazuje, prodal
jest uroz. p, Hynka (!) z Ríčan tomu klášteru 1.
1391 v pátek PG sv. Martinu za sumu 168 k. gr.
Č. A to jest vepsáno do desk zemskf'ch druhých
Václavovi'ch M 22. V t:í' vsi jest poddan:\'ch 8
(Jan Kovář, Václav Šimonúv, Jan Běloťlávek,
Bartoň tkadlec. Kryštof Němec. Pavel Maršů. Jan
Daněk. Tomáš krčmář). Suma dědin 67 k, ouroku
lO k 20 gr.
Kraj Rakovnickf'. Ves Dubskova (?). V tfvsi jest usedli'ch 5, chalupník 1. (Mikuláš Pub,
Jakub Haněk, Jiříj< Buček, Pavel Černej, Martin
Václavovic, Jiřík Zid, chalupník a krčmář.) Suma
dědin 16 lánú, t j. 60 kop záhonúv; suma ouroku

18 k. 10 gr.

Suma všech osedlfch 47, dčdin 470 k. 54 záhonúv. ouroku 518 k 1 gr. 11 den. Suma platlIv
stálých 515 k. 2 gr. 3 den. Suma všech diichodův
peněžitých 517 k 57 gl'. 3 d., slepic 53;\0, vajec
3 k lO, zajícův 5. soli prostic 5.
Forma přísahy rychtářské: Já N. přísahám
P. B. všemohoucímu, M. B. i všem svat:í'm, velebné a nábožné panně [Voršile Kallychové.] převoře
kláštera sv. Anny a sv Vavř. v St. M. Pr., že tento ouřad rychtářský (konšelský) chci věrně a
právě ke cti a chvále P. B. všem., též k dobrému
a užitečnému panny převory a konventu spravovati, dobré velebiti, zlé tupiti, pravdy a spravedlnosti obhajovati, k sirotkům a vdovám i k jednomu .každému v jejich spravedlnostech věrně a .
upřímně se chovati. Co by proti svědomí mému
bylo. toho ničehož ne~illiti a to pro přízeň nebo
nepřízeň. pro dary ne~ne pro dary, a sumou pro
žádnou jinou vymejšlenou věc. Toho mi dopomáhej
.
Hřbitov

klášterní.

1609.
RukolJ. Č. 1067 f. 107. (Svědomí
ku potřebě p. Václava st. KapIíře ze Sulevic k ruce Martina kuchaře, čelédína svého, proti Kašparovi Handovi a, Bartoloměji Gallovi o výtržnost.)
Tomáš Plzenskej: Když již bylo po ty rvanici, tu
sme přiběhli s p. Danielem HoIianem a p. Albrechtem z Trmice na krchově II sv. Anny a tu snle
zastíhli ty dva, kteří při ty rvanici byli. .Jeden z
nich měl rapír na dvý přelomenei. Šli isme za nimi až na wartu na most. Tu vzati sou do vězení
z poručení p. Daniele,
..
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Toho sem povědom - po třímecitmej hodině šel
sem na vodpočinutí v neděli. A co rozuměti přes
půl hodiny že sem nespal díleji, v tom takové házení ·bylo od kamenÍ, až i na mf- dvíře házeli do
pokoje tu na krchově. A já sem v tom vztíčil se
a slyšel sem (než sem dvíře neodevřeI), když týž
kuchař od jednoho z nicli přes hlavu rapírem raněn byl a kus rapíru až ke dveřůmkostelním skočilo. A v tom ieden z těch křičel: Kryštof, kum.
A po ty běželi ·všichni. To sem teprva vodevřel a
ptal sem se Jana Kratochvíle krejčího, kteri-ž nade mnou v pokoji jest, co se to děje. On mi řekl,
abych zdvihl ten kus rapíru, že již utíkají, kteří
sou toho kuchaře tak sekali a bodli.
Jan Kratochvíle: Dymokursk:í-, řemesla krejčovského: Toho sem povědom, jak se ta nlznice,
stala před pokojem před mejm, přišel sem rovně
domú, bylo to k čtyrmecitm:<;- hodině. Jak sem
vešel do pokoje, nějaki'm kamením Mzelo se po
ulici. A já vyhlídnu z vokna. co se to hází, a voni
toho jistého Martina kuchaře vobskočili; bylo jich
šest neb sedm a měli rapír dobyt:í'. Přiskočili dva,
píchali ho mezi nohy. Tak von jich prosil, aby ho
nechali, voni na to nic nedbali. Tak potom Martin
Kuchař dostal se na krchov k sv. Anně, nějak ho
vstrčili. Tak potom přiskočili k němu dva na
krchově, jeden ho rapírem přes hlavu ťal. Tak
Maríinkdyž byl uťaíei, vodstoupi! k pilíři dále.
Tu mu klobouk s hlavy hned spad. Tak ten s tým
kusejm rapírem přiskočí zase k němu a fal ho dvakráte neb třikrát. Tak Martin tu krvaví, že pro
krev nemohl skoro hleděti. Tak ti lekli se a utekli.

Domek

při

sakristii a pod starým
dormitořem.

1593. Archiv mill. vl/itra D 33-12/12. L
P. v 011terÝ po sv. Lukáši námi nížepsani'mi a .k
tomu od J. Mti Cé - obzvláštním dekretem zří
zenými komisaři Jindřichem z písnice,
Mti Cé
radou a prokuratorem v král. Ceském, Zacharyášem Kábou z Rybňan, Guľadu nejv. purkrabství
Pražského r,,-dou, Bartoloměiem Millerem z Unterperku, J. Mti, Cé, jakožto krále Českého. rychtářem, a Václavem st. Krocínem z Drahobej!e, PO'masem v St. M. Pr., stala se iest smlouva a dokonalé narovnání mezi nábožnou panllOU Allastasií ze
Sulevic, převořišÍ kláštera sv. Anny v St. M. Pl'. a Markusem Straubingerem, varhaníkem a měštč
nínem St. M. Pr., a Salomenou m. j. a to ta,kové:
Jak8ž jsou, dotčení manželé času jminulého s jist}'m dovolením jí panny převory schránku neh
domček blíž kostela téhož kláštera při zakrystii
pod star:;-m dormitořem ležící od někdy Duchka
Vopičky a Juliany m. j.. vy tržili a koupili a potom
týž domček pro pohodlí své stavěti začali, kteréhožto stavení pro příčinu, ž'~ by na ublížení téhož
domu božího býti chtělo, panna převoryše jest bránila
a tudy nemalé ztÍžeílí mezi obojí stranou zrostlo,
takže sou jednou i druhf- jisté osoby k tomu, aby
to ohledali a některak mezi nimi spokojili, od
vrchností vysílány byly, až naposl~dy také tato z
jistého J. Mti Cé poručení komisí předsevzata jest.

.r.
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kteréžto když jest panna převoryše nemálo,
ale velice' sobě stížila: Jedno. kterak hy on Markus
i ženou svou si;tvení to domovní vzhúru nad míru
na zastínění oken klášterskich zvejšil; druhé, dejmem z komínů v sv:íTh tomu klášteru k veliké nevúli a obtížnosti i nebezpečenstvÍ byl. Třetí, vazby
mnohé a nebejvalé od dřeva. též k nebezpečenství
zdělal: čtvrté, vodu deštovou do té, mezi klášterem a domem ieho leŽÍCÍ. uličky, zametavši ji
rumy, obrátil a' neuděla vši žádného vi'padu, tu
vodu zdržoval, takže grunty klášterské podmo'kaií
a tudy se znamenitá škoda děje. A též okna, mimo
vvminku'v smlouvě trhov~' obsaženou, v tu stranu
k ~ zakristii že jest zděla!. Š~sté, pavlač z předu
domu téměř až k oknúm Anežky krejčířky na velikou její stižnost zdloužil. Sedmé, stavení ještě
nějaké ode dřeva, že by na tom jemu při předešlé
komisí od zahrádky kostelní důtka domu jeho
z lásky dovoleném místě v nově postaviti míni!,
vše na znamenité téhož domu božího nebezpečen
ství. Osmé, že by jak on Markus tak i také žena
jeho zpourou svou mimo předešlou k ní panně
a konventu jejímu prokázanou nešetrnost vždy
ještě všelikou protimyslnost jim činiti llepřestú
valí; což, když jest se všecko tak vskutku našlo
a očitě spatřilo, a ačkoliv jest panna převoryše
za to žádala, aby takové stavení a krov zase Sila!
a odprázdněn byl. a on Marklls odtud se vyprodal,
však když jest toho považováno bylo, kdyby se
to zbořiti a odprázdniti mělo, že by nemohlo
nežli se skutečnou záhubo,] t';'chž manželúv, kteři
všecko své jmění téměř to vynaložili, býti. Tu jest
panna převoryše - na tvto od nás v tom obrané
a předložené prostředky svolila: Předně, aby se ty
dva komíny ihned nad krov z cihel a to dosti prostranně a tak opatrně, aby se neb},lo potřebí žádného nehezpec.enstvÍ obávati, vyvedli a tak opatřili, aby se df'mem a ohněm témuž klášterll neubližovalo. Druhé, vazby všecky, iak ty, na nichž
krov leží, tak také příční vnitřní, aby se kamensll1
vypletli a cihlou vyfutrovali a vápncm dobře obvr!lli. Třetí, voken ovšem nižádnf-ch.iak ve zdech,
tak ani v tom krovu, v té ,traně k klášteru, k kostelu a k domu dotčené kreiciřky aby děláno nebylo. Čtvrté, ulička ta mezi kl;:íšterem a domem
dělící aby na společný panny převoryše a jich
manželův náklad vydlážděna byla, tok pak vody
aneb vejpau aby na groš svúj též manželé spravili
a to tak opatřili. aby se tu táž voda více nezdržovala.
Páté, co se pavlače z přeelu comu udělané dot~'če.
ač jest na tom bylo, aby jí do tří trámuv z té
strany domu častojmenované krejčířky odprázdněn') a ukráceno bylo. Však že iest se týchž trámúv
pro krov, kter~- na nich sedí. bezpečně ujíti nemohlo. budou imenovanÍ manželé povinni cihlou tu
v tom místě-touž pavlač do týchž tří trámuv d:íti
za'P87iti tak. aby se k \loknům tejž ki cjčířky z ní
hleděti a toho. co se v pokojích jejích mluví. dosleichati nemoh!r:. Šesté. kous'Ck ten od zahrádky
koštelní oddanei nahoře dotčenei aby . se zdí na
příč i na vejš tak odděliL aby do kost~!ní zahrádky
slepice nepřelítali ani také nečistoty tam metati
mohli. [Sedmé slibuií man7elé náležitě se chovati,
iinak se musí vyprodati.l Kteréžto artykule častoimenovanÍ manželé uiavše připověděli zcsla
a zOtlplna to všecko zachovati - - o
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jiný domek.
1606, Archiv min .vnitra D. 3312. V. M.
uroz. a stat. páni páni - [élUY zřízené komory
v král. Českém -. Z spisu Be11edykta Placera. co
sobě do mně a ouředníka mého stěžuje a nedůvodně
i také daremně, jak V.Mtí tak také mně svS-m suplikováním zaneprázdňovati usilllje. sem porozuměla.
Pi'edně, dGkládaiíce toho. že by se jemu nčj:lk~'
neslušnS' šacunk měl díti; na takové jeho zprávu
činění V. Mtem v zn,ímost uvésti pominouti nemohu. kterak již jmcnovanS' B. Placer. dosta vše
se La grunty klásterskS'. jest jemu schránka dopřána j místo. aby své obydlí jměl. Dostavše ji
v stavení jest se dal. k témuž stavení dříví i jiné
věci z kláštera odnesl - a všelijak náležitou poslušn03t zachovati jest přislíbil. A když by kolivěk
ten domček dostavěl a tak se jinam odebrati
I~mínil. tehdy že jej zase k témuž klášteru nic drážejí, než za 50 k. m. prodati chce, že se tomu státi
všemu má, do kněh kláštersk:('ch jest to vše v zápis uvésti. dal. Ale té své přípovčdi za dosti jest
neučiniL Kdyžkoli potřeba a hodná příčina jest
toho ukazovala a - jest se dála - že do kláštera
měl dáti se najíti, toho jest nikoliv učiniti a takového poslušenství zachovati nechtěl. vzkazujíce posměšně, má-li kdo co k němu, aby k němu sám šel
anebo k němu psaní učinil. Tak mnohé příčiny se
od něho dály, že jesti sám dobrovolně k tomu při
stoupil, že jsme se dožádali p. purkmistra a pánův
St. M. Pr.. aby ráčili starších cech mistrův přísež
n:;-oh obojího řemesla. zednického i tesařského,
lvyslati], aby - šacovali. A nad to vejšeji co sobě
sám šacoval. nade všechno iiné, jest jemu 18 k. lll.
vynahrazeno a tak vší sumy ode mne 133}0 k. m.
za týž domček dáno a zaplaceno. A nejsouce tak
ten domček dostaven:;', sem na to množstvÍ kop
k dostavení a k doiělání vynaložiti musela. jsouce
povinna toho opatřiti. Vystavše jej, tu jest tem'va
sám o své ujmč z své strany beze všeho mého vě
domí večerním časem, jsouc Dodnapi!\', jiného druha
k šacování, nevím k jakému, přivedl a potom
k mému ouředníku do domu přijdouc, nemalé pří
činy vyhledávali. majíce ode mně dávn::' čas takový domček zaplacený. V. MtÍ se vší náležitou
uctivostí žádám. poněvadž sem mu - ten domček
zaplatila. jej užiti a podle své Dovinnosti opatřiti
.iej dáti abych] mohla a před t":'mž nezbedn:;'m
a daremně zaneprázdňujícím člověk"~m v pokojném
i1žÍvání zůstav.ena beW mohla
V. Mtem mo<1litbol! svou povolná Kateřina Lipenská z Velikéh,) Lipna, převora kláštera sv. Anny a sv. Vavřince v St. M. Pr.
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Domek u velrybů a jiný vedle neznámé
polohy na púdě klášterni,
" 1628. - . Rukop. Č. 1073 f. 43. (Svědomí
ku potřebě Doroty Šlagerové proti Janovi Kapromaliusovi k té rozepři,kdež o schování čtyř
iruhel danS'ch a z nich některých věCÍ pobrání,
jichž sobě Jan Kapromalius 600 zl. ri'n. pokládá,
činiti jest.
Markýta Klntovská, pokojnice v domě Musikvsk:;·m. svědčilJ; Praly sme, tři ženy a čtvrtí-
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muž byl, v domě u sv. Anny paní Dorotě Šlagerové náležejícím. Viděla sem, že jsou dva muži
(mně se zd:'!, že jest byl sám tento p. Jan) nesli
skrze tu světnici, kdež sme praly. jednu truhlu
a odpočívali s ní u neeek. A když se zase vraceli
a g,ž p. Jan sobě v tom svým pokoji všecko za"řel na zámek, ř~kl: Paní Doroto, já sem sobě
všecky sv~- věci dobře opatřil. A ona paní Dorota jemu řekia: Jáť vám za to neslibuji, aniž za
svý věci. kteréž v domě mám. slíbiti nemohu, nebú já tu vždycky přítomna nejsem. A on jí řekl:
Paní Doroto. vy se o to nestarejte. Já na svátky
[s] SVll paní sem přijedu.
Lidmila, Jakuba Hystrle manžel1\:<:: Kdež sme
praly v domě II velrybů, viděla sem ty truhly.
když jest je .se 8lužebnÍkem svým ten pán tam
do domu nosil. Potom, když jest svý věci opatřil,
přišel z toho pokoje do toh·') pokoje, kde sme
Hoh. a měl tři klíče v hrsti a řekl: Paní Dorot,},
ji se'l:1 svS- věci dobře opatřil. Paní Dorota mu
řekla: Opatřte vaše vě;::i, jak neiléoe umíte Cl jdč
k k mým u muži na krám, ať vám dá Uvrtej
klíč od domu. abyšte do domu mohli. Mluvíc k
němu dále: Já vám za vaše věci neslibuji aniž
za i sv:í-. co tu v domě mám, slíbiti nemohu. A dále
se od necek nikam nehnula.
.
Jan Kulhavi', podruh v domě p3.n( Doroty
Šlagerové: Toho jsem povědom,když tento Ně
mec byl přivezl sv~' truhly k domu u velrybů. při
šel do druh5'ho domu jejího, kde doktor bejval.
a řekl k paní Dorotě, může-li ty truhly skrze tenťo dům do druhýho domu u velrybů do pokoje.
kterS- pronajal, dáti vnísti. Ona mu řekla: Proč
jich tam dveřmi nositi nedáte, však sobě odevříti
můžete, On řekl: K čemu mám otvírati? Však tu .
nyníčko nebudu, až na svátky [sel svou paní
sem přijedu. Ona mn řekla: .Tát věm nevím, jú
vám za vaše věci neslibuji.
1628, 8. února. Tamtéž. f. 45. Ludvík Osvalcl
Fraj z Frajburku: Jest mně povědomo a byl sem
tu s manželkou svou Anyžkou přítomný, když
p. Jan Capromal1eus od Šlajerový s povolením
manžela jejího prostřední štok v jejím domě II
sv, Anny, u velrybů řečeném, proti jisté činži
k z3.placenÍ k svému obydlí pronajal. kdežto čty
ry pln":' truhly jeho mohovit:íTch věcí. kteréž ona
sama Šlajerová skrze její druh:;' tu při tom při
ležící dům, (skrze nějž průchod do druhého domu
u velryby jest) nositi a tahati očima svejma jest
spatřovala. Kteréžto truhly já sám taky do domé!
u velrybů po schodech nahoru a skrze světnici do
komory nositi a tam je (když jest jí p. Capromalleus zpečeťoval, k čemuž sem já i svíčku držel,
z nichž dvě truhly rozpečetěné ale· provazmi zatočené a zaknytlované byly) sem klásti a stavěti
napomáhal. A tak sme těch truhel opatřených v
komoře stíti nechali. komoru a světnici sme zavřeli. k nÍžto.p. Capromalleus mně klíče jest dal
a také po klíči od doml1 se ptal, kter:\'ž mně i odevzdati jest chtěl. -Ona pak Šlajerová tu takového
od domu klíče při soM neměla, ale na rynku v
jejím domě jej že měla a tam abych pro něj při
šel a jej k sobě vzal. jest oznámila. Na to jsme
my skrze druhej dům, poněvadž ten dům u ve!rybů toho čase zevnitř dvouma rygly opatřen a
zámkem zavřen~' byl) zase zpátkem jsme vyšll, .
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Pan Capromalleus pak jí. Šlajerov~·. oznámí}.. že
naspěch zase odjeti musí a proto v pokOJi že
zůstati nemůže, zdali by v jeho nepřítomnostI l!a
čtrnácte dní věci jeho v pokoji bezpečny ~ bX zustati mohly? Ona odpověděla, ž'O mu za ne lIStotně připověděti nemůže, však že, i ona~ ty v druh::-m příležitým domě taky svyc.h ,:reCI, ne za
jeden tisíc, ale i ,za někter:;' sto VI~e]l. ~ ~tracem
by měla, Ale k opatrování toho ze ma jednoho
věrn(-ho upřímni'ho člověka. kted-žto ponocul~
a líh'á t~ každou noc na její pavlači. A poněvadz
věci její bezpečny jsou. takyť jeho p. S:apromalleusa věci bezpečny budou. Na kterouzŤo odpoveď neiistotnou p. Capromalleus mn~ ~ mou ,manželku jest žádal, ab~chOl:n v ne?yt: Jeho c:o 1~
dni v ieho pokoji zustalI. obzvlaste v nOCI, tal,
aby tnihly s jeho věcmi . bez~ečny~ a opat!eny
bejti mohly, Načež ona Šlalerova mne a manzelce
mS- klíč od domu dáti jest připověděla. Na dr~:
hý den potom šli sme spolu s p. Capr?malleUSelI;
mimo toho pronajatého domu u velrybu; !oho oumyslu jsouce, do jejího domu ~a n:lIk GOlIlI ~ toho klíče od domu od ní požadatl. V tom DY],a
Šlhjerová v druhS'm dom~ vs:,ým.,v vedle v~lryb~;
a s máslem zacházela, a Jeste khce o~ douu, P;'
sobě neměla. A spatříc my, že toho casu praZQnosti neměla, domú jsme odešli, a nám. ,a~?choll1
pro rakovS' klíč jiného času, do domu lejlho ll~
rynk přišli, oznámila. Na to lest ? Capromallel~,
pryč odjel, 'i šel sem já s ma,!l%elkoy _SV?U. li.:
Decembris jminulého Jeta 162/ k ~ m .Slale! ov,
a toho klíče sem od ní žádal. Tu opet nam za od-o
pověď dala, že nYl}íčk nemá ,kdy, ~bychoJ? zase
jiného času přišli. Rekl s~m Íl: ~obre, pam..., ~d~
by ien mezi tím na truhlach a vecech ta,:rl .Lust~
vaiících ž,'tdná škoda se nestala. Odrovcdela,:ze
bv- tomu byla nerada. však že má jednoho ,v.~r
n~ho varH'ře, který ta!H lj~:'l ka~dou,noc_ v,lelJ11l
domě na pavlači. T~n:ze PI:I~ sobe~!:l~ k?l d I kI.esadlo, jemu že se dobrc ~uze sve:~tl., Vedle tono
taky ·)Známila. když mne ,~en khc jednou odevzdá, že ho ona zase neprllme, abyc!10m potom
k tem věcem dohlížeti, jak chccme. A pre.dce tak?~
vého klíče n:UTI nedala. 20. dne Decem]Jr~s ~627 l,a
s manželkou svou zase smy se u m Slaler?,:~>
aby nám ten dům otevřín a klíč dán byl, ohlasl!!.
taky sme, že chvíle nemá, dos,ti ry'~hle a vost,:e
od ní odbyti byli. 24, Decembns pnsel sem opet.
ale ona doma nebyla.
.
*3. 1629. Tamtéž f. Sfi. (Svědo11lI, k~ potřebě paní Dorotě Šl2,jero~é ;.ll:oti Pav!oVl Chva
v
lovskýrnu k té při, kterouz s mm o kradez v d~~
;,1ě iejím v St. M. Pr. blíž kláštera sv. v~r:n'y le~l
dm' u velryby řečeném, spáchanou Cll~ltl !Ha.)
Eliá'š Hanuš Lhemický, měštěnÍn a písar oura~u
rychtářského v St. M., svědčil: TC;ho jsep1 pov~
dom, že v letu 1627. 27.. Decembns pam Dor~la
Šlaierová ke mně jest přišla a abych do domu Jejího, jenž u velryby slove, s ník spatření yy.lou~
pání dveří a jinší krádeže šel. žádala. C~z .J~stl
se i stalo. I jsouce tS'ž Pavel C\lvalovsky lIZ u
vězení, paní Dorota Slajerová se p. }apem ~!X
štofem Baltazarem, zedníkem, ke mne .lest pnSIa
a aby předvolán byl, žádala. Tu on lS?UCe do:
brovolně slovy dobr5'mi dotazován, poneyadz ?1~
k opatrování téhož domu, že se tam nic z11ho statI
v

v
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nemá. se jest ohlásil, kterak se pak taková krádd stala, aby se toho zpravil. ~u on se k tO;1E:
smál rozdílné řeči pletl a aby lemu~ co od n! k
svěř~nÍ odvedeno beiti mělo, tomu vsemu. odpnal
a s smíchem toho odbejval. Poto}TI druheh~ _dne
opěti v přítomnosti p. Jana Krystof<~: ,ze~n.lka a
jí paní Doroty tázán jsa ~ jemu ,~al~cll~ceml.. hro~
zeno b:l'lo. dajíc se do pla~e po:redel, ze, n~}akeJ
dlouhej Jíra, tůvary~ z~dn~c~y, leh? k sobe, pO,zval a matka jeho ze lest! l,e~mu vma koupila ,a
ieho spolně že jsou opili a khc od domu u velnby když iesti se ;vyspal, že mu z kalhot \'Zat ~yl.
Nd st(;le II nieh ho našel a po druhi· v st~]e,cku.
Zda-Ii by (pr$-) 011 to učinil. A, tak potomne, Jako
i před pány komisaři, to mluy,Il,
..
Mikuláš Jonáš, soldat pn rathouze:
Toho
isem povědom, když jsme přišli d? domu II ve~~
;'yM. našli sme Pavla Chvalo,::sk}:ho na, p~vl~acI
nod peřinou ležícího. My mu rekJl: S nan:1 sel.
On řekl, že půjde. A pravil k paní Dorote:.. Co
mi tak tehdy platiti budete a klekl, navJ'.0lena,. zdvlh~l
dva prsty. přísahal. že tou kradeZl ?n vmen, n;c
Iwní, aby ho hned mě} kat stíti~ ~dyz mu. ukaz~
no bylo u sklepu vdole to 10upa,lll. kde sel.ry ,b}Jest mast~a~ ba~a.
ly, 0,1 sobě poskočil, ře,k,l:,
Co vy chcete dáti zkaZItI, ]a Jsem mlady c1;wek.
iá se dám na vojnu psáti. A Llk smy ho dov.satlavy nřivedli. - Joachym FichtI. sol dat pn rathou~e' Když sme přišli s kaprálem od rathouzu
do d;mu II velrybÍ!. jiní tovaryši šli n,aho;'u na
pavláčku, kde ležel ten Pavel Chvalovsky.1
sem
zůstal v dole, nevím, jak jest ležel. Ty pyalll Dorota vykazovala všecko. kde se ta kra~del: v tom
městě stala, a pravila: I Pavle. vkterak~. SI to h~.~
;,podařil. On odpověděl, že dobre, ~asl! sme Pl!
ncjprvnějších dveřích, kterS- ,~yloupa!lY byly, ne;
oozÍz a nahoře, kde se ta ztrata stala, sekeru. ~
já vešel sem do ,kuchyně a na~el sem ta:n pn
vohništi ležet rapl!'. V tom palll Doro~a PI aVlla,
že by rapír ten byl je)íh~. :':l~l1žela ~ a ze mu ho,
totiž tomu Pavlovi, bylI pUlcIll. kdyz do toho do,mu vartovati šel. A když sme se t0}10. Pa.,vla ptall:
kterak jest to spravoval. on odpovede!, ~e o t~nl
nic neví. a přísahal, aby h,o hned ~at mel z~ 111;11
státi a aby ho všichni ce~tl vzall. ~~ on o te _kr,~~
deži nic neyí. Potom pam Doroh za~ala. aby b\:
vězením opatřen; on řekl: Tehdy ?aJ].l D.?roto, ta.,
mi pl3.titi -chcete? Já jsouc mlady ~lovek" ~hcctc
mne zkaziti. Já se zeitra dám na VOlnu psatl. Potom sme ho do šatlavy vedli.
,
, ,,_
Jan Bartoloměj Kryštofe~ zedlllk: Toho l.S~lll
povědom, že jest ke mně pam Dor~ota pred svatk:l
Vánočními L 162í přišla a mne, .a]Jych .. I.'avla
Chvalovskýho, učedlníka mého. kteryz s~ JIz ,byl
vyučil, k ní do domu jeií~o. u vel~yby receneho,
tam aby líhal odpustil. Ja lsem ]1 na ~ to odpověděl, že chce~li on to učiniti: poněvadz ~a jen:;l
již více rozkazovati nemohu. ze v tom ma dobl cl
~ú!c jest. Ona mi řekla, !ev již !' ním o t~m mlu.vila. Já jí ojpověděl, mne ze vzdyckny y'e~e.n b~ I
a také jsem mu všechno _svěř~l, ze to UCll1l!~ mu~
že. Potornně u mně na Stědr.y den ~!l .veclr a,sl
do čtyř i více hodin, neb Jsme stnleh. Potom
řekl' Pane již musím jíti, ač nerad, a to prot?,
že l~žím t~m vysoko na pavlači !l na mne. d~s.f
i sních prší. a mne ve spaní mohlI by tam zabIti,

To,

Ja.
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neb tam nejsem bezpečen. Já mu na to odpově
děl: Jdi ty předse tam domů, múžeš se tvf,' paní
ráno opovědíti, že tam dole pro nebezpečnost
nemůžeš beiti.
A od toho dne isem ho neviděl až potomně v vězení. A -ten den po
Mláďátkách ráno přišla paní Dorota do domu
n:ého s veliki'm křikem a naříkáním: O můj pane
Hans, již mně pěkně spravil váš Pavel a všechno
pobraL Též jsem u kata byla; on pravÍ, že váš
i můj zloděj jest, že k utrpnél11u právu přijíti
musi Tím návěští dávajíce, abych já polovici
a ona druhou polovici peněz na to nakládali. K če
muž jsem jí odpověděl, že on můj zloděj není,
já vím o svejch škůdcích, ale když kejm prokázati nemám. musím tak nechat. Nebo jsem jemu
peníze, klíč hlavní i všchno svěřil. nic mi se neztratilo. Stonal jsem a on mně v nemoci posluhoval, sláčel a vícc nežli můj vlastní syn sloužil.
Na žádost pak její, paní Doroty, to jsem učinil
a s ní od domu u velryby řečeného šel a tam, zdaliž bych ho z instrumentů sV:('ch, poněvadž on
u mně učedlnÍkem by!, seznati mohl. Ale nic jsem
svého neviděl, nežli nějakou starou sekeru a nebozez. Též v hořejší světnici nic jsem neviděl nežli tři truhly, dvě prázdn}' a z třetí jsem vyčetl
sedm štuk plátna. Dále jsem se jí zeptal: Paní, je-li
vám také co vzato od sejrův anebo masa. Ona mi
odj)ov_ěděla, že ještě nic pohřešiti nemllže, aby jí
co z tol1o vzato bylo. Potom nedala mi pokoj(\
než musil jsem s ní zase do šatlavy jíti. A když
jsme tam přišli, tehdy písař p. rychtáře řekl ke
mně: Pěkně jste vašeho uč€dlníka cvičili (což
mi iíto bylo, neb jsem vždyckny p.octiv~- lidi nčil
a k dobrému je vedl.) Potomně jsem se ho dotazoval: Pavle, proč jsi takové hospodářství při
jal a tomu podle přípovědi své za dosti jsi neučinil á tak jsi zle hospodařil: Pane, pozván jsem
byl k obědu na svátky od d!ouhýho Jíry a jeho
matka koupila dvě pinty vína a tak spolu sedíce
jsem se opil. Ráno hledal jsem klíče od dveří domových v kapse, ale nenalezl jsem ho, nebo mne?
ho do truhlice stolní schovali. Naproti j'ečí jeho
jsem řekl: Můj milý Pavle, tolikrát jsem tebe napomínal i trestal, aby s tím Dlouh~Tm Jírou netovaryšil, nebo s ním i peníze i rozum propiješ.
Z šatlavy šli jsme naproti Perštejnu do domu
u Krocínů řečeného. kdež oni pijÍvali. A tam týž
Pavel zastavil svůj plášť. Tam přijdouce paní Dorota ihned s šenk~'řkou se vaditi počala. Já jsem
ji napomenul: Paní, chcete-li se co vyptati, nemusíte s lidmi se vaditi. Dále šenkýřka nám ukázala plášt téhož Pavla, oznamovala, že Dlouh~' Jíra
(salvis auribus) do prevetu upadl, takže od téhož
púdu ani povstati nemohl, že jej domů nésti museli. Dále ještě na žádost její s ní až proti sv.
Jindřichu do domu nárožního šel. ale do domu na
žádost její jíti jsem nechtěl, než za domem na ní
očekával. A když táž paní Dorota dolů zas z téhož
domu vyšla, jí jsem se zeptal. co tomu Dlouh~'
Jíra říká; Odpověděla. že nic a že sám druhý za
stolew. sedí a hrubý sejr ií. Odtud isme šli zase
do vězení šatlavnÍho. Tu isem se ho zase ptal:
Můj milý Pavle, pověz mi, zdaližisou tobě u něho,
Dlouhýho Jíry, klíč z kapsy vzali a ty věci pobrali. Odpověděl, že ne, nebo on, Dlouh~' Jíra, od
toho pádu a stlučení ani z domu vyjíti nemohl.

C. p. 211. Klášter sv. AlllÚ'.
Potomně táž paní Dorota Šleierová žádala, abych

I

jemu Pavlovi peněz propůjčil, tak aby mohl téhož
Dlouhýho Jíru do vězení připraviti. Odpověděl
jsem, že povinen nejsem. Potomně asi ve třech·
nedělích zase ke mně přišla táž paní Dorota s velikým křikem, že by se jí tři centnýře sejrů i více
ztratilo. Na to jsem jí odpověděl: Mi milá paní
Doroto, divím se tomu. Však by on raděii vzal
plátno a něco iiného, nežli by se chtěl sejra shnilého dotknouti, nebo ho jak živ nejedl a před ním
utíká. A vás když jsem se ptal prve, zda-Ii by
vám co od sejrů a másel pobráno bylo, pravili
jste mi, že nic pohřešiti nemůžete.
MandaIem, Jana B. Kryštofle manželka: Toho
povědoma jsem, že jest ke mně přišla paní Dorob
druhý nebo třetí den potom, když jest Pavla Chvalovského vsaditi dala a mně jest, abych s ní do
vězení šatlavního došla, požádala. Načež jsem jí
odpověděla: Má milá paní Doroto, já do takových
míst nerada chodím. Ona zase: Však isem tak
dobře měštka jako i vy. Jak tam dobrá vei.dete.
tak dobrá zas vyjdete. Potomně na žádost její
s ní tam do téhož vézení jsem šla a jeho Pavla
jsem se dotazovala: Mil~T Pavle, co jsi pak dělal
a jak jsi na ty věci pozor dal, že z téhož domu
pobrané jsou? Tu on hned plakati počal a pro pláč
mně takměř odpověděti nemohl než: Paní, já nic
nevím, má milá panÍ, Jak jsou se ty věci a kdy
ztratily, neb jsem iich také neviděl. Dále ptala
jsem se ho: Pavle, proč iSi nepřišel k nám na ty
svátky? Já jsem se domnívala, že jsi ty v domě
paní Dorotiným, a paní Dorota domnívala se, že
jsi u nás. A kde jsi by!? On mně odpověděl, že
jest byl u Dlouhýho Jíry a že ho Dlouhej Jíra pozval k sobě na svátky k obědu a že jim matl,a
Dlouhýho Jíry dvě pinty vína koupila, a já se vopil a vopilej domů jÍti chtíce, Dlouhej Jíra domú
líti mi l1'~dali, nežli kord schovali. A když tam nic
uškozeno není, že ještě žádnej nic nepobere, snad
jdouc domů opilý, že bych k nějakému neštěstí
pí'ijíti mohl. A co více povídati mám. Dlouhý Jíra
lépe ví, kde sme byli, nežli já vám povědíti mohu,
ncb jsem byl opil}'; Neposledy když jsme z vězení
vycházeti měli, napomínala jsem ho, aby raději,
pokud vo všem ví, pravdu pověděl. ale on řekl. že
o ničemž nic neví.
Jiřík Pinckr krosnař, pokojník u Petra Rudolfa: Přišel jsem před rokem k otci Pavla Chvalovského do Zebráka. On mně prosil, když přijdu
do Prahy, abych došel k mistru Janovi Šivrovi
1:edníku, u něhož se Pavel, syn jeho, řemeslu zednickému učil, abych ho od něho pozdravil a jeho
se zeptal, brzo-li syn jeho za vyučenou imíti bude.
A tak přijda já do Prahy potkám Jana Šivra pod
uzdaři [na Malém rynečku], tu ho pozdravuji od
otce, jeho Pavla, a ptám se, brzo-Ii Pavel, syn Jana Chvalovského za vyučenou jmíti bude. Tu mně
odpověděl p. Jan Šivr. že ten učedlník Pavel sedí
v šatlavě a abych došel k paní Dorotě Šlajerov5·,
ona že mně praví, proč sedí a co udělal. I nešel
isem já k paní Dorotě, ale šel jsem zase po své
práci do hor a přišedši zase k otci jeho Pavla,
povídám mu, 7P. Pavel sedí v šatlavě. On jsouc
člověk starý, ulekl se náramně. A když isem zase
šel I zpátkem do Prahy, macocha jeho Pavla šla se
mnou do Prahy. Tu jest u hospodáře mýho přes
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noc se mnou zůstala a vstavši r3.no šla k ní, paní
Dorotě, ptajíce se jí, proč Pavla jo šatlcavy vsa~iti
dala. Potom přišla zase ke mne domu a prOSIla
mně. abych s ní šel k Dlouh~'m? Jírovi z~?yík~
na Nov';- Město. I šel jsem s 111 tam a pnsedsl
do doml; kde bydlel ten Dlouh~, Jíra proti Koši, zazvonila 'ona a matka toho Dlouhýho Jíry nám
otevřela. Šli jsme nahoru do pokoje a ten Dlouh5Jíra se strojil. Tu jsme viděli sejr na stole a
húsci ležet. Tu se ho ptala, proč tak syn její sedí
a co isou spolu dělali. Dlouhej Jíra řekl. že 011
neví proč sedí. Potom vedl nás k nějakému kožišníkovi II Svinsk5' brám'. Tu se ho ptali. proč
Pavel sedí. Tu on taky odpověděl. že nevl, proč
sedí. mluvíc, že mu křiví jsou. Tu jsyte odtad.
odešli. Já jsem šel potom domú a OJ:a sla yk pyam
Dorot~ a prosila ji, aby sobě otce !el1o, clove~a
starého, ušetřila. Potom šla macocha jeho zase zpatkcm domů.

Na Anenském

náměstí.

S o ln i c e.
(Viz též ochoz XXXIX.)
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33-12

1" 1634 12. července. Archiv mill. v/zitra D -;fiAllergnadigster KO'1ig und Herr! bl'. K. M. hiemit
úemUtig berichten, wie das vor langell Jahren und
bei der ZeH L K. M. Ferdinandi des Ersten - em
Ort oder Gebaude da vor diesem unsers Closters
13rewhaus g;ewesen. fiir dero new aufgerichtctes
Saltzhaus in Boheim und dann nach eilichen Jahren ain negst dem Saltzhaus gelegenes und um
auch zugehorendes Hiiusel gleichfals zu deroselben Saltzbeamien Bewohnung; (so beides noch bis
auf dato also innen gehalten und g;ebral1cht werden) einriiumen haben mUssen -. Dat. Prag 12. Julii 1634.
.
2". 1656, 21. února. Archiv min. vnitra. Aui
o·niidig·e Anordnung de,:, konig;]. boheim. Cammer
;"ird dem Convent des Klosters bej! St. Anna zu
Nachrieht wegen des auf ihrem Grund liegenden
Kais. Salzladens und Wohnhiiusels attestirt, es b~c
finde sich bei der kon. bOhm. Caml11er-BuchhaltereIdesshalben keine andere Nachricht. als dass das
Wohnhiiusel il11 ann.) 1552 wird als bereits Uber
JOO Jahr her durch die lcais. Salzbeamten bew?hnt,
auch umb das J. 1604, als es d,mlals ganz emgegangen, auf dei k6n. bOhm. Cammer ,unkosten, s.o
sich úber íOO Thaler erstrecket, wieaernumb aur.gebaut und erstlich dem Kloster jiihrlicll I~ur zwel,
endlich aber vom anno 1612 an bis auf data funí
Kuffen Sa17~ jedes Jahres. als ein Grundgeld, davon
g:ereichet worden sey.

V LiLiové ulici.
Čís. pop. 219.
(K o š f á lov s k :;-. Š rám k o v s ký.)
1. 1444. 2í. února. Ruko)J. č. 90 f. 93. Nicolaus
Koštál dictus de Nova Civitate et Anna. e. domum
cum braseaíorio, braxatorio, sarthagine et doleis
sitam circa s. Annam in acie ex opposito ecclesie
eiusdem s. Al1ne pelles domum Gregorii pelli!!?i~
contigue consistentem nťc 110n et aream, dVOrls~e
dictam, pro pecoriblls. !ignÍs et vasis servandls
post curiam domini Medkonis situatam et penes

domum KOI\arzikonis, erg a Nicolaum braseatorem
Dúpovec*) dictum pro LXVIII s. gr. - sub COI:dicionibus 110tabiliter exceptis; Quod prefatus Nlcolaus in eadem domo debet unum habitaculum
integrum habere et tenere et in eodem. habitare
seu morari usque _dies víte sue inimpedit~ et C:lIr.
hoc duo celaria tenere, unum cum testudme;. almd
sine testudine, pro cerevisia et aliis ne~es~an~ ~er
vandis quousque vita sibi comes extltent. CClam
prefatus Nicolaus debet brasea in. e?dem ~r,:s.ea
torio pro sua utilitate laborare et I~Idem ~m:llhter
in braxatorio braxare, et braxando m predIctls celariis reponere et extra de domo in vasis. ~elldere,
sed in domo non propinare, quantum slbl expediens videbitur. A labore vero cuiuslibet brasei et
braxatura eius astr;ctus est et erií, ut alter, solvere prefato Nicolao Koštál. Act. teI. V. in capíte Iunii.

?

*) Kšaft jeho z r. 1449 zapsaný v rukop.
2119, fol. A í zní: Ve jméno božie amen: J,á MIkuláš Dúpovec, měštěnín St. M. P~ ..' VYZn~lVam ~ oc
že ačkolivěk nemocen jsem a neduzlv na tele, v"sak
proto paměti dobré a svobody zdravého rozum~
požívaje, nechtě, což na mně jest, bv: po smrt~
mé ač mne od nie Buoh v této nemOCI zachovatI
ne;áčí o zbožie a statek po mně zuostalý mezi pří
buzný~i a přáteli mými kteří svárov~ ,sě, dáli,
toto mé poslednie poručenstvie a konecny umysl
vuole mé zřiedil sem a zpósoLil a tOh0tO kšaftl1
moCÍ o témž o všem statku mém řiedím a zpósobují obyčejem tiemto dolepsaným: ~ajp~ve, učinil
sem a ustanovil i činím a ustanOVUJI mudre a.?:
patrné lidi Hanuše sladovníka a Jana Wolfa, lIZ
psaného města Pražského měštěnÍny, pravé a mocné DoručnÍky všeho statku mého -. Potom pak
tom~ chci a teď tak porúčiem i rozkazuji, aby
všichni moji dluhové, jimiž bych komužk,olivěk povinen zúostal, ježto by řádně ~ ,:edle prava tohot~
města bylo okázúno, byli kazdemu zap!acelll
pěkně. . Dále také porúčiem, aby poručníci ~oji
duom ten, v němž bydlím, doplatiec z sta!ku m~h.o
vydali na opravenie kosteluov dolepsany~~: NaJprvé chci, aby na opravenie kos!ela sv. JJl]le vydáno bylo III k. gr. a na opravel1le kostela sv. Haštala tolikéž. Item porúčiem a otkazuji, aby vydáno bylo Vaňkovi, sestřenci mému, X k. gr.,
Anně bratraně mé. X k. a Keruši, sestře mé
v Ma'rtinicích bydleiící, V k. Item dětem Štěp!tno
vi'm, bratra mého v ~ochanov~, y V . k. ya dete':1
starého Matěje na HOl' ach, sestrenatom zeny me,
V k. Item Kačce, bratraně mé, ženě Štěpána sl~:
dovníka V k. - Jenž jest dán 1. 1449 .tu nedel!
hodu Narozenie Syna božího.
.
O Mikuláši DOLlllovcovi ledná i tento zápiS v
/'ll/Wll. č. 2099 f. 1070. Postquam Step.h'lQus. de
Kochanov una cum mio suo Paulo, qm oml1lum
ipsius Stephani Iiberorum extat senior, impetuissent Nicolaum, fratruelem Nicolai Dupovec, pro
V. s. liberis ipsius Stephani per dictum Dupo~co
nem vigore testamenti sui delegatis, quibus Nl~O
Jaus, pretactus tratruelis, licet easdem pecul1las
nOll erat dare contrarius. nichilominus tamen hac
iil re dominorum requirebat consilium, ut ab aliorum dicti Stephani liberorum Ínfestacione securus
de cetero redderetur. Tandem domini Stephano et
3
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2 1450. č Rukop. č. 2103 f. 36. Nicolaus
5. 1483, 11. srpna. Ruko/J. č. 2105 f. 128. Anna
Kosstial ei Anna e. humuletum cum casula. budKošfálka vidua resignavit Silvestra. genera suo,
ka dicta, ei medietate rivllli ibidem decurrentis,
~'Iarthe, filie sue, et pueris eonlln domum, quam
quod humuletum extendit se a muro usque semiinhabitat, 0111nemque aiiam substanciam _. Idem
tam humuleta dividentem, et situm est sub vinea
Silvestr vicTu et amictu honestis eidem usque
Anne, reHcte Nicolai Cuculus, erga eandem Annam
pro HU s. gr.
ad moretm debet providere. Act. rer. rl. post Laureuci!.
3. 1461 Ruko/J. č. 21J9 f. L 5. Ve iméno
6. 1498, 1t října. Rukop. č. 2107 f. 152. 10božie amen. Ja panna Anna, v domu Mikuláše
hannes dictusSrámek ef Margaretha e. d. aciale:11
Koštála nebožce v St. M. Pr. bydlejície, vyznávám
dictam Košťálovsk~1 cum braxatoris. item domum
- že ustanovuji poctivého Mikuláše bakaláře, braminorem sitam penes eandem domUIll ex uno. et
tra mého stri'čeného z Meziříčí, prvého a mocného
domum Anthonii cultellatoris parte ex altera, it.
poručníka všeho statku mého -. Otkazuji _ knězi
cutiam, in qua ligna servantur. sitam penes doJakubovi, faráři u sv. Ji1iie, zlat~- uhersk~', Kuně,
mum molendinatoris dominorum, a
olím
panie matce mé, II k. gr., Margretě, sestře mé _.
. anSilvestri - pro ducentis s. gr. Act. rer.
Kateřině, sestře Mikuláše nadepsaného _ po 1;')
te Galli.
k. a druhé sestře Anně k. [Neukončeno 1.
7. 1499, 30. dubna. Rukop. č: 94 II. f. 77. Alena,
4. 1469, 12. července. Rukov. č. 2141 f. 90.
nevěsta Marty, někdy Sylvestrové, oznámila jest,
Martha, filia olím Nicolai Koš tál, cum Silvestro,
ŽC jest přijala a skutečně vyzdVihla věno své, kteviro sibi desponsato, fassa eSt' qula loco porcionis
réž jí pří!ežalo PO smrti Václava, syna nadepsané
sue paterne suscipit LX s. gr. et parafernalia. Act.
Marty, od též Mart~', svehy své. Act. tel'. lIl.
Íer. IIII. ante Margarethe. - Tamtéž. f. 206. Stala
ante Phi!. et Jac.
sě jest smlúva. o manželstvie z strany Silvestra a
8. 1512, 12. února. RukolJ. Č. 1128 fl. f. fl 21.
panny Marthy, dcery paní Al11i}' Koštálky, že paní
V té při mezi Martinem S:novátkú z jedné a jaAnna nyní řečená PO panně Martě, dceři své, imekubem Šrámkem a Matějem, hor viničních měfi
nem věna Silvestrovi vydati má peněz hotov;Í"ch
čem, z strany drnhé, kdež on SYrovátka vinil
LX k. a rúeha za XL k. A to do dne do roka. Proti
je z toho, že oni aešlechetně a zrádně, cti své
tomu Silvestr odvění! jest CL k., i s jejími LXtí k.
proti němu nevohradivše, jeho jsú zmordovali a
pOČítajíc, též do dne do roka. Eod. die.
Jakub ~,rámek zrádnú braní v kůži za štítu jeho
jest bil a Matěj jeho z zádu sekal i bodenú ránu
Paulo suprascriptis mandaverunt, quatenus commissiol1~m auctoritatemque et facultatem pecunias v ruce učiniL Dále prose, aby jemu na ně právo
puštieno bylo, a k Šrámkovi aby se ráčili zachoeasdem tol1endi ab omnibus aliis liberis eiusdem
vati, jakož vajpověď mezi řemeslem sladovnÍck:\m
Stephani suisque fratribus et sororibus, qui annos
a nožířsk~'m ukazuje. A tu vajpověd' ukázal jest
etatis eorum legitime sortiti noscuntur, sub
z register krále JMti na to uČÍněnú. Při tom mlusigillo civitatis Meziři.::c afferre non regllgant
vě, poněvadž to všecko jstÍ pominuli, ku právu
Et si qui eorum sunt inennes, provideant, quod
se neutekli, znajíc Vaši Milost. p. purgmistře a
porcio ipsos aut alterum eorum contígens
než sami sobě svú moc, svú vuoli a moc nade
ibidem in Meziřieč eaucionetur, donec arhnos levokazovali, aby se jim podlé práva stalo a
gittimos non attingant. Modici Haque temporis laprávo aby Ha ně puštěno bylo, vždy žádaje. Proti
bente curriculo Paulus litteram cOElmissionis et
tomu Jakub Šrámek a Matěj měřič odpírajíce praauctoritatis pretacte dominis exhibuit, tenorem, qui
sequitur continentem:
vili; Poněvadž Syrovátka napřed jich na pověsti
jejich dot~'če a zrádcí jim dává, a prosíce, že jc
Purgmistr a konšelé města Meziřieče múdr;Ý-m a
toho na ně 'ještě nedoved, aby prvé konec a místo
opatrným pánóm purgmistru a radě města Stas nimi vzali o svú čest. A když o čest konec a
rého Pr, nám přiezniv;ÝTl1. Službu svú _vzkazujem
místo vezmú, že jemu dále k jeho žalobě odpovieVašie Milosti múdří a opatrní páni nám přieznivL
dati budou, Dále mluvíce, že což sú kolí učiniii,
Jakož nebožčík Mikuláš Dúpovec, spoluměštěnÍn
že sú učiniti musili.
Vašie Milosti, odkázal na kšaftu Štěpánovým dě
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poně
tem z Kochanova pět k. gr., i ti přistúpivše před
vadž se to shledává, obojí strany že nesnáz a svánás, zejména Jan, Martin, Michal. Margareta, Kada té pútky od hry začatá mezi Martinem a Šrámtruše, a porúčili jsú a porúčejí ty penieze mocně
kem i Matějem byla jest smluvena a závazkem poPavlovi, bratru svému, ukazateli tohoto listu, aby
tvrzena, že sobě toho oboji nÍčímž zl~'m zpomÍOn je přijal k sobě. Neb jemu oni toho dobře věří.
na ti neměli. a POtO!)1 míru že jest Syrovátka meče
Také sú z nich dva bratry mlada, Jiřík a Vávra,
dobyl a příČinu míru přerušení dal a vinn.ě strany
a těm ·díel jich jest zaručen lidmi dobr;Í"mi a toho
zde v radll" cti a kázně podlé práva v řeči nezachodobře dostalými od nás, Janem a Štěpánem, takže
val, na strany ještě nic nedoved zradou Lch dotýjsú svÝm dobře jistí. I když jemu iie vydadie, z
kal, kdež samými soudcí'to přisuzovati sluší, a on
toho oni všichni Mikuláše kvitují a prázdna činíc,
Jakub a Matěi též podlé práva se nezachovali, sami
takže od žádného z nich ani Jejich přietelé z toho
sobě opravovali, co jest iim Syrovátka po smíření
dluhu viec .upomÍnán nebude. A toho na svědomie
učinil, nic na něho nežalovavše a nevznevše sami
pečetí města našeho kázali sme zapečetiti list tento.
se mstili, i podle práva z těch příČin iich obojích
Datum in Mezieřič fer. VI. post Francisci a. d. L.
provinění je oboje páni v sví! kázeň berú. Act. rel'.
Cuiusquidem commissionis vigore idem Paulus subv DOSt. Scolastice.
latís predictis V. s. fassus est se percepisse _. Act.
9. 1517, 29. ledna. Rukov. č. 2141 f. 227. Staly
fer. II. ante Sim, et Tude.
se smlúvy svatební o manželství svaté mezi Ja-.
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a paní Dorotú
takoyé, že on Jakub d~o~
,
~ veškeren statek SVUO] II pam
;~llění a k
k dědičnému, ,vládnutí.
z toho statkn
dčten~. k~orez z
TXrVa~~želky zplodil. laílOvi, Svatoson a
LX
...
~r 1)1' na tak:o:V" zpuosob: Kdyžby ty
k l,et~m
;o~c)j~~nim a dospěl~lm
že t~ suma, l1la Jim
z toho statku b~7ti
na 1'ovn:,: rozdl~ )ed~vo~
ho každého z nich.
b:v B. ktere!1~, ~ tcc11 5'eL
neuchoval, s toho mrtvého nápad ma litI na 11eh_o,
na
na manželku jeho, DOľOt~l. ~ase,p~lla
Dorota
Jc:kubovi, manzeiu svemU. ml!~~~llt,
dala
všecken statek svuoj sobe z neho
než padesáte k. gr. pr.,
nebo při svém 111al1nechati. Také dal-li
jim P'v.B. ~polu
dítky a z božího dopuštění že
~e pľ.!h?dll~ a
z tohoto sveta PIve, ses~l;
Jakub by, manžel
tehdy v tom ve
statku. O1~a DOl"?ta ma vbi"t~
s těmi dětmi s ním splozenyn~l prava spoleclLc,~
a rovná. Act. kr. V. ante ?U~lf. 0
_
lG. liJ:!5. c. ;';10". f. 26/.
oznámil,
duom
sladovnú, s
k tom1;l dU,~n:.
to
jakozto Gemc po
T

v

Č.

1129. f. 212.
Jakub
a žácrZi za sebú sumu znaužívá. a oni sirotka
a poručníknov
nemá. n~bo Lcd~l~
od města
A ponevadz. 0111
a ona Jakubova manželk,a Jest.
za
aby ta suma zde poieho opatřiti
stoik odpírali. že oni
ty penieze měly kladeny
na to než slíbili do let
i 1
Jeta bude
'že oni tomu
,e,1O. ft,
1 II.do~ti
'-e
l1činiti chtL
tomu Ondřej
m U\b' ,/. r
on ten statek přijal k sobc na te!~ zPu0;S0 v' a?}.
let sirotčich jej vydávat~ mel, n,:~ z~ j~l
k sobě přijal, aby on v tom casu, n~zh. by
,-Mek k 1ptóm přišel ten statek shromazdoval a tu
:-é~ shro'!;áždč, kdyŽ
leta sirotek mě!, aby jteI1hnou
sou o,
lO
poručníkuov není,
byl. - Tu p. purgAčkoli to mučení stasirotčích. stalo se od Jana
jeho Bohuslavova a lla
statek oni rukojmie sú sHbili. A ~o
to rukojen1ství jeho ]anov~ ~m[~í jest vpr~
tr3:8110 a tak z toho sešlo, a Vondre] '1;11 n:a~z~~ka
jOho
Flohushl\'ovi přátelé pří}~llZ~: nejSU za~
ní poručníkuov nemá. a ponevaaz pratele~ a zvl~ště matka o to
ab}' ten statel< ,opatren ~y~,
2e
z
majl to opatnh,
i z
povinní sou tu sumu
do clvú
f6[
II
Divis. ap.
12. 1542.
'v. .
1130 f. 534.
Vedle toho kdež
obeslala jest
Martu, manželku
soukeníka. i vinila jí
z toho, kterak by ona Marta prve od sebe mluv
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v
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že iest z sb.tku Jakuba ~rámb,: otce
ne~zala a jí že an~ věno ani .vewrav.a
dána není. což jest jí Dorot.e s. nem~h l1! P?~i'
vením. Neb že to í dobd'mi, lIdI:1! pokazatr muz~,
že jí vejprava i také věng dar:,o jest a} t~,h.o S~~Lku díl
jest vzala; cemuz aby OU,:pl~t! me a,
té naděje
ní není, !lež ž~ v tom upr~n:~L :,e z~"Ílová a pravdu poví. Prot! tomu od ]\lall~' mlu~eno: ,Toto obvinění, kteréž se stalo na tel1,.~on:5'
iako by ona Marta z toho statku vybyta b:, tl l1!e1a' a že by jí již ničímž povinnovata l1eb'y!~, t~m~
odpírá
praví že toho ona Dorota neUK2?:e, "bJ
to
nožal~vátl0 jest~ pravé b~-t: m~10. --:;- r11
,
a
- vypovídají; Ponevadz
ona
p.
,
o
Dorota
toho jest ,podle prava, .l}e~, I '~z~la ab" Marta z toho stadm Jakuba Swmn.a
Ca " ,
J
,.
r statku že
věnem
vybyta
bYh
mela a ta k d'j
.1 u \
,v.by míti neměla, kr01~ě ,tvé .yejprav~; ,ktefuz 1
b
dal. A ponevaaz jíl1ym dete,l1 "akl1<l~
t·
ne . o ecsmiúvaml. svateb"
h st0tl'u
Šrámka
l11ml{ 'f tv?v.o
u, po
XXV k. gr. Č. jest ukázáno, ~ !e pnemy ona Ma~ta povinna
s Dorotou Sramkov(ju. o tu ;e]:
pravu se
a na té sumě XXv k. gr. c. ]i
sobě vyrazitL Aet sabbato ante Trinit. ~
13.1549,18. kVčina., Ruko~.vč. ?Jll, 1._171.
Šimon Šrámek vzdal díl, kteryz. n~a na ,~omu
Šrá~nkovském, Mandaleně ~,ChvoJence, mallzelce
své. Act. sabbato post SOPl1lam.
'f
_
14. 1555, 8. července. Rulwp. c. [01 .. ?6. Ja,kož iest rozepře vznikla mez! pam Mani",G.alenod
.
manželkou pozuostalou po ::'1l110no·a Dorotou, téhož Simona ma~J(O~,
jemu po otci. ieho náležel a Jl pl.
odevzdal;
zápisem společného
! isú smluveni
že ona Dorota v
, , bm~
. 'd . t
po nekdy .JaKU.gv!
': omu om
t "
.ei di:dlCl1e
Srámkovi, manzelu,
zuos aL,I" a~ 1 ',.,. ~0; rl
drŽeti a z toho pl.
V.y ~a!l ; ~n'7' _O,~
Matěje SOVy koupenou UT )?utovic lezlcl~_~~ZTCJ1nlel
nici il Radlic a k tomu LX s. m. Act. 1C01. ,I. post
1oan. Hussium.
D
13. 1555, 10. zár-í.
č. 211? .t. 3~5'sul1~~
rota Šrámková oznámila:
m;.. ]Istou
za sebou, jmenovitě XLIX v a XX A" ~n.,..
" , h Lt'dmile sirotku po nekdy SvatosoVl,
_
liCIC
.,
,",vf .
'omu svem ,
kovi, i takovú sumu Íl uus uj,e, na IQ)~I-1 . to OZ:l~~
němž bydlí, prati sv. Anue l eZlclm.. a e 1
,1 ;.'_,
.,
. - tl'1 b,' 1"1 P B od smrt! neuchoval. Vize
'111,a
les
tai-ž 'duom i jiný všieek statt;!< SVUOj poru~11' 'lacl~vovi, synu nebo Svato~e .?rám~a, 'lL LlC ,11l~~.
sestře jeho, na rovný mez! ne POdll. ACL. fer. lIL
post Nativ. M. V.
v 990 f "e V
16, 1557, 7. prosince. RukolJ. c:
. po.: ,
t? při mezi Jakubem šenkHem §. Vac1aVel? .Sr.'llt
k~m tu· kdež Jakub obeslav S!~n:ka v!l1l1 je ~o
šel večer od VOltecna
?leh?
K~c
~ tohO, "kd"ž
ze
J
•
, bry vecet
k r - potkal se s ním Václavem a jemu ~?. _
dh tu on Václav, dobyv kor~u, Vy~~;.ocll !ia neho
a jemu Jakubovi dal štus a 1eho bitI chte~. A 0~1
"d
že se J'emu obrániti nemohl, ,sykne nov~,
a,
h d'!, OG'b-'0.1<
1 1 a "acck
s pAnev\' 1 kteréž
v svátek CIO
,,~ ~ V'j
~ ~.
Z" cozv za dva dni Uch okolo 10
c. strz:" a Ptl
~."
. .
. " A
lemu a
tom i klobouk jemu vzal., , r
'zamor. _ l'd f
pomocníkuom jeho neutekl, Oy i
dovalí. - Tu p. ~purgn~istr ,a, fvada
,V)'PO\ i ~ ~
ráČÍ: Poněvadž JakUb senk:\'ľ zalobu ~vu PIO
,,'ti
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kázal, i z té přÍčiny dává se jemu za právo. Act.
ní. propuštěn, k takovému trhu, kter:í-ž jest Václav
Šrámek s Zikmundem Zoúbkem o dLIm proti sv_
postridie s. Nicolai.
Anně po někdy Dorotě Šrámkové pozůstah- uči
17, 1559, 10. března. RukoJ]. č. 2117 f. 428.
Zygmund Zoubek a Anna k. d. ležící na rohu proti
nil, povolení pro dobr:í' sirotčí ten dům dráže prosv. Anně, řečeni- Šrámkovsk5-, od Václava Šrámdati a trh jeho zlepšiti připovídaje nedal a ona
ka a Lidmily, sestry jeho, za CCC k. gr. č. Act.
Lidmila o tom Václavovi Vozovi poručníku svému
nic neoznámivši k takovému trhu povolovala, če
fer. VI. ante Gregorium. (Viz i díl II. str. 888,)
hož jest bez vědomí jeho Václava Voza poručníka
Již před tímto zápisem podán by! takovému
trhu odpor, který s dobri-m úspěchem pro, odsvého učiniti neměla, i z těch příčin takovi' trh
porujícího byl v tato slova projednán: Jakož jest
mezi Václavem Šrámkem a Zikmundem Zoubkem
Václav Vůz z Rovin učinil odpor trhu domu mezi
o ten dům učiněni- od práva se zdvíhá. Actum
in consilio f. VI. die Scholasticae 1559. (Zapsáno
Zikmundem Zoubkem a Václavem Šrámkem uči
něnému i před p. purkmistrem oznámenému a k
v rukop. Č. 990, f. 166.) - Po nálezu chtěl Václav
takovému odporu obeslav Zoubka a Šrámka, též
Vůz rychle sám prodati. což zase vzbudilo odpor
Zoubkův. Protokol o tom pak zapsan;;- v témže
Lidmilu, sestru jeho, oznámil. že on Šrámek s
sestrou svou bez vědomí a vůle jeho Zoubkovi
rukopise na fol. no. zní takto: Jakož Vít Plaček
toho domu prodávati a prodati neměli, poněvadž
s Václavem Vozem z Rovin předstoupiv před prájest on Václava sestry jeho poručníkem, Kteréž
vo oznámiti skrze přítele svého poručil. že jsou
poručenství s něho sňato není a z jeho moci oni
mezi sebou dům proti sv. Anně po Doro'tě Šrámještě vyííati nejsou, a 'tak on vůle žádné jim k tokové pozůstalý vy tržili, kter:(-ž od něho Václava
mu nedal a nedává. Nebo ten dům dráže o 125
Voza za 300 kop gr. Č. koupiL žádaje toho, jakž
kop. mÍšo pro dobré sirotčí, též na větší roky
jsou se o závdavek i o placení téhož domu spolu
prodati a zlepšiti ten trh se může, anobrž i sám
snesli, aby zápis knihami Václav Vůz jemu učinil
on v ten trh vstúpiti chce, Pl otož žádá p. purka tejž trh od práva dopuštěn byl. K tomu od Voza
mistra a pánův, jakožto nejvyšších sirotkův poskrze přítele promluveno: Zná se k tornu, že jest
ručníkův, v tom za opatření, aby nad ním jako
Plačkovi ten dům za sumu tu, iakž se oznamuji::,
prodal, a jemu do kněh městsk;;'ch jej vložiti chce
aad poručníkem ruka držána byla.
Proti tomu Zoubek promluviti dal, že jest on
žádaje, aby pan purkmistr a páni k tomu své po,
s Šrámkem a sestrou jeho trh o ten dům pořádně
volení jim dáti ráčili. Na to Zoubek skrze přítele
sobé vykonal. Vidí se jemu, že Vúz tomu
svého mluviti dal, že k tomu trhu toho domu bližší
trhu domu překážky z příčin jistých, což nálezy
nežli Plaček jest z té příčiny, poněvadž jej prve
a právy provésti chce, činiti nemá předkem: že
od Václava Šrámka a Lidmily, sestry jeho, jaŠrámek maje léta rozumná z moci jeho Voza, : kožto dědicův toho gruntu, koupi! a stržil, kteříž
jako poručníka, jest vyšel a také toho domu ve- I také i léta mají. a tak sirotci již nejsou, nebo
dle toho užíval i jeho v držení bvl, a když jest
Václav Ši'ámek manželku má a některé léto v
těžkost měl, z té jemu Vůz nepomáhal ani se
držení a užívání toho gruntu jest,' ailO vejše že Oll
k němu nehlásil. Druhé, že Lidmila, sestra jeho,
Zikmund nemalú sumu Václavovi Šrámkovi na
Šrámka, majíc též léta rozumná, jemu Václavovi,
ten dům vytrživ jej zavdaL když jest Václav v
bratru svému, k tomu trhu toho domu jest povosvé těžkosti k němu se utíkal. z kteréž mu těmi
lila, aby jej prodal a té těžkosti. kteráž na něho
penězi jej založív pomohl, k tomu také i ta pří
přišla, tak prázen býti mohl. Třetí, že ten trh
čina přikračuje, žena onen čas po vejpovědi ocl
mezi nimi řádně se iest vykonal a jej sobě Zikpráva tohoto mezi Vozem a Zoubkem o t"Yž dům
mund s Václavem Šrámkem do registr páně purkučiněné přímluva byla i poručení Olt, stolice této
mistrových, jakž statuta města tohoto ukazují,
Vozoví i Šrámkovi se stalo, aby s ním Zikmunvepsati dali. Ukázav a čísti dav vejpis z registr
dem o ten dům předkem v iednání se dali a mimo
takového trhu, při tom promluviti poručil: Pojiné jemu ho dopřáli, jestliže by pro dobré sirotčí,
nčvadž jest jeho Václava s sestrou Lidmilou ten
jakž od Voza bylo oznámeno, že jej dráže prodům a ona k trhu povolila, tehdy jest mohl dobře
dati může, snésti se mohli, kdež on Vll?: toho všeon jej bez překážky každého člověka jako svůj
ho jest pominul a s Plačkem v tržení toho domu
prodati, nebo i právo jest, že své každý může
se dal, ježto nemaje ho sobě od žádného ani zásvobodně prodati, komu chce, a nercili prodatI,
pisem ani jinak Oll Václav postoupeného a také
ale třebas darmo dáti. Ukázav na to právo kap,
v držení toho gruntu nejsa, nemohl jest ho Plač
27. art. 33., též nálezy předešlé od této stolice či
kovi aneb někomu iinému prodávati. Nad to vejše
něné, že isou trhové k tomu podobní stvrzováni
on Zikmund v to se povoluje, že ten dúm, oč jest
bývali, žádal, aby podle práva při témž trlrll zajej Plaček dráže od Voza, nežli on předešle od
Šrámka stržil, v té sumě i na to všecko placení,
chován byl.
K tomu od Šrámka na dotázání p. purkmistra
jakž jest na ten čas od nich Víta a Voza oznámeno, ujíti chce a uiímá. Pro tož z těch příčin
a pánův oznámeno, že jest ten dům Zoubkovi prooznámených praví se bližší k trhu toho domu,
dal a Lidmila že při trhu nebyla, než při oznámení
a zapisování toho trhu, však místo tomu dává.
nežli on Plaček bS' ti žádaje podle práva za spravedlivé v tom opatření.
Tu p. purkmistr a rada takto o tom nalézají
a sviim ortelem mezi stranami vypovídají: Ponč
Zase od Plačka promluveno, že Zoubek zjevvadž se to našlo, že Václav Vůz z Rovin isa za
ně od sebe mluviti a v tom se slyšeti dal, kterak
poručníka Václavovi Šrámkovi a Lidmile, -sestře
by Šrámkovi peněz na ten grunt a dům půjčil,
jeho, sirotkům po Svatošovi Šrámkovi pozůsta
ježto právy jest to zapovědíno a vůbec vyhlášeno,
I;;-m, ustanoven a posavad z toho poručenství neaby žádný synům městským nefolkoval a jim pe-
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a v něj se i vpouští a on V~c!av Vúz n~ .~ístě
Lidmilv sirotka a Václav Šramek, J:Jfatr JeJI,. tadopustil, že by je bez vědomI a povole11l p~n~
kov" trh toho domu jemu ZikmundOVI Zoubkov} ,do
purkmistra a pánův zakl~dal aneb ~1a domy. a JI~~
kněíí města tohoto podle práva v~ ~vou ned~!Ic!1
grunty půji"Jva!, tehdy jemu nema zase illC b" t;
pořád sběhl:í-ch vložiti a. zapsa!l JSou pOV111111.
vráceno, jakž jest Zikmun~ ,Zoube.k toho,se pro}!
Actum in consilio f. lIlI. dle PetrI ~ath.
právu dopustiti směl. I VId}, se Jemu VltOVI, ze
18. 1588, 15. června. RlllwlJ. c',
f.
jest bližší k tomu domu pOGle t~h~ s Vozem, ?-Cl(Kšaít Zy<Ymunda Zoubka, jinak Kunace.) Ve Jmeněného, nežli on Zikmund porollCeJe se k uvaze11l
no _ Jt Zykmund Zoubek, jinák Kunáč, spoluspravedlivému.
..
~.
~
~adní 'a měštěnín St. M. Pr., :,:n~p:e1!aie b~~ !ohot_~
K tomu Vůz promlUVItI poruc!l, ze ten. dU}?
života, kterak nestá!S' a pOmIJeJI~I Jest, ltez casov,e
předešlou vejpovědí jemu jest a ne ~o~bkoVI ppv světě tomto k svému skonám ouprke:,n POSPlsouzen a tak vedle toho přísudku on Jej s dobrym
chaiící iak nebezpečím jsou a v tomto -:eku ~:nen:
~irotčím prodal, protož žádá. aby j~~TIU ~oho ~ t~hu
iiž k večeru se schylujícímu - tot? ~e .pon,zem
s Plačkem příno bylo, nebo on poale predesleho
iwnečné činím: - Dále s}atek .,;nUOJ y~eh!aky poručení když by ten dům někomu prodal, ,aby
odkazuii - slovutné pam Anne Kunacove, manz toho ~ávdavku Zoubkovi peníze jeho, ktery'c1:~ , želce mé nejmilejŠí. Z kteréh ožto statku ~ bud;; I?,0Šrámkovi půjčil, na právě složil, to !ak, UClmtl
vinna vydati k záduší sv. Jiljí. tu kdez me telo
a ie složiti chce žádaje v tom za opat~en~.
'.
odpočívati bude. na ,vyst~ven~ ~ostnice 40 k. m.
- Naposledy od Zoubka mluveno: Slys~l. J~~t
Prokopovi, bratru memu, jestlI ze bX se .kdy na~
to, co{ Plaček od sebe promluviti, a oznoamltI pnvrátil
10 k. pr. - neb on ma]lC ;nI za 131 a
telí svému dal, kterak by žádn,,- SYyUr:1 ~est
mnohá dobrodiní dobrým odsluhovatI, V. me2n
sk<-m peněz na grunty půjčovati ne;n,el· les tl! .l?Y
vlastním příbytku mne násilr:ě zamor.d~vatl chtel.
pak kdo tak učinil a ji:n bc~ povolep: uradu r;UJCI~
pročež ho z statku mého tJm~ vybelvam . .Napo~
že jemu nemá zase mc vraceno byt!. I to ~Ll::arb
sledy kdyžby pak P. B. prostredkem s:,nrtI pam
ii~áč vykládá a natahuje, nežli sa111o.,)' s?be Jes~;
Annu manželku mou milou, z tohoto sveta povo~
ilebo se nevztahuje to na !v. k,t~nz .leta !31~1
lati ;áčil, tehdy takov:í' všelijaký statek po smrtI
a JSO'l již ženatí, ježto ~akovI zl~tJll sveho UZlv.",_její na Annu. sestru mou milou, P'. Karla }'uchjíce mohou grunty ~v~ ?rOda~I aneb., za~ta~ltI,
mana manželku, též dítky je!í - chCI aby popa?!.
komu se dobře jim !lbI. lako 1 on. ŠlameK ,e~t
_ Jenž jest dán I a psán,: patek v šen Rozesl. s~.
,;<.' '1
a Jemu
ZoubťK
apošt. léta etc. osmdesateho osmeho. Zygmund
,LIm
c.~ ten dům SVLlÍ prodal,
~
-"
t' dal
závdavek ale ne půjčkau penez ua tyz grun ~ ,
Zoubek rukou vlastní svou sem se podepsal.
ležto kdyby byl toho domu neprodal a o~ :1el~0
19. 1595. RllkolJ. Č. 1061 f. 359. (P!uVO~
Zikmunda toho závdavku nevzal a tak penez2.~te
přípovědi Sa!omény,~. vdovy po Janovi Poll!Us?,:~
mi založen nebyl, k veliké těž~osti b,:l by ~ p~lsel,
Šotnovském z Závonc na mIste ~nny, ~cer~ JelI
ale že jest ten závdavek na) lS~. i.enll ~pe!leZI z~
s Janem Polliusem zplozené, na dum s, PIV9y~rep)"
ložen. kteréž až posavad ma a JICh yZlva, d~b, c
někdv Anny Kunačky. jinak Zoubkovy, uCI~1ene.
sobě z té těžkosti pCJmohl, protož Vz~y, pn;.~: se
Zuza;ma, od Kašpara Lukše kuchařka: ~dyz ~sem
k tomu trhu a domu bližší lležli k9 0 jlllY b~Ll.,
byla u nebo paní Kunačky, to sem od n} slys~I~,
A S tím strany k spravedlivemu opatre11l a
že iest řikávala, že jsou s touto Salo;11lnou Pl auvážení se poručily.
.
,,,
~ d~
íe!};. Nosívala sem od ní slepice, J;emze.
JuTu p. purkmistr a raúa ~'YPOvlltaJ:: P0J.lev~ ~
liaÍ1a Písecká: Nosíval" sem od pam I\unacky pelest Václavovi Vozoví z Rovm P?rucm~u L;dmlh,
níze paní matce nebožce p, .Jana P.,?lhusa v ~vor
sirotka po Svatošovi Šr~~kov} ~ozu~t<;!eho:, a
noutkách paní Salomíně stad'. Lezela na luzk::
Váciavovi Šrámkovi :)0 prectel1l predes~e veJPo4 léta n~mocná. A k hodům božím nosila sem Jl
vědí a trhu o dům proti sv. An~ě J?o nek,dv Do- koláče, někdy bochník, měchuru. někdy dva krarotě Šrámkové pozůstalý meZI mm Vac1avem
jíce koláče.
,
Šl'·' mkem a Lidmilou sestrou jeho, též Zikmundem
20. 1597, 12. září. Rulwp. Č. 2Jl.'J f; I!S. ~m~c
Ily
Zo~bkem učiněného vyzdvižení v radě od pana
:1ěna iest Anna Tuchmanová i na mIste Lld131
purkmistra a pánův OZná?lenO,~ ~by on Vac!a~
a Mariány, dcer sv~'ch l1ezle!i!:íiC~, don;u f s ,PIVO.Vůz poručník Lidmily a Vaclav Sramek bratr Je}
várem po někdy Anně Kunacove. po:ws,~leho
a
nejprve s Zikmunden; Zoubker12 ? te? dum, (~one
odkázaného. Act f8r. VI post Nat~v. Manae.
vadž jej Václava Šramka peneZI v Jeho p,h:e. po21. 1609. 10. února. Rukop. S· 2113 f· 479.
třebě založil a z tě~kosti mu pom~hp moh!l-lI b~ Albrecht Šrejnar z Trníče, místos?dI dvorsky, k. d.
se o trh jeho smluviti a chtěl-li by leJ, on Zlkm1fnQ
s pivov8rem nárožní. Kt:náčovs~y od )akuba L~
pro dobr~- sirotčí drážejÍ, nežli od. yaclava ?ramvína' z Ottnfeldu a LIdmIly m. J, za 2000 k. gr. C.
ka vy tržil. ujíti, přátelsky uhodilI. al~ ze o~
1* 1621, 19. září. R1l1wp. č. 2179 ll. f. 1!4.
Václav Vll?: toho oznámení a pomcem v :-ade
Mezi uroz. p. Linhartem Korkou Cholov~k':l11
,~obč učiněného pominuv o týž di'lm s VI~em
z Korkyně a z Cholovjc z iedné a uroz. pam Ka~
Plačkem sám mimo něho Zoubka v trh, se.. Jest
tcfinou Trnickou roz. z E~en:~tolu ~ strar:,y dru~.e
dal. kterýž také před právem isou o~namtl!; .a
stalv se smlouvv svadebl1l. ze pam Kat~nna, PIIZikmund Zoubek ohlášení své při tom ]e~t ucm_I.I.
jala' téhož p. Linharta do dp~u s PIV?Varem,
že by blizší k trhu toho ~omu, 1.le.žli Pl~cek z ll~
v kterémž bydlí, slove II Kunacu, za noveho hostých příčin by! podvolullC se Jej v tez sun~mlO
spodáře na svůj podíl.
_
a' na ten zpúsoh, jakž jest od Plačka vytrzen,
.
2" 1627, 27. dubna. Ruk0!J.'. č. 1072 f. 2JI.
uiíti a platiti, i z těch příčin on Zikmund ZouJ:e~
(Svědomí lm poUeM paní Katenny. na onen cas
biizší se k trhu toho dom1i h~ti od práva uznava

nčz na grunty nepůjčoval. a, kdož by s~ toho
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Šrajneroyé a nyní Korkové, na místě a k ruce
Jana, Vaclava a Lidmily, synův a dcery svých
s n~b. Janen.:! Albrechtem Srajnarem z TrnÍče.
l11anz.~lem svy!n, zplozens'ch, a spolu s ní paní
~ateEmy Gracmgerové, jakožto též ledné vlastní
tehoz p,' Jana Albrechta z první manželky jeho
zplozene dcery, o odpor spiSU kšaftovnímu paní
Anny Lvové z Dražiče.) Václav Tyl: Toho 1sem
povedo~~ byvše z melch mladejch let u p. Jana
z DrazIce, toho času p, prymasa St. M Pr
za .služebníka, ~ožádal se p. Jan, jinak Hanu'~
ŠreJ~er, [~a.ndh~L .dobr5'ch, poctiv~'ch lidí, aby
s I1l~1 p1'aC! vaZ!!J ku p. Janovi z Dražiče.
aby Jemu za. manželku byla dána dcera ieho
~nna, kterouz zplodil se paní Kateřinou. man~elkou svo.~, z 'Mutěnína. Což se tak stalo. Tu pak
Jest, zplodil p. Jan, jinak Hanuš. Šrejner s touž
pan: Annou z, Drvažiče syna, nebožtíka P. Jana
AI,blechta, kte~ehoz sem na svých rukou chovával.
Da,le pa]::~ kdyz'p. Jan Albr.::;;ht z Tmíče k leŤlll11
svym pnsel, pOjal sobě za manželku paní Alžbětu
Kleperovo'l, s níž zplodil Kateřinu Grecinaerovou
a s druh~:lU manželkou svou, s touto pant Kateři~
nou,. nY~l K?rkovou, zplodil Jana, Václava syny
a ,!-l~l1lllu ci~eru, kteříž až posavad živí isou.
Tez 1 v.t,?ho Jsem povědom, že nebo paní Anna
z DraZ!~e. vzala s~bě po smrti p. Jana Šrajnera
z~ manzela tova~ys~ svého mandlířskýho jmenem
Jd~r:a Lva.. s .kterym~ zplozeny
Lidmila a KaterIna. LIdmIla se dostala za
Her·
kulesa de Nova a
smrti p.
vzala
~?bě za manžela
Bon Martina. A KaterIna se byla dostala za Kryštofa Paura.
Mandelina Kochgca: Toho isem povědoma,
z~ p. Jan Albre~ht Srajner pojal sobě Daní Alžb~!u, p. doktora Klepera dceru, za manÚlku. Item
tez tolí? dobře povědoma sem, že paní Anna
z Drazlce
sobě za
svého
Jakuba Lva
ne
Lidmila
potom ,
,_k..·""""
jes"
. ~,
Bru~lOvá. Potom
dcera, pal~í
tenna, dostaia se za p. Kryštofa Paura. z níchž
zplozena jest jediná dcera imenem Anna~
.
3* 166~,
srpna. Rllkop. Č, 2116 f. 73. Stalo
se porovnam mezi uroz. paní Alžbětou FUrstell ..
b::uckeľovou roz. z Letošic i na místě
Alžbety
dcery její, kšaftem
z Trnče,
manžela
n;čnicí a
Cortesim z
vedle ktcreho postupuje se dúm II
proti kostel'
'1
,tl
,sv
. . A11l
; lY l~"
e~ICl S h
_ vozoem.
s adovnou, humnem,
'
PIvovarem temuz Cortesimu za 2300 zl. rýn.
v
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~~~~~~um pro VII s. Act. in crastino Invenc. s.
rI"'l

t·. 1456,
~2. dubna. Tam~éž f. 53. Barbara cane. a. erga Gregonum carpentarium pro

XI a,flX
s.
5.

Act. fer. "\'. ante Georgii.
9. kvě!n.a.
č. 2105 f. 208. Ma~~~ter
. ~~PIC!?a et
' . emewnt dornum
. ~am braseato11o emsdem Mathie contiguarn ct
mxta dornum Vokaczonis aurifabri situatam erga
Joh~nnem molendinatorem pro XIllI ~ g' r Acf
111 VIg. Asc. d.
~. . '
.
6. 1464, 4. ,;rpna.
Č. 2119 f. N 6. Ve
irneno božíe arnen.
mistr
kameník - vyznávám - že
dopuštenie božieho nemocen jsem us t anovuji - Annu,
~~an~elku, mú, ..
a mocnú poručnicí všeh'J
~~ft~u m~ho - ]lellO s detátkem tiem, jímž nynie
e. ;0. na J,est, st~tek ten všecken - a jmenovit~
?I~VO b:ne to vst,cko. kteréž mi koli s Martinem
~1~. 'j. ,. rat~'em ~ m~'m
přislušalo jest a
P~IS.USIe., J~koz o tom knihy
M. Pr. i také
k(aft t~hoz. bratra mé}lO vykazují, dal sem --o
Neu~.hoval-~l .
pak tehož děťátka před
od
sI2:rn B:, dlel
na manželku mú a matku
P':;Phadm •.----:'
pak - nebo Martina . bratra
~,e '9: ?cmen
tak teď sebe mie~~o ~!mm
I~úču, matku
- Item jakož já
lkbozce otce meho a
·mé dělen sem nebyl
;' sta}k? tom, kterýž v
maiL o tom tak vuo~~ m~~ Jest" a?y ,též l}1atce mé v tom dielu mém
Zd~n,Y n?pr<ek~zel, n,ez ona měj moc učiniti s tiem,
~oz se ,~ . b1fde . zdatt. Oznamuji
že osoby
Qolepsa~e ]S11 ml v tčchto. clluziech
- 11a'l:'il?st HI k. a mIX
kteréž seA,
"ve vlastme resakem kamene
li:. 'bez
a k tomu

L

v

~r:e ~ualo:a

p.

v

Čís. pop. 218.

1. 1433. RulwJJ. Č, 90 f. 79. GregorU dicd
Zoldan pellificis.
2. 1452, 21. června. Tamtéž f. 252. Gregorius
~rasea~or et Ursula e. d. sitam pOst Bethleem
:nter domo~ Nicolai KošLil ei Nicolai Okáč hincmde ~rga Grcgorium dictum Zoldall pro VII s. 0'1'
Act. rer.
Viti.
,., .
.3. 1454, . srpna. Rlllw]J. Č. 2105 f. 22. Gregoyms carpentarius et Ursula e. d. erga Grcgorium

C.

23

p. 2113.

p. 219.

10. 1525,
')110 f 91 j'
Tábor nožieř a Marta
.. , . Šrámk~
za )()(fllk. č. Act. fer. Hll.
et .Jac.
..
ll.
20. července.
Č. 2111 f. 289.
;::·imon
a Anna
fl
mezi sIadovnOl;
Jaknb
0. domu Víta KOŠ~l,," (vi
l~íJ.~UOY ~irot_k~lOV ft1art~ 'fúbo;'skv ~~~~<-<c. Act. rer. Hl. post
12.
23, března.
Č. 2142 f. A A 7.
Tlfy,
.
" znamo
čÍ\lÍme __
U'-L

o

kterak někdy Šimon Voškrd učinil kšaft - v sobotu před Kvčtnú nedělí léta JC padesátého - takže duom svuoi, v němž bydlí - odkazuje Anně,
manželce své - vinici Vavřincavi, bytem v Hořepníce, synu svému a Kundratovi, zeti svému -.
Jenž se stal - v středu před Zvěst. P. M.
13. 1552, 23. března.' RukolJ. Č. 2117 f. 261.
Vavřinec z Hořepníku odevzdal všecku spravedlnost, kteréž jemu podle kšaftu Šimona Voškrda.
otce jeho náleží, Anně, matce své. Act. fer. Hll.
post Getrudis.
14. 1563, 26. dubna. Ru/wp. Č. 2117 f. 46.
Stala se smlouva mezi Kundratem Naišlem a
Annou, nebo Šimona Voškrda manželkou, a to
taková, kdež Kundrat v jejím domě bydlí, který
leží u sv. Anny vedle Šrámků, pak ona Anna postupuie domu svého Kundratovi Najšlovi, zeti svému, a manželce jeho Dorotě, dceři své. Act. ter.
II. post. Georg.
15. 1585, 10. dubna. Ruko/J. Č. 2112 f. 202.
Václav VrbUe a Dorota k. d. mezi domy Benedovským a Zigmunda Kunáče oboustranně od Jana
Nejšle šmukS'ře za 110 Je gr. Č. Act. fer. HII.
post Iudiea.
'
16. 1590. 10. ledna. Tamtéž f. 333. V dclav Mře
něk kožišník k. d. od Václava Vrbíka za 110 k. Č.
Act. fer. HlI. post Epiph.
17. 1592. 17. dubna. Tamtéž f. 378. Jakub Hoger zámečník a Anna k. d. od Václava
Mřenka za 110 k. gr. Č. Act fer. VI. post Misericord.
18. 1601, 19. října. RlllwJJ. Č. 1063 f. 288.
(Zprávy proti Anně, Jakuba Hoie zámečníka).
Jakub Kalfq švec: Když zámečnice šla do domu,
v kter~'m jest Vojtěch Drbal, nejprve tam šlo děv
če i křičelo. Křičevší zámečnice sešla dolIL co
jest to, a dala hned Vojtčchov~- ženě
.
Potom ji prala klíčl. A děti utíkali.
k prymasovi. Všichni běželi z domu, křičeli, že, j~
mordují. - Vondra HořeHck\': Přišel
kayz
se ta pranice tam stala. Zapírá zámečník,
tam
nebyl, ale byl. Pacholátka Vojtěchovi šli DO schodech dolů a 011 sám zámečník je pohiavkoval.
A sama s tovaryšem přiběhla do světnice, vydře
la jí klíče, prala Vojtěchovic těmi klíči. Více
;levím. než že jest všecken nevážl'ivei, žádn~'mu
dobr~'mu ani z!5,mu projíti nedá, šelem, zrádců,
kOlÍ1, provazů nadává, neb jsem II něho podruží
byl. - Jan Mencl: Praly se ženy spolu, zámeč
níkova žena a koželuhová. A zámečník k tomu
pravi!: Per. per. A on jest nevážnc] člověk. P. B.
ví, že jest křivdu velkou učinil. ba haněl jí a nada!,
(Tak asi vypravuje i zedník Vilém Parys.)
Anna šrotýI-ka: Bylo to jednou v nedělí, přišla
sem já s hospodyní svou z kostela. Pak sem šla
do komory. Než sem já z komory přišla. voni mezi
sebon nějakou půtku měli. Tak ten zámečník hned
se clo Voitěchov~' dal, hadrykovali se spolu. Hnedkyjí nadal. že vona tu nie nemá. A vona pověděla,
že vona ví, dokud jsou jí páni poručili tu doh:(ti.
A tak on velel manželce sv5~. aby mu podala ľOŽIlU
nebo voštipu, že ji píchne.
19. 1613, 16. července. Rulw17. Č. 2114 f. 114.
Jan Jakub Rosel a Dorota k. d. od Anny, vdovy
po Jakubovi Hogerovi. a Adama. syna jejího. z~

2GO k.

Č.

1*.1649, 12. března. RllkolJ. Č. 2115 f. 192.
Marek Rossel kupec a Anna postolljJiii dům po
otci Jich Jakubovi Janu st. Bilinovi z Lipovcc a
Lazu za 350 zl. rýn.
2". 1649, 12. července. Tamtéž f. 196. Jan Jaroslav Ctibor z Lowenfeldu, v hořejší kanceláři
písař, a Magdalena Johanna m. j. koupili dům od
Jana st. Biliny z Lipovce za 300 zl. r~'n,
Čís.

pop, 217.

(V o káč o v s k}'.)
L 1433, í. bl'ezna. RllJWlJ. č. 90 f. 79. Nico ..
laus Okáč aurifaber et Martha e. d. circa s.
Annam situatam inter domos Nicolai saponiste et
Gregorii dicti Zoldal1 pellificis erga Petrum clíctum Trewsl peIlificem pro VlHl s. pr. Act. tel.
V. in capíte Jeiunii.
.
2. 1444, 2. ledna. Tamtéž f. 91. Idem resignavít domum suam - Marthe, conthorali sue. Act.
fel'. V. post Circumcis. d,
3. 1482, 29. října. Rukop. č. 2141 f. 213. Facta
est compositio nupcialis ad sacrum matrimonium
inter Petrum. filium Henrici brase<:.toris de Nova
Civ. Pr., et Magdalenam vir ginem, filiam NiC"olai
Vokáč aurifabri, talis videlicet, quocl Henricus
pres::riptns dat nom1ne dotis XVIII s. gr. et Nicolaus Vokáč dat domul11 suam, qllam habitat i11ter
domos Koštál et Iohar1l1is Firekl saponiste -. Act.
fer. III. post Sym. et Iude.
4. 1485, 7. února. Rulw)J. Č, 2lU6 f. 150. Elška
vidua de Sedlec emit pro se, Anna fi\ia donmJ11
erga Petrum braseatorem, generutn olím Nicolai
vokáč, pro XV X s. gr. pr. Ad. fer. II. post Dorothee.
5,
4. září. Tamtéž f. 211. Marta. reEcta
Procopii
e. d. ap ut Elškam viduam pro
XVl!! s. Acf. fer. HL post Egldi.
6.
26. ledna. Tamtéž f. 220. MZlrta, oHrn
I1lll1C vero Simonis brasealoris
resignat domum marito sno. Act. sabbato post
s. Pauli.
7. 1495, 26. března. Rllkop. č. 2107 i. 79. Petrus smigmator et Barbara e. d. penes domum 1011al1n1s Horsk\- pistoris et domum oHm Koštálonis
erga Simonem braseatorem pro XXX S. g1'. pr.
Act. fer. JI. post Anul1cc. M. V.
8. 1496, 26. dubna. Tamtéž f. 103. Anthonius
cultellator et Dorothea e. d. a Petro sapol1ista
pro XXIII.' s. pr. Act f01'. III. post Marci.
9. 1502, 10. září. Tamtéž f, 221. 1ohal111'Os Nosek et Dorothea e. d. ab Anthonio cultc;llatore
XXVH;; s. gr. pr. Act. sabbato
Nativ. M. .
10. 1512, 6. října. Rlllw!J. č.
f. 94. Nieta
Kordová e. d. a 10hanne Nosek pro XXVI y~
. Act. fer. Hn. ante Salus popuU.
ll. 1513, 5. května. RuluJ/). č. 2108 f. 121. Václav sladovník, náměstek Jakuba Korda - při
pouštie Martu. manželku svú. k domu i k jinému k,co
všemu statku svému, tak aby ona, Marta byla s
t~.mž
manželem svým, v tom domu
jeho mocná hospodyně.
prve npl. M"rty D
B. od smrti neuchoval, aby ona M;;t;, b;:{o - ~o~~
nit společnice se všemi dětmi, kteréž by spolu
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zplodili v tom ve všem statku - Dálo se v radě
v středu den sv. Gotharta.
.
12. 1513. Tamtéž f. 121. Václav sladovník, náměstek Jakuba Korda.
13. 1525, 5. října. Rukop. č. 2110 f. 116. Václav Horský kožišník a Kateřina k. d. mezi domy
J~na Tábor~ nožieře a Hafapaíy sladovníka od
N.lt~ Kordove za XIX k. Č. Act. feL V, post FranCISC!.
14. 1528, 9. března. Tamtéž f. 254. Marta ně
kdy Mikuláše provazníka manželka, k. d. oď Václava. Horského kožišníka za XV k. Č. Act. fer.
II. ante Gregorii.
v ~~. 153v2,. 2. ledna. Rukol). Č. 2111 t. lG. Vít
srot~r [Kosak] a Anna Je d. od Marty vdovy provazl1l;:e za XXIX k. Č. Act. fer. III. post Circumcrs.
. 16. 1545, 25, srpna. RukoJ). Č. 2117 f. 71. Sta:;.!slayv kniehař z VoršOVy a Dorota k. d. od Víta
srotyre za XL k. gr. Č. Act. fer. III. post Bartholom,
p. 1558, 16. března. Tamtéž f, 409. Jan I<etler
tesar a Anna k. d. od Doroty knihařky za
XLVII % k. Č, Act. feL IIIL post Gregor.
.
18. 1559, 19. dubna. Tamtéž f. 431. Martin
Poledne k. d. od Jana Reflera za XLVII % k. č.
Act. fer. IlII. post Valerianum.
19. 1559, 9. listopadu. Tamtéž. Jan Beran a
Mandalena, k. d.' od Martina Poledne za U% k. Č.
Act. fel'. V. post. Protasium.
. ~O. 1597. 3. listopadu. Rukop. é. 2113 f., Il3.
VOjtech Drbal koželuh a Marjána k. d. od Mal19aleny, po ~a1!0vi Hrdém ševci vdovy, za 130 k.
c. Act. postnd!e 00. SS. (Zrušeno 10. záH 1601.)
, 2l., 1601, 12. září. Tamtéž f. 213. Jakub HOgel
zamecmk koupil Adamovi, synu svému, d. od
Mandaleny. po Janovi Hrdém ševci vdovy za
100 k. Č.
'
, 22. 1611, 16. května. RuhojJ. ~1. 211 J f. 38.
Vaclav Nedělka, jinak Stříbrský, a Voršila k. d.
od A~;ny. ~o Jakubovi Hog:erovi. z_a 300 k. gr. Č.
, 1 . 16.,0. 23. dubna. Rllkop. ~. 21ú6 i. 1 t3.
Vac~av S~šíbrs~~' od~.ázal dÚ111, v němž bydlel, JanOVI Hlucmskemu, Jmak Hlubockéiiiu. a Dorotě
m. j .. tetě své.
.
~". !67~: 14. listopadu. RllholJ l. 2J!6 f. 302.
Mat~j Zahonk trubač a Johanna k. d. od Doroty
Hlucanské za 150 zl. rýn.
Čís. pop .. 216.
(B e ne d o v s ký).

.1. 1451, 30. července. Rukov. Č. 2119 f, D 8.
V,e ]nIeno božie amen. Já Mikuláš mydlář. měště
mn St. ~. Pr.,_ vyznávám etc. najprve činím a
u~tanovu]! paní Kateřinu, manželku mú milú prav~ v a mocnú P?ručnicí T~ětí m~Tch i iejích, j~eno
vlÍe Janka, yaclava, JIrY, Prokopa a Mandaleny~ dOl}1u meho",v němž bydlím, vinic mých, ktelez v!llam a drz!m, a podle toho i všeho jiného
zbozre. a statku mého, jiežto přidávám k radě a ku
P?.:110C! opatrné lidi p. Jakuba ŽlutiCkého. Miku~ase He~olta ~, m~stra Petra Bělořita, věře jim,
lakov mym pratelom dobrým, že man:lelce mé
a detem mým pro mě i také pro budúcí svú od
p, B. odplatu radni budú a pomocni. Potom pak

Č. p. 217.

t9v všeck? zboži~ a statek dal sem a poručil t~!" manzelce me a dětem na rovný díe!, tak tobz: Ne!;lchoval-I! by kterého z H'chž dětí mých
~yol h, ze, by pred lety rozumnými umřelo. aby
le umrIeho na iin,é dětí živé i na matku jich, ač
~y v stay:u vdovskem zuostala, připadl. Jestli pak
ze ~Y. vSlchni d~ti moji let rozumn:\'ch nedojdúc
ze!llrell a matka Jich vždy v svém stavu vdovském
stala, t~?dy chci, aby všichni jich dielové na túž
~a!k1! .J.Ich ~. na Martu, dceru mú již vdanú, i na
detI .Je]le pnp,adli k rovnému mezi ně rozdielu.
PaklI by snad častopsaná manželka má stav svuo;
v~;)vs~Y p~?měníla a děti moji živi byli, tehdy
~ratel~ mO]1 svrchupsaní chci, aby dětí mých s
JIch d:ely. praví. ~yli a mocní poručníci. A ti ženy ~1e ~!elel? Jepm .?,tbudúc, dětí i s díely jich
opatIt~, pko~ om ;-ta]lepe uměti budú. k dobrému
a P?:t:vem~ je vedyc. jakož toho jim věřím a ufám
zvlaste. A zena ma aby dále po dětech m:\'ch ná~adu ~eměl~ )žádné.h~. Než jestli že by dětL
v m,?cI. porucl1lkuov jSUC, před let}' sv~'mi všichni
ze:nreh'v,teh~y, chci, ,:::by všechno zbožie dětem
II1ym pnsl~sne na tez poručníky a na Martu,
svrchupsanu dceru mú, i na děti jeiie připadlo
b~z zmatku -:. Věře též manželce mé, že z toho
vseho - vyd a na archu do kostela M. B. v T~'ně
VI k. gr. Na potvrzeníe toho etc. Act. fer.
VI. post Iacobi.
,,2, 1462,28. března. Tamtéž f. L 13. Ve imeno
b,O}le. amen. J~ Kateřina, vdova po nebožci 'Mikulasov! mydlan - zuostalá. vyznávám tiemto ils~en; et?, ž,e ačkoli etc. Na,iprve. jakož již pově
v
de.;1Y vMlkulas, !l1anžel muoj dobré paměti, učinív
n~~ ks aftem svym pravú a mocnú poručnicí pndav :ni ,k radě - p. Mikuláše Hesolta a Jakub~ flutlckeho. - ta'k já také již nemocí jsúc od
l:llleho P. B. n,avštívena -- ustanovuji kněze Václava, syna, meho, jJoručníka najvvššieho Prokopa, syna meho, a bratra jeho, tak jakž týž Prok?p z.e všech dětí m:\'ch nejmlazší jest -' ~ radÍ!
~sa~ I pOl!1,Ocí p. ,Mikuláše Hcsolta a Jakuba 21u!lckeh~ . . pra!e1 mych -. Dále pak oznamuji. žeť
1sem )l~ dvu dcer l!1~:ch. Marty a Magdaleny, konecne.odby!a, kazde ,z nich po XX lL gr. davšL
a. Janov!, take synu memu, dala jsem již na ieho
.
drel IX zl. uh. Datum dominico Letare. .
v.3. 1463, 9. ledna. Tamtéž f. 111 8, Ve imeno
~ozre amel! . . Ja kněz Václav, syn někdy I\Úkulásuov m~vdlaruoy - vyznávúm tiemto listem ,Je fe
toh~, vseho prava svého. kteréž mi koli k dÍelu
zbo~re a St~!k~l po již jmenovaném otci i také po
pame Katerme. matce mé, zuostalém přislušalo
test. - , ustanovuíi p. Mikuláše Hesolta a Jakuba
~.Iutrckeho mocné poručníky, jimžto -- porúClem, aby z toho po mé smrti vydali Pruochovi.
br~tru mé~l! mlazšiemu, XV k. gr., Janovi, bratru
men~u st,arsremvu, III k., Martě, sestře mé, VI k.
A te.m trem vsem vespolek k rovnému mezi ně
rozdrel.u otkazuji a dávám bibli mú a kniehy mé
Katholrkon, kteréž mi Ijest nebožtík mistr Jan Při
bram mně, samému zvláště dal a otkáz~L DálE'
~Y~'chupsanym yo~učr:íkóm ~ přátelóm mún poni_lem, .aby z tehoz drelu meho vydali: Knězi lak}lbov} usy. Jiljie III k. gr. a k tomu kom;'íci
Cll10VU v pmtu. knězi Janovi tudiež u sv. Jiliic
kopu gr" knězi Janovi v Betlemě III k. 1'1'. a k~neY
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proseribit in domo sua penes Nicolaum Vokáč síta.
cínovú, mistru Václavovi Drachovcovi II k. a knězi
Act. feL V. ante Ambrosii.
Havlovi tudiež v Betlemě II k. gr. - Dat. Dominico
10. 1507. 22. února. Ruko/J. č. 2141 f. 219. Jan
post Epiph.
Vlčiehrdlo, Bohuslav Legat, Jan šmajdéř, Vavři
4. 1463, 8. prosince. Rukov. č. 2141 f. 418.
úec z Taina. Anton, Jakub, ,Tan Matěi. vše střelci.
K žádosti a prosbě Jakuba Zlutického Vít sukna
a Henrych řezník. měšfané Star. a Nov. M. Pr.,
kráječ a Jan řečen~' Kosthořie - vyznali jsú
seznali, že mezi Janem Firklem a Dorotú m. j.
j,?dnostejně, že povoláni jsúce stáli jsú při tom,
<;mlúvy svatebnie staly sú se takové. takže táž
když jest Jakub Zlutick~· paní Kateřině mydlářce
Dorota jmenovala jest po sobě sto kop gr. pr.
Mikulášové, kmotře své. tuto řeč mluvil: Paní
a on Jan Firekl proti tomu odvěnil jest jí IIII c ,k.
kmotra! Jakož jsi mi k mé potřebě byla pójčila
gr. m. do dne a do roka i iejím. Po dni Ipak a po
šedesáti zl. uh. tajně, chtělt sem je též podtaji
roce že on Jan jest jí měl přijieti na vešken statek
zase oplatiti. Ale poněvadž jsi tomu pobě.hlému
svuoi. tak aby byla rovná společnice s dětmi jeho
synu svému na hradě to zjevila. já také chci se
Janov~'mí s první manželkú zplozen5'mi krom Jiv tom pro budúcí příhodu opati'iti a teď před tě
říka, syna jeho, kteréhož jest odbyl. Act. die Petri
mito přáteLI' svými na to, k tomu a proto povoin cathedra.
lanými dávám tobě zase a oplacuji padesáte osm
ll. 1511, 23, června. RuhoJ). Č. 94 ll. f. 104.
zl. a dva zlaté rozkázáním tv~'m dal sem témuž
Iacohus, natus Iohaní1is Firekl fassus est percesynu tvému. A jestliže by co viec u mne mělQ,
pisse C s. gr. m. ét cleno dia. a Pavel. drnh~' bratr
aby to před těmito súsedy pověděla. A Kateřina
syn téhož Jana Firekle. přijal jest CL s. gr. m. a
předepsaná ty zlaté tak vtom počtu a vydání
klenoty vedle kš aftu ieho Jana Firekle. otce jicjl.
přijemši seznala se jest, že u již jmenovaného jajim při1ežície. Item Regina. dcera častopsaného
kuba Zlutického nic viece nemá. Act. fer. V. post
Jana Firekle přijala jest také CL s. gr. m. i kleNicolai.
noty. - Act. in vig. Joh. B.
5. 1474. 25. května. RukolJ. č. 2119 f. O 10.
12. 1490, 27. února. Rulw/J. Č. 2106 f. 262.
Ve jméno božie amen. Já Prokop mydlář, měště
Iohannes Horsb' pistor et Katharina e. d. acialem
nín St. M. Pr., vyznávám tiemto listem JC že post Bethleem pen es domum Augustini braseatoris
paní Dorotu, manželkú mú milú. činím a ustano·,
ct domum Vokáčovsk~' aput Iohannem Firekl lsavují najvyšší poručnicí Aničky. dcery mé i jejie-.
ponistam] pro L s. gr. PL Ad. sabbatopost Matbic,
Potom pak duom muoi, v němž bydlím, s chmel·
13. 1499. Ru!wv. Č. 94 II f. 162. Fada
nicí, kteráž před Košieři ležíc. pod vinici Marticst concordia inter Danielem et Georgillm, fratres
novú Štrabochovú - odkazuji -- panic Dorotě;
filiosque oUm Iohannis pistorisHorsk~·. occasionc
manželce mé, a dietěti, prvepsaJ1~'m, na rovJl~' mezi
dOl1ilus post eundem Iohannem derelide. quod eaně rozdiel -. Act fer. III. die Urbaní.
dem domus circa Danielem manere debet.
6. 1476,24. února. Tamtéž f. S 13. Ve jméno --,
14. 1499, 8. června. RakolJ. Č. 2JOí f. 168.
Já Dorota, někdy Prokopova n1Ydlářová, ale již
Katherina. relicta 10ha11nis Horsk~' pistoris. re. Janova Kantorova manželka - vyznávám - že
signavit domum - in acie - Daníeli, filio suo.
právo mé všecko. kteréž mi iest k statku ji;; poct Anne. conthorali eius. Act. sabbato ante PrimL
věděného Prokopa kš aftem jeho přislušalo- dala
15. 1501. 26. června. Tamtéž f. 204. Dallie'
sem Janovi, manželu mému -. Act. sabbato jt,
fiJ,ius olim Iohannis Horský, resignavit dori1um
Vig. Mathei ev.
suam, qual11 inhabitat. Anne. conthorali sue. Act.
7. 1477, 10. prosince. Ru!wv. č. 2141 f. 256.
sabbato ante Petri et Pauli.
Facta est divisio bonorum post mortem olim Pro16. 1509, 5. února. Ru!w/J. Č. 2108 f. .30. Wellcopii saponista et Dorothe, coniugum, inter Anič
ceslaus. ma.lrister cerevisiarnm. emit dOl11um acikam, filiam eorum. et Iohannem Fierekl, maritu!11
alem post Bethleem penes domum lacobi di cti
memorate Dorothee et vitricum prefate Aničky.
Kord et dOmlll11 lohannis Nosek ab Anna, conthoSic quod domus post decessum predictorum priorali Iohannis Kllnáč, pro XL s. gr. pr. A při tom
rum coniug'um cessit memorato Iohanni Fierekl
toto jest gznámeno, kdyžbykoli kněz Petr, farář
ad eius hereditariam possessionem. Sed debet dare
z Brodu Ceského, Johannu, sestru sVú, a Jana.
Aničce. CUI11 ad annos llubiles venerit, XXII s. gr.
manžela jejieho, od pána vysvobodil a vyjednal.
el has scribit super domo sua in acie penes domulll
tehdá hned nadepsan~' Václav má jim toho domll
Nicolai Okacz. Act. feL Hll. post COl1cepL N. V.
postúpiti. Acf. fer. II. ante Dorothee. (R. 1518 při
8. 1479. RllhoJ). č. 210.3 f, 156. Iohannes
jímá gruntovní pellíze kněz Petr farář z Chods3ponista Firekl publicavit domum suam post
žova.)
Betlem sitam. De qua domo ipse Johannes se1í. 1519, 1. září. Ru{wp. Č. 2109 f. 65. Tomáš
cnndum graham dominorum solvere dehet bernZllll
[Jezberal šlajféř a Mandalena k. d. ležící mezi
civilem de XXXIII s. g1'
domy Václava Korda a LTanv! vdovy Kordové
9.1484, 1 dubna. Rlllw/J. Č. 94 ll. f. 30. 10obostranně od Václava. mistra pivovárského, za
hannes Firelcl fassus esL quia tulit a Vita relict;l
XL k. gr. Č. Ad. fer ll. ante Nativ. M. V.
LV flo)'. Ulll;. et pro humuleto X s. gr. 111 .• qna,;
18. 1521. 16. bh'ZllZl. Tamtéž f. 161. Vít HaGeOl·gio. nepoti suo et filio predicti lohannis Firekl.
tiapatia a Lidmila Ie cl. od Tomfiše šleiféře za
eadem Vita relicta testamenta1iter legaverat. ]tem
XL k. gr. pr. Act. sabbato ante Gedrudis.
idem Johannes Firekl tulit XX s. gr. m. prediclo
19. 1524, 5. března. Ru!w/J. Č. 2110 f. 23 . .lan
Georgio. filio eius. per Aničkam, neptem su])raFouček a Marta k. d. od Niety Kordové 78. XXV,
scripte Víte relicte testamentaliter legatas. Insuper
k. Č. Ad, sabbato post Tl:ans1. 5, \Venc. (Ncb;:10
tulit XX s. g1'. 111 .• quas de bona voluntate lam
uskutečněno.)
memor.ato Georgio dedit.Et hanc totam summam
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20. 1526, 8. ledna. Rukop. Č. 2110 f. 132. Jiřík
sladovník, náměstek Farářuov. k. d. l1a rohu podle domu Kordova od Víta Hatiapah' za XL k.
g1'. pr. Act. fer. II. post Epiph.
21. 1529, 26. července. Tamtéž f. 309. Václav
Horskai a Kateřina k. d. vedle Jakuba Šrámka
od Jiříka star~-ho Faráře za LX k. gr. pr. Act.
fer. II. S. Anne. (Neprovedeno.)
22. 1530, 28. dubna. Tamtéž f. 330. Jan Kaška
a Alžběta k. d. od Jiříka Faráře za LX Je. g1'. pr.
Act. die S. Vitalis.
23. 1531, 18. července. Tamtéž f. 360. Beneda
z Nečtin a na Břežanech k. d. od AI7běty Kaškové
za LXV k. .\ZL Č. Act. fer. lIl. post Divj". ap.
24.1540,9. února RukoJ). Č. 2111 f, 276. Václav
Bcneda z Nečtin duom sv-uoj za Betlimem na rohl!
vzdal - však teprve po smrti své a prve nic, p.
Václavovi ml. Benedovi z N .. strejci svému -.
Však t\'ž p. Václav ml. povinen bude po smrti
ihned Lídě kuchařce, která;; llynÍ II o. Veíclava
slouží, XII k. gr. Č. dáti :J v té komoře kter:"iž
llad studnicí jest má a povinen bude ii Lídn do
smrti zanechati. Act. die Apolonie. - K tomu viz
i tento zápis z r: 1606 v rukop. Č. 1063 f. 335. Václav Odhaj svědčil: Bydle! v tom domě,iak Amn
Douhravová jej má, p. Václav z I~íčan. Vobstavil
mi vokno, že mi ho nedal dělati. Potom pp. úřeé
níci šestipanští vejchoz učinili ai8. potom
v tom místě ~em to vokno udělati dal.
bych
řekl, že je tomu do šestnácti let. Adam Jelínek:
Pamatuji, že byl tu v tom domě p. Václav Beneda
a druhei pán, p. Daniel Beneda. A třetího pán;)
í: Waldštejna pamatuii taky. že v něm bydleJ. A
ten vystavěl v něm pojmi a střechu dal pobíti na
ulici po jedny straně všecku. Potom naposled r
p'Ín z Říčan tu byl. Dále nevím. jak jest manžel
jejÍ kupoval.
* 1606 - Rukop. Č. J141 f. 28. (Mezi uroz
p. Janem Voitěchem z Waldštejna, též p. Janem
Litvínem z Ríčan z jedné a Annou Douhravovou
z strany druhé.) VedJe toho odkladu. na kter~'ž
když fer. 3. post Triul1l regum 1. 1606 zavoláno
bylo plnomocník uroz. pána Jakub Ficín oznámil. j,dd jest na onen čas žádost Anny Doubravové bylCl.. 7. psaní p'Íně se shled~.. Na to od Anny
Doubravové l11)UVPI1O: Že J. M. pán ráčí sobě
v cestě h:(ti a těmi 'mísy proces práva sobě másti.
čehož ona není vděčna. Neho když iest sem od
pána obsílána byla Cl na touž žádost. kter'Í se
nyní v ,pisu DodiÍV2.. hoii'111ství žádala s tou nrotestací. hude-li míti odpovídati. že sobě to vyhrazuíe. toho doloživši. 7e někdy ur07. p. Václav
z Říčan. kter,' byl držitelem domu toho. ráčil jest
se zastoupením při prodeji zavázati. Načež 1),,)0
Hm hoiemství dopřÍlH) s tím oznán1f'ním, pokudž
by p. hn Litvín í: l~íčan chtěl P. V6clava, otce
svého čím í:"stcl1piti aby mu prve jbanÍ n l OZ";)111eno bylo. Což SCc i stalo. A ma ie nyní D. Jan
Voitěch z VValdšicjna procesu pr<1vnÍho následovati a příčiny vyslyšeti, proč žádost páně nemá
svého místa míti, i dal se v odnorování spisem
sv<-1n tomu psaní, kter';' p. la11 Litvín z R. učinit;
dči1. Takož pak ani plnomocník p. Jana Voitěcha
Dředešle nic před sebe bráti nechtěl, dokud? by
n. principál přítomen nebyl. Protož mus1 se tyto
"tci odložiti, až by to P. Janovi UtvÍJ1ovi. proč
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tomu místa se nedává, oznámilo [se]. A co D. Jan
Vojtěch za odpověď dává, ráčí-li chtíti p. Jan
Litvín na tom přestati. dále má-li ona bez zástupce p. Jana LitvÍna VeČ ,e dávati, na to oznámení očekávati bude.
Po přečtěnÍ žádosti p. Jana Vojtěcha z W. uvede
se k tomu, jako bv se začat~T pořad práva mátl.
I kdvby Anna Doubravová bedlivě psaní vážila,
uslyšela by, že' toho není nic. Než Jaká žádost
J.fve byla. ta se tím psaním tvrdí a pán při ní zů
staven b~·ti žádá. Co se nynější její žádosti stran,;'
zastoupení dotýče, poněvadž pán vyhledává toho.
což náležÍ a spravedlnosti ieho se tu doh'če, protož žádal v ten duom zve1cn b:('ti. Bude-li Anna
D. chtíti v<odle psaní kráčeti k komuž náleží, bude
moci to učiniti. A aby se pán proti psaní p. Jana
Litvína postavovati mě!, toho nenÍ. Než slušné
bylo pánu se ozvati, což nemúže nov:(·m pořadem
práva slouti.
Od Anny D.: Měl jest k ní pán právně při
stoupiti, čehož jest se bvl i na onen čas počal.
Ahy se zde mělo co v opisích předkládati. to
býti nemůže. A kdyhy by] pán toho předešle vyhledó,vaL aby mu psaní p. Jana Litvína proPlljčeno bylo, že chce na ně odpověd dáti neb excipirov8,ti. mohlo by hvlo to místo míti. A tak se
pán iiž s p. Janem Litvínem v spor dává. A pokudž by pán obrany a excepcí její neslyšel, aby
co za právo iíti mělo. neJ11{lže ,e státi. - Ocl
plnomocníka: Chce-li Anna D. podle práv v témž
DsanÍ dostavenS'ch kráčeti, to při vúIi její zllstane.
Musil se pán z potřeby
tom ohlásiti.
Od
Anny D.: Jestli jest ona jakou protestací učinila.
kdyby pán proti ní práv zústal, že bv musila proti
p. .Janovi Litvínovi opatření vyhledávati. V tom
jcst nezhřešila.
Tu p. purgmistr a rada - vypověděli: Poněvadž urozen)' p . .Jan LitVÍll z Ř. po jednom, druhém i třetím perpmtornÍm obeslání na žádost Anny
n o zastoupeJlÍ jí proti uroZ. p. Janovi Vojtěchovi
z, 'vV. vyšJ~(,mi ku právu tomu tu íest se nepostavil
a Anna D. toho domu, jehož dotčenÝ p. Jan Vojtěch nveden a zmocněn h{·tj žádá. držitelkynÍ jest
a na vznešení páně nic od ní ještě ku právu před
nešeno nenÍ. protož se z práva nachází. že Anna
n 113 též vznešení páne buď odpověď patrnou
dáti ancb má-li jaké obrany. je předložiti jest
novinna. K čemuž se odklad stranám do týhodne
činÍ. A hude-li chtíti proti p. .Janovi Litvínovi jakého opatření nf8vního vyhledávati. Drávo se jí
v tom nezavírá. Act fer. 3 post Trimn re7-1111".
25. 1586. 17. března. Rulw/J. Č. 21l':l f. 229.
Zmocněn p. Jan ml. í: Waldštei11a d0111 11 Benedov~kpho n}íoadem po vlastním strejci p. Šebcstianovi
z Waldšteina. Ad. postrir1ie dominicae Laetare.
26. 1.586, 19. břf;zna. RlllwlJ. Č. 2H2 f. 230,
Uroz p. Václav z Říčan a ]U Hořovicích k. d.
Bcnedovsk:{T na rohu vedle domu Váchva Lihockého ]lCžící od uroz. p. J8.l1a mL z Waldšteina
Cl na ChotěšiCÍch ZCl 262 k. gr. č. Act fer. nll.
post Laetare.
27. 1593. 14. ledna. Tamtéž. Uroz. p. Jan Kryštof z Waldštejn:<t i na místě p. Jana Vojtěcha,
bratra svého. zápisu koupení domu Benedovského
odpor vložil, pravě se k takovému domu právem
uápadním po p. Janovi ŠebestianoVi z Waídštejna,
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XXXI. Zlatá ulice. -

~l1anžeIce své ~. Item ,k ,záduší sv. Jiljí V k. gr.
c. na. pa!mu pred vehky oltář -. Toho všeho
- v utery po sv. Ambroži I. LXII.
17. C15~1, 10. října. RukOJJ. Č. 2118 f, 290.
Vác!av ecek, a Estera k. d. u Kordův řečenv
meZI do~y Vaclava Benedv a Mikuláše Suchého
od .Katen~y Kordov:í' za 150 k. g-r. Č. a svrškY
k. PlVl! v.a~'~ní za 50 k. gr. Č, Act. fer. IIII. postrldJey DlOl11S11. (R. 1582 splácí Václav Libock" iinal'
C ech, z Libé Hory.)
., , ' ,

C.

P.

215.

XXX}. Zl({td ulice. -

dobr~' n~~i ž~dnému nedal. A tak sem iá se strojil

~a o~pocm~,tl:. Tu .}est se hned pokřik stal, Káč~

senk~ rka pnbeh~~ 00 světnice, zavolala mne: Pane,
poďte ve~~ Ma!eJ Kabas Pavlíčka seká před do~
m~m. A Ja vysedši z světnice, Estera, manželka
I~':l: v}:kouk~l.':l z vokna, to sem sb/šel, že iesti
!"n~el,a. MateJI Kabase, nemordui, jednou druh,'
~ tre!l. Tu s~. hned Pavlíčka po řeči po;nal. Já
~ako~b des~tr:!k z vokna sem vyhlídl, Matěje
lllanzel~.a . I,!~ Jmenovala. A tak sem já z vokr;a
_ .18. 1579, 16. lec~na. 1051 f. 236. (Svědomí
poznav~l Jej Jeho. taky napomínal. aby nemordoval
l,leZI ,Pa:,rlem, tov~.rysem lazebnickvm z Králova ~okoJ aby d~h. Tak co se Matěi drvoštěp ncské lazne, a Matejem drvoštěpem od melounuv
ch!e1 ozv~tJ aI;I mluviti a Pavlíček křičel: Pane
Act. fer. 6. post Iulianae.)
.
ot~e p.roslm vas ,pro P. B .. nedejte zamordovati
ISávča, ševnkHka ~d P. Václava Cečka: Matěi a jestli. kdo dObry, poďte doluov a nechť rozsvítí
dr:'°vstep vysel od nas, stál někde před domem
a ~ledeJte zamor.dovati. A nevím, kdo jest co iest
a~I ctV!'t vhodiny s dobytým kordem a tento Pavel
a ~ ze mpe mor,duJe z boha zdarma. A Pavel že jest
to.;arys sel; vypr.ovázel jednoho s jak~'msi drupled mm ~cha~el a .0!lna něi předce sekal a nad
h~ m pacholrkem, Jeden po jedné a druh-( po druhé o~~n;v na celo. J~st Jej. ranil. Potom iest se s .nír
n
str~ane. Pav~1 š~l mimo toho drvoštěpa, ani mii
Pa llIcek ~!lytIl 1 ~adlI oba dva přes strouhu. Tak
neI ekl .?obn~ vecer a on ho hned uhodil kórdem
pral PavlIc~a hruskou v hlavu a on křičel: Pro
a on knkl. ze mně morduje. A já v tom šla do
~oha, ned~},te zal1~oEdovati. A tak sem já doluo
~o~na, zavoI~Ia sem paní a paní mi kázala Dána sel, a Matej drvostep na Pavlíčkovi ležel Více
neVlm.
.
L"a~olat. A pyn běžel dolů, já za ním s svíčkou
~ Jak tam pan při~ěhl, tak mu hned ten drvošLěp
',', Václav ~lachta. tOV'lxyŠ z KráloY:ské lázně:
lUku vP}obo~l. Av pan hned šel nahorn a ten iistei
P~ lsla ke l'?vl1e sestra naše Alžběta, zavolala mně:
drv~step lezel PIed domem asi čtvrt hodiny, dělal ';aclave. bez, tam ,:en. sekají Pavlíčka, Já vyběhl
se, Jako, by byl z~bjtej. Potom vyšli od sousedÓ
;,en, pan tat!~ ~ro~lv mně raněn:í' šel, já sem tam
podle nas myz s zenou, chtěli ho vísti domll, iá
~ tomu Mat~]Ov! bezeL kterei mu to udčlal. A on
h~, ned~la. ka~ala sevI? lazebnickeim. aby ho k náŤn Jest, na zemI lezeI v plgti hlavu i všecken obvi~llvedlr. Kdv'l h.?, pnyedli nahoru do světnice pán
nut,; byl a v hrsti tcsák dobyt,' držel. Já mu řekl
se ho ptal,: P~oc s ml to zrádce ndělal? A Oll ani
aby ml kor~ dal a von nechtěl. Já sem' jej vydřel:
s:ova neoapovidal. A ponocní přišli, vzali ho, A on
odtud sem sel pryc a nes sem ten tesák do sv,'
hospody.
'
llJC řekl, šel předce.
.,Estera, V2:c~ava Cečka manželka: Ten 011Florian
Mates
brad:í·ř:
Václav
Čec~ek
'1
I
' t
POSI a
ten, po HromI1IClch Káča šenkÝřka zavolala mně,
pr~ my vov~ryse, když raněn bvL aby ho převá~allJ~peroUvPavla ~ ,Královské lázně. Tak iá po~ z~lI. I mel ran u v prav~' ruce mezi palcem a přcd:.onaVSl M~tel~ ~rvostepa napomínala sem ho ied111m prstem probodenú a žíly přeřezaný. Krev 1111'
nou, ~ruh:', !retI. aby ho nemordoval. a on se' ani
v~lml hrubě tekla, že dva tovaryši přes noc při
?Zva!lv al1I pr~stati nechtěl. I řekla sem Káči. sv{,
nep:! zuostati museli. Potom sem ho zhoiil. ale ne~
senknce: Jdl\ ale zavolej na pána. Pán šel do
muze tak dobře vláclnúti palcem jako Prvv.
~?~kna, n~pomlJl~I ho tH jako já fl. on se mu
~or9.t~1. u Mikul8še Such:í'ho pekaře kúchařka'
'"z nech!el ozvatI a :,11l jednostejně ten Pavel volal:
Kcl:í:z kp.celi, vyhlídla sem z vokna a dva proti
P~ne otc,". )Jane 9tce. nedejte mordovati. prosí111
sobe sta~l: Jeden křičel: Paní matko, posvěťte, a f
?l? P. B. Av tu sel dohl pán a 0;1 mu to hnerl
m~ ~ah~d~em Il1e~i vočL když chce mordovati,
po!ednou udel81, probod mu ruku a pán ]1J1ed
V:íhh?I .... ecek: Coz to? A on prý chce mne morzkrikl: Již.f jest mi udělal.
'"
d?vatI. A on dí: Matoušku, idI předce, rozženll
vas ..
tom .~e oni porazili, upadli oba dva. Pak se
_ Václav Ceček: Ten outerej po Hromnicích
~dvlh!J. ne:lm, kdvo ho ranil. neb ten drvoštěp nc!: !~., to v p,~měti mám, že iesti Matěj drvoštěp. vstal.
PralI ho az ho zdvihla jakási žena a mUl
]Inac~ Kabas, Jak se jmenuje, přišel ke mně večer
Potom h~ vedli a lazebníci odlhli ho, vedli h~
s tesal~em a kázal sobě hořkého piya dáti za krejk Kordovum, poslali pro ponocn-\'.
.
car. , vpa), ~. panem votcem svejm sem večcřel.
!<at~řina od Volovat:í'ch šenk:í'řka: Z počátku
T;l ]este .Jmdnch. holič z Točeuice lázně, za druh~'!l1 stolem. se,děl a trestal Matouše Kníže, tova- k9 YZ knk ~)yI. p~ní řek!a: MedIe Káčo, vyhledni.
nel;-oho pel OU, ~a. vyhlrdnu a oni perou tohoto
ryse ~azebl1Ickeho, z nějakÝch nemravn{'ch věcí
~la~,en~~ }azebmcI. Jednoho znám. Vztekl" mll
~ tu lesti ~e Matěj drvoštěp podle Matóuše Kní~
l:lk~JI; JIl1~Th ~eEIl l~emohla znáti, bylo jic'h nls7~te . po~tavII a tak s.em. iá o~řik1. A tak potom
ko!J~ ,a .tent?,v Je!, le~el, oni ho prali. Když bylo
JlIldla s~1 domu; tu JestJ Matej drvoštěp za ním
po ct, rtrhodI~~: zadny~? nebylo. vyhlídnu, on leží
sel s tesaken: a Jindrovi příčinu bral. Potom S011
;~. S1~ouhy .. ,Pnsel bar~lrky bratr, já řekla: Jestli
se. n~ho!~ pr!hnali zase do světnice a tak jesti
',1\\, On ym hnul. PI:evrhl ho. on zastonal. byla
lilI v.TmdI}ch zal oval, že iest na něho Jindřicha
II o J,~h\!.6Pos.v:a. OJ~,prel: Po~va jest tll, než kordu
~htel .t,es?kem vdole v síni Matěi drvoštěp. A tak
:knL Svnknka pnsla, POSVltíla naň. Já řku: Kdo
STem ]a Je 00d toho spokOjil a Jindřich šel s lJ,
Jest, ~o. On!" pn' byl u nás, jcst Kabas. Po dobr,'
\ otcem d01;1U a Matěj drvoštěp jest tu zuosta1.
chv.lh vz.ah ,ho ponocní a od Such:í'ch kuchařka
Potom neVlm, kdy iesti se z domu ztratil. ani
pre) nevmnyho vedou, kterak jest měl to Václa.v

v:

ta

o

v

yovi udělati. A Oll chvíli, jež ležel, nic víc než řekl
ieden z nich, nebíte ho, prosím, má již dosti.
,
David Šretr: Totoť jest mi povědomo: Sedé!
sem v světnici v domu pána m:<':ho ten outed' po
Hromnicích v noci okolo tří ueb čtyř hodin, na
ulici křik se stal a tak sem po dobr:;' chvíli poéal
z vokna vyhlídati. Neviděl sem žádn5'!10, zase
tich:) bylo. Po chviíce podruhy-ně má Marta taky
z vokna chvílku vyhlídala, viděla děveéku s lucernou a svítila llad Matějem drvoštěpem. I ta
děvečka měla říci: Vsak jest umrl:;'. Já sem rek\:
Což to bude nov~ho, že se na ulici budou chtíti
mordovati. Tak sem svíčku do lucerny vzal a dolu
sešel, abych pohleděl, kdo jest to zabit. Tu sem
proti Suchému pekaři vejš jmenovaného Matěje
v strouze ležícího našel a tu sem jím hejbal, živ-li
jest či umrlý, Cech-li si či Němec, On pravil:
Sem Cech. A tu žena má za mnou pr-išla dolú, tu
sme ho zdvihali. Já mu řekl: Poď se mnou do
domu pána mýho, ať tě někdo nesvleče. Tak smc
ho vedli až před duom Václava Cečka, tu jsou se
kdes čtyři osoby vzali, jeden byl raněný pres tvář.
Ten mu řekl, znášli mne, co si mi udělal. Ranils
nám taky p. tatíka našeho. A tu jest se mne Matěj
chytil a prosil, abych ho s sebou do domu vzal,
a oni nedali, praviIi, chci-li zarl jim slíbiti. Já pověděl, když jest hospodáře ranil, že nechci, a tak
isou ho Ldo] domu Václava vzali.
,
19. 1580, RukolJ. Č. 1135 f. 118, Jakož
jest Václav Ceček obeslav ku právu Václava Halu
vinil jej z toho. kterak on 1. 79. při času sv. Matěje přišed na břeh za sv. Valentinem, ptal se na
haldu jeho Cečka a doptav se H. bral mu z ní
dříví a kázal je voziti k nějakému Martinovskému
i řezati. Kteréžto škody on Ceček sobě pokláQ~
do 60 k. Proti tomu od Haly za odpověd dáno, že
ie mu do Cečka s nemab'm podivením, pfivozujíc
sobě k paměti, kterak jest na onen čas Václavovi
i Esteře' manželúm dobře činil, dj'íví svěřoval,
peněz půjčoval, an mu ještě za dříví dlužni zůstali
50 k. m, A když mu nechtěli platiti, vinil je před
desíti soudci a tu při obdržel. Druhé, pod tím
soudem Ceček Halu připravil do věze~lí, z kteréhož
se musil vyručiti. Třetí, že na něho Ceček na Vysehradě právo založil. davši ho do vězení, a sou
tam od práva vyslyšáni. Kde se pak která pře
začne, tu se také má konati. Naposl~dy každej má
souzen b:í.ti na svém právě, a tuto Ceček pochybil
jeho práva, k kterémuž náleží.
Na to Ceček mluvil: Nepochybil v I1lcemž
pořadu práva, žádaje, aby mu odpověď dal, bralli je mu dříví čili nebral. Co se tkne vrchnosti
jeho, má patent od paní abatyše sv. Jiíí, kde
ho koli postihne, aby naň právo dal.
Tu p. purkmistr a rada vypovídají: Poně
vadž V. Hala, předloživ některé příčiny, proč
by na žalobu V. Cečka odpovídati povinen nebyl, těch iest neprovedl, z té příčiny z práva se
jemu Halovi nachází, že na takovou žalobu na
se učiněnou odpověď světlou dáti jest povinen.
Act. fer. 4. post Arnoldi.
20. 1580.
Tamtéž f. 127. Jakož jest V. Ceček
obeslav ku právu Matěje drvoštěpa, vinil jej z toho,
kterak se trefilo, že Pavel. z Královské lázně
hospodář, poslav s nějakým' přespolním člověkem
Pavla, čeledína svého, aby toho přespolního do

C.

P. Zl!).

hospody vyprovodil, a když se zase domu týž
čeledín navracoval, on Matěj drvoštěp je!nu híavu
hruškou stloukši, jej zranil. Slyše pak i..,.eéek takov~' křik, jakožto desátník z domu svého jest
vyběhl, chtíce to přetrhnouti, ale Matěj jemu ruku
jest probodl, takže snaci na ni chromcem zustane.
Proti tomu od Matěje za odpověď dáno, že on tomu zjevně odpírá, aby Cečka kdy uraziti aneb
ruku jemu probodnouti měl. Neb v domě jeho Václava není mu žádná k tomu příčina dána. Ale
když Pavel, tovaryš z Královské lázně, půtku
narl učinil, maje příčinu sobě dauou, násilí svému
se brániti musil. Ale aby co žaluje nafJ Ceéek,
ukázati měl, nevěří, aniž on vL kdo jest mu to
.\ldělal. (Nález není zapsán.)
21. 1581, 6. listopadu. Rukol}. Č. 1060 f. 68.
(Svědomí mezi Václavem Ceékem, iinak Libock~'lll
a Janem Karlem Třebick;;'m. Act. áíe Leonhardi.)
Jan Adam Cáslavski': To v paměti mám 1. 79.
při času sv. Tří králův, že Frydrych Cubart z Mal;;' Strany vobsílal před p. purkmistra Václava
Cečka a Petra Stehlíka, jakožto rukojmě za Marjánu Sládkovou šenkS'řku, a vinil je ze 141 k. 48
gr., za touž Marjánu v rukoiemství že jsou povinni. Zádal na nich za dopomožení a Jan Karel
Třebick:í', byvše přítelem těch rukojmí a po vystoupení, vné když sme byli, míuvil jim rukojmím
před mnoha lidmi, kteříž tu byli, aby se oni o to
nic nestarali, že za to nemají nic ztratiti." Tak při
povídal těm rukojmím, že on jim tu při chce vyvésti.
Matiáš Sliven sk;;', komorník od desk zemsk~'ch: Některého času I. 78, před Moudrostí boží
Jan Karel Třebick~', když sme b~'valí na přátel
ském posedění s ním Karlem i s jin:í'mi, jest p. Václava Cečka nejednou do domu k němu chodíc
před námi, ktcříž sme tu bejvali, jeho žádal, za
ním chodi!, aby za Marjánu šenk.Olm, přítelkyni
jeho, v rukojemství k stání a dostání ku právu
pro dluh Subartovi, Václav toho učiniti nechtěl a
Karel řekl: Nedělejž tedy pro žádn~'ho nic a pro
tebe taky žádn:í'. A on vždy nejednou, než mnohokrát, za ním chodíc, připovídajíc mu zase jako
dobrý, že na tom nic ztratiti nemá. Ale on toho
vždy učiniti nechtěl a já sem také zbraňoval, že
jistě musí něco za ní dáti. Což se pak tak stalo,
že ho namluvil, že jest k purkmistru šel a ji vyručil. A když se již přísudek na p. Václava stal,
že již za ni dáti musel. u vězení sedíc zde na rathouze, tu sem jeho Karla Třebického před domem
p. Jaroslava z Mutěnína potkal a jemu sem o tom
oznámil, že jest je p. Václava v rukOjemství uvedl,
že se mu připovídali přede mnou i před jinejmi, že
na tom ztratiti ani škodovati nic nemá, a teď již
snad podle přísudku za touž Marjánu dáti musí.
a on mi dal za odpověď s hněvem, že jest ještě Z2
ní jebáka dal.
Kateřina, Petľa Svorníčka manželka: Když
sem chodila k dceři svý Anně na rathouz, viděla
sem tu jistou Marjinu Sládkovou. že jest tam
seděla a častokrát plakala; naříkala, kterak velikou nouzi a hlad trpí. Prosila mne, abych se
přimluvila k Karlovi, aby ji některak z vězení vyjednal, a já setkavši se s ním na rynku, ne jednou,
než několikrát prosila sem ho, aby ji nčkterak
z toho vězení vyjednal, aby tam hladem neumře-
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vzíti ten jistej Bubeníček úáký' peníze a dáti p,
Václav. A pravil několikráte Tomáš před radou, " rychtád. _ Jednoho času nedávno, když sem šel
s mou manželkou k Václavovi Šípeck~mu (lllá pří
že sobě toho dovede, že' Václav bude psancem, Cl
bytek svůj naDroti p. \i. Libock:<mu), dělal nám
což na něj požalova\' .že se k tomu ke všemu při
Ílák~ klobouky, a když sme zase od Václava šli,
zná. _ Ondřej Stancer ProstějovskL služebník
tehda uhlídal sem p. V. Libock~'ho, že vykoukal
panský: Tomáš mnohokráte, dokud písařem byl
z vokna" a já řekl manželce SV}': Poďme k němu,
ph úřadu rychtářsk:;'m, když zmínku o VáclaVOVi
aby nás z toho svědomí propustil, poněvadž neLibockým činii, z strany záští a nevole, kterouž
víme o ničemž nic nebo bylo v noci, ty's tu nebyla.
mezi sebou měli, hkával, že jeho Václava z sebe
1 šli sme nahoru k němu a byl tu taky u něho
zsadí a před ním pokoj udělá. I to sem slýchával
p. Bejšovec ňák~', a žádali sme ho, aby nás z taod Šlemera mluviti před radou, že LV áclavJ jest
kového svědomí propustil. A p. Bejšo vec se
psanec, ano i vyznání Stěpána Bubeníčka mně
taky přimlouval a ptal se, oč by to bylo. A p,
ukazoval, ale já, když mi po tom nic nebylo, pI'ečetši je zase sem je navrátil. Castokrát pak to od Václav oznámil, o hák~' nářek poctivosti. 1 nechtěl
nás propustiti. Á. p. Václav řek: ,lá se tomu velice
Václava i Tomáše sem sleichal. že se spolu důtklidivím, že někteří pp. radní S takovým lotrem vobvě mezi sebou haněli. ano i šelem jeden druhému
nadávali. Jednoho pak času za úřadu p, prunara
cují a chodí, že nepřijde než na řebřík.
Jan Vančura švec Lz domu na břehuJ: Václav
v neděli přišedše on Václav do světnice, dolmd
Libock~' rychtář přišel k m~'mu pokoji s svou če
rychtářem byl, k tomu stolu, na kterém sklenice
ládkou. Byl sem doma, než má manželka nebyla
stály, když sme se o Šlemerovi zmínili, že tu byl
doma, šla pro truhln, v který nebožku Annu Eeunyničko, že jest odešel, tehdy Václav s hněvem:
dryšku položili. Řekl p. Václav rychtář, mám prej
Ten šelma a lotr, on zví dobře, jak já s ním zejdu.
poručení od p. hejtmana, abych na takovÝ šaty
Což slyšíce to spolubratři moji jeho Z toho ně
pohleděl. kter~' pozuostalY po Anně Hendrysce
který z nich trestaL nepamatuji kdo, aby mu to
lVlašceJ, muchejrov~T mantlík a šorcpelc muchejv voči mluvil a ne pl'ed námi. jinejch pak časuov,
když se spolu vadili, d.osti jeden druhého hanlivě . rem podŠitej. Než v tom mantlíku nebožka byla
. dotýkal, ale já jsúc přítomDÝ', když mně po tom I umřela, měla morní 'bolest. A má žena když přišla
s tou truhlou, nechtěla jemu odevřít, plakala. Když
nic nebylo, šel sem odtud.
ona tak plakala, nechtěla jemu toho ukázat niče
Marta, Martina Javolick:nlO manželka: Když
hehož a on Iek, že jemu páni větší věci věří nežli
sem iednoho času potkala Šlemera na rynku, řekla
to jedny, abychme mu to vokázali. A má mansem mu: Voč se pak vždycky soudíte? A 011 rekl:
O to, že jest lotr, zloděi a psanec, že sobě toho I želka přinesla a vokázala mu to a on vydřel jí
ty šaty a dal jí políček. A já řek p. rychtáři: Nedovede, že p. Václav Ceček za psance a zloděje
bitež ji, když ste právo. A on šel s těmi šaty pryč.
zuostane. _ Pavel Fišel z Paumberka: vyznal, že
Duchek Kmentovej: Byl sem na víně u p,
I. 86. v neděli po sv. Dorotě v domě p. Adama
šmukýře [č. p. 3-I] v přítomnosti p. cís, rychtál'e Se- Adama šmukýře s p. V. Libock~Tm, rychtářem
ll1ěstsk~m, dal sem za deset žejdlíků vína, zaplabestiana Agrykoly a paní manželky jeho JC že by
til sem za něho i za sebe. V tom sa vopilej šel sem
Slemer o p. Václavovi Libockém mlnviti měl, že
do příbytkU sV~'ho a p, rychtář vidouc mne opijesti šelma, lotr a že sobě toho dovede.' že z něho
h'ho šel za mnou s pacholetem neb služebníkem
psance udělá, já pak na mále, na mnoze v týmž
svejm, A já sem stál s ňákou osobou při pI-ítompříbytkU a toho dne sem od něho nic neslyšel. nosti manželky m~' a kuchařky a . kuchtíka, kterei
To sem slyše!, když toho Bubeníčka na Malý
stál s lucernou. Tehdy p. rychtář hned mne uhodil
Straně zmučili, že jesti v m~'m pl'íbytkú oznamožílou, pravěcí, že bych měl zlý' skutek způsobiti
val, že to vyznání Bubeníčka všecko se vztahuje
na Václava Libockýho. A tolikéž sem slyšel od I s tou jistou vosobou, bil, pral bez přestání vždycky a: Poď zrádce, Ione do vězení. A manželka má
p. Jana Mydláře z Malý Strany, p. švagra jeho
iesti řekla: Nebite p. rychtáři, však je vám nic
Václava, že lest mi mluvil, že jesti při trápení byl
lleublížil A on jestí ní strčil, až na krám upadla.
a ten jistej Bubeníček jemu Vác1avovi mluvil: Pane
A potom přivedši mne do vězenÍ. bil mne jest
Václave, však ste vy ty peníze pobrali a sázeli
v vězení ještě více. že sem nechtěl od sebe váčku
ste íe na lůžku. A on Libock~' že iesti proti tomu
dáti, až ho Důra biřička vokřikla: P. rychtáři,
řek: To pravdy nemluvíš, sázel sem je sobě na
nemáte bíti, když jest v vězení. A tak hnedky
rukou a proto nelibost mám od P . .Jana, švagra
ode mne váček vzal, stočivše pás okolo něho pod
svýho, že sem při tom trápení byl. ale já na to nic
paži sobě strčil. Na ráno kázal mne v sobotu punedbám, by se třebas m~'ho vlastního bratra dostiti. A já sem k němu chodil, aby mně takový
tejkalo, aby se ta pravda mohla vyhledat.
váček zase navrátil, v kterémž jest bylo přes 20
Adam šmuk~7ř: Léta tohoto 86., dne nepamakop. m. a sekryt zlatej, tři kroužky zlat~'. A on
tuji, přišel ke mně J. Mti Cé p. rychtář s paní man-jest mi to za odpověd dal, abych se spokojil. A já
želkou svou a s Albrechtem varhaníkem, měl sem
nemohši toho pominouti. co se mi tu bezprávně
tehdáž vino na čepě; bylo okolo tří neb čtyr hodin
na noc. A on p. rychtář pravil. že dán (?) pospolu
od něho stalo, suplikoval sem naň do rady a páni
ráčili mu v tom najíti, aby mi zase navrátil do
od p. Bartoloměje Kyliana, že mne nemoha pominouti, nme že navštěvuie. A Šlemer byl tu taky,
slunce západu, čemuž on zadost až posavád neAbych měl co slyšeti, že by měl něco o p. V. Liučinil, než sekryt zlatej p. Tomáš Grof mi z rady
bockým mluviti, já sem nic neslyšel - než jedvynes. A trefilo mi se, když sem chodil po rynku,
když někteří páni přátelé řekli, navrátil-li jest zase
noho času Šlemer přišel ke mně k krámu a řek
mi: Víte-li co, nynÍčko zmuči!i toho Bubeníčka
mi a on jesti p. rychtář mluvil: Co mu mám vraa seznal na p. V. Libock~'ho rychtáře. že by měl
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laru a Šlemer půjčil a tak sem já svýho dostaL
ceti lotru, zrádci a psanci? A p_ Samuel, hospodář
Salomína, JMtiCé rychtár-e p_ Sebestiana Agrimúj, jinak Tisíc: Pane rychtáři, nejní toho. Kdyby to tak bylo, tehdy bych ho nechtěl ty hodill,,1mb' z Horšova manželka: Slyšela sem od lidí,
že Václav Libocký vystřelil z ručnice tam někde
u sebe v domě trpěti. A já v tom šel sem na r:ynk,
setkám se s p. rychtářem, dal sem jemu pozdrapřed Komedkovic a proto seděl u vězenÍ. A co se
lměžsk~- dotejče, to sem slyšela.- že od vrchnosti
vení, řek sem: P. r}'chtáří, kterak sem já na vás
poručeno bylo, aby ty kněžsk\-' všecky její věci
sobě toho zasloužil, že jste vy to směli o mně
vydány byly, a ona potom ta kněžská suplikovala
mluviti u p. rychtáře JMtiCé, že bych měl lotr,
zrádce a psanec bejti; já tomu světle vodpírám.
mý'mu pánu asi dvakráte, že jest jí pobráno bylo
Vy byste toho statkem svejm neukázali, sem všud:\'
z komory. Plakala a naříkala, jmenovala sumu,
puoldruhS-ho-li sta či puo!třetího, a můj pán napotak dobrej městskej syn, i.ako ste vy. Vy byste
mínal jeho Václava Libockýho, jestli by co tak
toho hrdlem ani statkem sveím neukázali. Pově
toho bylo, aby zase navráceno jí bylo. A mnohdy
děl: Máš sV~' měšťanství u šibenice a vezmeš zákrade. Šly od lidí bohatejch i chudejch žaloby na
platu svou za branou. A já sem r-ekl: Nezasloužil
rychtáf-e i na písaře. Já sem toho tak mnoho neposem toho, kdo jest zasloužil, může třebas zejtra
zorovala, do čeho mi nic nebylo. Jakž na mne
tam beiti. A on vzavši žílu od pacholete tu před
z strany toho Duška lVančury] žádá, když jestí
rathauzem, abych ihned do vězení šel. A já sem
ten Dušek šel s ňákou laryní skrze mastný krájemu jíti nechtěl. Tak on mne bil, pral tou žílou,
my a on že jesti mu váček vzal s penězi a prsteny
což jesti dobrejm lidem povědomo, když sou tu
iíákýr, a když ten Duchek přišel k m\'lllu pánu na
stáli i z voken vyhlídal i. A já volal sem se ku p.
hloby a žaloval na rychtáře, že mu peníze pobral,
purkmistru, ku p. primasovi a ku P. rychtár-i JMti
Cé a on předce vždycky jednostejně mne praí
a on rychtář klad ty příčiny, proč jesti to udělal,
že iesti šel s úákou lárynÍ, s kterou jesti mu bylo
žílou. A já sem ho prosil: Nebi mne, nemám tak
mnoho peněz, aby mne podruhé tak loupil jako
zapovědíno, i taky pro kterou mu bylo zapově
díno. Jednoho času ňáká žena přišla s svejm mů
prve, hůře než na silnici. A v tom sem šel ku p.
rychtáři ]MtiCý', co jest mi se tu přitrefilo, tu sem
žem žalovati na rychtáře, že jest jí vzal peníze za
ňadry, a on, že jest to učinil za hodnou příčinou,
voznámil.
že Příčský'ho syn svý-mu otci vzal ňáký sukno a
Václav Vopavský, tovaryš lazebnick~': Toho
dal jej prodati tomu hrnčíři a že s llím utíkal až
sem povědom, že 1. 84., že máme hospodu u p. Vádo příbytku svý'ho. A někdy když se spolu hně
c:lava Libockýho, pak tap:1 časem bejvati musíme.
vali, jeden na druhý-ho lál, úáká slova hanlivá,
Slemer tehdáž jest taky tam beivával, víc nežli rok,
jed a pil, dobrú vuoli míval a k tomu i líhání měl.
v paměti nemám, podávali sobě, von vo něm a
druhej taky vo něm.
Ale nevím, platil-li je on co nebo nic - Jan Kryza,
střelec mezi branami: Bejval Šlemer u P. Václava
Cís. rychtář p. Šebestian Agrikola: L. 84. v outerej po sv. Matouši ap. když jest se šarvatka
Libockého, pil a jed až do puoldruh~,ho líta, nic
sběhla mezi p. Robmhápem a Vlachy z strany zranedělal, líhání měl, hrál. Nevím. platil-li je či nenění služebníka p. Vilíma Robmhápa, tu jest p. Vilím
platil. A za jeho dobrodiní nyníčko mu se tak
Robmháp k p_ mistru Pavlovi Kristianovi, tehdáž
voplacuje.
ouřad purkmistrskej držícího, abychom k němu
Samuel Tisíc: Když byl rychtářem Václav Libocký, Anna Kočvarka skládala mi peníze na
spěšně šli, že jest toho pHná potřeba, poslal.
Oznámil mi, že jest p. hraběte vlask:vllO služebník
právě vedle smlouvy, kterou sem s ní měl. Jednojeho služebníka sekal; žádal jest na nás, abychom
ho času dala Václavovi Libockému puoldruh5' kopy
m., aby jich na právě zanechal a já abych je sobě
téhož služebníka pro takovou vejtržnost vězením
z práva vyzdvihl, ke mně jest přišla. Tak já je
opatřili. Šel sem nahoru ku P. hraběti a žádost p.
druhej nebo třetí den přišel sem na rathouz, když ' Robmhápa sem mu v známost uvedl. Oznámil jest
mi p. hrabě, že neví, kam jest se ten služebník
seděl p. rychtář s p. písařem v ouřadě, chtějíc tapoděl, jakž přijde, že jej chce sám do vězení dokový' peníze z práva vyzdvihnouti. Mluvil sem
staviti. A v tom p. hrabě když jest takovej křik
o to s p. písařem. Pan písař pověděl, že o tom
uslyšal od lidí, vzal jest k sobě rapír a zešel dolú
nic nevÍ. Tehdy p. rychtář se vozval, že jest je
a tu jsou se počali o téhož služebníka důtklivejmi
jemu dala. že jich neníčko nemá, že jest je propil.
slovy potejkati. V tom několiko Vlachuov s rapíry
A já r-ekl: Náleží-li vám cizí peníze utrácet a proa v kabátích tlučíc na duom s dobytejmi rapíry
píjet, já to vznesu na pány. A on mně prosil, abych
do domu jsou přiběhli. Já pak malý dvířce sem zamaličký strpení měl, že mu má dáti Meyzl Lid
stoupil, aby Vlaši do téhož domu vjíti nemohli.
peníze, že mi je rád chce dáti. A tak to trvalo
Lid pak obecný na mne vzkřikl, abyd; odskočil,
asi za dvě neděle, že sem ho vždycky pěkně naže budu proboden od jednoho Vlacha. Tehdy lid
pomínal, on mne vždycky tím Meyzlem odbejval.
obecný počal kamením házeti na ty Vlachy. Já
Jednoho času na rynku sem mu řekl, že nejníčko
pak, pokud sem nejvejšeji mohl, spolu s Václavem
jdu ku p. purkmistru, abych na něj žaloval, a on
Libockým, rychtáí'em městským, sme lid napomířekl, abych maličko počekaL že mi takový peníze
nali, aby toho házení a bití nechali, až se před
dá. A tak sem já čekal a on kdesi běžel tu pod
duom paní Anny Komedkov:v' šarvátka dostala,
loubí, kde věnce dělají, posla! mi po svým pacholA tu bylo od lidí takového házení do voken na
ku Noskovi tolar. A druhej den přišel sem 1l~'
pány legáty, až Václav Libocký z ručnice vystřelil
rathouz, cpěty sem se na něj domlouval, proč mi
puol kopy nedodal, tak on pověděl, že mi ji dobře
k nebi a ne do voken proto, aby lidé házeti pře
dá. A když sem já nechtěl bez toho bejti, prosil
stali. A proto jesti on Václav v vězení seděl od
2;lcmera "při ouřadu, aby mu půjčil toho puol tG
pondělka až do středy. Kdež jest byla Lidmila,
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mu tv slova že mu chce novÝ' ~8t:v zjednati. -:aneb kuchařka kněžská, pro svodnic tví do vězení
T\-ž také se~ toho povědom, když smev.s TO}TIadána a potom cejchem a metlami proto byla tre- I šěm Šlemerem, předešlejším písařem p_n ouradu
stána, bylo p. Václavovi I:ibochm~ od~ mne í
rychtářském, šli sme k Rez.~ovl.!0m, v~alI ~me tam
taky od pánÍlv v radě poruceno, ponevadz ]~st !la
jednu kuběnu s jedním kmzetclm ~luzebmkem. na
těle ztrestána, aby sobě ven z města sv," veCl
luoži. vzali jsme ji do vězení. NeVlITI, kter3'k les~
dala vynísti a od p. rychtáře aby jí nebyl? zbrana céstě byl puštěn .ten služebn.ík. Já se!? sel}v Dl
Jlěno, než vydáno. A táž Lidm!la ute~laJest se
napřed. Našli sme v ty postelI ty kube?y,.vclc~k
skrze suplikací žalobnou k P. hejtmanovI aJ? heJ!~
i hledal v něm Tomáš, našel v něm zlat? tI:I r:~D?
man jest mi ráčil toUŽ suplikací od~s~atl a J~
čtyry a dva knoflíky stříprný' a tak lec]ak:;~ ~lJ1r.
rychtáři poručil, aby jí to všecko navratl!. Pak ja
titěry. Tak jest zpečetil Sle,mer komoru. Zve,deys I
nevím učinil-li iest to či nic. A mnohdy krad~,
o tom p. rychtář šel tam sam. a, vod~rhal. pecetI ~
sobě lidé stěžovali na rychtáře, že sem ho kolikázal ty šaty brát ložní i chodlCl a kazal Je k sobe
kráte napomínal i jeho Tomáše,
,
domů nositi.
~
'I'
Kdež jest ňákej Dušek [Vančura I od Vaclava
Týž také toho sem povědom, kdy,:s sme s 1 na
rychtáře do vězení byl dán, vznášel ~~ľze v~to~~
bl eh do domu p. Kristiána s p_ rycht~rem a s }epení na pány, že by měl je~o p. rychtar do veze':l
11l1kem našli sme tam, že iest tam Jedna ~ubena
vzíti a v vězení od něho ze Jest vzal do m~oha
umřela', Lída. Hrobnice oznámila, že jes~ ,satstvo
kop gr. a dva nebo i tři prsteny, bylo mu por~.cer:o,
po ní vostalo nemálo. I voptal se I.? rychta!: y tom
aby mu to zase naV:I~átil: Nay,l:átil-lr Je~t Cl 11l~,
domě. kdo jest zde v tom dome ho~p~dare~n a
to uevím. Kaež jest nakeJ hrncrr, podaneJ p. Jana
kde j(~st umřela ta kuběna. A oni OZl1an~I!I: 1 uhl~
o
Vchynski'ho, se do vězení dostal z st~any. kl;lP :
p_ rychtúh,v tom pokoji. Iv kázal sobe :~vvola~:
. vání suken od syna Pi'íčského a manzelka tehoz
toho Vančuru a ieho manzelku a or;a _vysedsl
hrnčíře kolikráte přede mne i pI-ed _pány d? ~~dy
k llěmu: Pane rychtáři, co cll~ete? Oznam.ll: )sel~
vznášela a do Václava stěžovala. ze lest jl }laky
vyslán od p. hejtmana a panuov, kdo JeSt z~e
peníze za lÍadry pobral, a já ~em jE; o takovy peunÚ'el, a ty šaty, kterejchž jest po s~be .zan~cha.~
v
,
níze smluvil, že jest jí dal sedm kop.
ta jistá umrlice, aby je hnedky~ ukazala:, 8. ,ona
Jifí Kuchta, služebník p. rychtáf"e l11~~ts~eho:
relda: Pane rychtáři, neukáži.: vsak ,~em _J~ neko.KdyŽ .iesti šel p. Václav LibockeL, ~:I:c!ltaľ. pľe~e
tiko kop naložila na pohřeb, vsak bYSte I~ll Je .vz~l1:
šlei, s p, Menšíkem do dom~l,v KnezsK:\', ktereJzt~
A on p. rychtář odpověděvši za~e, tak, ,z,e_ 1 ml ?a?l
duom leží pi-i zádUŠÍ sv, ~~lZ~, aby ll1ventoyalt
víceji věří nežli ty, kdybycl-:. sobe .I~eyaZl1, Ple~a;~
st~tek co jest zuostalo po nakym knezl, ta_k Je~t
bych tě žílou. Kázal sobe PI-edc~. d"tI a, onavI1·~
sed. staio, že jsou jej popisovali. Přehle~áva]; tam;
sela je pI-edce ukázati a on vzaVSI manthk a sor,~,;
i tehdy Bubeníček vlezši pod postel nasel tal? pedal jíldva nebo tři pohlavky a ona dala se v pl~~
níze. A já tehdáž stál na p~vlači. s p. Me~lslke:TI
i její manžel, i-ekla: Bijete mne ~ 10uPl!e n~ne_!1 Ja
a dívali sme se jednol11:.! človeku Slepymu, ze jestI
sv:;' věci zastavila proto. Čert vam to v",dl e JIl1~.u
sekal dříví, neiednou než několikráte ,ťal a ne~?11
stranou. - Týž taky kterak mne potahuJ~ k syevtíti kter\ [dřevo] sobě položil. PravIl p- Men~lk:
domí p. Tomáš Šlemer" Lo já !1eV~l1, pro.~, Dus~a
10n;u je poneba nc):lob:(mu človčku all1l;",žna.
vzal do vězení s ňákou Anllou, prede~le!s: kub~
vidom\' človčk a pracuje. Pak mně. p. Vaclav ~l
nou jeho, nebyl sem při tom, s p,onocl~ell!1! J~ v~al.
boek-<: zavolal někoHkráte až potom I zabvlzd
Přiševši já k rathouzu a oni mJ oznannl!, z~ J;~t
a já 'vohlídši se kynul na, mne P!lll V~cl~v h!avou:
Dušek v vězení, a já běžel k nemu do vez~l.ll, lek
Přiběhši já k němg, p', Vaclavov}.; oznam!l n11 o, t\
sem mu: Dušku, co tu děláš. I p. DTc~tar mne
věci, že by měl Stěpan Buber,tlcek ~el1lze naltzt~
vzal s Annou a mlátil mne jako psa nakyho s popod postelí. A já oznámil, co Jest ml ~?tom, :nIc
nocnejmi a přivedši mne do šatlavy tu mne t~ky
blázne, aby neslyšel jeho písař p~ Mensika, _kaz,a!
t\'ž pral a váček ode mne bral. prsteny ,a_ pen~ze.
mi je vzíti. Když sem je vzal, chtel sem mU,Je da~I
Nemohu věděti na iakej jest zpuosob tyz D,usek
a p. Václav Liboeki' nechtěl jich k sobe VZltl,
~ .0Ll Annou prázen a z vězení vyšel. Nemmula
abych jich nechal II sebe, až vyjdeme _Z._dOl,?U ,ven.
to~u malá chvíle, tak Dušek přUde na rynk k p.
A vyšedši z domu mezi haldy sva_toknz~kymI cl~l
rychtáři Václavovi mluvíce mu ty sl?va: P. rychsem mu je mluvíce ty slova: Co Jest ml po l11C~;
táři. brzo-li mi zase navrátíte, neb Jste mne VO?:
tu ie máte, Tehdy Štěpán Bubeníček vyr,:avsl
loupili hů[e nežli l1a ,silnici: Tehd~ v P: r!Ch~~l:
z vičku sv~'ho tolary, nevím kolik jich bylo, ľe~l:
r-ekl mu: Selmo, dej ml pokOj a nedas-ll ml, ka~I
Však sem já, pane, prve z nich něco v~al, nezlI
tě do šatlavy vlíci. A on pověděl: O medle n~kaz,
sem vám vo nich pověděl. A dával mu Je do r.unejsem tvůj chlap. A vzavši. žílu s!rkal s Dusk~m
kou a Mkei groš rohatei též dával mu a n~;nE
a pral a zkřikši na nás: Vernte ho, ~elmy, a vs!r~te
kolik tolarú. Tehdy jsme my šli domu UpnI,rlO
ho do, šatlavy po hlavě, ~v_D~se~' ?dpovedel:
k 11, Václavovi rychtáři. Sel nejdřív do svetl11c~
Neberte, volám se k p. rychtan clsarsk?.;nu a,?ebo
a potom do komory a dobyvši pen!ze, _ty ~ter:\
k p. primasovi. A viděvši, že my se k ~:cemuz n~
sem mu dal, v ty komoře nad postelI stO]lC c,et Je
máme, nesměli sme pro lidi, abychme nakou bourna rukou_ A iá z ty komory jdu ven a p. V3l,clay
ku neudělali, l1eb jest jich tu mnoho v?ylo, vzal
mne zase zavolá mluvíce ke mně ty slova: Hade],
žílu, znova uhodil Noska za krk touto ZIlou a poco jest těch 'peněz bylo_ A já odPQvědivši: Jáť
tom mne přes řbet mluvís; ta slova: Šelmy, co l11!-:'~
nevím. Odpověděl zase P. Václav: CtyI-idceti tonechcete poslechnouti. Se! potom ~ p. rychtan
laruov a jeden a druhei rohatej. A tak jsme šli
císařsk~'mu i nevím, co Jest !a.m }~l?val. A to
z komory, dal mně šest tolaruov širokejch a ,Bu_~
taky povědom sem, že jsou hdI pnsh ku právu
beníčkovi jeden, předešl:\'mu pacholeti, a oznall11l
v
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a domlouvali_se na P. Václava Libockého, též také
na Tomáše Slemera, že jsou skládali lidi peníze
na právě, kam se pak dívají, že neleží při právě.
Já nevím, kam sou je oni spolu dívali, buď tak
když jsou kdy vzali buď od kurev neb od kterýho
lotra nebo štveráka, anebo kde jinde kolivěk co
jim přicházelo, tehdy se o to vadili mluvíce sobě
ty slova: An ty bereš a ty taky bereš.
25. 1586, 22. prosince. Ruko/J. Č. 1054 f. 146.
(Svědomí mezi Jakubem šenkýřem a Kryštofem
Polákem. Act. postridie Tomae.) Jiřík Wintrštein,
cihlář z Klatov: Když sem byl u p. Václava Libockého jako hospodou. seděli o stuol ševci a nožíř
ští !ovaryši, pili a veselí byli. V tom přijde iíákei
Polak s Markem Cukratou, postavivše se za stuol,
a tak paní Anna, manželka p. Václava dala mi
tolar n:;. víno, abych jim přines vína z rychty.
Z toho tolaru přines sem zase puol tolaru a českej
groš a tu sme s paní Annou, samou hospodyní,
to ,:íno pili. Přitrefil se k torny p. Adam Kapoun,
p. Chrasta (?) a p. Karel s P. Sturmem, i seděl za
třetím stolem. I tak se pobízejí ve hru s Polákem
i tak ten Polák se pozdvihl a nedal sobě pokoje
ani jinému a že bude ty,Cechy práti, že budou jako
voslové etc. spráchati a tak, až každej se za rapír
chytil i dobejvali. A až paní Anna sama přiskočila
a prosila jich obou, aby pokoj zachovali. I vidouce
takovou věc, vskočí mezi ně, prosíc jich, aby na
řád a právo pamatovali. Tu Polák vzavši konEov
mrští ho s vínem za krk a Jakub šenkýř nad tÍlr.
lítost majíc pověděl: Což prej tak uhodil Poláka
pěstí, Cukrát zádu přiskočil, chytil se šenkýře,
šenkýř strčil od sebe Cukrátem, že upadl pod stůl,
až se sám vokrvavi! vo trnože. Tu šenkýř rapír
yyíočil a vzal. Pan Adam Kapoun prosíc, aby
Jemu ten rapír dal, p. Adamovi: Šenkýři, já tobě
za to slíbím, že se tobě ncmá nic zlého státi. Tak
ta věc spokoj~na byla za dobrou chvíli. Tu Cukrát
běhaje po světnici semo tam a šenkýři zrádce,
cos mi to učinil, že bych za to sto dukátů dal,
abych toho jedny byl neměl, abych tu vohyzdu
byl neměl. Tu Polák vyprosil na p. Adamovi ten
rapír a v tom beze vší příčiny, jak rapír dosáh,
dobyvše rapír, seděvší ten jistej šenkýř při pokoíi
za druhejm stolem a ten Polák nenadále a zrádně
do šenkýře rapír vstrčil, až z něho střeva lezly.
Polák ucházejíce z domu ven a tito spatříce šenkýře, že by jako umrlej byl v komoře svý ležíc,
za ním ti páni běželi.Nevím. co jsou dole s ním
puosobili a já zatím šel sem pro bradi'ře, aby
toho vázali.
26. 1587, 20, března. Ruko/J. Č. 2230 f. 176. Václav Libocký z Libé Hory dlužen 200 k. gr. p.
Albrechtovi Pětipeskému z Chyš a Egrberka. Act.
fer. VI. post ludica.
27. 1588, 26. srpna. Rllko/J. Č. 2112 f. 296. Zmocněn uroz. p. Albrecht Pětipeský z Chyš a z Egrberka domu Václava Libockého z Libé Hory pro
200 k. gr. č. povinných. Act. fer. Vl. post Bartholomaei.
28. 1592, 12. října. Rllko/J. Č. 2112 f. 385. Václav Odháj a Marta k. d. v osadě sv. Jilií mezi
domy Pp. Benedův a někdy Mikuláše Suchého pekaře obostranněležící od uroz. p. Albrechta Pěti
peského z Ch~'š a Egrberku na Byšicích za 220
k. gr.
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29. 1619, 14. října. RukOlJ. Č. 2234 f. 44. Stala
se smlouva mezi Salomenou. manželkou Václava
Noska Lubenskýho z Felsberku, měštěnÍna St. M.
Pr., a Zuzannou, manželkou .Tana Hladkýho, jakožto mezi sestrami vlastními, dcerami pozůstah'mi
po Václavovi Odhájovi. o rozdělení dědictv( na
domu u Kordíků mezi domy Doroty Hladki' a Jana
Bílka. Dům ujali Jan Hladk" s Zuzannou v 2000
k. gr. m., z čehož vyplatí 1000 k. Saloméně.
* 1670, 29. srpna. Rllko/J. Č. 2116 f. 332. Lidmila Morávková, pozůstalá dcera po Janovi Hladki'm a vdova po Janovi Morávkovi, prodala Janovi
Valerianovi Neumanovi z Pucholce a Kateřině m.
j. dům nyní vůbec u Mazánků řečenv za Betlemem
mezi domy u Doubravů a u Slámů' obostranně ležící za 1000 zl. rýn.
Čís. pop. 214.

1

(D ů m S I á m o v s k ~.)
1. 1446, 21. června. Rllko/J. Č. 90 f. 134. Petru s
Tichava cerdo et lana e. d. sitam penes domum
lohannis Mníšek et penes domum domin i de Rosis
plateolla mediante erga Margaretham, relictam
Stumpharzonis, pro III!. s. gr. cum XXV gr. Act.
fer. III. post Viti.
2. 1461, 25. dubna. RllkolJ. Č. 2105 f. 158. Iohannes pistor et Kačka e. d. erg-a Petrum cer donem pro XV s. gr. Act. sabbato ante Phi!. et lac.
3. 1467. 22. září. RukoJ). Č. 2105 f. 253. Iohannes pistor Horský et Katherina e. partem ar ce cum
hostio inter domum eiusdem lohannis et Stephani
braseatoris apud predictu;-:;' Stephanum pro IX
s. gr. Act. fer. III. ante Salus popu ll.
4. 1489, 2. prosince. Ruko/J. Č. 2106 f. 267.
Wenceslaus pistor dictus Příbramsk\' et Barbara
e. d. erg a Johannem pistorem dictunl Horsk~' pro
XXXV)4 s. gr. pr. Act. Íer. III!. post Andree.
5. 1524, 2. listopadu. Rllko/J. č. 2110 t. 64. Václav Kolovrátek a Kateřina k. d. za Betlemem ležící mezi domy Kordovým a p. Špetle od Barbory
Příbramské za XL k. g-r. pr. Act. fer. IIII. post
OO.SS.
6. 1529, Tamtéž f. 305. Václava Příbra111ského. (Vdova Kateřina pojala za muže asi r. 153~
Václava Palici pekaře, neboť toho roku týž splácí
dům, který r. 1532 koupili Václav Příbramsk:;' a
Kateřina. Viz rukop. Č. 2111 f. 12)
7. 1556, 3. září. RllkOlJ. Č. 2117 f. 369. Jan
Macek a Kateřina k. d. mezi domy p. Špetle a Kordovým obostranně od Kateřiny Palicové za LXXV
k. Č. Však táž Kateřina nádobí pekařského má tu
zanechati. Act. fer. V. post Aegidium.
8. 1562, 4. května. Ruko/J. č. 2118 f. 23. Mikuláš
Suchánek [pekař] a Lidmila k. d. od Jana Macka
za 102)4 k. Č. Act. fer. II. Supplicationum.
9. 1591, 19. listopadu. RukolJ. č. 2112 f. 368,
Jakub Hladký pekař a Dorota k. d. v osadě sv.
Jilií mezi domy Václava Libockého. u Kordů ře
čeného, a Špetlovic ob uličku ležící od Lidmily,
pozuost8.l~' po Mikulášovi Suchém pekaři vdovy,
za 250 k. gr. č. Act. die Elisabeth.
* 1636, 21. července. RllkoJJ. Č. 2114 f. 514.
Václav Rob pekař a Alžběta k. d. mezi domy Tkaničkářovic a Mazánkovic od Zuzanny, po Janovi
Hladkým vdovy, za 800- k. m., jakž jest týž dům

ona Zuzanna po manželu svém. synu někdy Doroty Hladh a potom Slámov~'. sama jměla.
* 1632. 23. února. Ru/w/J. Č. 2115 f. 236. J8.11
Morávek a Lidmila k. d. od Václava Roby, syna
Václava Roby za 600 k. m.
* 1657, 6~ srpna. Tamtéž f. 331. Martin Šustr
a Mandalena k. d. od Jana Morávka a Lidmily m.
i. za 475 k. gr.. m.
,. 1666,3. března. Rllko/J. č. 2116 f. 129. Tomáš
Mikuláš Nigro11i z Rozenpachu a na Rušovicích
k. d. Slámovski' řečený od Martina Šustera za
500 zl. rýn.
Čís.

!
!

pop. 213, 219, 948.

(Dům Rožmbersk~', Špetlovsk~'.)

Ruko/J. Č. 2106 f. 23. Domini
(Tomek míní tím Lobkovice, nám spíše
se zdá podle pozdějších zpráv, že míní se Jan
Špetle z Janovic, dědic po Jencovi z .Janovic, kter~'
byl synem Dětřicha z Janovic a na Chlumci. Ten
zemIel asi r. 1469 bezdětek, takže dědil po něm
lenec.)
2. 1488, _ Tamtéž f. 25. Domus oJím dd.
de Rosis.
3. 1498,
RukolJ. č. 2107 f. 153. Domus
Cl. Sp,:otle de Janovic
4. 1502, 8. pros. DZV ó D 13. Jan z Janovic,
najv. purkrabí Pražsk~' pÍ'Íznal se, poněvadž rod
jeho všecken sšeL kteříž jsou se psali z Janovic,
mužského pohlaví, takže již žádného není, nežli
.on sám a syn jeho, kteri'ž rozumu neužívá, že
jest přijal a přijímá Jana Špetle z Prudic a na
Žlebích a jeho syny, kteréž má neb míti bude,
i jejich dědice a budoucí, za pravé str~'ce své erbovní, tak aby oni hned za zdravého života jeho
i po jeho smrti mohli svobodně erbu jeho spravedlivého užívati a jej nositi, toUžto orla půl bílého
a piH červeného v modrém poli s roztaženými
křídly, majícího štrych zlat\' od jednoho křídla
k druhému, a také aby se mohli a měli po věčné
časy psáti z Janovic, tak jakož isou se on Jan
i ieho předci od starodávna psali, bez překážky
jeho Jana i všelijakých jin;('ch lidí. Stalo se 1. 1502,
ve čtvrtek v den početí M. B. (8. pros.) - L. 1503
v úterý po sv. Stanislavu Elška z .Janovic přiznala
se, že k tomuto zápisu, kterýž jest učinil Jan z Janovic, někdy nejv. purkrabí Pražsk;(', str~c její,
dala jest a mocí tohoto listu dává své svolení a
také že jej, Jana Špetli, jeho syny a jich dědice
od nich řádně pošlé vedle tohoto zápisu za strýce
~rbovní přijala jest a přijímá a k němu, Janovi
Spetlovi, synům ieho a ieho dědicům řádně pošl~'m
chce se míti a k nim zachovati se, jako k str~'cům
sv~'m podlc přijetí .Jana z ,lanovic, někdy nejv.
purluabí Pražského, a svého přijetí, beze všeho
přerušení, jakož pak na to odpor jest propustila
5. }503, 9. listop. (Desky zem. větší čís. 6 D 14.)
Vladislav,- král JC z plnosti moci své královské
znaje hodnost a zachovalost Jana Špetli, ráčil jest
k tomuto dáti své královské mocné a dokonalé povolení: Tu kdež jest někdy .Jan Jenec z Janovic,
ty časy nejv. purkrabiePražsk~" přijal svrchudotčeného Jana Špetli s jeho dědici i potomky za svého
a erbu svého pravého str;('ce, kteréhožto přijetí a
za str~'ce dobrovolného vzetí král Římski' J. M.

1. 1478,

Chlumeck~'.
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podlé starodávní zvyklosti. kt~ráž se v tom při
stavu panském v království Ceském nchovává,
ráčil jest potvrditi a za řádně přišlú věc majestátem svi'm královski'm vyzdVihnúti t jakož to šíře
i dsky zemské i ten majestát krále l~ímského v sobě drží a zavírá. K kterémužto přijetí jmenovaného
Jana z Janovic, i také k tomu potvrzení krále
J~ímského svrchudotčeného král Vladislav svrchudotčen~' dav své povolení jej Jana Spetli s jeho
dědici a potomky zachovati. míti a držeti ráčí za
pány řádně z Janovic svrchudotčen~'m způsobem
přišlé, tak aby on Jan Špetle s dědici a potomky
sv:;'mi toho erbu, titule a panství z .Janovic užíval
a užívati mohl. volně a svobodně beze vší pře
kážky J. Mti Ké i .J. Mtí budúcích králuov, že jest
]. Mti K. k tomu ke všemu celá. dokonalá vůle
a přivolení, pokudž tu najdále J. Mti Ké osobě
a duostojenství podlé práva a zvyklosti království
Ceského povolení dáti přísluší, že to J. M. Kr.
všecko tímto povolením dopliíuje mocně. Stalo se
1. 1503, ve čtvrtek před sv. Martinem.
6, 1533, 13. prosince. Rulw/J. Č. 2157 f. 13. Kuež
jcst Pavel. koží barvíř, obstavil šaty prodané od
manželky své při panie Anně z Rožmberskýho
domu, aby mu vydány byly, proti tomu paní !,>-nna
mluviti dala, že jest koupila šaty svobodne. Tu pp. Úředníci [mostští] vypověděli: Poněvadž
ona Anna z domu páně z Rožmberka svědomím
to provedla, že jest koupila svobodné šaty a soukupa oznamujíc, i chce-li k ní o to Pavel hleděti,
to muož dobře učiniti. Act. die Lucie.
7. 1546,
Rllko/J. C J filosofické faklllty
f. 141. Kšaft kněze Jana z Křečhory: _ Ondřej
impressor, kter~' jest u sv. Anny v domě Spetlově,
má těch knížek [Medium salutaris doctrinae] XX,
pak pródal-li jest které, ať peníze za ně dá poruč
níkuom.
R. 1569. 23. července. Desky zemské větší Č. 1Ó
f. M 4. Kšáft ]etřicha Špetle z Janovic na Břeža
nech [bYl syn Burjanův t 1534] psaný ve čtvrtek
po sv. Lukáši evang. - Item tomu chci, aby pam
Anna [z Waldštejna], manželka má milá, při synech mejch po mé smrti na Břežanech do vuole
své bez odporu synuov mejch byla. - A také jí
duom muoi, kteri'ž v Praze mám proti klášteru sv.
Anny - po smrti mé dávám -. A kdyby pak P. B.
jí smrti uchovati neráčil a z tohoto světa pojíti,
aneb že bv stav svůj vdáním proměnila, tehdy
aby tejž dU'om na syny m~' [Burjana, Karla. Jana}
a dědice jich připadl. Zapsáno v sobotu po sv.
Máří Magd. 1569.
9. 1581, 2. ledna. Tamtéž Č. 21 f. G 24. Kšait
Anny z Waldštejna sepsaný v sobotu po sv. Fab.
a Šeb. a vložen"';'· do desk v pondělí po Narození
Páně 1583. (DŮm odkázala Vilémovi a Vokovi
z Waldštejna.)
10. 1583,
Rllho/J. Č. 1053 f. 157. Salomena, manželka Tomáše. hospodáře z domu p.
Špetle v St. M. Pr. [Dlužno poznamenati, že současně měli Špetlové ještě druhý dům u sv. Jakuba.]
11. 1596, 12. listopadu. Archiv. min. vnitra
D 33-1~! 23. V. M. uroZ. p. presidente a V. Mti uroZ.
páni páni .J. Mti Cé komory král. Ces. pp. rady,
pálli milostiví! Jaké milostivé poručení mně či
niti ráčíte, kterakže bych já s pp. bratřími Borněmi ze Lhoty a paní sestrou iich na tom, že teď
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některého dne v domě, řečeném Špetlovském, in-

ventovati budu, zůstati měla a toho že jisté pří
činy sou, pro kteréž jménem J. Mti Cé - poroučejÍc,
abych až do dalšího poručení V. Mti i také až by
ona paní v tom spravedlnost svou. kterou se k tomu
domu míti pravÍ, volně vyhledati' mohla, s uvozováním a inventováním v témž domě nepospíchala,
mezi tím pak hodnověrn~' a vidimovan~' vejpis
toho hamfestu, podle kteréhož se k tomu domu
právo míti pravím, na komoru odeslala a v tom
J. Mti Cé jistou vůli naplnil"i, jakž též milostivé
poručení V. Mti, jehož datum na hradě Pražském
v pátek po sv. Linhartu léta tohoto oc 96 to v sobě
šíl' obsahuje a zavírá. tomu všemu z přečtení pokorně sem vyrozuměla.
Kterémužto tak milostivému V. Mtí poručení
nejraději a nejposlušněji dosti bych učiniti chtěla,
ale poněvadž proti zřejmé téhož chudého konventu
spravedlnosti a na nemalou škodu i tak" patrnému
před V. Mti (když list pořádl1:\' takové spravedlnosti spatří a uhlídají, že sami sebe i také paní
vdovu, sestru svou, v předsevzetí svém proti mně
a konventu mému se spokoiiti a tomu místo dáti
chtějí) vlastnímu přiznání a uvolení svému a mezi,
námi stranami v domě a přítomnosti uroz. p. Jiřího Funka z Olivetu, jakožto v zřízené komoře
král. Českého sekretáře, že ona paní vdova na den
sv. Martina nyní jminulého vedle psaní jí ode mně
o to učiněn;\rho do téhož domu se naiíti dáti a svršky a nábytky z téhož domu, kteréž by jí aneb
sirotkům jejím n:íležely, odtud; preč odvésti dáti
chce (a ne aby se nějaké inventování a uvozování,
an se již před tím mnoho dní pořádně vykonalo a
já v týž dům uvedena jsem) dáti a říditi jmělo,
konečnému zůstání dotčef'í PP. bratří Borňové s paní .sestrou svou něčeho iiného vyhledávati smějí,
čímž já jim povinna nejsem. toho nikterakž (v čem
mne omluvena milostivě při sobě míti ráčíte, pokorně prosíc) vykonati a jim bratřím a sestře za
těmi a jini'mi příčinami nic toho užití dáti nemohu.
Protož V. Mtí, jakožto pravé a spravedlivé
křesťanské vrchnosti své. že mne a týž cl1Ud~'
konvent při též spravedlnosti a v té příčině nejednou J. Mti Cé učiněném milostivém vyměření
a poručení, též pořadu a právu pokojně zůstaviti
a častopsanSrm pp. bratřím BOl'úům a sestře jich,
aby již takovému jednomu nadepsanému uvolení
a společnému zůstání svému obvyklí a toho při
tom zanechali. A táž pí vdova - svršky a nábytky
ty, kteréž v předřečeném domě posavad upečetěné
zůstávají (an by jí neb sirotkům iejím náležely).
k sobě přijala a v tom ve !Všem proti mně a konventu mému se spokojila, a já pak t~'chž pokojův
k užitku a dobrému téhož konventu požívati mohla,
milostivě poručiti ráčíte, ve vší pokoře ponížené
prosím. A pokudž by častopsanÍ páni bratří Bo
úové a pí sestra jich na této neslušné odpovědi
přestati nechtěli a k častopsanému domu nějak~'
právo a spravedlnost lepší nežli já a H'ž konvent
můj míti domnívali, když v tom ke mně a konventu
mému (jakž tato země za právo má) pořad práva
zachovají, z toho já a týž konvent jim pp. bratřím
Borúům a sestře jich i jednomu každému, kdož
by ten byl, z toho ze všeho práva bejti chci. Při
ěemž že mně milostivě (znaje věc slušnou a spravedlivou býti) zůstaviti a nad tím chudým k011-

ventem ruku svou ochrannou držeti ráčíte, pokornc
prositi nepřestávám. V. Mtem sebe a t~·ž konvent
v milostivou ochranu se poroučejíc V. Mti ve vsí
pokoí'e a ponÍženosti poslušná Anastazya ze Sulvova, převora kláštera sv. Vavřince, jinak sv.
Anny, v St. M. Pr. Act. 12. dne Novembris a. 1596.
12. 1620,

Ruko]]. Č. 1071

t.

101. (Svědomí

ku potřebě Václava Lštinsk:í'ho muzikanta a Žofie m. i. proti Václavovi Hořick:í'mu varhaníku.)
Pavel rl rman svědčil: Toho sem povědom, nejprve
když sou se spolu sešli, tehdy zlámal rapír Lštinsk~' Hořick~·mu. Potom volal ten H., kter~' měl
zláman}' rapír, aby počka!. což i učinil Václav
LštinskS' a počka!, ale ihned jemu ránu dal, jak
se obrátil on Hořick~·. Ale to nevím. zdaliž tou
zlámanou zbraní čili jinOl:. Potomně ihned jeden
druhému do zbraně se chytil a do jednoho koutu
se vtlačili. Tu hned P. Martin Štoček mezi ně vskočil chtějíce je rozvésti; chytil se nejprv Lštinského
nemohouce oboum odolati. Tu HořickS' po LštinskS'm sekal až i volal, pro B. aby byl puštěn.
Potomně když již dokonce rozvedeni byli, Lštillsk~' nemaje ani zbraně v rukou sV~'ch, ale manželka jeho tu zbraú měla [v] sV~'ch rukou, hodila
jest popadši kámen na Hořick:\'ho. však beze škody.
Ale on vzav kámen ji v prsy udeřil. Ona majíce
pak zbraú v rukou konec vostří jeho počala práti.
Což ho i udeřila. On pak sekal po ní a tu ji zranil.
Ona ten rapír na něho vhodila.
Martin Štoček: Toho sem PO vědom, že leta
pominulého 1620 na den sv. Michala Václav Lštinsk~' a Václav varhaník před domem Špetlovsk~'m
a červenou botou';') se spolu vadili, jeden druhému
šelem nadával, tak až na sebe kordu dobyli a sekali.
Václavovi pak varhaníkovi rapír se přerazil a já
viděvši z domu sem vyběhl, nebo sem viděl, že
dobře nebude. Bral sem mezi nimi fryd. Tak se
oni spolu srazili a já sem jim voba dva kordy
držel, až mi ie pustili. Varhaník pak měl druhej
kord tesák; když již Lštínsk:\' kord mně dal, jeho
tím druh~m kordem sekal. Když pod frydem bylo.
manželka Lštínského přišla k tomu a tu se opět
s varhaníkem vadili, ona šelem. on jí kurev, tak
až na sebe i kamením házeli. Varhaník kord dob5'Í
a ona manžela svého kord v rukou měla a za
vostří držela. Tu jí on varhaník také zranilla ona
potom i na něj tím kordem manžela svého hodila.
Kdyby ona za jilce ten kord držela. byla by toho
varhaníka spíše posekala. nežli její muž.
Čís. pop. 948.

(U H a z u k Ů. II P. M a r i eJ
(Snad odděleno od domu Rožmberského PO r. 1420.)
1. 1456, 22. září. RukolJ. Č. 2105 f. 58. Iohannes de Turnov pistor et AničkZl emerum domum
sitam penes murum cimiterii s. Anne ex una
et cUl'iam dominorum de Rosis parte ex altcra
erga Elškam. olím Petri Vlčkonis, Hunc vero Pauli
de Chrudim conthoralem, pro IX. S. et XV gr.
Act. fer Hll. post Mathei ap.
2. 1462, l. února. 2141 f. 377. Když po smrti
nebo Jana Šinohy pekaře paní Anna m. j. stav
svuoj vdovský změnila, vdavši sě za Mikuláše
*) Tak se jmenoval protějsí dum.

z Kladska také pekaře. mallCI při sobě Bernarta,
Řeginu a' Martu, sirotky a děti své, k!eré~. jes!
s nebo Janem, prvním mužem, jmela. tehda pľlet~le
\\'chž sirotkuov a paní Anna takovú, což se dleluov doti'če smlúvu jsú učinili: Jestli že by P. B. I
v\'šPsané paníe Anny do dne do roka ot smrti neuchoval, aby již praven~ Mikuláš, manžel její,
z toho statku vydal sirotkóm po 7 k. Pakli P. B.
panie Anny ve zdraví po dni a po roce zachová.
tehdá svrchupsaní manželé maií těm sirotkóm
toliko po pěti k. vydati a to kdyžby k letóm přišli.
A ty sirotky mají u sebe chovati poctivě. jiedlem,
pitím a oděvem slušn\'m je opatruiíce až do let
Uch rozumn\'ch. Act. fer. V. post Scolastice.
.
3. 1463. '26. června. Ruko]]. Č. 2105 f. 226. AnJ1;l
olím Iohannis Šenoha di cti et iam Nicolai pistoris
conthoralis, resignat doml1m propriam prope momisterium S. Anne et penes domum domini de
Rozmberk 111arito suo. Act. die Ioh. et Pauli.
4. 1474, 25. října. Tamtéž f. 348. Iohannes Jehllice sutor et Eliška e. d. circa Nicolaum pistorem dictum Šcnoha pro XXXlIII S. gr. pr. Act. fer.
II!. ante Simo et Iude.
5. 1478. RllkolJ. č. 2106 f. 23. Adalbertus
cerdo et Martha c. d. penes domum d. Chlumeck~'
et cimiterium S. Anne cir~a Iohannem .Jehnice pro
XX % S. gr. pr. Act. rkdy?l post Luce ev.
6. 1482. 22. září. Rllkon. č. 2119 f. V 3. Ve
jmeno -. Já Vojtěch švec - vyznávúm - takže
duom muoj. v němž bvdlím - otkazl1ji - Martě,
manželce mé mj1é - a na dielo věže M. B. v T-('ně
X k. gr. a na k ni e hy 8ntifonář k sv. Mikuláši
také X k. <::r. Č. Act. die dominico ante Trans!.
S. Wenc, (Na ten čas nezn'lm dalších majitelů
domu až do r. 1530. Zde prodávaií Matěj Chochol
a Markéti1. O této poněkun, ač nedostatečně. mluví
nás1eduiírí zápis z 1'. 1580 zapsan\ v rukopise ě.
1059 f. 203.:
Svědomí mezi purkmistrem p. Janem Omiuscm z P. a Samuhelem Kohoutem ševcem.) Barbora, Matěie koželuha m .. s\'ědčila: Pan .Jan ~o
drei. otec tohoto p. perkmistra. bvl Klimenta kozeluhá vlastní bratr. a na tuto nebožku Lidmilu když
P. B. dopustil nemoc, staral se p. Jan Ornius o ní.
_ Kateřina Hulova svědčila: Lidmila hrstnice jest
Mandaleny ;oestra vlastní a z jeclny matky, Markétv
Chocholb' pošly a zrozeny obě dvě v Star. M..
a od jednoholbratra, od, Klimenta, pošly. a P . .lan,
p. perkmi~tr. ocl Tana Modrého. rlruhého bratra.
pošel. ~ Ondřei R011menec 5věclčil: To v paměti
mám, že nebo Jan Modrei měl bntra koželuha
Klimenta, a sám taky byl koželuh. B:vli 7,de v St.
M. sOl1Sedy. A M8ndalena. tato sestra jeiich. a 11eb,
Lidmila bvla přítelkyně. A p. Jan Ornius jest
syn Jana Modr\·ho.
. 7. 1530. 23. srpna. RulwlJ. č. 2110 f. 342. Mikulúš. vÍl1f1Dal a Marta k. d. ležící vedle domu P.
Špetle a klMtera sv. Anny obostranně od Matěie
Chochola a Markétv 111. i. za L k. gr. č. Act. in
vig;. Bartholom.
.
'
8, 1533, 5. ěervence. Ralwl). Č. 211J f. 5l. Bartoloměi Strochovskí' ze Str0.chovic a Markéta k.
d. od Mikuláše vinópala za L k. gr. Č. Act. sabbato ante'Toh. de Husinec.
9. 1537, (J.
R/llm/J. č. 2111 f. 194. Vít
Smola a Lidmila
d. od Markéty, někdy Bartov

Č. p. 948.
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loměje Strochovského manželky. za LVIII k. gr. č.

Act. fer. VI. ante Martinum.
10. 1338, 24. října. Tamtéž. Vít Smola, nemoha
dům zaplatiti, postoupil jej ho Dorotě, matce své.
Act. fer. III., post Ursulam.
11. 1339, 4. září. RukOlJ. Č. 2111 f. 266. Mate)
Macudera a Salomena k. d. od Doroty Smolove
za LVIII k. gr. č. Act. fer. V. post Egidium.
12. 1348, ll. září. RukoJ). č. 2117 f. 149. Dorota Šlachtacká k. d. sobě. Vavřincovi mečíři, synu
svému, Krystíně m. i. od Matěje Macudery a An~y
m. i. za LXVII % k. gr. č. Act. fér. III. post NatIv.
V'

M. ~·3. 1350. 18. listopadu. RuholJ. č. 211í f. 221.
Martin Šlupéck~' z Šlupku k. d. ležící vedle krcho:
va sv. Annv a domu páně Špetlova obostranne
od Doroty Šlachtacké za LXVn% k. g;r. č. Act.
fer. lIr. post I3riccium. (Martinova manželk!:l .?y!~
Anna z Smojna. R. ,1554 splácí Henrych VOjlcky
z Nové Vsi.)
14. 1587, 30. Čprvence. RukolJ, č. 2112 f. 266.
Zikmund Šmidl z Eberku. někdy Kašpara Šmidle
z E. syn, zmocněn domu Mikuláše Vojického z. Nové Vsi pro 36 k. gr. č. Act. fer. V. post Iacobl ap.
15. 1~87. 31. ~?rvence. Tamté.ž f: 26í . .{1~tes
Gon tesal' a Katerma k. d. od ZIkmunda ú1l11dlc
z Eberka za 72 Y, Je. gr. č. Act. pridie Petri e vinculis 1iberati.
.
16. 1595, 7. června. RllkolJ. č. 1285 f. 56. Mates
Gon tesař obeslán do rady. aby se spravil, že se
zpráva činÍ. že bv včerejšího dne II něho oheň
vvšel. j"kou to mÚou se přitrefilo. aby oznámil.
c)dpověděl. že se tomu nemůže na~iviti, j.ak s~ !~
stalo. Poručeno mu, aby se na to jak nelbedlIvell
vyptal a zejtra zas v radě ? tOl1~ zpr~vu 1.:: čini,l.
_ 8. června. Mates Gon zpravu daval. ze vcerel<::ího dne naproti z domu p. Záruby od hospodáře
iest stříleno a to neiednou učinil i jiného času.
K tomu vpdly že iest kloboučník. kterf každodenně
vohně dělá.

17. 1!í98, 6. října. RulwlJ. Č. 2113 f. 112. Mates
Con te,8 ř a Anna m. j. činí společné vzdání "tatků.
" 1621 2. března. RakoJ]. Č. 2114 f. 280. Šimon
Endres šv~c a Kateřina k. d. mezi domy kláštera
sv. Anny od Anny Weisov\' za 650 Je. gr. Č. v tom
ve všem právě. jakž iest jei Anna Weisová vedle
společného statku vzdání s někdy Matesem Gonem,
n1anželem sv~'m předešl\m. měla.
" 1655, 11. března. Ruhop. Č. 2115 f. 298. Panna
Lidmila ])0 ueb. p, Janovi Albrechtovi z Tmíče,
hofrychtéři měst věnn\ch. dcera k. d. od Krystiána
Endresa za 1100 zl. r\'n.
" 1657. 23. ledna.2115 f. 324. Uroz. paní Lidmila. prv Brunová a nyní Michnova roz. de Nova
7 Bilan a Rosfeldu a s ní Daní Anna Šeblová 'zvedeny byly do domu za klášterem sv. Anny panny
Lidmilv z Trnčova.
*1665, 21. dubna. Ruko/J. č. 2116 f. lll. Jan
Frydrvch Martys z Bvstřice. vrchní písař při soudu
dvorském, a Anna Františka koupili od kolleje sv.
Klimenta dům od někdy panny Lidmily ,Tudyty
z Trnče odkázan\' mezi domy a gruntv kláštera
sv. Anny položen\'. slove u Hazuků, nyní u P. Marie řečen\'. za 800 zl. d'n.
* 1692, 12. srpna. Rukol). Č. 2256 f. 380. Stala
se smlouva a Itrh dokonal~" mezi uroz. paní Annou
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Marií MartysovoU roz. Zlivskou z Labouně, paní
Kateřinou Lidmilou, ovdovělou Březskou, a pannou
Maxmilianou MartysovoU, vdovou a dcerami po
někdy dobré paměti uroZ. p. Janovi Frydcvcho'.
Martysovi z Bystřice, král. soudu dvorského v krá10ystVí Českém místosudí, bez pořízení z tohoto
světa sešlém zůstal\'mi, jakožto prodávajícími, a
velebnými a uroZ. pannami Maxmilianou Apolenou
Chanovskou z Dlouhé Vsi. též Domicillou Venclíč
kou ze Sarabic, řádu sv. otce Dominika resp. pře
vorou a subpřevorou kláštera sv. Annv i na místě
celého konventu téhož kláštera kupujícími a to
taková: Jakož nyní jmenovaná panna převora jak
při .T. M. Cé a Ké Mti, tak při vzáctném magistrátu
kro St. M. Pr. toho pohledávali, aby dům městský
PO p. Janovi Fr. Martysovi zůstal\', mezi grunty
nadepsaného kláštera ležící, prv u Husáků (?), nyní
u P. Marie řečený koupiti mohli, k čemuž také _
povoleno, že paní vdova a dcery Martysovy prodaly jsou - svrchupsan\' dům - konventu sv.
Anny - za 2300 zl. rýn.
Čís. pop. 208. a")

(D ů m Z á rub o v s k :\'.)
1. 1449, 24. května. Ruko/J. č. 90 f. í78. Gallus
pernikář et Elisabeth e. d. inter domos Nicolai
Hesolt et Iohanllis cerdonis erga Annam, relictam
Petri Karthús, pro IIU. S. cum XX gr. Act. sabbato
post Ascel1s. d.
2. 1451, 2. srpna. Tamtéž f. 264. Idem e. ortum
situm in acie penes curiam 10hal1nis' cerdonis et
domum GalIi prefati erga Nicolaum Hesolt pro LX
gr. Act fer. II. post Petri in vinc.
3. 1461, 26. listopadu. Rukov. č. 2119 f. L 2.
Ve jmeno božie amen. Já Havel pernikář - duom
muoj, v němž bydlím, kteriTž proti lázni Točenici
na rohu leží - otdávám paní Elšce, manželce mé
milé -. Dat. reL V. post Katherine.
4. 1466, 29. mna. Ruko)). č. 2105 f. 249. Wenceslaus textor et Margaretha e. d. in acie penes
domum Wenceslai, filii Hesolt, erga Elškam viduam
[relictam Galii pernikář] pro XVI S. gr. Act. fer.
lIlI. post Simo et Iude.
5. 1475, 10. července. Tanztéž f. 356. Simon
Straboch et Anna emerunt domunculam a::ialem I
penes domum suam alteram pro XIII S. gr. aput .
Margaretham, olim Wenceslai textoris uxorem
Act. feL lL ante Margarethe.
' .
6. 1498, 18. října. RukolJ. Č. 2107 f. 153. Wel1- I
ceslaus saponista et Katherina e. d. ad S. Iohannem
in vado retro domum d. Špetle a Katherina de
cementina [Strabochová] pro XXXV S. gr. pro
Isto adiuncto, quod eadem Katherina reliquit pro
se habitaculum eidem domui annexum cum ortulo
et curiolla. Murus quidem, qui dividit domum prefatam et illud habitaculum, ad ipsum Wenceslaum
debet pertinere. Act. fer. V. post GalIi.
7. 1510, 14. dubna. Rukov. č. 2108 f. 57: Wenceslaus saponista et Katherina e. habitaculum in
suis metis distinctum, quod situm est penes domum
eiusdem Wence"lai, a Paulo cerdone, vicino suo,
pro XV S. gr. pr. s těmito výmienkami, že ten po*) Pozemek v nároží jižním.

Č. P.

948.

kojík má tak státi, jakž nyní stojí, vokna svrchnie
z světničky toho pokojíka i před světničkú i z komory, kteréž jsú na dvuor Pavluov, on Pavel a
budúcí jeho nemá iich zastienovati. A kdež ta jest
lepeníce v hranici toho pokojíka tu on Václav
má zdí vyhnati nahoru, pokudž ta lepenice jest.
A na té straně toho pokoiíka dole. kteráž leží
k dvoru Pavlovu, mají tři vokna udělána bÝti pod
tiem pokoiíkem a v každém tom oknu má b:\,ti
mřieže železná. A ty okna také žádným stavením
nemají se zastienovati. Item voda deštová s toho
pokojíka ze všeho má spád míeti s střech na
dvuor Pavluov. A jestli že by kdy Václav aneb
dědicové jeho chtěli jin:(' krov nad tiem pokojíkem
dělati iíl13~'l1l obyčejem, než nynie iest, bude mocí.
ale aby dva krovy byla dělána a žlab uprostfed
a spád vody abv bvl na dvuor Václavuov. Act. lel'.
V. die Valeriani.
.
8. 1513, 5. září. Tamtdž f. 128. Tomáš koželuh
a Kateřina k. d. u sv. Jana proti domu p. Špetl~
a vedle uličky malé od Václava mydláře za CL
k. gr. Č. Dálo se v radě v pondělí pied Nar. P. M.
9. 1522, 29. října. Rukov. č. 99 f. 139. Stala se
smlúva mezi Kateřinú, někdy Tomáše koželuha
manželkú, z jedné a Lidmilú, dcerú jeií. z strany
druhé, kdež jest t:(,ž Tomáš umřel bez pOřiezení
a poněvadž zuostal duom - což se domu dot:;'če
takto jest smluveno, že ona Kateřina sediec( n~
vdovské stolici v tom domu má b\'ti, dokud chce,
a jí jeho polovice spravedlivě náleží. A dceři iejí
druhá polovice. A když by koli ten duom chtěla
. prodati, má jej spolu s dcerú svú a s zetěm IKlimentem] prodati a sv\'ch peněz svú polovici má
předkem vybratL Act. feL lIlI. post Simo et Iude.
(Kvituje Duchek Sychrovsk\, str\'C nebo Tomáše
koželuha.)
10. 1523, ll. srpna. Ru!w/J. č. 1129 f. 232. (Kaieřina Tomášová naříkala Klimenta, svého zetě,
že se neupřímě k ní zachoval při dělení peněz.)
V té při mezi Kateřinú, nebo Tomáše koželuha
manželkú. 'll Klimentem kraj čím. zetěm ieiím. kdež
jest jeho ku právu připověděla aieho z toho vinila,
že iest se k ní neupřímě zachoval a to v tom, že
byla napomínána za živností nebožtíka Tomáše,
manžela svého, od Klimenta, aby se vstěhovala
s statkem sv\'m k němu a že od ní nežádá nic,
potom pak že ona učinila jest tak a k němu se
shrnula. A když nebožtík muž její umřel. tu ji chtě]
chovati. a COž by dílu jejího bylo, ten aby děla.
kde chtěla. A potom když o to smlouvu učinili, tu
ona po té smlouvě s nimi šla a peníze chtěla s nimi
rozděliti. A při tom přátelé byli. Tu on nechtěl
jest těch peněz před lidmi děliti. než pravi!, že
jich potřeba není. Než dal jí okolo pěti set a sobě
vzal tolikéž. A jí se zdá, že té sumy bylo okolo
tisíce k. gr. č., tak jakž i sama žena jeho i neh muž
její před lidmi mluvili. A tu že se může i po těch
nádobách a pytlících seznati. kterýchž jest pytlíkuov i uřizováno. A k tomu že nechala u něho sta
k. gr. a v těch se jí hned XXIII k. nedostalo.
A když o to k němu mluvila, že v jednom i v druhém od něho se jí krátko děje a on ji od sebe
~yhnal a k tomu že jí v domu pobral všecky potreby. A poněvadž on jí proti smlouvě činí, že
ona jemu také není jí povinna dr;~eti. A tak z těch
potahu ov že je té sumy víc bylo. K tomu vedla
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že se před nimi děliti nechtěl.
Proti tomu Kliment odpíraje pravi!: Z čeho
ieho tuto naříká Kateřina. matka manželky jeho,
Že iemu na tom krátko činÍ, a že jest on ji od sebe
neo'dháněl. než sama svévolně a že zlostí od něho
se hnula. A k čemu se jí poddával. toho od něho
přijíti nechtěla. A potom že s ní smlouvu učinil
o všecko a podlé té smlouvj' žádal opatřen b\,ti.
A již jemu tuto přičítá, že jest se s ní nechtěl dě
liti před lidmi, že je k tomu vůle její byla, abych
iich odbyl, a že sama měla od truhlice klíč, té,
kdež sú byly jich peníze skladeny a že je on ničítnž
nehejbal. A což jí dal. že sobě tolikéž vzal. a ona
to přijavši s nimi byla a potom se preč hnula. Žádaje, aby také jeho svědomí čteno bylo. A na to je
pokázal odpíraje, by jí jaké peníze odjímal. Než
což II něho měla, že jí všecko [vydaIl a smlúvu
na to pokázal. Též prosí za spravedlivé opatření.
Tu p. purgmistr a páni - vypovídají: Poně
vadž to se nachází z svědomí. že ten podíl. kter\'ž
se stal mezi Kateřinú a Klimentem, byl k jinému
času odložen a jinú chvílí o to se sjíti měli, jakožto o nešpořích, a k tomu času že sú se byli
i přátelé sešli a ti seznávají, že Kliment i Kateřina' jim děkovali a pravili, že jich při tom potřeba není, že sami se o to snesli, a potom po
odHtí těch svědkuov tak se vskutku našlo, že sú
se o peníze podělili, a ona Kateřina mající před
rukama svuoj podíl toho času Klimenta .iest ničímž nenaříkala, než svuoj dil vzala k sobě
a drahně nedělí toho v mlčení nechala a by co
u Klimenta přes to víc sumy zůstalo, toho že svě
domím žádn:\'m nepokázala, i z těch příčin ou
Kliment ií Kateřině tou žalobou povinen není a
ona jeho' v pokoji nechati má. Act. feL HI. post
Laurenti.
Příslušl1:(' protokol svědků zapsán jest v rukOIJ. č. 1047 f. B 11. v tato slova:
(Svědomí mezi Kateřinú. někdy Tomáše koželuha, a Klimentem kraj čím _ a Lidmilu m. j.}
Alžběta, manželka Mikuláše z Siroké ulice: Když
sme šli z rathúzu, tehdáž když P. purgmistr a páni
jí Kateřině Tomášové a Lidmile. dceři její, rozkázali, aby se o ten všecken statek rozdělili. A když
sme domóv přišli. tehdy jest Kliment pravi!. že
od truhlice klíče nemají. Tehdy mátě Ludmilina
řekla: Dajíe sekeru a já nechci odjíti, než abvchom
se hned dělili. A oni Jlechtěli ani sekery dáti až
kdos jin:\' dal. I vylámali pak hned tu truhlici.
I pak tu hned p. Jan Gebhart s písařem rychtářovým vybírali ty peníze a vykládali z té truhlice
s cýškou z podušky a k tomu jinajch devět pytlíkuov a tři pušky. A tu jest se Kliment o ty
peníze nechtěl děliti pravě, že by dlúho čísti ie
bylo. A mátě jeho ženy chtěla, aby ale je vážili,
a OJl nechtěl. A tak sme se rozešli. A já sem. iak
sem živa. pojednú tak mnoho peněz neviděla.
ll. 1528, 10. srpna. Rukov. č. 2007 f. 261. Duchek Sychrovsk:<' koželuh a Anna k. vinici V str.
v Podole při Kavčí skále za LXX k. m. Act. in
festo Laurencii.
12. 1534, 23, listopadu. Rl/lwv. č. 2008 f. 31.
Tíž k. vinici V str. na Miche!sk\'ch horách od
Jíry někdy z Vyšehradu za LXXXI k, m. Mt. oie
Clementis,
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13. 1552, 26. července. Rukov. č. 2117 f. 276.
Prokop Roth pekař k. d. mezi domy pana prokuratora [Petra Chotka z Vojnína1 a p. Špetle
obostranně od Lidmily Klimentové [příbuzné Tomáše koželuha] za 175 k. gl'. č. Act. fer. III. post
Iacobi ap.
14. 1566,
Rl/kop. č. 1049 f. 28. (Svědomí
mezi Prokopem Rothem pekařem a Dorotou, někdy
kuchařkou jeho.) Jakub, tovaryš pekařský od LukŠOV\', svědčil: Bylo v středu, dělali sme chlíb a
Dura se něco s pekařem pohodla. Tehdy pekař jí
řekl: Co mi pak děláš? A ona řekla: P. B. smahém*); neudělám jináč, než co sem sobě v úmysl
vzala, bych hned katem za bránu vyvedena měla
bi'ti. Taky ji před tím upomínal ze 23 k. Pravila:
nemám iich, jsou mi dobří lidi dlužnÍ. Daleko do
sv. Václava není, dámf všecky. A co sme dělali
u něho od sv. Ducha, vždycky jí za tejden na počtu
vyrazil pět bílých. A šaty jest vynesla ložní, když
pekaře nebylo doma. [Tak vypovídá i Jakub Štol,
pekař Jezuitův, a Jakub Trdlo, tovaryš pekařsk~'
z Pelhřimova] - Dorota, podruhyně od Jiříka
šrot;:'ře: Když se k němu dostala, neměla než barchanku a jakýs blány zaječí a suknici zelenou
strhanou a po 5 gr. č. jí pIa tíl na tejden. Bezděk
se k němu třela. Já se rozhněvala, ježto děti stonali, i vběhla za mnou do komory, byla by mne
zaškrtila, kdyby druh:s' nebylo. Bylo to ještě za
nebo manželky jeho.
Petr Pečenka, tovaryš pekařský: Když sem
dělal u Prokopa pekaře, jest tomu pět let o sv.
Václavě, bylo před vánoci. platil kuchařce Dorotč po 5 gr. každú nedělí. A zjednala sobě tehdáž
k vánocuom lwžich šamlatov:<' s aksamítovým
živútkem za 16 tolarů. Když se dověděl toho Prokop, domlouval jí, že mu peníze utrácí. Ona mu
pověděla: Co chceš jebáku, abych šla od tebe
nahá, a sobě nic nezjednala. Vyrážej sobě každú
nedělí po 5 bíl~'Ch. Pak sem nedělal až opět před
druh-('mi vánoci. Taky jí tak platil po 5 bíI:('ch a
zjedl;ala sobě blány za 7 X k. a kožich harasový dlouhý, druhý kožich barchanov~' dlouk(',
taky s rukávy. A tak nemohla ty vánoce vyjíti
z počtu pekařovi, ze 30 k., jednajíc sobě ty šaty.
Pekař ií řekl: Zdali máš co mezi lidmi, že nemůžeš 'z počtu vyjíti. A ona lála, pravila: Mám
hovna. Hromovala, mohlo se zapáliti. A pekař
vzavše šat smazal to písmo těch 30 kop, aby jen
nehromovala. Pak sem já u něho nedělal; nevím,
dala-li jest mu co na těch 30 k. Až opět k čtvrt~'m
vánocuom sem u něho dělal, tu jí každú nedělí
platil po 5 bili'ch. Dělal sem od vánoc až do Veliké noci; vždycky jí platil každú nedělí 5 gr.
K Veliké noci zjednala sobě mantlík ferštatový
kraliky podšit:<'.
15. 1567, Rukov. Č. 1049 f. 119. (Svědomí
mezi Annou, hokyní z Spálené ulice, a Bartolomě
jem Kočvarou.) Anna, Prokopa Rotha pekaře manželka. svědčila: Šla sem přes rynk s Annou touto;
tehdáž u mne sloužila. I řekla sem jí: Anna, znášli toho Bartoše ženu? A ona řekla: Jakou ženu,
však on praví, že ženy nemá. Já pověděla: Klamáť. Hyn jest jeho žena. ta tlustá stará. Seděla
nad koláči, bylo v den sobotsk~'. A ona se loptala:
") Přísahám,
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Pr~i. paní, jest to jeho žena? Já řekla: Mil-<:'
B.oze, ~est. ~ on'!. ,vš,ecka zmrtvěla . .Já tomu trochy
11;C. n~lOzumela. R!kaval u nás vždycky. kd:\'ž bude
p~~:, ze bude u něho pekařkou, že jí neopustí. _
.Jlr~k Kou,:Ielka pekař: Slyšel sem od Bartoše
Kocvary, ~e s Annou kuchařkou, která jest u Pro~op~ p:~~re. byl~, ~e,~ ní líhá; já sem mu potom
1 ekl: ]",ste-1I s J1l hhas proto děvčátko, kter~' jest
pam Anna ~ sebou přivedla, že na ten čas líhala
s, tsu kucharkou. On pověděl, že s ní předce líhá.
Ja r~klc kterak, když s ní. děvče líM. On pověděl,
ze de:c~te v09;mdá na stranu; udělaiíc dílo, jdu
do svetmce, lezlm na lavici. Prokop se mne optá'
Cos tu ležel? A já: Ležel.
.
Pro~~~Jp Roth p..1eka!: Bylo. to před sv. Václavvem . ~I Isly hospouyne, ohledalv kuchařku. les tii
tehotna. Ona se p~iZl1'ala, že iest. Když ušli pryč
ptal se111 s~: s keJm se toho dODustila. Pověděla:
ze s Bartosem Kočvarou, když k nám chodÍvaJ:
Potoym sem řek! Bartošovi: Lotře, proč's ty v 111\'J1l
d?:n e ]otrovstVl ·provozoval. Na to-lis se ke nlně
Pfl,kO~YZOv~!, aby mně posměch i manželce m~T
~delaL A Ja. p.rv}' ;Josti neř~sti mám. Tehdy 011
Jedno:" druhy 1 trefl zaprel. ze toho nic není. Pak
sen:: Je zavolal oba dva: Nu. lotryně. mluv mu
vuc!. Ona řekla: Já Dravím, že jest to udělal
a s tebo~ seI!'. bfichatá. ,Nepři. Ona vyšla vel{
a,.~naz.'a 111; ,stah pre~ peCl n8; čt~rt hodiny. Dal ií
neI,t~r y pe111z, umlUVIl se s 111. Prišel do pekárnv
proSIl mne pro P. B., abych mu to odpustil. Kázai
sem mu ty hodiny: Lotře, jdi mi z domu. A li
sem nechal. až dosloužila.
.
!~. 1573, 27. února. RulwlJ. Č. 2118 f. 332. Jan
K!ahcek pekař a Anna k. d. v osadě sv. Jana na
brehu l]1e:i domy Jindřicha Brozanského a p.
z W ~ldstema obostranně ležící od Prokopa Rotha
pekar~ za 310 k. )!;I'. Č. Act. fel'. VI. post Oculi.
li. 1587, 23. cervence. RllkolJ. Č. 2lJ2 f. 263.
U:~z .
Karel Záruba z Hustiřan na Radimi a
<;:lľ.lkvICl, ~. Mti Ké kráječ, a Anna roz. z Wald:tema m. 1. k: d. mezi domy P. Špetle z Janovic
cl Pp. z Waldstejna obostranně od Tana Kral'c~l<a
k
-1':0 k . J!:l'. c. Act. Dosíridie Mariae Magd,
1
"
pe a*re za_::J::J
o
163~. 30. cerve11ce RukoJJ. Č. 2114 f. 49.1.
Du:n v 'pokutě proDadl}' postoupen Adamovi Peceh~lsovl z f..dJers~eimLl, koncipistovi a translatorovl dvorske ceske kanceláře.
" 1647,
července. RukoJJ. Č. 2115 f. 179.
Uroz. ?: Dal1lc! Pachta z Rajova. při komoře České
se,kretar, c: b- I mila roz. z Sebuzína m. j. k. d.
Zarubovsky recen5', za klášterem sv. Anny ležící
od P. ,Adama }:eceliusa z A., rady a sekretáf~
dvorske kancelare, za 2000 zl. d'n.
v

.o:'

y
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Čís. pop. ZOBb.

1. 1446, 27. ledna. RukoJJ. Č. 90 f. 127. Wenc~slaus Drozdie pistor et Anna emerunt domum
sItam prope s. Iohannem in vado penes Hanussium
ce~domm et \VenccsIaum Homole erg a Annam
reI!ctapl . Petri carnificis et [Hliam?l pistoris Úst~
sky dl~tI, Pro X s. gr. Act. fer.. V. post Convers.
s. PaulI.
2. 1462, 24. července. RukolJ. Č. 2105 f. 171.
Wenceslaus B~zelrozdie resignat domum suam SÍtam ex OPPOSltO dd. de Rosis et penes domum
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Elšce, re~icte GaIli pernikář, immedlate, item viI]~?larr: sltam in monte Štěpánkonis penes vineam
Slskoms - Anne, conthorali sue, ct Dorothee nate
lPso~um. Act. sabbato ante Iacobi.
'
1.
3. 1464,11. ledna. RukolJ. Č. 2105 f. 202. Nico,aus Hesolt et Agnezka et Wenceslaus. natus ipsorum. e. domum acialem ex oPposito domus dd. de
ROSlS erga Annam, relictam olim Iohannis Drozd,
et D?rotheam, natam e1us, pro XXX
Act. fú.
lIH. mfra, octavam Epiph. (Kvituje Anna relict"
Bezdrozdl.)
,
a.
4. 1475, 10. července, Tamtéž f. 356. Simon
S traboch et Anna e. d. in acie aput Wenceslaum
Heso}t PJ.? XL s. ~r. Act. fer. lL ante Margarethe,
, .;) 17!~, 8. l;:vetn".. Rul?OlJ. Č. 2141 f. 46. Stala
se ;.est p,rate!ska smluva mezi Kateřinú, po ŠimoJ,O\ I z vapemce zuostalú, z jedné a Jakubem Štra~)"oche~~ z strany druhé o ty všecky věci, o kteréž
lvs,t t, ~ J31kub Štraboch s Simonem měli sú činiti
:laJDrVe, ~e, Kateřina témuž Jakubovi III k. plat~
.' }.10sto~lclch na Lochovském má postúpiti a pás
stnebrny pozlacen5' jemu dala a k tomu V k. m.
lt~m . domu. z.a s~. Annú s sudy Vil1ilími postúpiti
n: a , Iten: VI~lC vsech a v lisu všeho nádobie. Ac±.
dle Stamslal.
. ' 6. 1488, 1.3. říi:la. RakoJJ.' Č. 2106 f. 24.'5. Ka thelma, nat~ ohm Slmonis de cementina dicti Straboch, eml~ domnm acialem cum ortulo ex opposito
domus olIm del. Rosis situa tam immediate aput
I acobum Straboch pro XLVll % s. 0T. pr· Act fer
rr.
ante GalIi.
,.,
.
.
.
, 7... 1501. 1. červ~nce. ~7.ulwlJ. Č. 2107 f. 201.
Kathel.ll1a de cementma resH::navit domum cum ortulo sltal:l penes domum Wenceslai saponiste ct
ex O~POSI~O domus lacobi Sokol, Henrico z Kršova.
Act. m Vll!:. Visit. M. V.
8. 1505, 26. března. Tamtéž f. 264. Jindřich
Boura vzdal jes! se domu s zahrádkú leží~í vedle
dom9 Pavla, kozeluha Kateřině z Wartmberka ?l,
mal1zelc~ s}e. Act. fer. ml. post Pasche.
,9. }D2D, 12. prosince. RulwlJ. Č. 1128 f. A 8.
V te pn mezi Kateřinou Zvířetickou z \Vartmherk~ .a Zulmanel? ~urkem Židem, kdež jest jeho Žida
v~!l:la z toho, ze, lest základy přijal a že mu peníze
~at: ,chce a ~aklady VyZdVihnouti a ti někteYí.
~~ lSU v, ceduh postaveni. žádaje, aby Žid to polozIl ya sve ,:za!. Proti, !omu Turek odpíraie pravU:
Co~ se patere dotyce. že ten do cedule neni
v!ozen" a sukp~ že jest v jiné sumě zastavena, ale
1l~ .. V te, k,tera lesty v .ceduli položena. A že by on
Plll~I pemze, ,ale ze lemu liChvy dáti nechtL Než
kdyz .Je~nu dana bude suma s Hchvú, že on to
~ydatI C~~y~. K tomu zase mluveno, že jest Žid bez
lIchvy PUJ.c!1 a ta ce~~le ~?ho neUkaz~lje, aby s líchv~)t! ta p,u,oJc~a bYla; zadupc. aby své Zid přiial a vrátIl, do,~iadaJlc se cedule i llěkteré);w svědomÍ. N<l
t~yd furk,: :111uvepo, že on v tom ise paní duo.
v~n~.~ ty vec! ~a IIC!lVU zastavil. A tv základy od
!ll, PI IJav pro J~p p.otrebu nstaviI. Zase Proti tomu
m!Uven,o:. Jesthze Jest to Žid s lichvú zastaviL le
Je P~!ll. Jemu toho neporučila ProSÍc v t0111 za
n,pat;eni. y- ~u p. l?url!:mistr a racJa _. VYDovídají:
I. oneva9z sv~?koye Turkovi neokazu.ií a nepraví,
,<by P'll:! !<atenna lemu TurkOVi poručila ty základy
:: c~dulI. jmenovane s lichvú zastaviti, než on Turek
ze jest Je Kolmanovi Židu s lichvou zastwií, i z t~

s,

r
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pn<:my ti svědkové jemu Turkovi platni nejsou.
sněmu obecním nyní jminulém na tom zuostáno,
A což ise svědomi paní Kateřiny z Wartmberka
abychom některé osoby k přehlédnutí zřízení zemdot}'če, . poněvadž proti pečeti paní svědčí, že 1:0
sk5'ch, v č·~m se jedno s druh}'m poteíká. zříditi
bHi nemuože. A což se cedule dotýče, poněvadž
ráčili, í chtíc my, aby se tím neprodlévajíc předsc
v ní nestojí, by ti základové byli zastaveni. s lichvzato bylo, tebe sme k tomu za jednu osobu podle
vou anebo bez lichvy a k tomu že paní tu ceduli
statečného a slovutn~ch místosudího král. Č., mínaříká tím, že v ní měla postavena M'tisukně dastopísaře Zikmunda Oudrčského a Jana Kolského
mašková a pateř korálov~', a Lid odpíraje pravi,
voliti ráčili, poroučejíc. aby spolu s těmi osobami
toliko že měl páteř postaven b~-ti a ne sukně, i z
tu středu po sv. Lukáši najDrv příští [21. říjnal na
těch příčin chce-li ona paní Kateřina lichvy prázdhradě Pražském se shledal a vezmouc zřízení zemna býti a tu sukni v té sumě počísti, aby to zpravila
ská před se, na těch s pilností spolu s nimi seděl.
ten uter~' po Novém letě najprve pl'íští, tak jakž jr
A v čemž by se seznali, že by jedno s druh~'m se
nalezeno bude, že ie bez lichvy klenoty zastavil,",
poH-kalo a nesrovnávalo aneb při čem jakej nedoa ta sukně damašková že je v té sumě a v té cestatek byl (nerozjížděiíc se), to všecko pořádně seduli postavena b;;ti jměla. Učiní-li to. te lichv,,'
psati dadúc. nám, nemeškajíc, odesláno bylo. A my
prázdna bude a Lid tu sukni povinen bude podle
v to nahlédnouc a tomu vyrozumějíc, pokudž uznájin~'ch klenotuov ji jí vydati od správy její ve dvú
me, dále toho podle sněmovního zuostánÍ opati'íti
nedělí pořad zběhlých. Pakli by toho učiniti ne·
Dominouti neráčíme. Kdež znajíc jistú vuoli naši býti,
chtěla, obojím Lidu povinna by byla, což mezi nirr.i
tak se zachovej, jináče nečiníce. Neb tolikéž té jedna rozdílu jest. Act. die Martis ante Luciam .
né každé osobě vejš jmenované o to psaní sme uči
To beru k své víře a k své dušl. že ta sukně daniti rozkázati ráčili. Dán na hradě Pražském v ponmašková měla v té ceduli postavena b~'ti, kteréž odpídělí den sv. Václava 1. 45.
rá Turek. A k tomu že jest ta půjčka bez lichvy
14. 1547, 28. září. KOJJiář místodrž. Č. 27 f. 237.
byla, jakž nález ukazuje. Toho mi pomáhej P. B.
My Ferdinand JC oznamujem tímto listem všem:
i všickni světí. Act. fer. III. post Novum a. 1516.
Jakož jsme času minulého statečnému Petrovi
Chotkovi z V ojnína na Budenicích, prokuratoru na10. 1533.
RakofJ. Č. 2111 f. 70. Zveden jest
šemu v král. Českém, věrnému milému, na lidech
Beneš Roh iménem obce na duom Václava Donáta
z Těchlovic: v kterémž jest uroz. paní Kateřina z
ve vsi Čeradci a v Malém Palečku vejplatu dáti
Wartmberka, pro XXX k. Č. a pro škody. kdež
ráčili. kterýchžto lidí dotčen:\' prokurator darmo
tajž Václav, jsa rukojmí za .J. M. knieže Karla,
se jest dosoudil. Avšak poněvadž jest někély z těch
zuostal jest obci povinnovat. Act. feL V. post
lidí plat na kaplana k kostelu sv. Víta na hrad
Assumpt. M. V.
Pražsk~' se dával, jmen:JVan}' prokurator po'dvolil
jest' se a smlouvou s velebnými a poctiv:<-mi dčka
ll. 1544, 17. února. KOjJžář místodrž. Č. 32 f. 74.
(Petrovi Chotkovi, prokuratol'u.) Ferd.
Slovutný
ncm a kapitolou téhož kostela Pražského učinil,
věrný náš milý. Jakož sme tebe odsud k veselí
že jest jim tři sta k. gr. m. peněz hotov5'ch dal
a svadbě dcery tvé odpustiti ráčili, i vědětit dáváme,
Za kteréž oni plat koupiti a k oltáři na tejž pia t
kaplana chovati mají, tak jakž táž smlouva n!ezi
že jsou toho některé pilné potřeby, pro kteréžt poroučieme, jakž po tom veselí dcery tvé bude, aby
nimi učiněná to v sobě šíře obsahuje a zavírá.
hned beze všeho meškání k nám sem přijel jináče I I prosí jest nás dotčen}- prokurátor, abychom my
nečinÍCe. Dán na hradě Pražském v neděli po sv. . k takové smlouvč naše milostivé povolení dáti
Valentinu l. 44.
ráčili. Dán na hradě Pražském v středu na den
sv. Václava 1. 1457.
j 2 1544. 31. května. Tamtéž f. D 123. (Najv.
purkrabí Prážskému.) Ferd. - Urozen\- věnl~· náš
13. 1548, 5. ledna. RukolJ. Č. 2117 f. 123. Uroz.
mil 5-. Jakož jsi nám času jminulého na psaní naše
p. Petr z Voinína a pa Budenicích, prokurátor J.
odpověď dal, že podle vuole naší se zachovati a
Mti Ké v království Českém, k. d. ležící na rohu
nynějšího purkrabí menšího .lana Byšického s oujdouc k lázni Točenici od uroz. paní Kateřiny
řadu ssaditi a ten ouřad jinú osobú hodnú opati'iti
z Wartmberka a v Borovicích za XCV k. l!:r. č.
chceš. Kdež nepochybujem, že(se tak. jakž sme se
Act. fer. V. in vig. Trium regum.
na to ubezpečiti ráčili a ty v tom kOJ]ečJl~' úmysl
16. 1558, 21. září. Kopidř l1lístodrž. Č. 62 f. 47.
náš předešle i nyní znáš. v krátk~Tch dnech stane.
(Petrovi Chotkovi.) Ferdinand Je. Statečn:í' věrn:í'
I Drohlédajíc my k piln5'm a věrným službám slov.
náš mil:í' Jakož jsi předešl:í'ch let na milostivú žáPetra Chotka z Vojnína, prokuratora našeho v kro
dost naši tu práci na se vzal a těchto všech let
Č., věrného milého, a majíc hodnost osoby k tomu
Drokuratorem naším v kr. Českém jsi byl a týž
ouřadu b}'ti, k tobě se za téhož prokuratora našeho
úřad podle poučení našeho každého času pilně, bepřimlúváme, milostivě žádajíc, aby jemu mimo
dliv(:í!' a věrně řídil a spravoval. i také mnohé Zllajiílého k tomu ouřadu purkrabství menšího potáhl a
menité užitky do komory naší z úřadu přišly jsou.
iemu toho ouřadu (jakž se nadějem) vědouc, že
v kterémž úřadu ráčili bychom rádi viděti, jakž
nám na tom zvlášt11í libost okážeš, dopřál. A my
prvé, tak í nyní, aby ještě k dobrému našemu d'Í.tobě to, což jmenovanému prokuratoru v tom na
leii pracoval. Avšak, poněvadž nejedna'tvá ponížepřímluvu naší lásky okážeš, milostí našÍ královskú
ná a velice snažná žádost a prosba k nám byla,
zpomÍnati i milostivě nahrazovati ráčieme. Dán
abychom tebe z téhož úřadu milostivě propustiti
v Špejru v sobotu před hodem Seslání ducha sv.
ráčili, nemoha tvé ponížené prosbě oslyšeti, tebe
1. 44:
z toho úřadu miíostivě proPojlštěti ráčíme. Dán
13. 1545, 28 září. KopícÍř místodrž. Č. 34 f. JJ(),
v Vídni· v středu po Pov5'šenÍ sv. kříže 1. 58.
(Petrovi Chotkovi, prokuratoru král. Českého,)
17. 1558, 15. prosince. KOlJídř místodrž. Č. 51.
Ferd. - Statečn;\' věrn5' náš mil5-. Jakož jest na
f. 252. Ferdinand zbavuje Petra Chotka úřadu pro~
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kuratorství a vykazuje mu pensi z důchodů ungeltu
sto k. gr. č
18. 1561, Rukop. Č. 990 f. 354. Jakož jest
uraz. Petr Chotek z Vojnína a na Vran~'m, cís,
rada, na místě Jana Encykle, služebníka svého,
vinil Vavřince Veseh'ho, !1ožířského tovaryše. a
Frydrycha, bratra jeho, že některého času již dosti
dávního, jdouce oni mimo duom ieho hanebně isou
a nectnS~m iazykem láli. kdež on P. Petr to slyše a
v nemoci leže, poslal k nim ven před duom výš
dotčeného Jana, pacholka svého. že by jich napomenul, aby tak neláli, že má pána nemocného.
A H'ž pacholek při sobě ani nože neměl. Tu oui
jeho netoliko ho v tom neuposlechli. ale tú ze se
řečí na něho utrhli, aby jim nerozkazoval. A proti
tomu když jim on Jan oznámil, že budou v šatlavě,
i na to jemu tento v sukni lvové nevážně odpověď dávaje mluvil, že ty nejsi tak mocnS~ i s pánem tvS'm, a hned škaredě doložil, že bych na
• pána tvého nad a!. Kdež on Jan nic k tomu neřekv
toliko jej pěkně a pokojně vzav za rameno i odvedl ho od dveří za roh, aby se spíše spokojili
a tak hanebně neláli. Tehdy pozadu nenadále dobyv
kordu v hlavu jej Jana ranil. až mu kosti z hlavy
vybírali, a on klekl a prosil, aby ho nebili, poněvadž jest tak zhanoben~' od nich. A takového
nestydatého i hanebného lání se dopustili, žádá
v tom za opatření spravedlivé.
Proti tomu od bratří mluveno. že oni jdouce
spolu pokojně sehe jsou trestali a ten sluzebník
vyběhl z domu a tu pozadu Frydrvcha porazil i
na něho vsedl. Vavřinec pak se ohlídl a promluvil,
kdož nás tak nenechá? A v tom kordu dobyl, ale
hospodář z domu páně Petrova s sochorem vyběhl
a tu mu braíí vyrazil, kterúž ten pacholek vzav
jí ho ranil. A protož tak v šarvatce té a rozmíšce
jestli jest od Frydrycha tH služebník páně Chotkuo", ač o tom neví, uražen, nejsou jemu tou žalobou povinni -.
Tu p. purkmistr a rada - vypovídají: Poně
vadž se vyrozumělo. že Vav1"inec a Frydrych lállí
nestydatého proti P. B, i dobr~'m lidem jsou sc
dopustili a když od něho Jana napomínáni byli,
tu jest jej Frydrych v hlavu raniL i z té příčiny
dává se jemu Janovi za právo, takže tím raněním
Frydrych jest mu povinnovat a o to se s ním do
dvou nedělí urovnati má. A p. purkmistr a páni
je Vavřince a Frydrycha pro takové hanebné lání
ve své potrestání bráti ráčí. Act. postridie Gedrudis.
19. 1566.- Rakop. Č. 1048 f. 184. Bartoloměj Ast, služebník p. Petra Chotka. fDědic Petra
Chotka dle kšaftu zapsaného v deskách ze111sk~Th
větších č. 17 f. J 14. ze dne 26. říina 1571 byla
jediná dcera jeho Johanna, provdaná za Jindřicha
Brozanského z Vřesovic:1
20. 1581, 9, října. Rllkoj). Č. 2112 f. 109. Jindřich
Brozanský z Vřesovic na Vraním postoupil domu
bJíž řeky Vltavy pod mostem Pražsk~'m proti Točenici lázni ležícího,
o nějž při právě rozepře s Linhartem Dornem truhlářem vznikla. od kteľéž od
Doma upuštěno, postupuje dotčenému Linhartovi
Domovi a Marjáně m. i. Act. die Dionisii.
21. 1582, Rukop. Č. 1053 f. 126. (Svědomí
mezi Janem Beránkem a uroz. p. Jindřichem Brozailsk~Tm z Vřesovic. Act. die VincentU.) Barbora,
!mchařka od Jiříka kožišníka; Tento pan Jan Be-
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ránek byl jest v domě tom a chtěl jej pronajíti,
ale že paní Stalinská na Hradčanech mému pánu,
u kterého sem já sloužila, to při tom pánu, čí to
dům byl, objednala, neměl s ním nic činiti, než
mému pánu všecko poručil a tento Jan Beránek
v tom domě žádné moci neměl, toliko iedné komory
a marš ale užívaL Druhé, že Jan Beránek mnoho
for z Podskalí z dříví udělal pánu mému a on mu
za to nezaplatiL Dále také přivezl mu jeden sud
vína od několika mil, také mu nic od toho nedaL
A když Beránek v světnici byl, v té neměl nic
činiti než my, jako by naše vlastní byla, Potom
když se jest můj pán s ním, Beránkem, snésti nemohl, vystrčil ho se vším z domu. - Mikuláš knihař: Toho sem povědom. že nebožtík Havel, jako
ho stali, že jesti od p. Jindřicha Brozansk~'ho ten
duom najal u Točenický lázně a že mu jest na ten
nájem zavdal dukát velik~~ ve čtyry kopy. - Kateřina, Mikuláše knihaře manželka: Přišel nebožtík Havel, jako ho <sťali na rynku, a žádal p. Brozanskýho, aby mu naial ten duom. iako proti lázni
Točenici. A potom byl v tom domě on Havel až do
smrti a tento Jan Beránek tak v tam byl, ale pán
mu ho nenajaL
22. 1582,22. února. RUM. Č. 1135 f. 313. Jakož jest
Linhart Dom truhlář obeslav Jana Beránka z domu
na onen čas p. Jindřicha Brozanského příčinu toho
oznámil, že maje on sobě dům. v kter\'mž tento
Beránek pokojíkem (pokojníkem?) byl,' danej od
p. Jindřicha BrozanskS'ho, opatroval v něm prkna
svá a tento Beránek přistoupiv tuze se naň domlouval, mluvě: Zrádce, co tu ,děláš? A vytrhši ručnici
natáhl kohoutek hroze, že naň vystl-elí. Potom
i kord naň popadl, takže Linhart nechav plášté
v domě, musel před tím násilníkem utéci. A tento
Beránek vida. že utíká, křičel po něm P. B. smahám, přijdeš-li mi aneb manželka tvá do tohoto' domu, že tě zastřelím. Dav čísti svědomí a k němu
mluviti, že proto zavedeno, aby se vyrozumělo,
Jak lehkej člověk tento Beránek jest, že ženu sobě
pojal z katov<;kS'ho rodu, která biřičkou bejvala,
Proti tomu od Beránka mluveno, že odpírá.
neb nemaje sobě od pána ten dÍlm poručen~~, ptal
se Linharta, co tu v domě dělá. A Linhart maje
kej v ruce, uhodil ho jím. On pak navracujíc se
od pána jako pocestn~', měl v ruce ručnici, ale
~yla vystřelená. Kord taky měl. ale nevytáhl ho.
Ze pak živnost zde vede, jest od něho dekret od
J. Mti cý podán, kterS'mžto ,e poroučí, aby mu
živnost byla puštěna -. Na to Dorn mluviti poručil, že tento Beránek neodpírá, aby se tak nevážně
chovati neměl, ale zastírá se, že byl hospodářem
domu a že by měl míti poručení od p. Brozansk:y~ho,
Ale toho nic neukazuje, 11eb vědomé, že Havel
Radostovský tehdáž toho domu hospodářem byl--.
Tu p. purgmistr a rada - vypovídají; Poně
vadž Dam obviniv Beránka žalobu svou dostateč
ně jest provedl a ukázal, z těch příčin dává se
jemu za právo a že jest se on Beránek takové
vHržnosti a nevážnosti dopustil, p. purgmistr páni
jej v své trestání a kázeň bráti ráčí a věč mu to
dále obráceno bude, to on časem svým slyše bude
povinen se tak zachovati. Act. die Cathedrae Petri.
23. 158:1, 26. ledna. Rukoj). Č. 2112 f. 165. Uroz.
P. Ferdinand Lokšan z Lokšanu a na Březnicí k. d.
mezi domy Jana KraJíčka pekaře a Drbalov~'m <
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Rychnovské~o, to se vy~a
chází, že vté zdi, kdež nyní marstal ~. Vrabskeh~
g1. č. Act. postridie Convers. s~ PaulI.
stojí, trámy bývaly. I když v:ytaho\'~m~ z te, Z?i
.
24. 1603. 24. října. Rukop. c. 2113 f. 303. l!r?z.
byl-~ že se na to díval a p. Zaruba ze lest 11l~~a
p Vilém Vrabsk\' Tluksa z Vrabí a na Drahemclcf:
nic Ytomu neříkal. O zdi, když s~ do, d?!nu p. Zaa' Dešenicích k. d. v osadě sv. Jana !Ia břehu pro~l
ruby jde po levé ruce. sV,ědkove svedcl, ale. tato
lázni Točenici mezi domy p. Karla Zarub~ z ~~u.Stl~
zeď. o níž činiti jest, kdyz se do do.mu .chodl, ~o
řan a Jiljího Kolibala koželuha ,obostran~e leZlc: o~
pravé ruce stojí. Dále .!aké v svěd0l!ll svem dokl auroz P Adama Lukšana z Loksanu za 300 k. gr. c
dají o nějak~'ch poko]lch po pra"e ruce: tl;l.to .na
25. '1615, 24. března. Rllkop. Č. 474 f. 103. (Uroz,
té zdi žádnS~ch pokojův nenÍ. a t~k mc" l~steh~
rytíř p. Vilím st. Vrabsk':' z 'Yr~bí s uroz. p. Ka!len;
neseznávají. Nad to vejšeji byla. lest !l.0vmnoSl
Zárubou z Hustiřan.) Jakoz les! u:oz. p'. Kare,
p. Záruby na onen čas, když do !e. ~dI tram:y k~a
Záruba v té při při právě úřadu sesÍlpanske~o za~
deny byly, v tom se časně ohlaslÍl, ta.ko,:':. dll~
l
šlé, kdež o zeď domy pánův dělící a stave!1 . !lov.e
obstaviti. Až v 1. 1610, když p. Vrabsky. tuz ze".
od uroz. p. Vilíma st. Vrabského z V. yYZQV1~erl.e,
v sv~'m toliko dílu a polovicí vyvejšov.ati. ": do !ll
činiti bylo, jistou reformací p. purkmls~ra !l.anu~~
zase ' starobyl~'m zpÍlsobem trámy klást! datl ~hteL
?
Ju1ii
1612
na
prÍlVod,
komu
by
polOVIce
te
Zdl;
I ~.
tu teprva p. Záruba takové díl? !e.st o?sta:'ll -:-.
,
.
k d
•
lastm
poněvadž !lfOZ. p. Zarub~.
?l!1u sv~mu. v
/
Tu pp. úředníci - vypovedeh: ~c~ol!v . jse
a uroz. p. Vrabsh spolecna bYÍl P?k}adall, pod~
to z prflvodův p. Karla. ~t. Záru~v nacha,~l, ze )e~~
no. Vedle kteréhožto na průvod pod,am pJ?on:ocm~
týl. pán na zeď tu, kter~z nad stre~?ou pn .marsta.l~
p. Záruby dal čísti, co jest na onen c~~ pn. ~~!ChOZI
p. Viléma st. Vrabskeho Vyzdvlzena, sam SVl:l
vykazováno - pročež jak jste opatrl!l !'acIll .~eď,
vlastní náklad nésti, zedn!ky je~í1ati, sJ?lou)'u. s 111nad kterouž střeška jest. nad tou stre,~kou lmou
mi o stavení činiti a veJPustku:: .k p,~lak':.mu bu~
zeď od p. vrabského od kamene ~a velS vystave~
doucímu stavení zanechati POruCltI racll, vsak ab~
nou, kteráž z jedné strany po !ev: ruce. z l?.?,~OlUY.
ta zeď, o kterouž spor vzešel. o~ s~?dky vlas~ne
p. Záruby se spatřuje. a v m az. k te n:zsl z,d~
k domu Záruby přináležeti a pan jl sam tohk~
veipustky kamenn5', takže J. M.• pan ty .vul~ b~tI
užívati míti ráčil, toho se nic najíti ,a ,::yhle~atl
rátil, an i znamení dveří z~nechano, z. te svetmce
nemůže. Nýbrž z svědomí V~cla,:a Renc,ovs.keho
průchod sobě k torl!~ dlyh~I?u st~,ve.nl, kde mari z očitého spatření to, že v te Zdl v marstah doštde jsou chtíti datl UCl11IÍl, kdyz lest J M. Y:
mu páně Vrabského trám.ové ~.t~ří leželi..a posa;a~
Úruba v let.! 1589 na té zdi cel~ zOY'p~n.a st~\~t~
po vytažení H'chž stan'ch ~m~ v ,nove ~?lozen!
dáti i potom vejpu"tkův zanechat! l1an~I~I POIuCltl
isou, nad kteroužto marštalI I stre9ha. smdeh;~
ráčil, že jest p. Vrabsk:(' toho. aby p ..Zaruba stavzdělána byla, a jak krokve v dotcene. ~dl. tuz
věti dáti nemohl, protože by ta zeď, l,ak li: dOlp~
střechu zdržující položené byly, ::nameí1l 1 dIl~m
jeho p, Záruby, tak k domu p. ~wbskeho spol,e1Ol1l
zdi od domu p. Záruby k stavem tomu p. Vrab:
bHi měla, nehájil. K dotvrzem pak toho. vseho
ského ustoupení se nachází. A aby .kdy kladem
spatřiti jste ráčili z druhé strany po p,l:ave ruce;
trámův do zdi v marštali p. Vrabskeho od ,l~?h(~
kde marštalc isou, že ta zeď s tou zdl z druhc
právně hájeno aneb obsta,;,ován? bvI5~'~~0~?;- l1lC;l11;,
strany k té s';~ětnici, v které ~:jpus}ky kal11eJ1l~>:
od p. Záruby ukázáno nem. Z t~ch lJflC,m l~Z ~sana
'sou spoÍpna jest. Tolikéž spatr1l1o, ze p. Vrabsln
zeď za společnÍ, však potud tolIko,. pOKudz u~t?u:
~obi, neohradivší aneb neop?vě~ivši se, v. tom
peno se uznává. Kdežto P. Vrabsky na POlOVICI, te
Mti p. Zárubovi, tehdá~ a tona ~asu lesem 11:a t:~
zdi ~poleční a dílu zanechaném zeď. sv0,u vzhurl:
zdi domu páně udělati lest dal a Jeho mu ~. Zarubá
vyhnati moci bude, druhé pa~ polOVIce K. sta'~el1l
tehdáž toho lešení proto, aby p. Vrab~ky, ~dy~y
p. Záruby zanechati povinen lest. (Srov. 1 rukop.
mu nic v té příčině říkáno nebylo, tl111 lese11l~'
č 475 f. 39. č. 476 f. 5,)
ňáké praeiudicium sobě b:\'ti ne~okláda\' ,ze by l~
. 26. 1652, 11. října. Rukop. Č. 21J5 f. 210. ~ro,z:
bez opovídání se p. Záru~~vi. lak?, p.r:-: ~ na <zdl
a stat. rytíř Jan Vilím Chanovsky. z D.louhe VS~
společní učiniti mohl, trp,etI nechte\. [ez POlOl1;
na Rlbí a Sl1lolotelích prodal p. ~~:1lelov] p.~ChtQVl
také i to jest spatříno. že Po? tou str~es.kou, kd~/;
z Rajova a na Lochkově, sekretan ~ancelare ~e
dříví v domě p, Záruby sl?zeno. v,er.cle dubo\e
ské dvorské, a paní Lidmile Pachtove ze. Se?uz1l1~
v té zdi zazdíny spatřeny JSou. coz lest za do:
m. j. dÍlm svůj nárožní proti ton;u. kterehoz !:Yl1l
statečn~' průvod a dúvod v té z~i vedl~ ta~ patme
iest v držení paní Anna Cellerova roz: z ~e~esovu
věci, že táž zeď dle již dotknut\'ch s;re~ku.,: ::e..~;
blíž vody a u cesty, jak se jede ke l11lelnUm za
Vrabského, ale p. Záruby a k ~0l11:; pane,na!eZeJIC~
400 zl. rýn.
iest. Jako také ješfě, i z důvoduv techto, ze v konCI
Čís. pop. 208c.
té zdi DolOŽení tr:1múv z sejpek p. Záruby se nachází k tomu také stavení p. Záruby vedle dOr:1U
I. 1412,
Rulwj). Č. 2099 f. 63. Mart~.
p, Vr'abského 113. té zdi zouplna založ~no, jest~< NICrelicta Tirmanl1i, fatetur se teneri Hll s. LaUr~l1tlO
měně kayby p. Vrabsk~' znal, kd~z ~redes}e tu
de Wilhartitcz et promisit eidem U11um I~Pldel!1
kulnu v domll svém od dříví vedle te Zdl p. Zarub:,
marmoreum in longitudine lIlI ulnarum et 111 latIstavěti dal, že společní jest, tehdy nebyl by, po:
tudine dum'um uln. et unius Qu.arta\is e.t ante dostavoval ji vedle té zdi, ale byl bv hned dal dO i1l
mum ipsius Lamentii ponere, SIC Quod Il~sa Marta
trámy klásti. Než věda. že jemu nenáleží a kdyby
eundrom lapidem tunc ven dere debet et lpse Laubyl něco před se chtěl bráti. to že bv bylo od p
,
rencius pecuniam suam recipere debt;t -.
Záruby jemu hnedky zbráněno.
2. 1445, 1. dubn'l. Rukov. Č. 90 t. 114. Sl1110;1
Od plnomocníka p. Vranského mluven9: ~ toHomole et Anna e, d. in acie ad balneum Czwanhoto prúvodu p.Vrabského tak i z svedkuv a
'~

obostranně od Linharta Doma tru hl ~re za

300 k.
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XXXI. Ulice karol!n.v
haconis eundo penes domum Wenceslai Drozdie
12. 1549, 7. září. Rukov. Č. 2117 f. 14-1-. Zmocněn
immediate dempta parte curie ibidem consite, Guam
Matyáš Ornyus z Paumberka. písař radní, domu
pro se et suis successoribus eximendo reservavit
Pavla Z~'vala pro LXXV k. m. Act. sabbato in
erga Iohannem Kyssca pro III 1''; s. 2:r. In Guibus
vig. Nativ. M. V.
'
Guidem pecuniis idem Simon condescendit sibi de
13. 1549, 21. října. Tamtéž f. 190. Šimon kožeheredidate sua in Trzessowicz situata, videlicet doluh a Anna k d. mezi domy Duchka Sychrovského
muncula et agris in eodem. Act. fer. V. post Pasce.
a Kateřiny Tomáškové obostranně od p. Matiáše
3. 1445, 21. dubna. Tamtéž f. 11.5. Iohannes
Ornya z Paumberka za l:Y2 c k. Č. Act. die Drsule.
cerdo ef Anna e. aream nudam simul cum muro
14. 1553, 15. května. Tamtéž f. 289. Jakub Dacircumdatam sitam ad s. Iohannem prope pontem
l]iel od mostu a Lidmila z Květnice m. i. k. d. od
post domum Ioharmis Kysska et contra domuill
Simona koželuha za l:0 C k. Č. Act. die Sophiae.
10h2\n11is Betlemek erga Iohannem Kysskonem pro
15. 1558, 16. února. Tamtéž f. 407. Jindřich
III s. gr. Act. fer. III. ante Georgii.
Brozanský z VřesoYic a na Brozanech, místo4. 1465, 13. srpna. RalzolJ. Č. 2141 f. 72. Quemkomorník království Ceského. k. d. mezi Duchkem
admodum Iohannes cerdo Nicolao, fratri suo gerkoželuhem a Jakubem pekařem od .Jakuba Daniele
mano, ct Nicolao, servitori ipsius. medietatem doza 1:Y2 C a XX k. č. Act. fer. III. post ValenIJ1US sue in ripa ex oPposito scole s. Iohannisin
tinum.
vado plateolia mediante situate suo ultimo delc16. 1567, 28, srpna. RukolJ. Č. 2118 f. 174. Týž
gavit testamento. tandem premissi Nicolaus uterpostoupil duom uroz. P. .Jaroslavovi Smířickému
que fassi sunt se X s. gr. percepisse pro dicta
z Smířic a na Kostelci i na místě paní Hedv.iky z
medietate domus ub Anna. eiusdem 10hanllis reHazmburku a P. Jindřicha z Smiřic. mocn~'m otcovlicta. Act. die Ypoliti.
ským poručníkuom statku PO někdy Albrechtovi
5. 1480, 15. března. RulWlJ. Č. 2106 f . .5.5. Wel1z Smířic, zejména Václava a Jaroslava, k ruce
ceslaus cerdo Rychlík dictus et Margaretha e. d.
tS'mž sirotkuom v 250 k Č, Act. postridie Rum.
contiguam domui sue in acie ex opposito ecclesie s.
17. 1568, 29. března. Rakov. Č. 2118 f. 190.
Iohannis in vado apud Annam. viduam olim IohanUraz, P. .Jiří z Waldštejna a na Hostinném k. d.
nis cerdonis, pro XXX s. gr. Act. fer. 4. post
Gregorii.
mezi domy Duchka koželuha a Jakuba pekaře a
proti sv. Anně ležící od uraz. p. Jaroslava Smíři
6. 1487,3. března. Rukou. Č. 2106 f. 194. Paulus
ckého z Smířic, jako poručníka sirotkuov po někdy
c"rdo et Dorothea emit duas domos ex opposito
Albrechtovi Smiřickém z Smiřic. za 237Yz k. Č.
s. Iohannis in vado sibi invicem contiguas 'lput
Act. feL ll. post Laetare.
Wenceslaum Rychlík Dr;) LVIII:Y2 s. gr. pr. Act.
18. 1584. 5. září. Desky zemské větší Č. 22 f. G
sabbato ante Trans!. s. 'vVenc.
27. (Kš aft Jiřího z Waldštejna.) Ve iméno svaté
7. 1514. 28. listopadu. Rllko/J. Č. 2108 f. li;l.
a nerozdílné Trojice jednoho P. B. vŠemohúcího
Pavel koželuh vzdal iest duom svuo.i ležící blíž
na věky požehnaného amen. Já Jiří z Waldštejna
sv. Jana na břehu mezi domy Tomáška a Duchka
nG Hostiném a Miletíně vyznávám tímto listem
koželuhuov Janovi. synu svému, a Dorotě 111. j.
svým kšaftovním přede všemi, a zvlášť tu, kdež
Dálo se v radč v úter\' před sv. Ondřejem.
náležeti bude, že znamenaje a spatřiv tohoto času
8. 1:í20. 28. července. Ralw/J. Č. 2/09 f. 127.
nebezpečný běh a krátkost i nestálost života svého
Jan Zralík koželuh s Dorotú. manželkú svú, vzdáa vida, že lidé den ode dne z tohoto života provají dobrovolně poloviCi domu svého předního.
středkem smrti scházeií. kdež znaje já se v témž
v němž bydlejí. Pavlovi, otci svému ~ na ten
nebezpečenství postaveného b:\'ti a nevěda. pokucl
zpuosob, aby on Pavel s tú polovicí domu učinil,
mne P. B. v tomto světě ponechati anebo kdy a
jako s sv\'m vlastním. Však 011 Pavel. otcc Januov.
za to udání má ieho svna opatřiti tak. aby 111 oh 1 kterého času z něho povolati ráčí a nechtěje tomu
rád, aby po mé smrti () statek muoj, kteréhož mi
svú živnost provoditi. A tu také v témž domě ma
P. B. z své milosti a štědrosti popříti ráčil, mezi
s nimi bydleti a oni. jmenovaní manželé, mají íeho,
dítkami mými jaké nevole a různice měly· vznikjakožto otce děti. ve všem dobrém poslušni a podnouti a povstati, i z těch příčin umínil sem o témž
dáni b~'ti a žádného protivenství iemu nečiniti. Act.
statku svém toto pořízení učiniti a majíc list mocm:'
sabbato post Iacobi ap.
"
od nej. knížete a pána, P. Ferdinanda. etc. Ceskél1c)
9. 1524, 8. srpna. Rl/kop. Č. 2110 f. iJI. Šimon
~ krále od J. Mti mně na to daný, tak ab.ycb
koželuh. syn Hlaváčuov, a Dorota k. d. vedle Tostatek svúj všecken mohovit:\, i nemohovit:\,. dě
máškové vdovy od Jana, syna Zralíkova, za LXX
dičn:\', zápisn:\', kter:<'ž mám neb ještě míti budu,
k. Č. Act. fer. ll. an te Lamentii.
mohl a moc mě! zříditi, poručiti a dáti i také nad
10. 1527, 11. února. Rukol). Č. 2110 f. 190. Pavel
ním a nad dětmi sV~'mi poručníky sdělati, tak jakž
koželuh, zeť Modrého 2. Dorota k. d. proti kostelu
ten list mocný mně od J. Mti Cé dan:~ to v sobě
sv. Jana 11a břehu mezi domy Duchka koželuha
šíře obsahuje a zavírá. I na takov~' list mocný J. Mti
a někdy Tomáše obostranně od Šimona, syna HlaCé takto o statku svém řídím a kšaftuii a v tom
,'ova, za LXXX k. Č. Act. fer. II. ante Valelltini.
jest konečná vúle má:
(Viz v}','še při domě Č. P. 948 zprávu z r. Eí80
při Č. 6.)
Když by mne tak P. B. z tohoto světa povolati
ráčil. tehdy aby ten statek múj všecken a všelijak';',
ll. 1529, 16. února. Rukop. Č. 2134 f. lij. Jakož
dědičn:\' a zápisn:\' i mansk:\' též se všemi svršl~y
jest zuostal grunt po ,lanovi Zralíkovi a ten jest
a nábytky, k1ínoty, hotovými penězi, listy a maprodán, sirotci PO témž Janovi za ten grunt peníze
jestáty i jinými vše!ijakS'mi spravedlnostmi m}'mi,
mají bráti všichni tři: Mandalena. Anna a Mikuláš
jak by ty koli jmenovány b:<·ti mohly, ten všechen
JO XV k. Act. fer. III. post Valcntini.
aby připadl na syny mé, kteréž nyní mám aneb
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ještě jmíti budu, na všeck~. spo.leč~ě rovn:\'mi dily.
Vsak aby synové moji byh POV1l1l1l takto se z~cho:
vati iakž níže o tom poroučím: Předkel~, ]ako/;
má pr:i mně uroz. panÍ, pL Alena z !--ob}w;/Ic, ~~n
želka má nejmilejší, věna svého pul tret!~o tISIC~
k. gr. Č., l1eb což jest po ní jm~nová~o. t? Jest mne
vše zouplna vyplněno; k takove sume z la~ky m~n:
želské a pro její ke mně ctné a šlechetne chova~1
nad též věno přidávám jí púltřetího sta k. ~r. c.
A dále i v tom ji takto opatřuji, aby se }~lanzelka
má milá ihned po smrti mé ve dvůr Pol1c~ny poplužní s poplužím. s lukami, i v jin~ všeJija~~ svrs~'l'
a nábytky kteréž při témž dvoře JSou, tOÍlz vobll!,
což by k~li těch, buď nemlá~enS'~h i s~hch ~ n?
podlahách i na poli. bylo o,s.ety~h. sest klIsen, Ci.,.rymecítma krav a hospodarskeho ,:,ola; S. v5;ZY. ,1
jin\'m vším nádobím, což k ho~podars.tvl naleZl: y~S
Poličany, což tu mám, s poloviCI podaclho :' Lanzc;ve.
ves Třeběhošť cclú, ves Zdobín, ves Tro.tmu, coz tu
mám, s dvory kmetcími a platy, kurml. robotam},
ospy i s jin5'mi všelijakS'mi l?o,vinn?stl}li.., ~ les :Plsek i v jiné lesy k t~'mž vesmclm naleze]JCI, v rybníky, potoky a vodotočiny, kte!éž k !on;~ d~o:~
a jmenovan5'm vscm od vsta!·oda~:la. J;alezl a ]"akL
toho všeho sám sem v drzem a UZlvam byl. O~sell1
Dic nevymienujíc. Svou mocí aneb s korr;orm~el11
pražskS'm uvázala a toho všeh? st~tku. ~oz I~ nem~i
náleží. v témž věJiě i co nad veno Jest, ceh?z s~m~
půltřetího tisíce a púltřetího sta. ~. ~r." c;, UC:111,
držeti a až do smrti své užíva,ti. Y ~emz J~ zadl;~'i11
vymyšlenSTf1 způsobem vod ~:ynuv }ny~l1 a111 ~d z~~
ného 'člověka žádná prekazka Cl}11tl ,se, an~ ]e]Jl:J1
všelijak~'ch věcí žádn~'m vymxslenYlJ1 zpUSObell}
žádn~T pečetiti nemá. Však jesthz;e by I?anzelka !~a
milá, pí. Alena z Lobkovic, tehoz yl1enov~:l~no
statku v témž věně svém, tak j~kz tuto ,:'Idlm,
v držení a užívání bS'ti nechtěla a ze bv ~~ JI t?ho
přiiíti neviděl0, n,ibrž že bv sumu svoy mltl ,,~hte,la,
teh·dy bude moci synúm mj'm. jak?zto ~rzl~el.um
statku listem aneb jakž by se JI !,:oh vldelo;
púl I~ta napřed věděti" dá!i . a c;m" budou .p
povinni takovou sumu. yenm I coz Jl. n~d ~,~,~
no přidávám, při VYJIÍl toho.. poloul~t~ 11ap, vU
věděti daného zouplna vyplmtl a datl, a. ona
paní Alena z L., přijma takovou sumu ~v~u, oifde
a jest povinna takového všeho stat~u Sv tem I s,vrsky
a nábytky, kteréž při témž dvoře, Ja~z nahorc ~o.
tčené jsou bez odpornosti synúm svyl11 postouPItI.
Pakli by do smrti své téhož statku v užívání byla:
tehdy po smrti její takov}' vVŠecl!~ll state!< ,~11~
zase na syny méi s těmi svrsky pr:pa?l1ou!J. Ne.~
s sumou svou i s jin~'mi věcmi svymJ, coz s~ y
a jak koli líbiti bude, má moc činiti. t~adt?, vyse
budou povinni držitelé statku lV!ile~nskeho ]1 P3'fi!
Aleně z Lobkovic, dokudž by tehoz statku u venE'
v držení byla, každého tvhodne jeden sud p}va ~o
brého a jeden sud patok z pivováru miletmskeh?
vydávati. Než piva do těch vesnic a k:če:l1 n~ma
odiinud bráno b-;;,tj než z pivováru mlletl11skeIJO.
Ale krčmáři z t~chž vesnic. kteří ta piva budou
bráti, budou povi'nni jí paní Aleně z.' té~ož pi.va P,osudné dávati. Též čtyry koně plesnive s nadobuTI
a dva vozy. jeden malý, na kterémž jezdívá, a ~ru:
h';7 nový vúz kožený, kter:i sen; v H,ract.~l .~delat!
dal se vším což k t~'mž VOZllm naleZl, ]1 pal11
Al~ně odkaz~ii. Tolikéž klín oty i jiné všelijaké
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svršky a nábytky, to což jeHh? j,est, ~ t~ké od Všť,
li\ak<'ch pláten, vinut~'ch i loz11lch ,satuv, u~rusu,
nlčnlkú, servitů, což jest sob,ě, !sa ii0"PG~Yl1l, n~.
chovala a nadělati dala. to Íl vs.e c!l,n o ma <zu~talL
A žádn-s' ji v to vkračovati am zadlle "prekazky
činiti nemá a moci míti nebud~. A ~anus ~UI111el,
písař miletínsk~', ten" ma k 111: pam ~lelle z "L.,
vždycky a každého casu, k.dyz...~y kol;. pro .n;-!;o
poslala, beze vší odpornOSt! pr!]!tl a !! ",.e VSt;,ll
raden a pomocen b~'ti. A ktere sem II ,hdl, P0~·'
dané své, mužského i ženského, p.o111avl, . ZJ.1.0Stl:
a dal ti ií mají podlé takového dal1l, zusta~l< j ak~
tomu' chči, aby synové moji mladšl, kter~z nY}l~
spolu máme, neb jestli by j~ch, nám P; B. vI~e d~1;
ráčil, při manželce mél!iile Pl; Al.er::, lako~to p~J
pL mateři své vlastní, az do vul.e ]e!l zustal1 a mimo vúJi iejí aby ji brání nebyh. Vsak na< vych~~
vání aby 'na jednoho každého syna. do~~d~ .by pn
paní mateři své byl, každého l~?ku, po tndCltJ k., m.
pí. Aleně, mateři jich, od d~ZJt~luv st3lt~u meho,
počnouce hned ode dne smrtI me, :,ydavano, byl~:
A když by čas jich přišel. že by ~IZ sy:!-o::e mo!!
měli k učení dáni b5'ti, tehd:v pam mate JIch,. pl.
Alena z L., toho 'ničehéhož, což by jim k dob!.~!m~
bylo, aby neo~:)Jl1ešk~vala .. ,ale, s ,ra_d~u ,P. jlll~,~
z Lobkovic ne]v. SUdlho kl alovstvl Ceskeho, p. JI
řího z Martinic a na Smečně, ]J. Kryštofa z ~ob
kovic a na Teině Horšovském, neJv. kamrm~Jstra
téhož království, p. Albrechta Kapouna ~ SV,oJkuva
a na Hlušicích, purkrabie ~~·aie. Hra?eckeho" , p.
Kryštofa Bukovského z Hustlfan, Jakozt~ pp. s,va:
krúv mS'ch zvláště mil}'Ch, ty syny me ,k ~~C~~l
se dávali (neb se jim v tom. ve vse:n ~uvel U~i ,
tak aby, jsouce v dobrém vedem. ,ke Cti a ~ ch~"le
P. 13. a při víře svaté křesťansk~. p.o<d dV9l1 zPu.so~
bou aby se drželi, a k torr:u neJlJ131c, nez c~z les.
pobožného, dal vésti. .K. 111m napred P~~I1\ 111 Ppšvakrům té důvěrnost! Jsem a}a t9, za,dam, ,.z;
t:<'chž synú m~'ch mladších, jakoz~o pratele ~rc.v ,I;,
...; čas potřeby jich radou a pomocI svou spolU s p!.
manželkou mou milou, pí. Alenou< z L., neOp?stL
A což by koli jakého nák~adl!' kdyz bv tak k uce!ll
kdekoli dáni by li, zapotrebl bylo, to ~~y ve,~l.c;
uvážení a dobrého zdání těch panův z dll;lV S.V~.C!1
dáváno a na ně nakládáno, bvlo:. Ne~o d~?ve ]ICn
ti mají vedlé zřízení zemskeho pn nel,st~rs~m synu
mém a bratru jich zústati a opatrovam az do let
,
jich rozumných bS,ti.
O dcerách mých starších. kterez ml s n~~. p'l.
Kateřinou z Chlumu a z Košmber~a P:. B. dat: ra~
čil, o těch takto poroučím ': ksaftuH; }estlI b:,
k mis tu: a vdam s rado~
kt era' z ty' chž dcer m:\Th
.
<"
h
smrt!..
pánův a přátel krevních a bratn .SVYC po,
mé přišla, aby po jedné ',každé z mch .~y?ove mO]1
léta mající, i na místě jin:(ch let.ncmaJ~CI, z statku
mého pět set k. gr. Č. jmenoval! a, da!~, .a. k tomu
v\'pravu poctivou i veseli svade?11l uCJml!. A ~o~
kudž by výš jmenované ~cery me: k mlstu ~ vdanl
nepřišly, ty aby buďto pri .lal1~Wl,<oSYl1U I?e~.n~l
starším, byly; pak-li by ktera pn ~t~rem )l11em
synu mém a bratru svém. byt~ost mlh ~htela" t!:
toho bude míti vůli, a ne]starsl syn m~] nem~, Jl
toho hájiti. Však při kterémžk~li z na~?re~ psanyc!~
bratří sv-s'ch která bude, aby. l.souc~pn n~m pocti
vě chována a oděvem" ~ všem} P?tre~aml op~tr~
vána byla. Ta suma vys ipsana, tech ;)00 k. g,. ~.,
v .
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témuž bratru, pn kterémž by tak bytnost jměla,
od jini'ch bratří sv~'ch, synův m~'ch, vydávúna
a v moci jeho zůstavena b~'ti mú. A on povinen
bude jí až do vdání jejího, pak-li b,' se nevdala,
tedy až do smrti její, z té sumy 30 k. RL Č. každého roku vydávati. A neuchoval-li by jí. P. B. od
smrti, nemá ona a moci nebude žádnému těch pěti
set k. Č. poroučeti a odkazovati ani dávati, než !ta
suma má při tom bratru a dětech jeho, při kterém
by chována byla a bytnost svou mčla, zústati.
Než co se pak zápisu toho dskami zemsk~'mi
učiněného dot~'če, kterýmžto zápisem vedlé jisté
v~'minky v něm učiněné pí Kateřina z Chlul1w
a z K., manželka má milá, pÚ! města Hostinného
nl1 dává, jakž f5'ž zápis a v něm v~'minka ta
v kvaternu menším zápisném žlutém L. LVI. v POH-.
dělí po sv, Řehoři [fol.] M 3, učiněn~', v sobě šíi"e
zavírá, ab:l'ch povincn byl dcerám sv~'m, které:~
s ni mám, šest set k. gr. Č. vydati, i v takto o tom
kšaftuji a obzvláště poroučím a v tom má vúle
jest, aby jedné každé z dcer m\'ch od syn úv ms'ch,
již i za ourok, což by na její dí! z té sumy přišlo,
dvě stě k. Č. dáno a II věně jmcnováno bylo. A ona
jedna každá z nich, přijmouc těch dvě stě k. Č.,
bude povinna z dílu svého, z té sumy i z ouroku,
kvitovati a ten zápis na svúj díl propustiti. A pakli
by která dcera má toho přijíti a této mé vúli mi:;t.1
dáti nechtěla, tehdy aby jí synové moji nebyli
povinni těch pěti set k. č., kteréž jedné každé odkazuji, jakž vH položeno jest, vydávati, ale toliko
podlé dotčeného zápisu budou povinni a ničímž
v~Tše k jedné každé se zachovati.
Co se pak dcery mé Libuše dot:('če, kterouž
jest mi P. B. dáti ráčil s dobré paměti pí Eliškou
z Zerotína, manželkóu svou milou, o té takto poroučím: Jestli že by také z vMe boží s radou
pánův a přátel krevních a bratří sv~'Ch k místu
a k vdání přišla, tehdy budou synové moji také
jí povinni z statku mého pět set k, Č. u věně vydati a v~-pravu poctivou učiniti. Než co se dáíe
opatř('.ní a bytu též dcery mé Libuše dot:\'če, poně
vadž ta vedlé jisté smlouvv, kterouž s uroz. pánem, p. Janem st. z Zerotína a na Náměstí mám,
že při pánu, jakožto ujci svém vlastním, do vdáni
jejího zústati a opatření své míti má, toho podlé
~mlouv:l' té tak zancch"'vám. Nečlchoval-Ii by pak
P. B, p. Jana z Zerotína od smrti dříve, než by
táz dcera mú Libuše k vdání přišla, tehdy po smrti
páně aby při pL Aleně z Z .. manželce mé nejmilejší,
anebo při kterémž by kolí synu mém a bratru
svém ženatém b~'ti chtěla, toho aby vůli měla a
v to;n jí od žádného překážka činiti se nemá. A ona
PÍ. Alena z L., m. ITl, ncjm., aneb ten syn múj, při
kterémž by tak byt svůj měla, bude ji povinen poctivě chovati a vedle vší náležitosti opatrovati a
těch pět set k. Č., které se u věně z statku mého
jí vydati mají. při tom, při komžby lwliv bytností
svou ona Libuše. dcera má byla, buď při pí. Alen~;z L
neb kterém koli z synů m:<'ch. Jestli by jí p, B.
od smrti dříve, nežli by k vdání přišla, uchovati
neráčil, v moci jeh·) a za ním s uživáním, týmž
způsóbem, jakž napřed o jin~'ch dcerách svých
rídím a k~aftuji, zůstati má. Než suma ta, kteráž
též dceři mé Libuši po dobré paměti pL Elišce
z Žerotína, mateři její, vedle nápadu vlastně ná-,
leží, kterouž sem já již k ruce její od dotCeného
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p, Jana z Zerotína přijal a na statku svém dědič
ném dskami zemskými zápi~em cíisti!. ta jí před
kem z statku mého, když by k místu a vdání
poctivé nu přišla, vydati se má. Nic méně klínoty,
šaty ložní i chodící, což toho kolí po pL mateři
jeH, pL Elišce z Žerotína na Hostinném, zůstává,
to aby jí všecko zouplna vydáno bylo a ona toho
všeho, jako svého vlastního, užívati a s tím, což
se jí potom dobře líbiti a zdáti bude, bez překážky
všelijaké synúv svých i každého člověka činiti
moc má.
Jestliže hy také p, B, se PÍ. Alenou z L., manželkou mou milou, kterou dceru, buďto jednu nebo
více, nám spolu dáti ráčiL o těch takto poroučím,
aby ty rři též pí. Aleně z L., matce své, v opatrování zůstávaly a žádný z moci jeiíbráti jich
nemá. A na vychování i všelijaké potřeby jich, což
by slušného bylo a od napřed jmenovan:('ch pp.
svakrltv m:\'ch zvláště mil~'ch uznáno bylo, to aby
od synův m:í'ch jim a na vychování iich se vydávalo. A jestli že by která z Ť\'chž dcer mých, při
jdouc k letům sv~'m dospěl~'m, s radou pánův Cl
přátel svých krevních a bratří k poctivému místu
a vdání přišla. tehdy aby jedné každé z· statku
mého 500 s. gr. Č, u veně jmenovali a dali a k tomu v~'pravu slušnou a poctivou učinili. Pakli by
to IZ vůle a dopuštění p, B. přišlo a manželka má
milá, pí Alena z L., prvé, nežli dcery mé, kteréž
bychJm spolu měli, k letům dospěl~'J11 a vdánÍm
poctivým i místům přišly, z tohoto světa pojata
byla, tehdy aby ty dcery, při kterémž by kolí
synu mém ženatém býti chtěly. aby toho vůli
měly, A při kterém by byly. tehdy jemu od jin:('clJ
bratří jeho sumu. její věna, těch 500 k. Č. vydati
a v moci jeho s vydáváním toho, jakž sem napřed
o dceráchsv~'ch starších nařídil, zúsŤati a při tom
při všem tak se zachovati má.
Tolikéž také o tom poroučím: Což by se koIiv
jak:í'ch dluhův po mé smrti našlo anebo sirotčích
peněz. že by k potřebě mé vyzdviženy byly, vyhledalo, to aby všechno jednomu každému synové
moii ze spolku byli povinni zaplatiti a sirotčí peníze také zase vyplniti. Dále sobě v moci své pozůstavuji, komuž kolivěk - do pěti set k. Č, - dáti.
A toho všeho na potvrzení a budoucí paměť já napředpsani' Jiří z Waldštejna pečeť mou vlastni a
pi'irozcnou k tomuto mému kšaftll a pořízení při
tisknouti sem dal a pro lepší vědomost a pevu~st
toho všeho do záda! sem se uroz. pána, p. Jana
jetřicha z Zerotína a na Smiřicích, p. Hendricha
Kapouna z Svojkova a na Běroničkách a P. Jindři
cha Lévy z Brozanek, že sou t;.iké pečeti své
podlé mne k tomuto kšaftu, sobě a dědicúm svým
beze škody, na svědomí přitisknouii dali. Jenž
jest psán a dán léta od naroz, s. b. 1582 a v středu .
před Naroz P. M,
19, 1601, 2. března. Rako)J. Č. 1063 f. 331.
(Svědomí mezi Andresem Hyphoferem a Frydrychem z Bílé.) Barbora, manželka Jakuba Nejharta:
Když jesti pán z Waldštejna ten dům kupoval
vod p. doktora Yphofera, tehdy pán z Bílé přišel
k němu do velký světnice a řekl p. W aldštejnovi:
Slyším V. M., že ráčíte ten dúm kupovati. Na to
mu Idal pán z W. vodpovťď: Ze bych jej zase rád
koupil, poněvadž jest prve p, otce mýho byl a
mejch pp. bratří. Nejpry ho držel p. otec a potom
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pp, bratří. Co byšte vy tomu řekl!, p, z Bí~é, kdybych já vám vaše peníze, C? m;te, na nem, pul
šesta sta na tom stole vysazeL Na. to, mu ,dal
pán z Bn'é odpověď: Když já budu :nítl S_~Y pemz~;
iá vo ten dům nestojím . .Ts~n: ty i1~c\('J.e. led} 7
jei ráčíte koupiti. že mi popre]ete ~Sl ~n. r:~dele
kvstuňku, totiž prodlení. ab~c.h sn vec,l, ]1 nar:t
1110hl do ňák~'ho domu vypraVIti. Tu mu pall z Y\.
vodoověď dal: To čas všecko ukáže, .Ja~o .mu v~~
depTeL A na to mu P. Hanybal z Waldste]11a pnpil sklenicí vína.
B'l' , .. 1
.
Jakub Meikrt z Mostu: Frydrych z I e pnse.i
k pánu WaldÚejnshmu do jeho světnice v don]c
doktora Iphofera, I Tu se pán z W. Fry~r:\~cha z ~.
ptal: Pane z B" bylo-li by taky l?rott v~m, ~dy~
bych já od doktora dům ten kOUP1!, ponevadz ,V).
na něj zápis máte. Na to mu )J .. z B, dal zav o.~pov~d;
Jesti tak, že mám na něj zapls, ale kdyz la SV'ýCl1
peněz dostanu, c9, já dbá~, po d,omu! Poto~ P:; ~
W. odpověděl: lamto leZl per:lze na ?J0L. l'-ia
to p. z B. zase řekl: Milostive], pane,.]a y,ezr:1\:
mé peníze a po domu nic nedba.m. Av.lest!lze le,l
V. M, koupiti ráčí. tehdy js~m te nao~~~e.' z,ev,m~~
V. M. dvě nebo tři neděle IhuLY propulclh raCI, a~
své věci na iiné místo dopravím. Na to mu p. z vY..
sklenicí vína připil a se ohlásil'"že ,k to;nu dobre
rada bude. Potom p. \A!. skoro tnkrate dum ten od
doktora koupil.
" )
2ll, 1597, 14, února. Rukov. c, 2113
6•.
Václav Placel z Elbinkll, úřadu purkrabstvI,Hradeckého vrchní písa!', jsouce od uroZ. P:, Jmdnc~l~;.
p, Hanybala a p. Jana Kryštofa, brat!'1 vlas,tJ;lcn
z Waldštejna, synův a dědicuov d.obr,e pal11e~1 l?
Jiřího nejsi. z Waldštejn,: na. Host\~ulem a MIle~}~
ne zmocněn přiznal se, ze trech mluv domu n,,roŽniho proti klášteru sv, Amw a při domu p. Karla
Záruby z Hustiřan ležícího postoupil jest uroZ. P~l11i
p. Mandalene Waldštejnské roz. purkrabmce z Uonína a na VolešnicL
.
,.,
2L 1597. Tamtéž, Uraz, p. Karel z vV,ald:
~tejl1a a na Poličanech přiz};al se, j~koz l:a .teh~/~
pána podle jiných-pp. bratn leho dU?1 Pl?tl ~la:
šteru sv, Anny připadl, že 9tvr!ý. dll ,SVUl da,:a
téže uroz, paní Mandaleně Vvaldstemske. Act. dle
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ran za klášterem sv. Anny od uroz. p. Jana Zaruby z Hustiřan a na Radimi za 500 k: .~~. 1;1. n
* 1652, 26. prosince, Rll/WjJ, c, L11 J I .. ,,?4,
jan Valerian NeUln~n z Pucholce a Anna. Alzbet~
Neumannová roz. Cejkoyna z OlbramOVIc. m" l,
k. d. od p. Ferdinanda Cejkv z OlbramOVic dum
se zahrádkou mezi domem p, Daniele P~chty .z .Rajova, sekretáře české kanceláí'e dvorske a uhcl za
300 k. gr. 111.
R
t
" ll.i59 1. září. Tamtéž f, 394. Jan ,,-uper a
Anna Maria k. d. od .Tana Valeriana z Pucholce
za 450 zL r~'ll,
Čís,

pop, 208d,

J.

L 1446, 22. říji1<l, Rakov. c. 90
46, Iohanl1es
Kytka e. are<l111 dese:·tam domus sltam p.enes ~~
mum Iohannis cerdol11s ex una et post cUllam pl ,,dicti Iohannis Kytka erRa Barbaram, rehctam
Kubczonis šlejféř. pro 7Z s, gr. Act. sabbato post
Undecim m. virg.
(Nato spojeno s domem predeslym,)
,
v

V

uličce

"

od sv, Anny k

řece.

Čís, poP. 209,
(D II m Mil e v s Id'.)
1. 1449, 18. prosince. Rulw/J, C, 90, f. 18~. l~co
bus Pancieř et Ludmila e. d. dietam Mllevsky sltam
ad S. lohannem prope pontem inter don:os lohanl1is cerdonis et Drozdie pistoris hincmde e_rga
Bietham, relictam Hal1u:o. sii cerdonis. pro XlIl s,
gr. Act. fer. V. post LUCie.
.
.
c2, 1452, 22. června. RU!lOjJ. C. 2099 f, JO'JI,
Prout Bietl(a, relicta Hanussii cerd?nis, ~estamel1tum suum ultimum feci coram ~lscre.Í1s lac?bo
dicto Pancief, hospite suo, lacobo ro~ek et Wel!ceslao Drozdie, vicinis, legando omma bona s~a
_ Pruochoni do Slivenec, consanguineo suo, Cld.
consules testamentum confirmaverunt. Act. tel'. Y.
ante loh, B.
f :FO W
3. 1467, 26, srpna. Rako)J, C. 21O:J ,~,)o:
el;ceslaus [Rychlík] cer dG et Machna e, d, 111 a~!c
penes domum Wences}ai Hesolt aput I~cobum dletum Pancieř pro LXX S. gr. Act. fel. ml. post
" r." 1'0",;, ~Y,
'1 8U,d a 1e'11"~
Gregorii.
BarthoL
- P 1
d'
22, 1598, ll. srpna. Tamtez
4. 1487 3, bfezna. Tamtéž t, 19:;. au us ~er o
\Valdštejnská z U. postupuje p, Hans 1\.ry"tofoVI
et Dorothe~ e. duas domos sibi invicem conttguas
z WaldŠiejna a na Hostinném
.".aput Wenceslaum Rychlík pro LVIlI).-2 S. RL Act.
23, 1598, 21. srpna, Tamtéž f. lOb. ,un·~~c] :phosabbato anie TransL s. Wenc.
.
fer lékař a Regina k. d. nárožní proh ldasteru sv,
5, 1487. 21. března. Tamtéž t. 19?, rhom~s
Anny vedle domu uroZ. p. Karla Záru~y .z Husticerdo .et Martha e. d, acialem ex OPPOSltO ecclesle
řan od uroz. p. Hans Kryštofa z Waldste]l1a a na
S. lohannis in vado, cuius altera pars ad Paulum
Hostinném za 300 k. gr. č.
cerdonem pertinere dinoscitur, erga eundem Pau24. 1602, 9, května, Tamtéž ť. ~51. Uroz: p,
lum pro XXVIII S. gr. pr. lsto adiuncto, quod muermo
Hannybal z Waldštejna a na Hostmnem a
..
rum dividentem predictas domos pref!1 tus Paulus
zeifě a Kateřina Waldštejnská roz. Berkova z DuilIius muri llnam. medietatem, ~ue cl:-ca fontem
bé m. l. k d. od Ondřeje lphofera z lphoferstalu
est construere debet propriis ImpenSIS, et alteza 467% k gr. Č.
U
ra~ medietatem diametrialiter proceder:te~'11: usque
25. 1608, 28, července, Tamtéž f, 164.
roz.
hostíum magnum prescl'iptus Thomas sl1111h 1110do
paní Anna Zárubová a na ~a~imi a .Sedc~ k. ~, od
propriis impensis edificare debet .It~m fen.es~ral1l
uroz, p. Haunybala z Waldstelna, ne]v. mmcmlstr a,
estuarii, que est ad curiam iam dlCtl Paul!, 1l1!lm
za 650 k. gr. Č.
'U
prenominatus Thomas obstruere debet. Actum teL
* 1628. 7. dubna, Ruko)J. ,;, 2114 f: 316 . . roz
III post Anuncc. M, V,
9
rvtíř Tyburcius Čejka z OlbramOVIc, he)tman
' 6 1514 18. ledna, Ruko)J. c. 2108 f. 1<13. DuHrádku Křivoklátu, k. <i nárožní, s zahradkou
chek 'kožel~h a Anna k. duom ležící proti kostelu
vedle domu někdy uroZ. p, Karla Zaruby z HustI-
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sv. Jana na břehu vedle domu Pavla koželuha
Fráva, vysláno bylo,
r;>ečeti v celosti isou na"
od Tomáška koželuha za XX k gr. pr. Dálo se
ezep} . a tak. om manzele jí Julianě ničím nejsou
.
ve) středu po sv. Antoni.
~OVlm~l. Na !o. Juliana Abbasová oznámiti poru" 7. ~?24, 28. května. Tamtéž. Duchek koželuh
cll a., ze kd~~~. JSou tam páni radní vysláni byii,
pnkoupu kus dvor!! ~ svému domu. kter~'žto kus
~u ~So.ll spaLnlI truhly. odevřené. kteréž byly ZP2pI\~e jest byl a nalezel k temuž domu. od Jana
cetene, . k tomu ~pak 1 to svědomím se ukazuje,
Kozduh<.:: za X k. gr. Č. AU. sabbato post Vrbani
kterak Jes~ Katenna z komory dala nositi do iiné
. 8. !o33. ,- Ru~ol1. Č. 99 f. /39. Duchck Sych~
pro bezpecenství
.
lOvskaj, ~ stryc nebo [omáše koželuha.
Zase
Voc~se,ic
mluviti
dal;
Těmi
sv$'mi
pruo9. h42, 28. srpna. Rukol1. č. 211/ f. 344. Duvod~~ a ,zbytecnym mluvením Juliana žaloby sv~
chek, Sychro.vsk~' koželuh vzdal duom Dorotě,
v nH:;emz neprovoz~j.e a :;,vlášiě aby oni manželé
manzelce ~Jve. Ac,t. fer. II. post Bartholomaeum.
tu komoru. do kterez sobě nebo .Jan Abbas u Do~
10. 10;)9, 10. c~rvence. RukolJ. č. 2117 f. 437.
roty Syc?yovské v~ci své schoval a ta po smrti
I?.orota. Sychro;:s~a v~dala d~om Ondřejovi i/oJeho ,na. zadost ~uhany byla zpečetěna. odl11~'kati
~,tsk~vl a Katerme 111. ]. Act. ter. II. post 10alll1em
HusslUm.
a ,p~c~t~. o,d trh c:tI, k.!ortl~. n~~obí cínové a šaty
!ozm..'i Jme z m nOSIt! meh, zadn$'m svědkem, ač
11. 15~O. Rukop. č. 2142 f. DD 20. Dorota
~est JIch mnoho vedla, neukazuje. kromě tím LukSyc~rovska" vdova kožebžka, kš aftem svún ucis~!p 'Y rbou . ~teráž jest osoba podezřelá a v zlonep}n\ ve ctvrtek, ,dell sv. Vavi'ince 1559 a vyd~J~~Vl s~~edana. Bude-li je manžely chtíti z toho
h~,:sen, m v. pon?eh vP? sv. mistru .l anu Husovi
vli~lt!,~aJI mu ,.t~k~ na .to odpověcl. Protož jeho
bDO potyrdIla predesle darovánÍ.
~\e~Onll postac!tI JI .1ulIaně, a od práva přijato
12. 1::J60, 15. března. RukG/J. č. 990 f. 220. Vedle
ln ti n~m~; K?ez pak Je manzely v ošklivost dávaií
toho ,odporu, kter;í'ž jest učinil .lifík Mejtský ksa[.,
a doteJkaJI vsetečně, že by nenáležitě nevyčkavše
tu n,e~~y D~roty ?ychr~vské a obeslav k tomu
ro::u.d~u, ~ěl.i se t?~O statku Abbas~véhó dotej9ndreJ~ Vo~aska povozmka i Kateřinu m. j. vinil
k~cl, Jezto pal!! radm, JSouce tam vysláni, toho isou
Je z to~o, ze ?ni ma:lže~é na ublížení jeho spra111~ ~es,hledal~, a?y se před rozsudkem čeho' oni
y~~lno,~!1 ?d pred dotcel1e Doroty zápis na statck
Jn~~l~;ele doteJkal:. A když tak kdo všetečně při
]e!: pn]ah, nebo OHa nebožka prve za živnosti
prave koho dote] kal a na posměch něco mluvil
:ve }em~ sta!e~ syuoj ~áti jest připověděla a při
Jak tuto se stalo, aneb také ven ze pře co vedl'
r~klá, z cehoz Jl pred pravem obvinil i svědky proti
teh~y . takoví, trestáni b;íTvali, což v uvážení
l1l. z~vedl a ona v~ ~om UJ~řela a kšaft učinila.
pur ",mIstra pany o,:" bude -. Tu p. purgmistr a
PIOtI tomu ,~d On.dreJ~ Vocaska mluveno, že nebo
rad~ - V:l:P?Vl~a]l: Poněvadž Juliana Abbasová
~orota za zlvnost~ sve jim manželuom zápis uči
pr,~tJ, Vcn~reJovl Vocáskovi, přívozníkovi, a Kan~la a statek SVUOj zadala a 011 Jiřík tomu l1eodPlra!., (Na~ezenc na VýSlech svědkCt, a dle toh,) tJt;nne m. L·' aby statku po nebo Janu Abbasovi
\ ~on~y ,nekdy Doroty Sychrovské oni manželé
[fol. 228] zal oba z~mítnuta 8. července.)
~:~naJezlte se, dotej.!:~!i, tol; o )est podlé práva nep013, 1560, 29. cervenct. Tamtéž f. 230. Vedle
\.az~,a, z. tech pncm dava se iemu VOllciřejovi
toh<; ?dporu, kterýž Petr kloboučník, Kateřílla matoca~kov: za právo, takže jí tou žalobou povin-'
ka ]e~o, a Anna" dcera Petra šlaifíře, MandaJena,
novatl neJsou. Act. die Martae 1.561
L,udrr;:l_a a Mz~rketa, dcery Bartoně kože.luha, uči
15. 1~65, 30, dubna. RukolJ. Č. 2Il8 f. 102. Jan
mly :,s.aftll nekdy Doroty Sychrovské, obeslavše
Drb'll k<;~.elu~ a Eva k. d. mezi domy p. Chotka
Vondre]e Vocáska, ,:,inili jej z toho, že drží staa p. Snllockeho od Ondřeie Vocáó:ka za 1?0 k č
tek ~~ I!:~b. puch~ov:.Sych~ovském a Dorotě 111. j.,
kteryz ,ll.m lest nalezl ty, nekterým DO Uíci, jinÝm t;~). pridie Phi!. et Iacob. (R. 1572 spláct vd~v;
po strejcI. (Zaloba byla zamítnuta.) Act. fer. II. die
1,6 .. 1569, 1. července. RukolJ. Č. 991 f. 583.
Marthae.
Jakoz Je.st. Mat~j, Makodera obeslav .Jana Drbala
.
14. ,!561, 29. července. Tamtéž f. 356. Jakož
]~~O obvmll z narku cti, že by 011 .Jan Matěje zloJ':,st. JUlla~a Abbasova obeslala ku právu . Vond~!e;n n~z,:al ~
něm mluvil, že by po měsíce
?reJe Vocas~ka. přívozníka a Kateřinu m. j. viníc
?~1~1 krast~ ,mel. I maj~, on M~těj dítky a manje z toh?, ze ~s;)u ~lIi manželé statku po Janovi
~elku, nenlUze v tom narku lezeK zvláště proto
Ab~asovl neboztJko,v! pozuostalého v domu nékdy
ze y.t~'f pořádku koželuzského iistý čas sou iemJ
~O! ot~. Sychrovske, kter:('ž jí .Julianě od práva
U~OZ~l, .a.by !~n nářek z sebe svedl, jinak že s' ním
Jes! pnsouztn, nenáležitě se dot~'kali a jím hei11lC Cl11ltr, mlh nechlí. Proti tomu od Jana za odbah" n~bo k.dyž jsou páni radní k žádosti její tam
poveď,,~~no, že ,tomu ,odpí~~, aby jeho Matěje tak
vy~la.nl, byl! ': l~omoru" kdež svrškové byly, odbez pO,c.}!:Y. sobe da~e nankati měl. neb tu, kdež
pecetIvse otevrelI. tu nem ten statek v cele nalezen
star;O;nestl 1 n~vomestš~j koželuzi svá stání na
J~ho ,nebo J,:na ~bba~a. jako se dvě luože šatuov
stOI;CICh pod koznou ma]l, 011 Matěj by se na něho
hha~~c~, nez ,tolIkp !edn~ peřina, vajše také ani
P?sapal, ]eh~ net?liko samého, ale i druhého, starCh~a}CIC,h a nad,obl Cll1ov:~o v truhle i v armaře,
s:ho st,~rome~tskeh? hanil a naříkal. kdež by on
ktereh?,z dr~hne ?yl,o, tez nezuostalo. Poněvadž
Ja~" haJe sve POctlyosti'o odpověděl jemu a řekl:
pak kl~ce om .I1,1anzele Vondřej a Katei'ina od toho
.Jeste .sem .nekra~1 spalkuv Pivovársk$'ch a krajin
doml! JSOU meh, aby oznámili, kam se jest to dělo
u 1!llema, Jak? ,Sl ,ty kradl, kdy si byl v škole.
ProtI tomu od '-:oc~.s~a mluveno, že jsou oni d~
Cozv.mu se .vldI, ze to mohl učiniti, když tento
toho domu nenalezlte nechodili a statku Jana
Mate] prv~ Jeho cti loupi! a naříkal.
Abbasa s~ l:~dotejkali, poněvadž ona Juliana ten
I kdyz st!an y. sobě. tak na odporu byly, jest
statek pecet!tl dala a potom pak, když tam od
jim den k pruvodum az pod té pře ztracením od
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I.
Formulář Staroměstský

za XIV. stol.

Laskavostí veledůstojného pana faráře Fr. Štědrého upozorněn jsem byl na nevelký
v němž použity byly, až na skromné výminky, listiny týkající se Starého J\fěsta ze
14. st. Rukopis papírový, jehož přední deska již dávno byla utržena, jest 31 cm. vysoký
a 23 cm. široký a chová se v knihovně kláštera Vyšebrodského pod sign. č. 97. (starší sign.
č. 51.). Počátek rukopisu obsahuje i!lustrovaný životopis P. Marie v latině na 45 listech
(Septem gaudia b. Virg.), jehož konec na listu 45. končí se slovy: Et ad dextram in throno suo
col\ocavit. O domina felicissima, qllam inefabile gaudium habuisti, ql1ando corpore et anima in
gaudium perpetuum introisti. Per hoc incfabile gaudium, regina, rogo te, ora dilectum filium
tuum, dominum nostrum Jesllm Christum, pro me, ut post hoc exilium perducat me ad thronum
regni tui, ubi sine fine mereor g'audio sempiterno frui. Amen. < Na to následuje na listu 46.
náš formulář a to nejdříve Registrum diversarum formarnm de cliversis materii s na dvou
listech, vždy o dvou sloupcích; ke konci druhého listu jsou položeny Titnli in superscripcionibus ponendi. Formulář psán jest též vždy o dvou sloupcích na 14 listech.
nota episcopales a tyto
Za formulářem nalézá se na íistu 62.: Nota casus papales, údaje: A. d. MCCCCXIIII obiit honorabilis vir d. Johannes, pie memorie Bartholomei filius
de Slana, post XI m. virg, [er. III, post XXIII. horam. -- A. d. MCCCCXII fer. VI. obiit
frater meus Wenceslalls Pileollis in díe Cozmi et Damiani hora terciarum aute summam missam.
-- A. d. MCCCCXVI obiit \'enerabilis vir Laurencius dictus Klobuczky de Slana feria tercia
in vigilia Simonis et Jude. _. Sub 8. d. MCCCCX obiit d. Bartholomeus, d. Wenceslai dicti
Predicacz pater, de Slana sabbato in die Quatuor coronatorum post festum 00. SS. - A. d.
MCCCCXIII obiit uxor Bartholomei de Slana dieta Anna, mater d. Wenceslai dicti Predicacz,
in die s. Jacobi ap. -- A. d. MCCCCX obiit Mara, fiiia Bartholomei de Slana, d. Wcneeslai
dieti Predicacz soror, in díe S. Michae1is. Et tunc pestilencia fnit. Demum pucri Bartholomei
eadem pestilencia: Dorothea, Ducha, Gallus. Na druhém sloupcipočiná se překlad z bible:
Ten czass vyssed Gyezyes y chodyessye po Gerychu tak rzeczenem a ay muž gmenem
Zacheus ...., který končí slovy: przysse! gest syn czlowyeczy hledaty a uzdravowati, czoz
ge zahynulo. Na to čte se kratší výpis latinský: S. I~idorus dicit: Nunc locutoribus et predícatoribus plenu s cst mundus. - Potom zase zapsány jsou poznámky: Nota, quod Petra, pie
memorie d. Laurencii dicti Colesskonis mater, eonventoris io Rzewnyczow, resignavit d. \Vences!ao dieto Predieacz de Slana unum libellum de equorum medicinis noo coacte, sed
beoivole dedit mihi et contulit et resignavit d. \i\f enceslao, ut supradictum, Herbotonis de
Collowrat capellano, et hanc resignaclonem fecit feria V., hora quasi ultima, ante Judica, istis
presentibus testibus, qui interfuerunt: Jakssone, iudice de Rzewnyczow, et duobllS consulibus:
Savlone et Lychvelone U) ibide;n morantibus et coram tota familia iudicis in stuba sua - et
hoc a. d. MCCCCXIX.
Na dalších 25 listech jsou napsány Sermones de evangeliis dominicalibus per totum
annum per manus d. Wenceslai dicti Predicacz, Bartholomei filii, de Slana (finitus sub atd.
MCCCCXV fer. seyta post festum s. Procopii), na sedmi listech Traetacu\í de baptismo et de
sacra unceione et defensione scripti per d. Wenceslaum dictum Predicacz, Bartholomei filii
de Slana, scripti in Constancia sub a. d. MCCCC decimo quarto in adventu d. nostri Jesu
Cristi; Sermo de defunctis bonus a po dvou listech Exposicío super Pater noster: Toto gest
'preyednye rzyecz, kdyzto dyemie .... (Explicit exposicio super Pater noster, finitum per
formulář,
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d. Wenceslaum d. Slana dictum Predicacz sub a. d. MCCCXXI in díe s. Tyburcii et Valeriani m.
Na 15 listech napsán jest Tractatus contra heretícos per manus d. Wenceslai di cti Predycacz
de Slana in castro Roczow hora vesperarum sub a. d. MCCCCXVIII, feria 2a ante festum
ss. Petri et Pauli ap. a hned na to Sequitur a1ius tractatus de subutraque specie, který se
po třech listech končí: Explicit tractatulus de utraque specie communicantes contra hoc
dicentes .... , fi.nitus per manus d. \Venceslai di cti Predicacz, nacione de Slana et hoc sub
a. d. MCCCCXVIII in castro dieto Roczow d. Herbortonis de Colowrat, et hoc in camera
sua. Další text obsahující pouze 1 stranu končí se slovy: Explícit Credo cum apostolis et
prophetis fi.nitus per manus d. Wenceslai de Slana dicti Predicacz in die Kyliani a jiný text
vykládá se jako Contemplacio b. Augustini fi.nitus sub anno MCCCCXIX feria secunda in die
s. Laurencii m'; fi.nitus per d. Wenceslaum de Slana dictum Predicacz. Na následujícím listě
napsáno několik latinských citátů, z nichž prvý zní: Modicum et non videbis me. Johannis XVI.
Dyetky myle pan Jezyss rzekl gye tyto slowa . . .
Konečně na posledních 14 listech jsou výpisy z bible počínající slovy: Egressus Jesus
eum discipulis suis trans torrentem Cedron.
Na zadní desce přilepen fragment listin)' z r. 1383, která začíná: Vobis d. plebano
eeclesie in Sczepanow ...
Formulář Staroměstský obsahuje několik listin z obou polovicí XIV. století. Až na malé
výminky jsou obsahu soukromoprávního a proto obsahem hodí se zde jako příloha. Jen asi
tři kusy jsou důležitosti všeobecné; jmenovitě listina Karla IV. v příčině dohledu na minci.
Výminečně vyskytují se 2-3 kusy mimopražské, které ovšem jsem proto nevynechal. Za to
nejsou zde otištěny některé vzory zcela banálních dopisů úplně bezcenných a malá sbírka
salutací, vyskytující se velmi často, které neobsahují zcela nic pozoruhodného.
Sepsání formnláře stalo se prací snad některého písaře radního staroměstského na počátku XV. stol. Zajímavé jest, že všechny kusy jsou latinské a žádný německý. Text dosti
často chybami jest porušen, kter.é ne vždy bylo možno opraviti.

1. Forma obstagialis communis.
A. primum.
Nos n. et N., cives Pragenses, recognoSCi1l1US tenore
presenciU1ll discreto viro . . , coucivi nostro karissinlo,
tot sexagcnas denariorum prag. pro tot slaminibus talis
panni dcbitorie ac racionabiliter nos teneri et promittimus
sine quolibel malo dolo in solidum bona noslra lide vel
sub fidei noslre obscrvaeione illesa cl honoris dictam
pecuniam cum P., nusquam ipsum perinde alias remittcndo,
dare cl indivisim persolvere sic, quod nullus 110strum per
solucionem suc parLis a solucionc residui debiti solutus
non fiat, (pcrsolvere) in feslo s. - proximc affuluro, aut
stalim die altera obstagium debitum ct eon"'elum in Maiori
Civ. Prag. ad prcdicti P. instanciam in hospicio nobis
dcputalo in propriis nostris personis eonlinuc obsen'are.
Elapsis autcm a dicto solucionis lermino VIII diebus eontinuis prenominala pceunia non soluta, prestito ipso obstagio "cl non prestito, dictus - eandem peeuniam habebit
statim in dampna nostra super omnia bona noslra mobilia
a christianis vcl Iudeis conquirere, nobis omnibus prcnotatis sivc prenorninatis viris ct singulis dietum obslagiurn
eontinue servaturis, donee de prcscripti debili periculis
ct dampnis omnibus quibuscunque, super hoc accrescelltibus, fuerit per nos prenominatos ipsi - vel ipsius heredibus plcnarie satisfacturn. Et qui hanc litteram nomine cl
voluntate preseripti habuerit, tenebimur bona fidc
adimplcre singula prenominata. Quod si non fecerimus, ex
tunc prefatus aul heredes sui statim die a1tera post
ip3uln solucíonis tenninum se conspectui iuratorUll1 offe-

rcntes postulcnt ct rogabunl, ut ipsis ad bona omnia el
singula fiat iusticia cxpodila. Cui Ycl quibus ex nunc, prout
ex tunc, firrnitcr prolnittillluS ei. sponden1us hac racione~
quod IlOS •• cl ipsius heredibus prelibatis se "eros super
pecuniam paratam astringirnus debitorcs.
2. Alia forma superadditoria
A ll.
Nos Albertus \Volflini Camrnerer iudex ct - recognoseimus lenorc prcsencium protestantes, quod H., Nyeolaus
frater cius, ct K. ct L., nostri concil'es, coram nobis in
figura iudicii, ubi gesta que;ibet plenum obtincnl robur,
constiluli recognoYcrunt sponte discrcto yiro - , civi Pragensi, et suis hcredibus in lot s. den. gr. pl'. ex causa yeri et
legittimi debiti se leneri cl promiserunt sine dolo malo quolibet in soli dum bona lide ymmo et sub ipsorum fidei obseryaeione et honoris dielam pecuniam dieto - , nusquam
ipsum perinde alias remittendo, dare el in paratis ac numeratis, tantum gross;s prag., ulla alia causa inler\'enientc
indi"isim, sic quod nullus nostrum per solucionem sue
partis a solucione residui debiti solutus non fiat, persolvere in tali festo. Quod si in i1'so feslo vel in cius craslino
non fleret, dictis coneivibus nostris in hoc contra sui honoris et fidei obsenaeioncrn pretactam forsitan, quod absit,
facientibus, ex tune statim post ipsurn fcstum dic tcrcia
continua oecasione dicte suc ncgligencic et protraccionis
dicli n08tri concives supcradditis tot sexagenís nomine
pene et uberbcctc (?) gr. predietorum postea dieto - et
suis hcredibus in tot s. gr. sepcdictorurn capitalis ct prineipalis peeunie remanebunt deb;torie obligati, quas quidem

sexagenas tot grossorurn sepedictorum predietus in
predietorum nostrorurn conciYium dampnis super bona
eorum mobilia et immobilia ipsa die tereia in Judcis et
christianis habebit conquircre nobis iudiee ct iuratis pro co tempore constilutis dieto sine cuiuslibet iuris
et iudicii requisicione habentibus pignora suffieieneia de
predictorum no strum conciyiurn bonis omnibus et singulis
sinc cuiuslibcl hominis contradiccione yolentibus assignare,
de quibus pcr eorumdem pignorum obligacionem, ,-endicionern sibi placidam po"it to tam sortis, dampnorum ct
impensarurn pecuniam iam dietam nullis civitaturn vel
locorurn quorumpiam legibus, iuris, statuti, defensionis aut
consvetudinis obstantibus extorqucre. Et qui hanc litteram
habucrit, idem bona fide debebit per sepe dictos nostros
concives vel eorum superstites satisfieri de premissis sibique
ius cornpetit omnino eorumdem.
3. Forma credencie ex parte civitatis.

A III.
Nos iudex cl iurati ac universitas lota ciyitatis
Pragensis recognoscin1us, quod emilnus et recepimus in
crcdenciam pro indigencia prediete nostre civitalis apud
discretuln yirUll1 V., conCiyenl nostrum, et societatelll suam
tot pannos de Dorn pro tot s. gr. denar. prag., quam
summam pecunie eidem et sue societati vel ipsorum
hercdibus persolvere et dare promittimus bona lide quolibet
absque dolo in festo talis sancti proxirne affuturo omni
sine impedirnento ct qualibet dilaeione proculmota. Quod
si non fecerimus, ex tunc iudex et lIlI or ex iuratis, quj
pro hoc tcmpore constituti fuerint, quos ipse - norninatim elegerit, tcnenlur el debent slatim sequenti die po sl
tenninum probi hospitis hospicium in Maiori Civ. Pr. nomine veri obstagii intrare, mansuri ibidem sicut moris et
iuris est civilatis predicte. Servantes obstagium XIIIlor
(aut in dieto obslagio) diebus continuatis prelaeta pecunia
non soluta yolumus, quod prefatus - et societas sua summam
pecunie prediclam in dawpnu1l1 nostrum et ci,-itatis nostrc
pren01l1inatc acquirat apud Iudeos vel ccia1l1 apud christianos iudice et iuralis supradictis obstagiulll tam diu servantibus, donec prelibato .. et suc soeielati de predieta pecunia prineipali una cum dampnis ct eciam impensis
super ipsanl accrescent1bus per nos aut succcssores nostros
totaliler fuerit satisfaetu1l1. El qui presentclll paginam habuerit oe.
4. Forma obligatoria.

A IIII.
Nos iudex .. neenon eives civitalis Pragensis recognoscimus, quod H., filius N., eonslitulus in nostra presencia
rccognol'it ex causa \'eri debili loco fratris sui - discreto
I'iro . . , ciYi vel conci"i nostro, in lot s. gr. den. prag.
se teneri soh'cndas sibi "el suis heredibus in precedenti
die, que proxime feslum b. J:\fartini precesserit nune I'ellluri, pro cadem summa pecunie eidcm H. vice et nornmc
fralris sui predicti domum et cm·iam in tali loeo eum
rnolendino el omnibus pertineneiis ad cam spectantibus
eide1l1 et suis heredibus loeo pignoris sub eondicionibus
infr-ascriptis obligayil, quod si eis infra láne el predietum
feslum pro predicta summa peeunie salisfactum non fuerit,
ex lune ipse cl sui hcredcs possunt cl debenl liberc ipsam
pccuniam predicla1l1 super dampna fratrum predictoru1l1
aput ludcos si,'e christianos reeiperc "'per d01l1um et
curiam predictam [cl] earundem pertincneiis prenOlninatis. Si
autem - prcdiclum - cl suos hercdes ex solucionis ne·gligencia da1l1pnum aliquod percipere eontinget, hoc
super domum ct curiam ct super pcrtinenciis ac utilita-

tibus earum ipse -- vel, eo non existente, sui heredes
tenere ct habere debent tamdiu, donee eis de sepedicta
pccunia cl dampnis exinde pereeptis inLcgra!itcr satisfiat.
Et qui hane litteram ClC.
5. Forma conventualis
AV.
Nos abbas et prior et . . celcra,ius et custos
totusque convcntus monaslerii reeognoscimus idoneis
yiris .. et . . et eorum socictati in hac parte, eivibus Pragensibus, in tot s. gr. den. prag. pro tot staminibus Dornensibus pro nostra et ipsius monasterii nostri evidenti
neeessitate emptis debitorie nos teneri et promittimus sine
dolo in solidum bona nostra lide hane dictarn peeuniam
dietis viris, nusquam ipsos proinde alias remittendo, dare
et in peeunia numerata persolvere in festo sancti proxime affuturo. Alioquin stalim die altera obstagium debitum ct consyeturn in Mai. Civ. Prag. in hospieio ad
predictorum virorum instanciam nobis deputato tenebimur
bona fide nos abbas . . , prior . . , supprior .. eelerarius
.. et . . custos, qui nunc sumus vcl medio tempore in
dieta ecclesia fuerimus constituti, in personis nostris
propriis continue observare, donee de predicta pecunia
capitali, quam dicti "iri in octava dicti festi habent in nostra
et nostre prescripte eeclesie dampna super omma bona
nostra mobilia et imrnobila a christianis conquirere vel
ludeis, unacum ipsis dampnis fuerit per nos eisdem viris
plenarie satisfaetum. Si yero dictum obstagium non fuerit
observatum, exlunc yiri predicti potcstatem habebunt h?era:n
et plenam liecnciam, quam eis de eerta nos tra selenCla
ex nune damus, nos nostreque ecclesie diete res et persona, quaslibet cum ipsorum rebus mobilibus et immobilibus ubique locorum sine cuiuslibet iuris cl iudicii forma
pro toto pretacto debito, tamquam pro re iudicata, pr~
suo bencplaeito ct commodo arrestandl et res hmusmodl
in usus sibi placidos usque omniurn prcmissorum satisfaccionem habuerint conyertendi. Pro maiori autem ccrtitudinc omnium prescriplorum volumus, quod priores nostre
liltcrc super tol sexagenis gr. prefatis fratribus per nos
dalc in pleno suo vigore pcrmancant, donee satisfaccionem
habuerint omnium, que in eisdem litieris continentur. Promittimus insuper bona fide huius conlincncie patentes
litteras infra quindecim dies primi adventus nostri ad
prefatam eeclesiam domini nostri abbatis et ipsius pretacti
nostri conventus sigillis munitas assignare et tradere dlCtIS
viris sub pena obstagii prelibali. Ad cuius observacionem
nos lIlI or persone pretaetc bona fide obligavimus, si in
premissis fuerimus negligentes, renunciamusque sponte in
hiis scriptis omlli iuris tam canoniei quam eivilis, consveludinis et statuti ac cxcepeioni cuiuslibet et alio quovis
auxilio et que contra premissa vel aliquid premissorurn
nobis possent de iure vel de facto quolibet in iudicio vel
cxtra iudieium suffragari. Et qui hane litteram habucrit OC.
6. Fortna annualis.

A VI.
Nos - iudex ac tota universitas civmm civitatis
Lun( ensis) recognoscimus discreto vira civi Pragensi
et suis heredibus in tot s. rite ct raeionabiliter pro nostra
speciali indigencia in parata pecunia mutuatis nos Lcneri.
Et promittimus sine dolo quolibet malo bona nostra fidc
in soli dum dieto - dietam peeuniam, nusquam ipsum proindc
alias remittendo, dare et in grossis tantum prag. a data
preseneium ad duos annos continue revoluLos persolvere
indivisirn sic oc.
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7. Forma persolutoria uníus fideiussoris.

A VII.
Ego V., ciyis Mai. Ciy. Prag., tenore presencium recognosco universis a discreto úro magistro 1., adyoeato
consistorii Pragensis, tot sexagenas cum dimidia wl aliter
gr. den. prag. raeione fideiussorie caucionis per ipsum
Iohannem ae alios eonfideiussores ipsius ad Lil., patrempie memorie, pro - dicto - eiye dicte eiyitatis Pragensis
pro X. s. gr. den. prag. in solidum ae eoniuncta manu
facte pro rata ipsum 10. contingente in dieta caueione
fideiussoria me in parata pecuniam recepisse, a qua peeunia
eidem 10. pro rata contingente ac a eaueione fideiussoria
per ipsum eum aliis fideiussoriis in prediclis pecuniis in
solidum ae manu eoniuncta, ut premittitur, fada pre110111inatum 10. liberum habeo presentibus. In cuius rci testimonium - .

8. Forma muluaeionis processu annuo in parata pecunia.
A VIII.
Nos ::>c. reeognoscimus - , quod Cla et Iessko, fra·
lres uterini dicti Payer, conciyes nostri, receperunt et
habent a discretis viris dicto - Rokezaner, - dieto
Negel, eeiam coneiyibus nostris, luloribus puerorum orpha·
norum - quondam dieti Payer et - uxoris sue CC s. den.
gr. prag. in parata pecunia, que est predictorum puerorum, ita quod idem Ula el lessko debent tenere et habere in manibus ae polestatc sua hanc summam pecunie
a festo sancli - primum vcnturo per unius anni spacium
negociando et faeiendo faeta sua CUln pecunia memorata,
debent quoque de quolibet eentenario dare XIII s. dictorum
grossorum pro lucro pueris antedietis et pro eadem summa pecunie, seilicet CC s. el XIII de quolibet eentenario
racione lucri dictorum gr. ipsi Ule ct Jesskoni omnia
bona sua mobilia et immobilia Prage el extra Pragam
obligaverunt loeo pignoris tutoribus predictis spontanea
volunlate. Item Pessko die(us Opat el F. Neubnrger, eonciv-es noslri, domus suas, videlicet ipse Pcssko sumll domum,
quam inhabitat aput ecelesiam s. Martini in noyo foro cl
ipse Frenczl domul11 suam, que fuit olim Henriei, sitas in
ipsa eivitate Pragensi, obligayerunt loeo pignoris sponte
et pro summa peeunie supradieta sub hae obligaeionis
forma: Quod si summa pccullie principalis cl eciam lueri
predicta non fuerit pcr mam el lesskonem prefatos anno
elapso predicto supradictis tutoribus expedita et plenarie
persoluta, tunc immediate ipsi tutores se de bonis mobilibus ct immobilibus Ule el lesskonis predictorum el
eciam de domibus Pesskonis et F. libere inlromitentes
habent et habere debent plcnam liceneiam et liberam
potestatem bona predicta et domos prenominatas vendendi,
obligandi, alienandi absque strepitu iudicii ct querela proinde,
quod principalem summam pecunie predictam et eciam
lucri, prout premittitur, obtineant plenarie ct cx loto.

9. Forma empcionis.
A IX.
Nos 10. de Luthomericz, Martinus de Egra, collectores
presentis collede regie et cives Pragensis civitatis, recognoscimus, quod quia discreti viri Nycolaus dictus Roczaner, Petrus Glaser et Johannes, filius Iacobi quondam \,'01flini, socii nostri in collecta presenti regia et ciyitatis,
ciyes Pragenses, emerunt el receperunt super se in cre·
dencia apud districtum virum - - de tali civitate, concívem nostrum, XX stamina panni gravis de Dorn pro
C s. gr. denar. prag., que ipse U. solvere non euravit;
nos promittimus coniuncta manu et in solidum bona fide

cum ipsis sociis nostris hane SUll1mam pecnnie solvere ci
dare in die et termino ad hoc prefixo conlradiccione
qualibet proculmota. Quod si non feeerimus, promittimus
bona fide in obstagio iacere cunl ipsis sociis nostris expensas
et dampna, guecunque accreverint, non modo (?) sustinendo
ipsam sum mam pecunie ac aliud totum facere et solvere,
quicquid ipsos socios nostros facere oportebit propter
summam pecunie memoratam. Dantes in testimo!lium has
litteras sigillorul11 noslrorum appensione.

10. Forma ordinacionis pucrorum.
A X.

Nos Nycolaus :JC. recognoseimus
,quod discreti
yiri Ch. de - et H., conci\'es et coniurati nostri, deliberacione cl consilio prehabitis taliter de statu puerorum,
heredum, orphanorum quondam - utriusque sexus, ordinaycrunl, yidelicet, quod - dictus - patruus eorum, concivis
noster, deuet cos recipere et tenere in vietu et amictu nec
non ct aliis necessariis per minores annos continuos a data
presencium proinde. De quibus tamen orphanis virginem
ad s. Mariam Magdalenam trans pontem Prag. deo devotam specialilcr in eius vite necessariis, que a conventu
monastcrii prcdicti babere non poterit, procurare tenelur.
Et quia idcm Marlinus recepit et habet C et xL s. gr.
pl'. in parata pccunia orphanorum ipsorum, ipse debet
quolibet anno hiis tribus annis durantibus XII s. dictorum
grossorum pro lucro ipsis orphanis superaddere ad summam pecunie, quam reccpit. Debet cciam ipse M(artinus)
eo11ectas ciútalis Pragensis, si que medio tcmpore co11igcrentur, expcdire pro co, autem pro aliis (spatiul11)
quc per ipsos expedit orphanos in sortem summe
peeunic predicte, quam habet, computaturus nec de ipsa
summa aliquid decessurus, sed finitis tribus annis predictis
tolam summam pecunie principalem et adauctam, scilicct
C et LXXVII s. gr. predietorum simul et semel ipsis
orphanis reddere cl tenebitur cl debebit. Pro hiis C et
LXXVII s. gr. M(artinus) prefatus de voluntate ct assensu
domine Elyzabct, coniugis sue legittime, domum suam,
quam inhabitat cum perlinenciis ad eam spectantibus, sitam
in ipsa ei\'ila' e Pragensi orphanis ipsis obligavit loeo pignoris sub hac forma. Quod si non reddiderit summam
pecunie ipsis orphanis iam dictam hiis tribus annis elapsis,
cxtunc immediatc domum S!lam predictam exiree, vacuare tenebitur, de qua quidem domo ipsi orphani se tune intromiltentes libere absque strepilu iudicii et qucrela habent cl
habere debent plenam licenciam et liberam potestatem
domum ipsam vendendi vel obligandi de cetero pro sua
summa pecunie predicta obtinenda, residuum ipsi M(artino),
vel cui mandaverit, reddituri. In cuiu;; rei testimonium - .

11. Resignacio ipsius domus in iudicio.
Rl.
Nos 8C. reeognoscimus, quod honesta matrona Elysabet Yidua, relicta quondam dicli Payer, constituta
coram nobis dum in publico et contestato iudicio presideremus, resignav-it. et dedit de asscnsu heredum eius
utriusque sexus cl eciam de consilio et yoluntate eius
amicorum domum CUln area et aliis perlinenciis ad ipsam
domum spectantibus universis, silam inter domos \;V o1flini
pellificis et Chunradi dieti Plcyer in ipsa civitate Praga
Nycolao dicto \;Veger, genero eius, et Chunle (?), coniugi
sue legittime, ementibus cl recipientibus pro XL s. den.
gr. prag., quas eis ipsa dotis nomine solvere tencbatur,
et pro L s. eorundem grossorum, quas ab ipso Nycolao
recepit in parata pecunia, prout ab ea, per eundem Nycolaum et ipsam Ch. habendam et proprie pleno iure et

heredilarie in perpetuum possidendam, sah'o tamen censu
annuo, scilicet XV denar. gr. predictorum, quos ipse Nycolaus, heredes et successores sui de ipsa domo et area
rcctori el ecelesie s. jl,Iarie Magdalene Prage pro remedio
animarum solvere sunt aslricti. In euius

12. Exsolucio census.
R II.
Nos 10. JC reeognoscimus, quod disereti yiri P. Rocz. et
10. dielus Stuk, eonciyes nostri, emerunt et exsoh-erunt pro
sororibus sanctimonialibus ad s. Annam Prage rite [et] racionabiliter pro quadam certa pecunie quanlitate apud 10. de
Lapide, eciam conciyem nostrum, censum annuum quinque
s. gr. den. prag. cum XXIIII gr. predictorum den. super
quinque areas sitas in Langa platea quondmn Hcnrici,
ciyis Pragensis, quarum unam Pesoldus frenarius soh'endo
L gr., alteram N. soh-endo LX gr., terciam la. aurifaber
soh'endo XL gr., quartam P. armifex solvendo XXX gr.
quintam Io. soh-endo XX gr. possidet, iure hereditario
sub pactis et condicionilus infraseriptis, videlicet quod yiri
prememorati, heredes et suecessores em-um, censum predictum ex nune singulis annis perpetue in duobus terminis dare debeant in omnem eycntum et soh-ere debeant
quilibel eorum, medietatem census debiti in feslo b. Galli
et aliam medictatem in festo b. Georii proxime tune affuturo, contradiccione qualibct proeulmota. Quandoeunque
autem in aliquo prefixorum tenninorum debitum eellsum
non dederint, tune immediale in scquenli termino debet
censum simul el semel rcddere omlli conlradiecione
cessante. Quod si non fecerint, ex tune aree predicle
cum domo predieta debent ad 10. prefalum pro ipsis
sanctimonialibus deyolvi iure hereditario, ila quod ipse 10.
se de ipsis areis et domo libere intromittentes facere 1'0terit de ipsis el cum ipsis tamquam rebus ct hereditate
propria, quicquid sibi pro sanclimonialibus prefatis expediens videbitur et plaeueril, impedimento quolibet non
obstante. Posterea 10. prefatus etc.

13. Forma omagialis seu sub condicione.
B. III.
In nomine domini amen. CUlll per yarios rerum tumultus evergentes multa ab lmmana labuntur mcmoria,
necessc est ca, que ad postcros yolucrimus e~nanare, scripture ieslirnonio confirmare. Notml1 sit crg-o uniycrsis tmu
presentibus, quam futuris, quod nos Th. et Nycol. dietus
in Turri et 10., filii quondam \Volfiini, cum filiis nostris nee
non to ta eommunitas civium civitatis Pragensis consideratis
dampnis et ineommodis ae variis malis ev-entibus, que
propler dissensionis et litigii materiam a multis rclroaetis
tcmporibns in ciYitale nostra hucus'lue pro ch dolor duranles
perpessi sumus, bona, libera, gratuita cl spontanea voluntate inducti, desiderantes nobis et civ-itati nostre de cetero,
que eciam hactenus ob premissam discordiam natura fuit
quasi "idua nOlllinis ct honoris, de futuris malis contingentibus a1tissimi adiutorio precavere, omnem controversiam,
dissensionem, discordialll atque litcm et omnem fermcntum
lna1ivolencic abstersÍnlus et rernoyimus a nobis, ten· Ire
presentis scripti nos uniyersaliter singulos et singulariter
unÍ\-ersos in vere sinceritatis fidcnl, mnorem eL anliciciam
inyiolabilem et perpetuam inc1udentes. Ita'lue prilllum
eOlllprolllittimus 0l11ni malo ingenio et dolo exc1usis bona
fide serenissimo domino nostro 10., Boemie el Polonie
inc1ito regi ae Lucemburgcnsi comili, ac serenissime domine nostre do mine Elyzabet, Boemie et Polonie regine,
eonsorti sue, et 'psorum heredibus astare el adherere,
consulere et auxiliari fideliter, sicut vero et legittimo

noslro domino atque regi. Compromittimus eciam yera
fide nos et qucmlibet no strum semper et ubique in iure
et iusticia eciam in persolyenda nobis r:rprlit" pccunia fo\-erc, adiuyarc et promoyere nec alicuius ex nobis dampnum seu detrimentum rerum aut honoris aliqualiter pro curare. Quod si forte, quod absit, aliquis ex nobis civitati nostre
predicte aut alicui nostrum dampnum quodcunque indebite
procurare presumpserit et de hoc per certam facti no ticiam fucrit conyictus, compromittimus omnes ct singuli
data fide talem violatorem fidei et amicicie bannire et
proscribere de civitateque nostra predicta eiicere, nunquam in conciv-em nobis et in ci\-itatem nostram predictam perpetuo recepturi. Dt igilur omnia premissa robur
obtineant firmitatis, prcsentes litteras scribi fecimus et
sigilli ciyitatis nostre predicte ac sigilloruln 110strorUlll
appcnsionibus consignari. - Actum et datum.
14. Forma recepcionis compromissi in causa.

B. IlJI.
Noyerint universi presentes litteras inspecturi, quod
nos D., divina prov-idencia Pragensis ecelesie prepositus,
iudex a sede apostolica delegatus in causa, que yertebalur
inter priorem et conventum fratrum ordinis istorum dc
Clatovia parte ex -.ma el nobilem virum D. de Boemia ex
altera reccpimus compromissum seu arbitrium in nos factum super requisicione heredilarie seu patrimonialis legittime porcionis fratris N. germani predicli domini D.,
profcssi in ordine dictorum fratrum prioris et eonventus,
qui fraler ='J, se ct sua ordini lradidit eorundem et ius
omne succcssionis seu cuiuscunquc proprietatis aut possessionis in priorem et conventum transtulit memoratos et
super qua peticione hereditaric porcionis, quam predicti
prior el conv-entus sibi competere diecbanl cl in iure
coram nobis petere nitebantur, sic partes amicabiliter C011venerunt cl pactum siye composicionem seu amieabilem
cOl1Ycncionem in nostri arbitrii scntenciam benivolc et
spontanee lranstulerunt, ipsum compromissum coram nobis
firmitcr obscryare manuali promissionc cl iuramcnlo proprio finnaverunt. Postulanles ipsam convencionem seu amicabi1elll composlcionc1l1 per nos confinnari tanl auctoritatc
arbilrativa quam eciam a sede apostolica nobis delegata.
Huiusmodi aulem amicabilis composieio sive paccio fuit in
hunc 1110durl1 COfaIl1 nobis n'ostra nichilotninus interycniente
auctoritHtc et assensu inlcr partes solcmpniter celebrata.
Videlicet ut prefatus dominus D. fratri N., predicto germano suo, duas marcas puri argenti in pondere pragensi
in oetaya b. Pelri apostoli nunc proximo et alias dua s in
festo Omnium Sanctorum proxime venturo debcat assignare. Singulis autem annis deinceps temporibus vile Íratris N. sepedictus dominus V. seu heredcs ipsius, si ipsum
dece dere contingerit, II marcas puri argenti in festo Omniul11
Sanctorum eidem fratri N. dare tenebuntur conlradiccione
aliqua non obstante. Predietus N. et dominus D. pene
cxcommunicacionis sentencie se subiccit, quam nos in
ipsum tulimus et proferimus in hiis scriptis a sede nobis
apostolica auctoritate, ul premisimus, delegata, qua ipsam
sentenciam incidat ex nunc prout ex t.une, si in prefatis
terminis dictam peeuniam duarum marcarum argenti, videJicet in oetaya Droxime nunc instanli b. Petri ap. et alias
duas marcas in 'festo proximo Omnium Sanctorum et deineeps duas singulis annis in festo Omnium Sanctorum
unquam sohere preteriret fratri N. sepius memorato sui
prioris nomine et convent.us. Preterea dietus dominus D.
pene pecuniarie X marcarum se subiecit nobis et eidem
fratri N. per eundem dominum D. solvendarum, si pactum
et promissum in solucione diete pecunie et terminis non

6
impleret seu non observaret formam in omnibus prctaxatam
accionc et questione predicta supcr pcticione porcionis
superius dictc apud priorem ct com-entum prefatos de
Clato,ia in statu pristino remanente et auctoritatc cl iurisdiccionc a scdc nobis apostolica dc1egaia penes nos et
sucCCsOres nostros, prepositos Prag enses, nihilominus consen-ata.

15. Forma fidciussoric obligacionis.
B. V.
Nos Henricus et Conradus, iurati ci\~es Pragenses,
recognoscimus discretos ac honcstos ,iros \VlL iudicem
nostrum Pragensem, Sypotoncm dictum [de] \Venesaw et
Bertoldum, eiusdem Sypotonis filium, nostros conciycs,
apudnobilcm ,irum dominum Henricum de Lypa pro CCC
s. gr. dcn. prag. esse fideiussorie obligatos pro eo, quod
Dytlinus pistor, civis Pragensis, per hanc _caucionem fideiussoriam a captiyitate redemptus, possit de suis factis
media temporc ordinare, ubi quidcm exprcssum fuit, si dictus D. infra hine et mediam quadragesilllam nune yenturam proxime non procurata sibi libertate se captivitati
restitueret in media quadragesima prenominata, quod tune
Wolflinus iudcx, Sypoto et B. prefati non tcncbuntur aliquam
peeuniam d. Hcnrico prefato cxsoh-ere et cciam a caueionc
fideiussoria absol,entur. Item si D. prefatus quoeunque
casu intencniente sibi de libertaie non providebit infra
hinc et festum b. G. postea statim sequentis, aut si captivítati [se] 110n presentayerit in rnedia quadragesinla, ut est
dictum, cx lunc WlL, Sypoto et B. prefati in fcsto Penthccostes dcinde statim sequente d. H(enrico) de Lypa
prcfato CCC s gr. predictas dare ct exsol\"ere sunt astricti.
Pro qua summa peeunie D. predictus domum suam in
civitate nostra Pragensi silam et al!odium suum CUlU peccoribus et pccudibus in codem allodio existentibus cl CUlU
pertinenciis uni,-ersis ad idcm allodium spectantibus iV.,
Sypotoni ct B. prcfatis nomine pignoris obligayit pro eo,
quod hii prcdictam pecuniam a Indeis vel a christianis
ad dampnum ipsius D. supcr domum suam prcdictall1 ct
super allodium suum cum pertinenciis predietis rceipcrc
debeant atque possint. Si vero ipsam peeuniam rceipere
ad dampnum non possent, ex nunc UXOT ct heredes D.
prcdicti ipsam domum et dictum allodium exirc tenentnr
et debent, W. quoque Sypoto eL B. prcfati se de dieta
domo ct allodio cum pertlnenciis predictis intromittentes
habebnnt potcstalcm plenariam ca ,-endendi et sibi saLisfaciendi de pecunia mcmorata. In cuins rci "C.
16. Protestaeio.
B. VI.
1'\os 10. Iaeobi Wolfl.ini iudex, AlberLus Sluko magi~ter clviulTI et !acobus Frenczllni, ciyes iurati ciyitatis
Pragensis, rccognoscimus protestantcs, quod constitutis
coram nobis et aliis inratis Pragensis civitatis in maniloquio consedentibus domino Conrado, rcctorc ecclesie s.
.M. in Podol, et J\Jyloslao tympanario commanente nobis
Prage, idem .M. promisit et ad hoc se cl succesores snos,
domus sue, quam inhabitat, in ipsa civitate Pragcnsi ante
eeclesiam ss. Philippi et Jacobi site possessorcs, obliga,it
spontanea ,-oluntate, quod omnia iura civitatis Pragensis
in collectis, exaccionibus, contribucionibus, yigiliis cl seryiciis quibuscullclue de dimidia ll1arca census annui, quanl
prefato domino Conrado, XXXII gr. prag. pro ipsa di midia marca numerandos el dandos, vcndidit et super domo
sua et area domus eiusdem assignavit et appropriavit in
pnblico et contestato iudicio prcsentibus iudice et iuratis
debeat seu debeant per suam propriam pe.cuniam et per

suos labores et curam absque omni peeunia et cura prcfati d. Conradi super oportuno temporc cxpedire. In euius
protestaeionis perpetuam memoriam presenles litleras sigillis nostris fecimus communiri ad peticionem parcium
predictarnm. Datum et actum JC.

17. Testamentum.
B. VIL
In nomme domini amen. Anno nati\-itatis eiusdem
MCCC etc. die decimo mensis ego - dictus Payer,
ci,-is Pragensis, licet infirmus c_'rpore, sanus tamen mente
et bone racionis compos testamentum meum feci et C011didi de omnibus meis bonis a domino milá eollatis presentibus et ad hoc vocatis et rogatis d:screlis yiris 10.
iVolflini et R. Theod., civibus Prag., in hunc modum,
eligens cl constituens pro executoribus huius testamenti
mei ipsum Henricum Fridliuum, filium 10. prefati, videlicet
quod iidem Henrieus et Fridlinns "el a1ter eorum cnm
alio fidcdigno quocunque, si aHer ipsorum non adesset,
tutores heredum et bonorum mcornm omnium es se debeant et principaliter debita, que contraxi, bonis meis
mobilibus, sciliect pannis et aliis rebus, vel eciam immobilibus, si neccsse fuerit, procurent persoh-i dcbitoresque
meos sollicite moneant ad persoh-endum pro me pecuniam, facturi de hoc iuxta fidem suam quidquid viderint
oportunull1. Postcrea eligo mihi in tali monasterio sepulturam et dispono ct lego ad ipsum monaslerium tot marcas census singulis annis soh-endas el dandas de domo
habitacionis mee sita in platea s. Nycolai in ipsa civitate
Pragcnsi, salyis tamen iuribus civita(is prcdiete, pro animc
mee rcmedio eL aliam marcam pro anima qnondam Alberti,
socii mci bone mel1lorie, ita quod si ante diem s. - decessero, dODlina K' 1 uxor I11Ca, cum pueris eius et ~ycolaus,
filius meus ex alia ma're natns, domum meam predictam
in ipso fcsto sancti - exire ct c,-acuare tenebuntur, proinde quod ipsi excculores seu tutores domum ipsam pro
certo censu locent, de quo censu una marca vel sexagena
tune in festo saneti - et a1ia marca vel sexagena, prout
predixi, pro animabns solYatur cl detur et sic deinceps
ad monasteriull1 antedictum, donec per heredes mcos
tantum masculum yel per emptorem ipsius domus, quicumquc fueril, nna marea pro X s gr. vel ambe marce pro
XX ti S. dictorum grossorum a dicto 1110nastcrio fuerint
liberate. Simililer lieri debet, si anLe diem sancti - deecssero
dc hoc mundo. Item lego K. yirgini, filie mee, ad S. LaurCllcium in monastcrio dcgenti ordinis fratrum predieatorum Prage, unam maream de domo mea predicta singulis
annis in duobus terminis predictis, quoad vixerit, obtinendam,
salyjs ecianl iuribus civitatis Pragcnsis. Item duas marcas sj\~C
sexagenas gr. census de domo predicta lego lilio meo
Nycolao obtinendas ct dandas pcr tutores predictos, si
eis obcdierit non contrahens matrimonium infra decenníum
a die obilus mei, prout ad huc sponte [se] submisit, quod
[si] supra dicta K. [ratri suO premorietur, lunc marea census
ei dcpulata debet ip,i H. solYi ct dari, si bcne rexerit ,itam
suam, alioquin hic census trium marcarum, totus yel pars
cius, ad dominam K. et pueros eins eo modo, quo predixi,
iurc proprio dev-olYetur. De stahl antem ipsius K. dispOlío,
quod quamdiu vidua permanserit tutorum predictorum
sequens consilium, taIn cliu pueros cius in eura de bonis
pcr me relictis sen are dcbet, tradens aliquid cx ipsis
religioni ycl de ipsorum tutorum consilio ct assensu, perccptura nihilonimus in snbsidium ,-ietus sni cum pueris ipsis,
si quid ultra censum V s. de domo predicta poterit deriyari. Si autem predicta K. aliter statum suum absque consilio tuto rum prcdietorum mutayerit, ex eura puerorum

dictorum 110mlne afee, que anieyt yuigariter dieitur, XXI
S. gr. den. prag. Item III marcas graves, sexaginta lIlI
gr. pro qualibet marca computati, grossorum predictorum
per meďiull1 in festo b. yeniuro prn"\;irne CUl)} VI
pullis cl LI ovorum sexagenis et per medium in festo 1;>.tune immediate secuturo CUlU pullis et ovis totidem de
quolibet laneo in onmem e,entum annis singulis ex nunc in
antea successuris Sm,loni, heredibus et successoribus suis
antcdictis nomine veri census solvi tenebnntur. Et idem census Prage aut in \Valhcndorf, vili a prius tacta, debet ct non alias
expedire. Quandoeunque autem censns iam expensus in aliquo predictorum terlllinorum non fncnt per eorum ahquem
expediLus, tunc postea c1apsis lIlI Dr d,ebus contmlllS XVI
gr. pene nomine erc,erit sup cr ipsum et si tnnc ldem
censns cnm pena XVI gr. autedicta nondulll fuent
pcrsolutus, tunc ipsi Slnyloni, hcrcdibus suis licebit C.U111
yel cos
pro tanta quantitatc pecunie inpignorare
contradiecione qualibet quiescente. Sique pignns seu
pignora sufficieneia inyenire pro huiusmodi censu nequi,crit, tunc post elapsum XIIU dierulll, quociescunque
reyolvcntur, semper XVI gr. no mine pene suberescent
supcr hereditale illius vel illorul11 compuLandi
tam
din, quousque antedicia hereditas exsolvetur auL ad SmyIonem, heredcs cl successeres suos se exsolvcns de,-olYetur.
PosLquam autem homines, heredes et successores eorum
anLedicti censum nominatum debite expediverint in termini, supradictis, tune ad nulla alia debent aslringi sed
poeins ab omnibns dacionibus, contnbnclOmbus, donaclOnibus, exaecionibus, subsidiis el aliis quibnsennqne oppresSiOllibus, gravarrlinibus ct pressuris, cuiuscunque generis
existant, penitus debent esse absoluti utentes dicLis hereditali18. Forma recognicionis presentatoria.
bns sub teHa et super Lerram, prout eis melius ,idebitnr expeB. VilI.
dire, poterunt qnoque dietas hereditates cOll1mntare, obligare,
1\OS F. "c recognoscimus, quod discrcti yiri To.
vendere, donare, alienarc, si necessc fucrit, ho mini cu.m
vVolflini et C. de Lapide prcsentaverunt 10., filium Henrici
equali lidc digno sub condicionibus cl clansulis iam express!s.
dicti Yanowycz et CUlU VIII s. gr prag. Pertoldo dieLo
Est eciam expressum, quod ipsi homines, heredes et eorUll1
Klupel, ut idem Pertoldus cundem scnet victum cl amicsuccessores iudicio eiusdem ville debent subiacere, in ibi
tum sibi medio tempOTe minisLrando. Et quandocunque
iura sua in dieta hereditale yel de iuramento (?) et non
volucrit, debet ipsum 10. cum prcscripta pccnnia rcpr~scn
alibi repetcntes. Tpse qnoque Smylo, hercdes aut sui suctare 10. vel Conraclo predictis. In cuius protcstaC1Ol1lS
cessores, iudicem fide dignum sibi et hominibus eOll1pelllcmoriam 8C.
tentem in prenol1linata villa locarc tcncbuntur, qui iudicio,
quoeies fnerit neeesse, iuxta consvetudinem civitatis
19. Forma ycndicionis curie ycl aliorum bonorum
nosLre Pragensis, residcbiL, facÍcns unicuique iusticiam
hcreditariorum.
cxpeclitam. Et quandoeunque aliqua cansa vel casus difficilis, de cuius viribns non poterit cognosei, occurrerit, tunc
B. IX.
ad iura nostre civitatis prelibate recurrere lenebuntur. Si
Nos Bo. iudex, Ta. filius etc. iurati ci,'cs civitatis Praquoque a1iquis hominnm pretactorum aflirl1larct in aliqu~
gcnsis, recognoscimus tcno:"c prcscnciuln protestantes, quoel
per iudicem aut scabinos iniuriam suboriri nec pos8e consequl
conslltutns eoram nol)!s 111 pleno consilio Smylo, fiIius
instieic eomp1ementum ecium vocato domino, qui dumLaxat
C. (?) de vValhcndorf, noster concids, fassus est suo et
ipsemet quartns ad iudicium venire debet, coram co
suecessorum necl10n domine K., conthoralis sue, nomine
eandem causam secundum inris formam agitare et ex tnnc
maturo et deliberato 1., Ia., H. Theod., fratris Gopoldi,
aHcra pars, que de ininria fuerit convicta domino ville
nec non aliorulll olnnium suorum arnicorulll cOlllnlunicato
expensas pro eodem negocio faclas soh-ere dcbet, nihicOl1silio unam cnrlanl sitmn yersus C. sen - laDeos agroruill,
lominus pene inxta civitatis nostre prescripte exigenciam
pro quolibet LX strichones pragensis mensure computando,
pro huiusmodi iniuria subiaccbit. Item est adiectum,. si
cnm omnibus eorum pertinenciis, videlicet agris cllltlS et mSmylonem, hcredes et suceessores suos m prenommata Vlila
cultis, silvis, rnbetis, pratis, pascuis, aucupacionibus, "enacontingerit residere, solus non poterit esse iudex, sed
cionibus, aquis a.quorU111Ve decursibus, viis, inviis, 1110ntibus,
unum fidedignum hominem et suis hominibus, ut predictum
collibus, vallibus ac omnibus et singulis eorum iuribus, que
est, competentem ibidem iudicem tenebitur colloeare.
ad dietos agros pertinere dinoscuntur, discretis viris H.
Preterea est intcriectnm, si aliquis de fami1ia Smylonis, hereP., eciam concivibns nosLris, et aliis corum collegis, heredidum et successor-um suorum erga quempiam hominum prcdieb~s et snceessoribus eorum rite et raeionabiliter iure emphitorum excesserit, idem coram iudice ville tenebitnr responteosi seu ad ius theutunicum seu condicionio11ibus infrascriptam
dere ad obiccta. Item nec Smylo nee homines prenarrati
hcreditatel-;' vcndidisse. Ipsi namque homines predicti, hehahere dcbent cam pum seu pasena pro cabcllis. Ccterum
redes et corum succcssorcs dictam heredilatcm possidcsepefati homines habent hereditatem liberam in mensura
bunt in modum: Primo enim et ante omnia debet Smyloni,
LX strichonum in communitate pro paseuis et eciam rupheredibus et successoribus suis dari de quolibet laneo- pre-

eius penitus absoivatur receptura de pordone eam C011tingente in villa Unhost de quibuscunque rebus tantum
X S. gr. Si autem ipsa K. iuxta consilium ipsorum tutorum mutayerit statum eius, tutores ipsi, si possent, debent
ei melius proyidere. Nycolaus quoqnc, filins meus, si mandatum meum atqne premissa mea servayerit tutorumqne predictorum sen-abit consilia, ipse debet curam puerorull1 predictorum habere, pront ipsis tutoribus placebit, alias tutores
ipsi de persona alia ad hoc proyidere tcnebuntur. Preterca
lego, ordino et dispono, qnod [si] supra dieta K., ,idua pcrmanens, decesscrit et ipse 1'\ycolaus bene se regens infra decennium predictum similiter deeesserit matrimonio non contracto, aut si soror sua, predicta virgo, nOll ante eum,
sed post emu múrerctur, lunc porcio cuiuslibet defnnctl
ad pueros meos superstites equalitcr dcvolYetur et eo modo
de porcione cuiuslibet pncri mei dcfuneti fieri dehet, quod
porcio sua ad pueros superstites communiter devolYaiur.
Insuper lego et dispono, si enim filius meus predictus
c1cricari aut monachari decreverit de ipsorum tutorum consilio, hoc facere tenebitur et tenetur hac prerogati,a
gaudens pre cetcris meis heredibus, quod domum meam
predietam pro se et pro usibus suis a censu duarum marcarum predicto a monaslerio prcfato Ossek redimcre cl
cxsol,i possit, si tanic fucrit facultatis. Testes hUlUS mee
testamentarie condicionis sunt discreli cl fidcdigni viri
domini H. et N., iurati cives civitaLis Pragcllsis. ln quorunl omniuln nlclll0rianl firntiorC1l1 prcscntes liUcras f'.cribi
ct sigillo ci,-inm Pragensium ct civitatis Pragensis predicle
pecii roborari.
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tura seu fraccione lapidum, si tuerit oportunum. Et quod
Smylo, heredes et successores sui in premissa yilla habent
liberum iudicium, tabernam, fabrum, piscatorem et carnificem. Idcirco nullus hominum pretactorum tabcrnam vel
aliquem operarium conventum tacitum yel expres sum habere
vel tenere potcrit, nisi hoc cum prenomi~ato ccnsu aut
ex licencia Smylonis, heredum seu successorum haberet
proferre, pararc et conserva[re?J. Datum ;:JC.

20. Forma vendicionis ville.
B. X.
;\;os iudex et iurati ei\'es civitatis Pragensis recognoscimm, quod honorabilis ct discretus vir seu religiosus
dominus cl frater B. de tali loco, ordinis fratrum s. 'lvIarie
domu s Theutunicalis vel Theutunice provincialis commendalor per Boemiam et Moraviam, vendidit de consilio ct
assensu omnium fratrum suor'um viIlam et hereditalem
suam et ipsorum fratrum liberam diclam vulgariter
cum pratis, ortis et ho minibus censualibus ac aliis pertinenciis ad ipsam villam ct hereditatem speclantibus universis
discreto yiro - dieto - emenli et recipienti rite et racionabilitcr pro tot sexagenis gr. den. prag. per eundem
et heredes suos, heredumque suorum successores in
perpetuum possidendam, co iure, quo ipse dominus commendator et fratres sui ordinis predicti ipsam \'illam cl
hcredilatem cum pertcnenciis possidebant. Eo tamen patenter expresso, quod ipse et heredes et successores
sui ex nune singulis annis X s. den. gr. prediclorum nomine census, videlicet V sexag. in festo sancti - et alias
V sexag. in feslo saneti tune proxime secuturo, fratribus domus s. Benedicti Prage solvere et dare debeant in
omnem eventum, contradiccione qualibct proculmota. Quandocunque autem in aliquo tcrminorum ipsorum dcbitum
cen sum non reddidcrint, tunc fratres predicti habcnt et habere debent plenam licenciam ct liberam potestatem prefatum vel heredes aut successorcs suos impignorandi
in villa et hereditate predicta pro censu in parte vel in
toto non soluto, prout eciam ipse - , heredes ct succcssores sui viIlam et hereditalem predielam vcndcre ct obligare vel aliud de ipsa et cum ipsa villa ct hereditate
cum pertinenciis facere, quidquid eis expediens videbitur,
dummodo fratribus domus predicte census X s. predictus
non depercal. Si forte Yina et hereditas predicta medio
tempore per incendium vel spoliam aut aliquocunquc
modo fuerit desolata vel eciam devastata - . In cuius ;:JC.

21. Ordinacio testamenti, quando quis dcputat ali'luem
censum pro remedio anime sue.
C. 1.
Nos Budko pannicida ::lC recognoseimus tenore prescncium et ad publicam tam preseneiurn, quam futurorum
deferimus nocionem, quod quia olírn d. Blasius, rector
ecclesie s. Bernardi (1) sive s. Leonardi Prage, moriendo
disposuit et in suo testamento rcliquit, quod pro pecunia sua
propria per eum in libro et aliis rebus rclicta census Vln
.marc. per testamentarios Suos et per nos sit emendus et
pro remedio anime sue eonvertendus. Ipsi testamentarii
una nobiscum VrII marcarum censulll, sexaginta den. gr.
pl'. pro qualíbet marca numerandos et dandos, apud discretum virum H. dictum Glacz, concivem nostrum, pro
LXXXI s. gr. predictorurn rite et racionabilíler emcrunt,
prout in aliis litteris, quas super eo est expressum
Ita Yidelicet, quod nos debeamus el successorcs nostri debeant V marcas census huiusmodi discreto cl idonco sacerdoti per - plebesianos predicte ecclesie s. Leonardi ex
nunc singulis annis in festo sancti dare et solvcre,

qui eottidie unam mlssam pro remedio anime d. 131asii
predicti debeat eelebrare. Unde promittimus bona fide
hunc censum V marcarum domino 10. sacerdoti, presencium
ostcns'lfi, qui ad hoc per plebesianos predictos est eIectus et constitutus, solvere el dare singulis annis in terminis memoratis. Promittimus eciam fide bona III mareas
census residuas ex nunc singulis annis in pannum elemosyn~ intcr pauperes erogare et distribuere, prout ipse d.
BlaslUS CClam dlsposmt pro sue anime remedio faciendum.
In cuius rei ;:JC.

22. Forma vendicionis et resignacionis domus in iudicio.
C. II.
Nos rccognoscimus, quod Frenczlinus et Jaklinus, filii
quondam Freczlini Longi et Heroldi in ipsa civitate Pragensi,
llIIor marcas census annui, scxaginta den. gr. pro pro
qualibel marca compulando, resigna"il in publico iudieio
coram nobis di8creio viro conei"i, n08tro amico et
executori testamenti Frenezlini prefati, ementiblls ct rccipientibus (!) pro tot s. gr. ita videlicet, quod idem Frenczlinus
ct suceessores sui II marcas graves in feslo sancti -- et
alias II nune a festo sancti - ex nune singulis annis solvere
ct dare debeallt in omnem e"enlum eonci,ibus noslris
prenominatis pcr cos pro remedio Frenczlini anime anno
quolibet convertcndas, salvis tamcn iuribus ei,-itatis Pragensis predicte, que de predicto censu irsi ci\'itati debentur. Eo patenter expresso, quod si alias sive in alia domo
"cl hcredilate census annuus lnI marcarum per Frenczlinum predietum fuerit eomparatus ct cmptus pro anime
remedio Frenezlini Bavari sepefati solvendus ct dandus
prenominatis concivibus nostris, prout prediximus, annis
singulis perpetuo in terminis memoratis, tune domus predieta ab iure census annui predicti debct 1ibera de cclero
remanere. In cuius d.

23. Alia forma sub tenore eodem.
C. III.
;\;os .. diclus Roll iudex recognoscimus, quod d.
Klara, relicla Francisei quondam Heroldi, iudicis .PragenSIS, cl 10. et Pe. filii,
hcredes legittimi corundem, vendiderunl sponte de assensu et voluntate amicorum suorum
domum suam, que fuit o1im Francisei predicti, cum area
et tribus domunculis adiacentibus ct aliis pertinenciis ad
ipsam domum et aream spectantibus universis, si tam in
aeie inter domos Heinlini dicti Negel et Ny. in ipsa civitaté Pragcnsi cl resigna\'Crunt in publico iudicio coram
nobis discrelo viro Bohunkoni, notario dicto de Dobra,
genero cl sororio ipsorum, ementi et recipienti pro se
et heredibus suis rile et racionabiliter pro C el L s. gr.
prag. den. per eundem Bohunkonem habendam et iure
proprio ct hereditario libere possidcndam. Fassi sunt quoque d. Klara, 10. ct Pe. prefati se pagatos et expeditos
essc omnino et plene de summa pecunie, que eis per
ipsum Bohunkonem pro ipsa domo et eius pertinenciis
predictis omnibus ct singulis - agendi et facicndi tamquam
de rcbus suis cl hcreditatc propria de cetero quidquid
sibi expedicns videbitur et placuerit. Quia ipse B. extunc
est et fecil plene cum eadem domo cl eius perlinenciis
univcrsis lrina proclamacione facta in iudicio per sex
septimanarum spacium conlinuum, quod de iure pragensi
fuerat predieto faciendum, ipsi eciam d. K., 10. ct Pe.
promiserunt domum predictam cum domunculis et pertinenciis omnibus singulis ad cam spectantibus liberlare B.
prefato ac ab accione et impeticione qualibet disbrigare,
prout iuris est et fieri est eonsvetum. Et quia percepimus,
quod quibusdam litteris pro domo predicta et eius perti-

nenclis pdus datis, ideo si ita est, pro malorÍ cauteia vendicionis et empcionis huiusmodi per predietas personas
dicimus et summando pronunciamus tenore presencium,
quod [si] littere sub quacunque forma et sub quocunque vel
quibuscunque sigillo vel sigillis im-ente fuerint et ostense
eoram nobis vel alias ubieunque, salvis litteris presentibus
dumtaxat, littere tales casse et vane esse debeant et nullius
vigoris decetero seu valoris. Insuper quieunqué litteras
presentes vice et nomine B. prefati habuerit, idem debet
esse potestatis eiusdem, sicut ipse B. circa domum et
aream predictam cum pertineneiis et circa omnia et singula prenominata. In cuius rci ;:lC.

24. Forma promissionis ex rogatu.
C. lIlI.
Nyeolaus Albus et .. iurati ci vita tis Pragensis, recognoseimus, quod H. Hovel (?) dietus, civis Pragensis, et
K., uxor sua, fassi sunt publice et manifeste coram nobis,
quod 10. notarius eivitatis predicte, gener et sororius
ipsorum, rogatus per eos promisit una eum ipso H., sororio
suo, Conrado (?) X s. gr. pr. den. pro HIIor pannis, quos
ipse H. predictus emit pro suis ereditoribus et recepit.
Hanc si quidem sum mam pecunie ;)e.

25. Obligacio partis ipsius domus vel aliarnm rcrum.
C. V.
Recognoseímus, nobis hoc conslare, quod F. filius C.
quondam molendinarii, obligavit quartam partem domus,
quc eum iure hereditario contingebant, sitam apud portalll
s. Martini Prage, Hcnzlino institori, sororio suo, loco
pignoris pro VII s. gr. pr., in quibus ei dinoscilur debitorie se tener;. Ha quod idem Henzlinus po test ipsam
quartam partcm domus vcndere vel obligare pro sua predieta pecunia óbtinenda. Insuper quisquis prcsens scriptum habuerit, idem debet per ipsam partem quartam domus prcdictam pecuniam obtinere.

26. Articulus de censu non soluto.
C. VI.
Quandocunque autem in aliquo terminorum ipsorum
et infra Vnl dies continuos post terminum dcbitum censum
non reddiderint, tunc debent fertonem dictorum gr., XV gr.,
nomine pene dare. Si autem aliis'VIlI diebus debitum censum [non solverint], tunc iterato alium fertonem grossorum
prcdictorum no mine pene solvcre tenebuntur. Pro hac
pena pecuniaria et pro censu non soluto ipse vel
SUCCcssores sui die quindeeima post terminum pignus recipiendi in curia et domo predieta plenam habet et liberam
potestatem. Quod si pignus idem vel ibidem pro ipsa
pena et pro censu predicto inyeniri ct haberi non possit,
cx tunc ipse - vcl heredes aut successores sui se de ipsa
curia ct domo ct are a libere intromittere poterint habituri
plcnam licenciam et liberam potestatem de ipsa domo et
eum ipsa curia et perlinenciis faciendi et agendi tamquam
de rebus suis et hereditate propria deceter,', quidquid
ipsorum placuerit voluntati. In cuius rei ;:Je.
27. C. VIla.
Novcrint universi presencium auditores, quod ego P.,
civis Pragensis, conveni ct suscepi ab honorabili viro d.
F., \Vyssegradensis ecclesie canonico, curiam suam et III
laneos cum IX. iugeribus agrorum, quorum laneorum quilibel LXXII continel iugera, in viIla . . cum pertineneiis
ad ipsum d. F. racione obcdiencie spectantes et a Kathedra s. Petr; per lIIIor annorum spacium continuum
pro annuo censu sex marcarum, pro qualibet marea LXIIII

gr. pro den. éomputando. Et quia ipsi d. F. XII marcas
predictorum grossorum de censu solvendo iam simul et
semel dedi, ideo curiam et agros per duorum annorum spaciutll eontinuum absque solueione cuiuslibet census debeo
possidere.

28. Quando aliquis ex tutoribus aliquorum puerorum
vendidit de \coluntale ct assensu amieorum puerorum
aliqua bona.
C. VIIb.
Recognoscimus, quod nobilis vir d. H(enricus) de
Lyppa, tutor puerorum heredum, videlicet 10. cl. Anne el
Margarethe Conradi, quondam notarii camere regine, vendidit de voluntate et assensu Zophie, uxoris VVolflini de Lapide, sororis eorumdem puerorum, curiam [cum iuribus] hereditatem speetantíbus universis et resignavit in publico iudicio eoram nobis discreto viro iuveni M.(l) nostris concivibus (1)
ementibus et rccipientibus pro se et suis heredibus rite
et raeionabiliter pro dueentis et L S. gr. prag. den. ct
pro uno stamine panni de Level eidem d. H(enrico) iam
numeratis, datís et persolutis ac per eum receptis in parata pccunia, prout ipse dominus H( enricus) fassus est
publice eorarn nobis. Ita qnod ipse M. debet ex nune in
antea curiam cl hercditatem predictam cum pertincnciis
omnibus iure proprio et hcreditario in perpetuum possidere faeturi (1) de ipsa et cum ipsa curia et hereditate propria de cetero, quidquid ipsis expediens videbitur et
placuerit, impedimento quolibet non obstante. In cuius
rel :::Je.

29. Forma ordinacionis seu dispensacionis bonorum.
C. VIII.
Nos F. dietus R. iudex et Conradus iurati etc.
recognoscimus, quod H. dictus - , lioncivis nosler, sanus
mente ct corpore de bonis suis mobilibus ct inmobilibus
que babet vel habere possit' in futurum, sic disposuit
ordinando, quod omnes heredes seu pueri sui legittimi,
q ui nunc sunt in eura, quos ipsc cum priori uxore sua
M. et K., moderna uxore sua, genuit vel generabit et
eciam ipsa K., quilibet corum, habere dcbet porcionem
el partem bonorum ipsorum debitam et equalem Ita
quod ipsa K. tantam potestatemhabere debet pro se ipsa,
quantum aliquis puerorum predictorum. Et hoc post
mortem predieti H. Si ipse H. prius quam K. prefata
moriretur, yel si ipse H. K., conthorali sue predicte, plus
de bonis suis, quam uni puerorum suorum predictorum
ex spcciali gracia dare voluerit, hoc in sua consistit voluntate. Si autem ipsa K., prius qam H. moriretur, tune quilibet
puerorum eius tantam partem de bonis prediclis obtinere
debet pro se, quantum alíquis puerorum cum priori uxore
sua predicta gcneratorum. ltem si ipse H. premoriretur,
tune si ipsa K. cum pueris eius cum aliis prioris uxoris
pueris eiusdem H. cum porcione et parte bonorum ip80S
contingente se dividere et separare vellent, hoc faciet
omni nocumine proculmoto. In cuius rci etc.

30. Forma exsolueionis domorum vel alterins rei.
C. IX.
Nos Nycolaus iudex el H., iurati eivcs, recognoscimus, quod discretus vir H. dietus Clementeri eoncivis
noster cmit ct exsolvit rite et raeionabiliter apud Seidlinum
caneellarium super domum suam et arcam, quam possidet
ct inhabitat, si tam ex opposito contra domum Nycolai dieti
Pflug aurifabri in aeie et super alias duas domos et areas
eidem domui contigue assitas in ipsa eivitate Pragensi
salyo tamen censu annuo Alexii \Volframi, eciam concivis
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nostri, quem ipse Allexius príus ipso Ulrico super domorum
predictarum [substancia] habuit et habere debet, II marcas
census annui, LXIIII den. pro qualibet marca numerandos,
pro quadam certa quantitate pecunie sub hac forma, videlícet quod idem Seidlinus et heredes ct successores sui
unam marcam gr. in festo sancti - et alíam marcam gr.
in festo sancii - tam anno prcsenti, quam futuro, annis
singulis perpetuo de domibus et areis ipsis prefato H.
dare debeant in omnem eyentum et solvere teneantur.
Et si moneta dictorum denariorum seu grossorum deperierit, tunc duas marcas argenti puri ponderis pragensis
solvere tenebuntur. Quandocunque autcm in aliquo terminorum infra XlIII dies continuos post terminum debitum
censum non persolverint, tunc debet per ipsum H. pro
censu non persoluto cl pro VlIl gr. predictis vcl 1/2
fertonc argenti nomine pene in domibus prediclis inpignorare, sicut fieri est consvetum. Pro visum est et eciam
expressum, quod quicunque prescns instrumcntum sivc
litteras presentes vice et nomine H. sepefati habuerit et
monstrayerit, eidem solvi ct dari debet per ipsum Seydlinum,
ct eo non existcnte, per hcredes el successores suos census predictus singulis annis perpctuo in terminis antedictis.
In cuius rei DC.

31. Forma locacionis alterius ungelti.
C. X.
Nos. F. ceteriquc iurati :JC. recognoscimus, quod nos
unanimitcr ungeltum mol. Sstyeehoni a die Natiyitatis s.
Marie V. iam preterito, per unius anni spacium tantum,
pro XX s. gr. pro locayimus obtincndum. Dc qua summa
pccunie tot sexagenas gr. in parata pecunia reccpimus
pro solvcndis debitis civitalis. Item tot ct tot S. gr. residuas ipse Sszyecho finito huius locacionis termino nobis
aut iuratis, qui pro tempore fucrint, presentabit. Cui promittimus, si forle per d. regem vcl alio quoeunque modo
ipso ungeltů sub anno locacionis huiusmodi privaretur,
quod quidquid tunc de sua pecunia non collcgissct nobis
data, hoc iurati, [qui] pro tcmporc fuerint, tcncnlur et debcnt
ipsi S. supplcre et refundere conlradiccione qualibet proculmota. ln cuius rci testimonium ctc.

32. Forma composieionis litis.
D. I.
Rccognoscimus, quod constituta coram nobis Elyzabcth, soror Rl1dlini, bone memorie, confessa cst, omnem
controversiam siyc !item, que intcr cam pro bonis relictis
pcr ipsum R[udlínum], fralrem eius, cx una et Margaretham,
sororem ipsius E., ex parte altcra yertebatur, complanatam
totaliter ct sopitam. Itcm quod eadem Elyzabcth promisit
pro SC, pro matre, pro sorore cl pro amicis eius pr,)ximis
coram nobis nullam querellam, accionem, impeticionem
seu repeticionem pro bonis predicti R[ udlini] moverc de
cetcro vel facerc pcr aliquam formam iuris. V crum predicta M., ipsius K. ava, debet csse cuisdem pueri et
bonorum omnium mobilium ct immobilíum pro ipso pucro
fidelissimo conservatrix, nam ipse puer una cum bonis
suis omnibus per scpefatum R[ udlinum], patrem suum,
sibi relíctis prediete M. et ipsius fidei ct amieicie est
C0111mÍssus. In cuius rci oe.

33. Forma locacionis aree.
D. II.
Recognoscimus, quad providus vir P., concn 15 noster,
suo ct heredum suorum nomine locavit in omnem eyenlum aream suam domui Wolflini carnificis adiacenlem in
civitale nostra Pragcnsi discreto viro H. dicto _ et Ely-

[zabeth), uxori sue, et SUlS heredibns habendam et possidendam per eos sub annui census onere el condicionibus
annotatis, videlicet quod idem H., uxor et heredes sui,
eidem P. yel suis heredibus singulis annis in festo S.
III fertones gr. den. prag. dare et exsolvere debeant,
IllI grossos pro lothone quolíbet numerand6, aut III
ferloncs puri argenti pragensis ponderis. Si moneta dictorum
grossorum fuerit in posterum immutata, item dominus H.,
uxor yel heredes sui quolibet anno in festo sancti - lIlI
bonas perdices et in festo Nativitatis domini unum bonum
leporem prescnte no mine dieto P. vel suis heredibus dare
debent. Que solucio census aut presentarum exhibicio si
dilatata fuerit ad Vln dies post terminos prenominatos,
tunc ipse P. yel hercdes sui diclum 1'1., ipsam Elyz[abeth]
et hcredes suos inpignerare pro censu duplicato aut pro
presentis duplícatis habent plcnariam ct líberam potestatem.
Est eciam coram nobis patenter expressum: si H.; uxor
yel heredes sui prefati domum suam dictam in eadem
are a constructam yendere yoluerint, vendicionem huiusmodi ipsi P. yel suis hercdibus ante alias exhibere tenentur et dare pro eodem precio, sieut alteri essent daturi.
Tandem quod si P. vel heredes sui cmere noluerint, alio
vendet sub census et prcsentarum onerc supradicto. In
cuius rel ~c.

34. Privilegium donacionis sub aliquibus condicionibus.
D. III.
In nominc domini amen. Multis precavetur incommodis, cum neg,)cia, sccundum quod acla fuerunt, testibus
et litterarum memorie commendantur. Hinc est, quod
nos, frater B., divina miseracione abbas, totusquc monasterii Brevnoviensis conventus notum facimus universis
prcsentes litteras inspecturis, quod nos discreto viro N.
balneatori de Melnyk, stubam nostram balnearem, que
fuit olím Sypone, aput aquam Viltayam sitam non rcmotc
ab ah'eo filíorum Theodrici cum sartagine scu patella
vendidimus pro Vl marcis, marcam quamlibet LXIIII gr.
computando, quam pecuniam ab ipso N. nos recepisse
fatemur. Eidem eciam N. aream sive fundum cum suis
heredibus tali pacto locayimus: quod idcm N. deposito
balneo veteri locala noya stuba balneari ac edificiis, et
hoc suis sumptibus propriis et laboribus, constructis VI
marcas gr. pro et XII. capones bene puleros ct impingwatos in festibus sanetorum et cqualíter in ,luas
partes diyisas presentare nobis in omnem eyentum tenebuntur vel tenebitur annuatim. Ad hoc N. predictus et
heredes sui nos ct fratres nostros et eciam familiam
nostram infra quindenam quamlibet tencbitur radere, sanguinem eciam nobi, et fratribus, quocienscunque fuerit oportunum, minuere lenebuntur sive tenebitur. Ordinavimus cum
N. iam dicto, quod singulis ebdomadis apta die XU pauperes in dicto balneo ob rcmediulll animarum fundatorum,
benefactorum el familíarum noslrarum per cum balneabuntur, radentur ef mundentur ct carÍlate tractentur, ul
per hoc et per alia karítatis el pietatis opera quidquid
ex contagione labi contraxerit, per ipsum largicionis nostre
bencficium abluatur. Quia dubii sunt rcrum cventus, proyísum
est, quod si balneum iam dictum per gveram, communem
ncgligenciam vcl quocunque casu a1io fortuitus contingeret
ignis incendio concrcmari, nihilominus non obstantibus
hiis et aliis fortuitis casibus quibuscunquc N. ct sui heredes
censum ct aha iura sine diminucione quahbel nobis nihilominus solvcre tenebuntur. Et in quocunque terminorum
prcdietorum idcm N. vel heredes predietum censum dare
neglexerint, post unam quamque septimanam in una sexag.
gr. den. pro habebuntur pene nomine eondempnari. Si

autem in lIIIa septimana censum et penas non solverint,
rceipicndi pignus ab co vel eis et occupandi eos. et
res eorum ubicunque fuerint, tam in balneo, quam ahas,
per nos et nostros nunccio.s líeitum erit nobis. Si yero
pignus pro censu et pems a dJCto balneo haben non
possit sufficiens, ammoyendi dictum N. et ~uccessore~ suo~
a locacione et iure suo, quod els competJt, llltromlttendl
nos de balneo et sartagine et aliis utensiIibus ac ea sibi
solvendi de nostra pecunia, quod residuum fuerit· ad taxandum duorum proborum virorum ex parte utraque electo:-um,
et tandem locandi alteri ipsum balneum plcnam nobls et
nostris suecessoribus reservavimus potestatem. Item ut
nihil de contingentibus nbmittatur, decretum est a parte
utraque, si eremato balneo quocunque casu adverso, quod
absit, predietus N. aut sui hcredes dictum balneum propter
inopiam rerum suarum iteral0 construere non valerent
decenter, ex tunc nos aream et fundum alteri balneatori
locare poterimus licite, dicti N., heredum et succesorum
contradiccione qualibet proculmota. Preterea [ad] ~hmlllan:
dam dissensionis materiam non immerito est promlssum, Sl
enim heredes aut successores sui N. ipsum balneum in
posterum alicui ye!lenl. yendere vel locare, nobis ~nte
omnia nunccient, quod si nos stubam balnearem ac lpsa
edificia redimere nollemus, tunc ipse N. et heredes SUl
de nostro consensu ipsum balneum salvo fundo et are a
nostra taIi persone locare et vendere potuerunt, q~e nobis
yidebitur ydonea et in solucione census et naturalmm h~
bilis. Quod si N. aut heredes sui secus fecennt, ent
vcndicio talis irrita totaliter et inanis. Et quemadmodum
ordinacionem [a] nobis factam nobis immutare n~n licet, sic
eciam .idem N. et hercdes sui a predicta ordlllaclOne et
a pactis, que voluntarie subiit, non poterit in poste.rum
resilire. Demum eciam ut N. idem et heredes SUl de
locacione eis facta sint cerciores et libencius consumptus
suos in cos truc cio ne balnei inponere non formident, promittimm eis ex certa nostra seiencia, quod eos, quam,
diu in solucionc census el pactorum seu promissorum
suorum stabiles, prompli ct obsequiosi nobis et nostro
monastcrio exstiterint, a iuribus eorum et a loeacione non
ammonebimus nec per alium quempiam balneatorem supplantari aliqualenus promillimus, sed ~os iuribus corum
fon,bimus iamquam fideles nostros speclalrs favorls gracla
prosequimur. In cuius rei nc.

35. Forma deputacionis dotalicii.
D. IIII.
Nos F. oc tenore presenciuum profitemur, quod contracta matrimoniali copula inter Conradum diclum de
Lapide, nostrum concivem, et dominam Margaretham,
relietam olym Nycolai Pirkneri, idem Conradus CCCC S.
gr. den. prag. eidem domine M. uxori sue nomine ~ota
lícii deputavit, ipsa quoque domina M[ argaretha] eldem
C[ onrado], marito suo, D scxag. dictorum grossorum YlCeversa dona"it, quas ipse C[onradus] confessus fmt se a~
ipsa M[ argaretha] rccepisse integraliter .~t habere. Ut
autem predicta domina de pecunia dotahcll predlcta D S.
gr. certa fiat et secura, pro hiis ipse Conradus hereditatc.m
suam Zlechow dictam vulgarite,. cum ommbus pertmenclls
ad cam spectantibus domine M[ argarelbe] predictc loco
pignoris obligayit et has condiciones patenter expresslt,
quod si eum pdus ipsa domina M[argaretha] non reh~lIs
cx ea hcredibus vi\'entibus mori contingeret, t!lnc domma
M[argaretha] predicta L s. gr. pro se sola habere debet
super hereditatc el attinenciis prediclis ac ~mve~sls. ~ta
quod se de dictis bonis post ipsius C[ onradl.l obltum 1ntromittens tenebit ea per unius anni spacmm el dlel.

Quam quid.em hereditatem hercdes dieti C[ onradi] "el
amici proximi infra predictum tempus, quandocunque
voluerint, possunt et debenl exsolvere, domme M[argarethe] predicte dictam peeuniam assignantes et !,ac solucione facta hereditas prescripta libera remanebIt. Hanc
eciam hereditatem cum pertinenciis in eodem valore
debet restituere domina predicta hercdibus vel amlClS
ipsius C[onradi], CutU eam exsolverint, sicut invemt se
inlromittcndo de ipsa. Si vero heredes et amíci predicti
C[ onradi] ipsam hereditatem non redimerent. infra tempus
predictum, lunc ipsa domina M[argaretha] dlctam heredltatem cum pertinenciis potest et debet vcndere pro eo!
quod de D S. sibi deputatis pro do~alicio satisfiat. . Et Sl
bonis eisdem yenditis ahquem paCletur defectum 111 pecunia memorata, hie defectus Eberlino et Henrico, dicto - ,
predicti C[ onradi] fratribus, est commissus supplcndus
per eos, sicut eis videbitur expedire. Eciam et ah~ eorun:
dem proYidencie sunl commlssa. Item est adlllbltum; Sl
dictum C[onradum] prius ipsa domina M[argaretha] rehctJs
ex ea heredibus viventibus obire continget, quod tunc
eadem domina CCC S. gr. solummodo pro super hereditate predicta habere debet et tenere, quemadmodum ~st
premissum. Preterea si domina M[ argaretha] prefata pnus
ipso C[ onrado] decesserit, quod tunc eadem heredltas
curn omnibus attinenciis libera debet esse, eo excepto,
quod ipsa domina in extremis posit~. p~test pro anime
S\le remedio tot sexagenas gr. d. conslllo IP sms C[ on radl]
disponere et legare. Si vero intestata, quod ~bsit, premori
contingeret, tune me, qui presentes .habeb~t htteras, tot
scxagenas predictas de ipsius C[onradl] conslllO dlslnbuet
et legabit. In cuius rei testimonium :JC.

36. Forma recognicionis malrimonii conlracii ex parte
recipientis.
D. V.
Ego F., filius quondam .. de Neuburga, civis Pragensis,
tcnore prcseneium recognosco, quod recepi M[ a~garetham],
filiam P. de - , civis Pragensis, in uxorem leglttJmam bona
el 5pontanea voluntate et promisi eidem M[argarethe] gr.
pr. nomine dotalicii obtincndas ex nunc el obhga~.s loc?
pignoris herediiatem rneam cum suis pertmenells umversis pro iam dieta summa pecunie sub hac forma, quod
si aliam hereditatem pro hiis D. S. gr. de voluntate el
consilio domini P. prefati et amicorum suorum eomp~ra
yero ct emcro tune predicta hercditas in - a lam dlCta
pecunia dotali~ii libera remaneat, sicut p.ri?s. Pronútto
eciam, quod ipsam M[argarelham] non reclpla~ per trlUm
annorum spacium continuum a data presenclum neque
petam ad nubendum aut cogam eundem dominum P. per
aliquas inportunas peticiones regis yel r~gine aut a1tenus
cuiuscunque pro ipsa M[ argaretha] mIhl medlO tempore
carnaJi copula copulanda. Item Sl dICtu~ P. eldem M[.argarethe], lilie sue, ultra C. S. gr., quas el promIslt nomme
dotalicii, quidquid in parata pecunia vel alns boms superaddiderit, ego duplum dare debeo \'lceyersa, Sl parllceps esse
yoluero huius superaddite pecunie vel bonorum. Sl autem
hoc super additum dupl~m rec?mpensare .nol~ero,. tunc
ipsa M[ argaretha] de. hmusmod; supera~dlto m VIta et
in morte facere potent, qmdqmd voluent, non obstante
meo et amicorum meorum nc.

37. Ex parte tradentis ad idem.
D. VI.
Preterea ego dominus(!) P. de .. , civis Pragensis tenore,
presencium recognosco,. quo.d dil~ctam filíar:r. meam h~.
no mine, F., quondam fi110 ConrádI de N., ClVl Pragensl,
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tradidi legittimam in uxorem, promittem eidem filie mee
C. s. gr. den. no mine dotalieii obtinendas, pro qua summa
pecunie census meos D mar. in eivilate Pragensi, qui mihi
siilgulis annis solvuntur, obligavi et obligo loco pignoris.
lta videliect quod, si pro hac summa pecunie dotalicii
aliquam hereditatem aliam de voluntate et consilio predicti F. et. amicorum suorum comparavero et emero, tunc
census mei prescripti remanebunt, sieut prius, liberi.
Item promitto eidem M., filie mee, L s. gr. den. pr. pro
vestimentis et lectisterniis ad manus duarum dominarum
de cognatis dicti F. dare, cum tempus venerit nupciale.
Expressum est eciam in contractu matrimonii memorati,
quod si eundem F., quod absit ante carnalem copulam
mori contingerit, tunc omnia promissa prescripta nullius
erunt valoris seu \'igoris. In cuius JC.

38. Donacio regalis alicuius opidi vel alterius rci,
videlicet telonei, castri nc.
D. VII.
Nos - Romanorum rex, tenore presencium profitemur et scire volumus universos tam presentes quam futuros,
quod nos nobili viro - , comiti de tali loco, dilecto nostro
et fideli, in XII millibus marc. argenti, quas in nostris
ac imperii necessitatibus pro nobis exposuit, excepit et
in se recepit, iuste et racionabiliter existimus obligati. Et
quia curie nostre situs pecuniam non habet paratam ad
presens, eidem comiti ct suis heredibus pro eisdem XII
millibus mar. theloneum nostrum et imperii apud - , quod
ibidem annis singulis nomine nostro recipitur, ut est co nsvetum, cum suis iuribus tenendum tamdiu, quousquc sibi
et suis heredibus per nos vel nostros successores predicti
millia quam plene et integre sine diminucione qualibet
fuerint persoluta. Attendentes labores plurimos et dampna
gravia, que predictus comes in serviciis noslris el imperii
sustinuit et sustinet indefesse et quod oecasione predictI
debili pro nobis contracti dispendiosa dampna incurrere
poterit, sibi de specialí graeia liberaliter indulgemus,
quidquid de predicto theloneo, antequam de suis manibus
redimatur, singulis annis perceperit, illud minime in sortcm prineipalis dehiti debeat computari, sed proventus seu
obvenciones el redditus eiusdem telonei sibi et suis heredibus fruetus huiusmodi computentur, simpliciter de regia
libertate largimur, volentes, quocl nullo modo unquam sibi
et suis heredibus fructus huiusmodi computentur i~ sortem
vel super eis aliqua questio moveatur. In cuius rei :lC.
39. Forma, quando facta racione unus alteri remanet
aliquam summam peeunie.
D. Vll.
Recognoseimus per presentes, nos facta racione cum
, civibus nostris Pragensibus, de omnibus domibus, debitis, in quibus eis tenebamur, ipsis - in tot marc. el
dicto - in tot. mare. den. prag., LXIIII gr. pro marca
computando, remansisse debitores. De qua pecunia dictis _
et - satisfacere intendentes, ipsam eis vel, si ipsi non essent,
heredibus suis promittimus [solvere] in terminis infrascriptis,
videlicet medietatem in feslo - proxime nunc venturo et
reliquam medietatem ipsius pecunie in festo s. tunc
proxime secuturo, consencientes eisdem pro ipsa pecunia
fideiussorem spectabilem virum 10. comitem de - et H.summi marssalkonis, fideles nostros et dilectos. Ha quod
in quocunque ipsorum terminorum termino, modo ut predicitur solvenda, dietis - et - [si] soluta non fuerit, ipsi
nobiles moniti per - et - prefatos, civitatem Pragensem
per se vel quilibet ipsorum per unum suum armigerum
eum duobus equis obstagium introibunt.
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40. Forma recognoscionis in contestato et sanxito iudicio.
D. IX.
Nos R. et H., eives Maiori, Civ. Prag., recognoseimus, quod Petrus ~t 10., frater euisdem, nostri concives,
coram nobis constituti in contestato iudicio, ubi quelibet
gesta .plenum p08se obtinent et vigorem, non coacti, sed
p~opna b?na ac spontanea voluntate recognoyerunt pro
YJdo et dJscreto viro U. Slaneri, civi Mai. Civ. Prag., LII
s. gr. den. prag. pro V staminibus pannorum Levlin.
debitorie tencri ac obligatum esse :lC.

41. Forma longioris termini super censu pro aliqua
capitaIi pecunia danda.
D. X.
Recognoscimus el testamur, quod cum ex parte dicte
civitatis nostre discretis viris N. et H., fratribus dictis
cívibus Pragensibus, et eorum heredibus in tot sexagena~
gr. den. prag. rite et racionabiliter RC iuste debitorie
sumus obligali, quas ipsis in festo s. quod sub anno
domini millesimo - preteriit, persolyere, prout hoc in
litteris ipsius civitatis nostre super eo datis, plene patet,
debebamus et hoc nuIlo modo propter defectus varios
facere posscmus, tunc ipsi fratres ex parte civitatis nostre
predicte rogat.i, ut maiora nos tra dampna precaventes
occasione prcdiclc pecunie tot sexagenas gr. prag. censum per aliquod tempus annue reeiperent, in quo nobis
consenserunt, donec possemus pretactas nostras lit teras pro
supradicta principali pecunia facilius liberare. Post hoc
vero ipsi fratres nobis nunc pro nostrarum litterarum exsolucione et pro ipsius principalis pecunie plena persolucio ne, nollentes eam amplius dimittere, stare insisterunt
nimis graviter nos monentes. Tunc ex parte ipsius civitatis
nostre talem cum ipsis inivimus ordinacionem, quod ipsos
instantim roga\'imus, quod huiusmodi pecuniam ad hoc nobis
sub dicti ccnsus onere induciarent, quod et fecerunt usque
ad festum sanclJ - proxime affuturum. Promittimus igilur
sine dolo quolibet ne - sepedictas nostre civitatis littcras
pro dictis ducentis sexagenis gr. et XXX scxag. eorundem den. gr. exinde nomine census de hoc anno solvendis erg a dietos fratres nusquam ipsos alias, videlicet
super ullum censum, remittendo, finaliter exsolvere et
redimere iu fcsto prenominato. Quod si non fecerimus
in hoc contra pretactum nostrum ho norem et fidei observ~cionem forsitan facere volentcs, quod absit, proinde
dlCti fratres sine quolibet iuris sui preiudicio poterunt
nos, civ es predicte ei\'italis, quoslibct ct bona nostra quelibet mobilia ct immobilia ubique locorum coniunctim vel
divisim sine cuiushbet iudicii strepitu, de cuiuscunque
adiutorio voluerint, occupare, arrestare, inpignorare huiusmodi in usus sibi placendos convertcre usque ad satisfaccionem tocius sui antedicti debiti ct omnium dampnorum, que hac. occasione se apud ehristianos velud Iudcos
pertulisse dixerint credendo verbis eorum simplicibus sine
addicione sui iuramenti super eorum quorumpiam locorum
vel hominum cursu iuris -, et iudicii defensionis, precepti, statuti, vel eonsvetudinis non obstante. Et qui hanc
litteram JC.
42, Forma vendicionis alicuius al10dii sub censum.

E. I.
Noverint universi preseneium nolieiam habituri, quod
ego V., civis Mai. Civ. Prag., tenore presenci um recognosco, quod villam meam - maiorem cum suis iuribus ct
censibus mihi et mei, heredibus ac successoribus quocumque modo debitis in eadem ct in fixo vel in mobili stabl

ponere eupiens et locare, sic quod status iudicis et vinanorum ibidem bona sua ad ius emphiteoticum possideneium non vaceinet. Iudicium ipsius yine cum suis iuribus
ct pertineneiis infrascriptis, videlicet cmll uno laneo agrorum libero et duobus laneis censualibus, quolibet corum
VII fertones, XV gr. prag. pro fertone eomputantes, nomine
census in omnem eventum solvente indivisim singulis
festis sanctorum et semper de cetero annuatim, cum
cciam taberna libera et tercio denario simiIitcr libero ex
quibuscunque culpis prDveniente, exceptis tribus causis
criminalibus, videlicet homicidio, inccndio et stupro, cx
quibus culpis nihil ad ipsum iudicem, sed ad me et
meos heredes successores totum, quod provenit, pertinebit,
sic quod me 'vel quocunque succcssorum meorum in dicta
villa pro tribunali sedcnte omnia iura, que unicuique domlnormn pro tribunali sedenti in litteris (!) suis debentur, eciam
nobis plenarie cl sine quolibet delrimento debeantur.
Cum eciam uno pomerio, uno humulario et uno orto, de
quibus solventur XL gr. census nomine co modo, ut predicitur, annuatim; cum eciam una arca libera, in qua stuba
balnearis quondam fuerat posita et constructa, vendidi et
loeavi rite ct racionabiliter mco et heredum meorum nomine disereto viro iudici dicle ville, ementi et recipienti pro se et pro suis heredibus pro certa pccunic
q)lantitate, quam mihi ex toto persolvit, tenendum el habendum per eum et eos iure emphiteotieo partim libere
ct partim sub census onere, ut est dictum. Ceteri autem
villani autedicte ville obtinentes 10'/2 laneos agrorum, pretcr
tres laneos iudicis antedictos, quorum laneorum quiIibet
LXIIII m. seu strichones obtinere dehebit, secundum, quod
minus mensuralis demonstrabit et sieut est antiquitus observatum, de eisdem lancorum quolibet solvent mihi et
meís suecessoribus seu heredibus VII fcrtones numismatis
ct numeri prenotati, divisim in terminis prelibatis. De prefatis quoque laneis omnibus censualibus inclusis pretactis
duobus laneis iudicis, quos sub onere census tenet, solventur et assignabunlur milá et pueris meis ac suis
in loco, ubi residenciam fecerimus corporalem, boni pulli
XII censuales anno quolibet in vigilia Nativitatis Christi.
Et prcdicti villani prefatos laneos eensuales iure emphiteotico in perpetuum possideant debentque iure Zacensi
frui seu uti in singulis iudieiariis causis, in quorum dubiis
ad scabinos scu iuratos civitatis eiusdem recursum habebunt liberum et eorum informaeionibus subiacebunt per
singula et gaudebunt. In quorum JC.
43. Forma perpeLua super vendicione hereditatis.
E. II.
In nomine domini amen. Ne labíli hominum memoria gesta condicionis humane processu temporis a malignantibus valeant inpugnari, oportct ipsa voce testium aut
seripti robore perhennare. Nos igitur Conradus, diyina providencia Luthomericensis prepositus el eurie Pragensis
episcopi cancellarius, pcr presens privilegium ad memoriam
presencium el noticiam deferri volumus futurorum, quod
maturo habito consilio pariter et consensu venerabilium
virorum domini IN elyslai scolastici, Elye Petri, regni
Boemie protonotarii, Iohannis de Zarow, Adolfi, Luthomericensis ecclesie cannonicorum, curias duas in villa,
que Bernan voeatur, ad nostram Lulhomerieensem preposituram pertinentes, de quibus, postquam dictam preposituram reximus, nullam utilitatem percepimus, nisi tanlum
unam maream argenti annuatim, dilectis n08tris, seryitoribus Smyloni et Chraponi, suo fratri, eum omnibus ad
curias pertinentibus, videlicet agris, pratis trans Egram
virgultis, sih"is citra Egram, piscacionibus et libertate flu-

mlms, quam nobiscum et nostris successoribus habere
possunt sub molendino nec non viridarium, quod. vulgariter Trawnik dicitur, quod vlnd TlUm nosero HlOlendmo
ibidem in Bcrnan et omnibus mollentibus et manentibus
in ipso molendino predictisque Smyloni et Chraponi seu
ipsorum bonorum possessoribus debent eommuniter deservire rite ct racionabililer pro XXII m. arg. vendldlmus
iure' heredilario ab ipsis ipsorumque heredibus, si quos
nunc habent vel in posterum habebunt, omni nota in peticionibus proculmota, libere possidendas. Condiciones tamen
subsequentes ab eisdem instituimus observandas, yidelicet
ut prefali servitores Smylo et Chrapa eorumque suecessores
de predictis bonis nobis nostrisque suceessoribus singulis
annis dent unam marcam in yigilia s. Georii et alteram
sabbato in Qualuor tcmporibus ante festum s. \Venceslai
sub evitacione pene VIIr solidorum. Insuper lIlI pullos
in NatiYitate domini et alios IIU in lnvencione s. Stcphani ad nostram euriam tenentur presentare. Preterea si
CaSus inopinatus, quod absit, antedictos servitores seu hered es ipsorum ad tantam deveheret inopiam, llt racione
nimie paupertatis sepe nominata bona ad suam utilitatem
exeolere scu rcformarc nou valcrent, extune eadem bona
cum voluntale nostra sive nostrorum sueeessorum, quam
supcr eo requirere debent, cuieunque ipsis plaeuerit,
vendere poterunt, dummodo premissus census, sieut expressum est. nobis aut noslris suecessoribus in terminis supcrius ass;gnatis ab ipsis cmptoribus sinc diminucionc qualibet persolvatur. Preterea sane eeclesie et prepositure
nostre proyidere cupientes cum predicta pecunia amhitum
ante fores ecc1esie fecimus construi et molendina prepositure in Bernan, que per nimiam inundacionem omnimodo
aque destrueta fuerant, ordinavimus reparari. Huiusmodi
autem vendicionis ct empeionis testes ex utraque parte
sunt hii: d. Sebastianus, decanus Lulhomerieensis, lohannes
dietus de Zychow, Petrus cle Chossehal, \Noytyech Alban
(Alban? Awan ?), Hermanus dietus de molendino, Petrus
dietus de Zandow, Nicolaus et Hcnricus dieti de Budysschyn, ciyes Luthomericenses, et alii quam plures viri fidedigni. Ut autem hcc vendicio nostra. robur obtineat firmitati, presentem ipsis paginam dedimus sigilIi noslri capituli ac nostre prepositure munimine roboratam. Datum per
manum Ottonis, nostri notarii, anno ab incarnacione Domini MO CCCIIIo, VlIlO Kal. Augusti.

44. Forma condescensionis bonorum.
E. III.
Nos Wilhelmus, prcpositus Luthomcricensis, tenorc
presencium profitemur uniyersis presens scriptum visuris,
auclituris et leeturis, quod circumspectus vir Michalik de
Brnan, noster armiger nec non et censualis, cum volunlate Anne conthoralis sue legittime, nec non cum voluntate liber~rUrí1 suorum condcseendit bona sua hcreditaria
cum omnibus iuribus ct pertinenciis ad dieta bOHa pertinentibus ibidem in Brnan sitis, cum pratis, pomeriis, rubetis, paseuis nec non cum curia ibidem, in Brn~n. sita
et ad dietam hereditatem pertmente dlscrctls ac rehglOsls
viris Henzlino et Petro dicto Rus, fratribus in Owyn, nec
non et toti conventui ibidem in Owyn. Nos igitur Wylhelmus, prepositus prenominatus, dieta bona hereditaria
una eum curia ad dieta bona pertinente cum pralis, rubeti" pomeriis et paseuis dictis Henzlino et Petw, fratri~
bus in Owyn, donavimus, contulimus, aSSJgnavlmus nec
non presentibus damus, conferimus, assignamus et hereditarie possidendam in perpctuum resignamus in omnibus
c1ausulis, punetis, limitibus ct modis ab antiquo tentis et
reservalis, pwut privilegium dicti Michalikonis supra bona
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predicta confectllm cayit et testatur. Promittimus quoque presentibus dietis fratribus priYilegium antiquum per
omnia, ut cavit, renovare et sigillo nostro ct capituli
nostri roborarc et communire. In huius rei testimonium
sigillum nostrum presentibus est appensum anno domini
MCCCLXXXXIX0 proxima feria Vla ante dominicam, qua
canitur Letare.
45. Forma donacionis alicui ex parte regis.
E. lID.
Karolus, dei gracia "c., dilectis nobis Andree et Tomasoni de Florencia, fidelibus nostris, graciam et omne
bonum. Licet de diversitate multiplici minerarum auri et
argenti, quibus hereditarium regnum nostrum Boemie
disponente domino pre ceteris huius mundi principibus
exuberanter tripudiat, possimus pre multis huius terre
principibus in satis magna gloria gloriari, contigit tantum,
quod occulte fide conspicimus et quod manifestis colligimus argumentis, quod quam plures utilitates, proventus et
usufructus multiplices, que ex dictarum minerarum culturis
et obvencionibus, si ad debitum rcgcrentur, omnes
nostros proverurent in usus nostrorumque subditorum
respicerent commoda, per officialium nostrorum inordinatam depereunt ae periculosam incuriam negligencmm. Nos igitur, qui potcncialiter uniyersa nostre deyoeioni subiecta amministrante domino fcliciter regimus
et singulis tamen interes se principaliter non valemus, de
legalitate vestra et intemerate fidei constancia, qua semper apud nos gloriosis daruistis actibus, plurimum presumetis, vos in custodes et supremos gewardatorcs auri et
argenti per totum nostrum regnum Boemie matura delibcracione prehabita et de certa nostra seiencia duximus statuendos. Sic videlicet, quod universum aurum ct argentum
inter materiis nostris non signatum, quod furtim et claudestine crebro et frequenter de prcdicto regno nostro
Boemic educitur, apud quascunque personas invcntum,
auctoritate nostra per vos vel familiares vcstros, famulantes,
quos ad hoc statueritis si,oe statuendos duxeriti" tollere
debeatis ct recipere, nulli in hoc penitus sublími vcl basso
equalitcr deferendo. Volumus insupcr el fidelitati vestrc
districte precipiendo mandamus, quatenus fcrrum, stannum, cuprum, plumbum, ceram vel cerrareum et alia penitus mercimonia, in quibus aurum vel argentum portari
suspiciati fueritis, per YOS vel familiares yestros dissolvere
et rumpere ct disligare aurumque et argentum querere
in eisdcm ac invenlum cum equis, curribus et aliis quibuslibet rebus mcrcimoniis lollerc ct recipere debeatis.
Predicti vcro auri et argenli, sic ul inventum et per vos
ycl familiarcs yestros receptum fuerit, lerciam partem
nostre camere rcgali, terciam urburariis nostris, rcsiduam
vero terciam partem eis, qui hoc reee -erint et recipi
procuraverint, yolumus determinari. Contradieentes vero el
se vobis vel familiaribus vestris per vos ad hoc constitutis
aliqualiler opponcntes amarissime mortis suplicio, bona
quidem ipsorum mobilia et immobilia fisco regalis curie
nostre irremedialitcr condempnavimus, mandautes universis
el singulis baronibus, wladikonibus, militibus, clientibus
cl civitatum ac yillarum iudicibus, iuratis, civibus, yiIlanis
et I usticis per Boemiam constitutis, fidelibus nostris dilectis, quatenus vos et yestros in expediendis huiusmodi
negociis vestri, nullalenus impedire nitentur vcl presummant quomodocunque, quandocunque, ubicunque, quoclescunque per vos vel familiares vestros requisiti fuerint,
vobis vel predictis familiaribus vestris presentent auxilium,
consilium el iuvamen sub iudignacionis nostre pena, qua,
qui hoc facere recusaverint, se noscant irremediabiliter in-

currisse. Decrevimus eciam, quod quicunque de qualibet
marca auri vobis XX gr. pr. dederit, aurum suum nostro
signo signatum quocunquc voluerit, poterit deportare. Et
quia multis et dinrsis impediti negociis omnes modos,
condiciones utiles et vias oportunas ad predictum nostrum
negocium spectantes, sicut ipsius requirit necessitas, inslaurare, excogilarc et ad debitum ordinare personalitcr non
valem us, fidelitati vcstre, de qua ad plcnum presumimus,
comittimus et mandamus, qualenus omnes modos, vias ct
eautelas utiles ad obviandum iacturis huiusmodi, quibus
Camera nostra per asportaeionem talem auri et argenti
dampnificatur cottidie, ad hi bere et tota, qua potestis, diligencia apponere debeatis, quos et quas omnes gratas,
ratas, firmas ac efficacis virtutis et vigoris tcnere et habere yolumus, ac si facercmus personaliter ct inserta
essent presentibus singulariter et expressa. Presencium
sub nostro sigillo testimonio litterarum. Datum et actum oe.
46. Idem mutacione monetarum.

E. V.
Karolus, dej gracia "c., iudici et iuratis ac universitati
civium Maioris Civ. Pragensis, fidelibus nostris dilectis, graciam regiam cum plenitudine omnis boni. Licet dudum monete
nostre rcgales auri et argenti satis competenter ordinate el
disposile fuerunt et ad communem profectum emencium et vendenci"m in habi.l11danti providencia fabricate, nunc tamen sub
ubertate maioris auspicii omnes monetas regni nostri Boemic,
cui faycntc domino presidemus feliciter, in omni condicione, forma et modo, sicut hoc rci publice credimus esse
proficuum, notabiliter fecimus emendari, ex eo potissime
cum in ipsis insigne maiestatis nostrc nomen cxplicatis
appareat apicibus et maiestatis kanictere elucescat. Ve rum
tamen florenos, quos sub propriis excellencie noslre insigniis et dcscripcionc nominis accurata sollícitudine et circumspeccione provideri, cudi et monctari fecimus, sieut ad
nostre maiestatis plovenit audienciam, aliqui mercatorcs,
institorcs et alias res diversas emcntes ct vendentes in predicta civitate nos tra rccusant recipere parvipenden tes in
hoc nostre maiestatis insignia et excelenciam nostri nominis contempncntes, quod leviter ferre non possumus et absque menlis amaritudine sllspicerc non valemus. Fidelitati
vestre sub indignacionis nostre pcna districte precipiendo
mandamus, qualenus diebus forensilJus et in ecelesiis civilatis prediete faeiatis vulgo preconna vocc dicere ac publice
proc1amare, quod floreni nostri, quos iam, ut predixímus,
cudi et monetari fecimus, ab omnibus ementibus et
vendentibus in quibuscunque pecuniariis eontractibus indifferenter per totum regnum nostrum Boemic seeundum valorcm, sicut prius alii floreni recipi consveti sunt, su b
pena X s. gr. pr., quas ipsos florenos reeipere nolentibus
ad eameram noslram solvcre volumus, recipi debent sine
contradiccione qualibet in quibuscunque eontractibus atque
tolli, anliqui vcro floreni et alii cuiuscunque condicionis
aut monetc fuerint, volumus, quod infra hinc et fcslum
Pasche proximum dumtaxat et non ultra valorem habeant
aut processum; postea vero ipsos florenos antiquos cuiuscunque monete vel condieionis ad cambium nostrum tamquam aliud aurum secundum valorem ipsorum vendendos
volumus deportari. Florenos autem antiquos, quos quis,
ut est predictum, ad cambium nostrum non deportaverit,
sed ad emendum aliquid cum eisdem eos exhibuerint, per
familiares nostros ad hoc eonstitutos nostre camere rcgalí
volumus confiscari. Volumus cetcrum et fidelitati vestre
iniungimus specialiter et mandamus, ut presens edictum
nostrum universjs Cl singu1is civibus nostris, videlicet regni

Boemie, ut et ips! similiter hoc observcnt et teneant,
debeatis sine intermissione qualibet nuncciare.
47. De proscripcione.
E. VI.
Karolus dei gracia "c. Ad aures nostras relacio
fidedigna produxit, quod racionis ac discrecionis vos scpius de bito moderamine pretcrmisso nonnullos P:o lcnbus
seu parvis excessibus sivc iniuriis a prefato opldO .. p~o:
scribere consvevistis. non obstante, quod pena dehct!
mensura existit nec' debet ipsius excedere quantitatem.
Volentes itaque facto huiusmodi oportunum remediurn adhibere fidelitati vestre districte precipiendo mandamus,
quaten~s pro iniuriis verbalibus, prout in sessione in banci;
suffragio amicus amico cons\'cvit aliquociens in iudicio exhibcre, modica et exili segetum denstacione seu culpis aliis,
que tam leves existunt, deinceps neminem sub obtentu
nostre gracie proscribatis. Advertentes quod pena dc rebus
odiosis ex nunc de bita vos decct considcracione restringere et ad partem redimerc miciorem. Vobis tamen super hoc
ex nunc volumus potcstatem adimere nec dictos leves
excessus, iniurias sivc culpas possitis per alios ycslros
semper congrua punicia cohercerc.
48. De assensu et permissione vendendi bonorulll.

E. VII.
K. dei gr. Quia, sieut in forma tue supplicacionis nuper comperimus, nonnulla bona, p .ssesioncs ct
prcdia, que pridem ccrtis causis postulantibus obligasti,
velles redimcre, dum cum nostra cclsitudo prcberet asscnsum, que bona redimenda per te,. ut. premittitur, valeres
et posse, pro huiusmodi rcdempC1011lS pecunlls persoms
aliis pignore obligare, nos tUUlll racionabile, iustu~ ac
ordinatum propositum illamque utilitatem, quam noblS cx
hoc mcditaris attrahcrc, presertim cum bona tua, que
possides vel habebis, nobis iuxta ritum cl approbatam
eonsvdudincm regni nostri Boemic intabulata noscuntur,
graciosius intuentes damus et concedimus tíbi plcnam
licenciam cl ornnimodam facultatcm eadem bona, dum ea
cxsoh'cris pro pecuniis, quas impenderis, personis, quibus
voluerís sivc poteris, obligandi ipsisque ad habundanclOns
cautcle prcsidium fideiussorcs, si oportunum fuerit, statucndi. Etcnim prornittimus et dc rcgia bcnignitate spondemus obligaciones easdem penes (1) possessionem talium
bonorum graciose dimittere, donec nos, successorp.s "C.
49 De condescensione pro debito "~'Jo

E. VIII.
K., dei graeia Romanorum rex semper augustus et
Boemie rex, fidelibus sui; dilectis, iudici - iuratis civibus
Maioris Civ. Pragensis graciam suam cl omnc bonum.
Quia nos aliquibus vestris concivibus, ostensoribus presencium, certam summam pecunie, in qua ipsorum debitores existimus eo, quod nonnullos hospites suos ab expcnsis,
quas in domibus suis fcccrant, de mandato nostro super
nos aetualiter absolverant, super ungelto salis in regno
nostro Bocmie duximus deputandum, nolentes, ut ipsi a
creditoribus suis, donec umquam satisfiat de summa huiusmodi, ammoniciones, dispendia 'aut obstagiorum tedia aliquatenus paciantur, idcirco fidelitati vestre seriose et sub obtentu
gracie nostre precipiendo mandamus, quatcnus predlCtos
concives vestros ob hoc, quod de pecuniís sibi creditis
suís satisfaciant creditoribus aut occasione talium pecuniarum quevis prestent obstagia aut dam pna sustineant,
"') Text velmi jest porušený

priusquam dc prO\'entibus predicti ungelti per nos sibi depulatas pecunias asscquantur, ad plenum nullatenas compellere aut artare debeatis.

50. Presentacio regine.
E. IX.
Anna dci gracia [Romanorum] regina semper augusta
el Boemic ~egina, venerabili Arnesto, archicpiscopo Pragensl,
principi et devoto nostro karissimo,. gracl~m reglam et
omne bonull1. Ad ecclcsiam parroclnalcm .111 Melnyk vacantem ad prescns per mortem (seu liberam resignacionem)
quondam Petri, eiusdem ecc1esie rectoris, novissimc, CulUSquidem ecc1esie prescntacio sive de!:,oslclO ad nos tam:
quam ad rcginam Boemie spectare dlOoscltur, de\'OClOnl
tue Conradum de - sacerdotem, capdlanum comensalem,
no strum devotum dilectum, ducimus presentandum, eandem
devocionem tumu hortantes attente, quatenus dictum Conrad um ad pretactam ecclesiam tue diecesis Pra.gensis
investias et in corporalem possessionem vel quasl elUSdem ccclesie indueas aliaque sibi jmpendas, que ad tUUln
circa premissa noscuntur pertinere officium, faciens si hi
ab omnibus et singulis, quorum interest de fruchbus, redditíbus et pertinenciis universis ct singulis intcgre responderi, adhibitis cirea premissa .sollempmtahbus debltIs
et consvctis. Harum sub nostro s1g1l10 htterarum. Datum
et actum oc.

51. Prcsentacio.
E. X.
In nomine domini amen. NO\'erint universi prescntcs
litteras inspccturi, quod nos A., dei gracia s. Pra;;ensis
ecclesie archiepiscopus, ad presentacionem et pctlClOnem
discrclorum virorum -- el - , eivium civitatis Pragensis,
discrctum virum G. clericum, exhibitorem prcsencium, ad
ecclesiám per A., rectoris eiusdem, mortem vacantem in
tali loco, in qua ecc1esia predicti cives plenum ~bt111el:1
ius patronatus, rec torem legittimum eiusde~ ecc~esle 111stl(uimus pleno iure ipsum sibi eum ommbus mnbus el
pertinenciis suis aucwritate, qua fungimur, confirmantes
et curam et regimen eiusdem ecclesie committcntes. Anno
dominice incarnacionis, ut supra.
52. Presentacio canonicalis.

F. I
Nos divina miseracione - de tali loeo el - canonici
ecclesie Prageusis, administratores et viearii generales
episcopatus eiusdem per venerabilem in Christo. patrem
et domin um domioum Arneslum, Pragensem eplscopum,
in spiritualibus et temporalibus deputati, notum facimus
universis prescntes litteras inspecturis, quod nos ad presentacionem discretorum virorum et dlctorum de
tali loco, fratrum, ciyium de tali loco, discretum virum clericum, exhibitorem presencium, ad altare S. Andre~
apostoli iu ecclesia s. Spiritus in Grecz, in quo altan
idem et - , cives predicti, ius obtinent patronatus,
rcctorem legittimum eiusdem altaris instituimus pleno mre
ipsum sibi cum omnibus iuribus el pertinenciis suis,
ut supra.

53. F. II.
Vobis domino plebano ecclesie in aut vestras
vieesgerenti sub excommunicacionis pena mandamus, quatenus - clericum vel alterum de tali Ioeo ad nostram
peremptorie cite tis presenciam, quem et. nos pre~entib~s
citamus, ut tali die, hora tali coram nobls Prage 111 cuna
archiepiscipali compareat 10. clerico vel presbytero ad
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obiecta responsutlls vel de iusticia fidem nbbis vestre
execucionis facite ad terminum memoratum 3C.

54. F. III.
In no mine domini amen. Cum pn'pter instabilem
humane condicionis alteranciam et ob fluxum temporis
continue decurrentis sagaeítas veterum prospicua censuit
actus hominum cfficacis scriplure memoria perhennare,
noscuntur igitur ;)C quod nos - una cum consorte nostra
nec non ct filiis nostris et unanimi consensu et
pari voluntate, volentes condicionem ecclesie nostre in honore facere meliorem, que nimio paupertatís
oncre est oppressa ct ex eo, quod prineipaliter eadem ecclesia
sit de nostra collaeione, ymo propter deeens irsius collcgium iure parrochiano tamquam filia matri in amore sanete
Trinitatis ad eandem summus anexi, merito de nostra
gaudere debet provisione et tuicione speciali, statuimus
nihilominus omnino volentes ob devocionem, quam ad
eandem eccltsiam gerimus, svadente nobis viltnte et
clemencia divina pietatis opns in hoc facto facere cnpientes
io salutis remedium et solacium cternum anime nostre et
predecessorum nostrorum, quod ad emendam dotis et plebani,
quicunque fuerit legittime confirmatus ad predictam ceclesiam, plenam decimam de curia nostra in vi1la - sita de
omnibus proventibus agrorum, pcccorum, pecudum vitulorum, porcellorum, agnellorum, caseorum, ovorum et
ancarum ibidem in curia proveniencium fideliter dare promittimus et explere absque uHa occasione et eontradiecíone, excusacione aliqua non obstante.

55. F. lIlI.
Nos Johannes de vVartemberg - constare volumus universis, ad quos pervenerit presens scriptum, quod nos
honestis viris P. de pro sui, serviciis nobis fideliter
exhibitís et gratanter et pro dampnis in eisdem nostris
servíciis receptis M et CCC marc. pragensis ponderis,
pro qualibet marcaLVIgr. computando, in fe,toPenthecostes
proximo nune venturo solvere promittimus et tenemur.
Pro quibus M et CCC m. predictis nobilis vir dominus
H. de Lypa, noster avunculus karrissimus, dominus N.
dictus P., noster miles, dominus de et frater suus D.
de una nobiscum manu eoniuncta et indivisa prefatis
in dieto termino solvere promiserunt tali condicione atque
pado quod, si sepefatis in termino predicto MCCC marce
predicte per nos aut avunculum nostrum non fuerint persolute, ex tunc prescripti fideiussores, qui nobiscum promiserunt, castrum nostrum Welyn super Albea situm pro
predictis MCCC m. assignare in vadíum tenebuntur super
diem et festum beati - proxime nunc venturum ab ipsis
prefatis H. ct P. habendum cl ab ipsis tenendum pignoris
racione. Ita videlicet, quod predicli, quibus est compromissum, nobis aut fratri nostro seu avunculo nostro, dicto
Henrico de - , postquam dictum nostrum castrum fuerit
exsolutum, de ipso nostro castro sine intermissione condeseendant. Si vero nos, frater noster aut noster avunculus predietus predietis P. et H. M et CCC m. predietas in festo san cti
- proxime nunc venturo non solverimus, nec dederimus,
prout superius est expressum, ex tune antedicti P. et H.
Íuxta nostrum consilium el seitu nostro pro predictis
MCCC m. poterunt obligare et obligandi pleliam habebunt
et liberam potestatem. Preterea cum nihil sit cercius
morte, quod absit, si prenominati videlicet P. et H. infra
predietum terminum et tempus de medio huius seculi
toHerentur, ex tunc nos, avuncnlus noster, dominus H. de
- et In - miles noster, dominus C. de - oc pretactis
rata tenere adimplere omnia et singula predlcta, prout

superius est expresuhi, tenebuntur absque doli capcloné.
In cuius rei ;)c.

56. Forma mariti ad coniugem suam.
F. V.
Precordialissimo domino suo civí Pragensi M.,
eíus conthoralis, sincere fidelitatis nodum indissolubilem
et amoris Miror ymmo admirari non sufficio, quod tam in
longa a me absenci a nunquam mihi aliquid demandasti,
pro quo COl' meum scindi posset nimio pre dolore, cum
nesciam aut qualiter tibi succedat tuis in agendis. Quocirca peto omni qua possum precnm instancia, quatenus,
quam primum nunccium habere potens, mihi sospilatem
tui corporis tuam per litteram velis declarare, ut mihi
solacium vite mce ex hoc non modieum oriatur. Quod si
non feceris, seiens quod pre nimia tristicia, nesciens si vivis
vel non, aut quomodo tibi sueeedat, me continget corpus
meum totaliter anullare. oc.

57. F. VI.
Serenissimo princlpl, Ipsorum domino reverend o, domino regi Boemie et regi index et iurati civcs civitatis se cl suo ad omnia beneplacita et man data pro
- eive talis civitatis, exhibitore presencium, quem dominus - hiis diebus preteritis captivum habuit, tenuit et
scrvavit, cuiqne universa et singnla bona sua, que super
terram iure hereditario possidet, per ipsum - pro ch dolor
ablata sunt pariter et recepta in ipsius preiudieium non
modicum et gravamen. Vestre serenitati regie pro"olvimur
obnixius deprecantes, quatenus intuitu dei et iusticie eidem
de quo nunquam quidquid mali audivimus nec pereepimus, nisi quod ipse sine nota infamie se eonservaverit,
tamquam vir servilis et fidelis, munimen vestre pietatis et
clcmencie dignanimi graciosius inpertirí. Ita quod de
vestre regie maiestatis munificiencia ablata rehabere valeat
atque possit.

58. F. Vll.
Magnifico principi domino K. regi Romanorum semper angusto ct regi Boemie, N. judex - et iurati cíves
civitatis Pragensis, quidqnid potucrint scrvicii et honoris.
Significamus dominacioni vestre, quod constituta coram
n,?bis relicla - concivis nostra eum N. filio et uliis filiis
suis ostendit litteram patentem, in qua vidimus contineri,
quod concordaveritis cum ea et filiis suis pro debitis, in
quibus eis vestra dominacio fuerat obligata. Ita quod C.
s. gr. debeatis eis modo dare et alias C. gr. s. in festo
sancti proxime affuturo. Ita tamen, si litteras vestras
omnes, quas habuerunt et habent a vobis et a fideiussoribus vestris pro debitis principalibus et dampnis
accreseentibus nobis presentavcrint ad servandum. Super
quo sciat dominacio vestra, quod ipsa relicta et filii sui
presentaverunt nobis omnes littcras vestras priores et modernas, XIII in numero, quas vobis in presenti transsumpto
sub seereto nostro dirigimus sub hac condieione, quod si
proC. s. gr. nunc et alie C. s. gr. in festo saneti ximo per vos eis fuerint persolute, nos promíttimus litteras
vestras, quas iam habemus, reddere, euicunque eas reddere
et presentare facietis. lnsuper relicta cum filiis suis
cessabit ab omni repeticione et monieione de cetero
omnium debitorum principalium et dampnorum. Si autem
non persolveretur cis per vos iam dietum debitum in
aliquo terminornm predictorum, ex tunc nos eis litteras
nobis presentatas redderemus, ut dominacionem vestram
iterato moneant, sicut iuris fuerit et eis videbitur expedire.
Datum et -actum oe.

59. F. VIII.
Servili et prompta in ommhus voluntate premissa.
Quia terminus solueionis pecuníe mee, in qua michi obligamini cum domino - de tali lueo, pie rccordaeionis, et
pro ipso, dudum est elapsus, ut vestranun plenius edocet
forma litterarum, et ex huiusmodi dilacione solucionis dampnum modernum satis grande teste altíssimo [oritur], vestram
igilur exhortor nobilitatem corde intime deprecans, quatenns mox auditis presentibus dictam pecuniam michi transmittatis aut Pragam ingredientes obstagium debitum inibi
presletis iuxta vestrarum continenciam litterarum. Preterea
veridico intellexi ex relatu me pro assecucione mei predicti de biti ad dominum regem per dominum - debere
dirigi et remitti, quod omnino ficret contra honorem
su"m et vestrum nec non gravissimum tenorem litterarnm
vcstrarum super dicto debito confectaum, in quibus preIucide continelur, si, quod absit, me pro requisieione predicti
debili mei ad aliqucm alium cuiuscunque condicionis,
preeminencie aut status fuerit, remitteretis, ex tunc ipso
facto essetis fidefragi et iuris expertes facti et nihilominus
quod debeam loqni contra vos, fidem et honorem vestrum
ubique locorum pro mee beneplacito voluntatis vestra
reclamacione qualibet quiescente. Ne igitur famam vestre
nouililatis laudabilcm, quam aelenus unicuique illesam COIlservastis, pro modica vidcamini pecunia vendidisse, nobilitati
vestrc svadendo supplieo, quatcnus vestra animadvertentes
promissa milá cam confessim, pro ut decet, efficaciter
teneutis, cum pre celeris vobis credidi mea bona ipsum
don.inum de frauduloso proposito pro vinbus ducentes,
quia in quocuuque ipse vel alter vestrnm contra fidem
cl honorem SUUln excederet, in eo omnes unanimiter videamini gravissime excesisse. Volun:atem vestram mihí per
exhibitorem presencium remittatis oe.

(btud eciam extra debet scribi animao.vertendus
scriplor, cui debet presentari, utrnm pro una persona
vel pro pluribus aut ad plures fuerit presens seriptum.

62. G. 1.
Prndentibus et honestis viris iudici et iuratis civibus
civitatis Pragensis nc. Cum honestus vir N. in civitate sit in debitis satis magnis obligatus et ipsa mihi non
cure, neque cogitet, ut tenetur, qnamvis ea multociens
postulassem, [solvere], rogo discrecionis vestre pateruitatem
precibus indefessis, quatenus intuitu obsequiorum meornm
dictum civem vestrum monicionibus ac informacionibus
vestris commonitum habere curetis mihi de bita predicta
ut persolvat vel saltim, ut via exigit racionis, pro eisdem
debitis iusticie prestet complementum.

63. G. II.
Habentes tuam presencíam in arduis vestris negociis
et tractatibus inter vos ex una et H. civem talis civitatis,
parte ex aHera finiendis et terminandis quam plurilllum
oportunitatem vestram vel oportunam fidelitatem tuam
requirimus et monemus volentes, q-,atenus ad nostram
regiam celsitndinem in proximis Qualtuor temporiblls
venire nullatenus differas et obmittas, si nostram indignaeionem cupiveris (1) evitare.

64. G. III.
Habentes presenciam vestram vobis exigentibus quibusdam ardnis et magnis negociis, quam plurimum opor-_,
tunum, vos sub ca, qua de vobis gerimns, conficlencia
pctímus ct rogamus volentes, ut statim receptis presentibus
assumptis ad vos dilectis vobis - et aliis quibusdam melioribus civibus civitatis Pragensis ad nos ad talem loeum
veniatis.

60 F. IX.

65. G. lili.

Amicabi1ibus serviciis nostris premlssls, amici dilecti!
Exposuit nobis V., T. carnificis filius, nOSler coneivis, qualiler
sibi M. residens in - ad vestram pertinens iurisdiccionem,
in quinquc s. gr., pro quibus Offine iilS super eo sccundum
consvetudinem noslre eivitatis obtinuit. sit et maneat
debitorie obligatus. Quare amiciciam vestram rogamus ex
animo st"diose, quatenus dicto n08lro concivi, prcscncium
exhibitori, erga eundem vestruffi concivem pro dicti, quinque sexag. gr. iusticiam finalem exbibere velitis nostrorum
intuitu serviciorum, pro quo vobis in simili, yernm eciam
pro maiori volumus effectancius complaeere. Datum Prage
in vigilia Ascensionis domini.

Salutacio sacerdotalis ad amicum.
Oracionibus mei, fidelibus premissis ad hunc sepius
recurritur, de cuius benevolencia mínime dllbitatur. Ideo ad
vos tamquam ad refugium singulare presentibus decrevi rCCnrrendum flagitans precum mearum instaneia indefessa, qllalcnus
ob respectum meOrllm serviciorum caritatemque magnam
inter vos et me mutuo eoninnctam, mihi talem rem vestram ad modicum tempus mutuare vel concedere non
recusetis, librum quoque il1um, in quo continentur talia dicta.
Insuper, fidelis arnice et dilecte, obseero fideliter ac attente,
ut mihi non egreferatis non solucionem pecunie. quod deo
teste nunc temporis nuHo modo aliquem grossum habere
[possum], nam constringor nimia paupertate. Igitur rogo, si
potestis, differatis ad modicum tcmpus, donec aliqualiter
deu" dignetur statu m mcum ordinarc.
Salutacio ex parte scabinorum.

Magister civium, consules et scabini Maioris Civitatis
Pragensis.
(lstud extra scribi debet, cui vcl 'lno mitti dcbeatur):
Prudentibus víris iudici el iuratis consuliuus in Plzna,
amlelS nostris dilectis.

F. X.

61. Magister civium, consules et scabini oc.
Noveritis. quod per communitatcm nostram totam
est electus ad nuncium cum aliis vcstris collcgis au domi->
num nostrulll rcgelu ex arduis causis ci\'itaťs 1 idcirco
vobis committimus et suh pcna Lta s. gr. irrcmíssibili
seriose mandanlUS, quatenus 0111ni occasionc postposita,
fil0X ad nostra1l1 prcsenciam personaliter ycnialis nul1anl
in hoc pcnitus ncgli'genciam COlll1111 ttc lY es, sietl! premissam
pena:ll volueri!:, sine- dubio evitare. Datum klia VI" post
r .ucie

66. G. V.
\' oluntariis beneplaeitis iugiter prcmlssls vicini karissimi. Exposuit nobis Nyeta, nostre civitatis incola, quod
dum Ianussio, coincole vestro, vaecam vendidisset, idem
Ianuss pro eadem vacca sibi pecuniam non dedit in diem
hodiernum. Ideoque rogamus, quod eidem Nyete iusticiam
faciatis, in similem vicissitudinem vcl maiorem oc.
Iudex et magister civium ac iurati in luveni Boleslaw
cívitate.

67. G. VI.
Salutacio a minori ad maiorem.
Scn-iciis fidelib'" ptemissis domíne nobili, graciose.
Scripsit milti veslra dominacio, ul sabbalo hora pranLlii
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coram graciam vestram in \V. deberem esse constitutus.
Vcstre significo dominacioni, quod líltera a gracia vestra
sabbato ante horam prandii, hoc est Ul. infra missarum
sollempnia mihi est presentata, igitur ad horam et terminum per vos mihi prefixum venire neglexi nec eciam
die dominico propter ardua domini mei negocia ad vestram
graciam potero pervenire, sed alio tempore, quocunque
gracia vestra mandabit, in tali vel tali loco, paratus sum
equitare, quandocunque dominacio vestra milá intimabit.
\Vilhelmus Buczko no. Novi Castri purgravius.

68. G. vrr.
Sub anno domini MCCCXCV. feria secunda in vigilia
Purificacionis b. Marie hec acta sunt in Erzezen opido
in domo iudicis Pessikonis dicti W rtyelczc presentibus
hiis viris, videlicet Iankone, procuratore curie Lacznow,
ac iudice predicto Pessikone, nec non consulibus subscriptis, scilicet lacobo dieto Kukan, Petro sutore, Gyrzykone, Paulo, ,Varmirzka (\Varnllzka) et Pesskone Erzenzibus, ct Andrea \Vedlakone, Antossio, \Veehone, Nycolao
dieto Czap, Blasio et Krzyzankone, eciam consulibus de Zydynycwes, facta est concordia in causa inter Yitull1 COllversum s
fratrem ordinis Heremitarum monasterii Albeaquensis, filios
ac filias eius ex una ac Iohannem generum prefati Viti,
que parte vertitur ex altera, in hunc modum: Ut ipse
Iohannes gener bonorum omnium mobilin11l et inmobilium
legittimus sit possessor et ea teneat. regat et possideat cuiuslibet sine impedimento hominis tali sub condicione: cuilibet puero tenebitur dare et solverc duas s. gr. argentorum pragensis monete et Vito prefato converso, patri
dictorum puerorum, eciam duas scxagenas. Et si quis
puerorum viam universe carnis transierit, ex tune a primo
usque ad ultimum in usus superslilum puerorum. Quos
pueros scpefatus Iohannes gener tenebitur pertractare ae
eis neoessaria ministrare, victu. et amietus, iuxta sue facultatis exigenciam, tamquam propriis pucris sine dolo usque
ad annnm racionis puerorum. QJod si non fecerit ct in
eum doctum fuerit ooram iudice et iumtis, mox cuilibet
puerorum tenebitur paratam solvere pecuniam, ut prefertur.
Cuius udciussores sunt hii: Matias Sedlaczko et Ma1czo
carnifex et Clemenoz de Brzezen, omnes manu indivisa.
Datum el aotum, ut supra.
Intabulacio dotalicii in tabulas cuinslibet opidi.

69. G. VIII.
Nos N. capitaneus et seabini P. notum fac'imus tenore
presencium, quod coram nobis in iudieio conlestato et
sanxito ante quatuor seampna indici"ria, ubi iura nostri
opidi effectum habere sorciuntur ac robur obtinent firmitatis, constitutus discretus vir N., noster concivis, XXti s.
gr. C. suc conthorali in domo et altera dimidia quarta
agrorum vel secundum oporlunitatem materiam seminatam
in ceteris quoque rebus sive bonis mobilibus nomine dotalicii assignavit et eadem tabulis nostri opidi iussit commendarc non compulsus nec C( aetus, sed motu proprie
voluntatis. Ipsaque C. sano amicorum consilio provisa dixit
se in eisdem pro dolalieio suo satis habere ad.ecitque
predicta C. quod si defuncto marito ipsa superstes
remanserit et demum in viduitate permanens deeesserit,
ex tune hoc idem dotalieium ad pueros eius debeat
devolvi.

70. G. IX.
Tibi, domino H., presentibus prCClpJlllUS sub obtentu gracie nostre et mandamlls, quatenus ad instantem
expcclicionC111 nostrmn, quam pro bono pacis instauravi-

mus, mox visis presenlibus venias et procedas, ita quod
cum omnibus armatis hominibus tuis, prout melius poteris,
cxpeditis sis in tali festo circa talem locum finaliter constitutus, hoc ipsum pro foro talis provincie, cuius rector
existis, faciens publice proc1amare. Adicientesque hoc,
quod is, qui ad ipsam expedicionem non venerit, rebus
suis abiudicabitur et persona. Datum DC.

71. G. X.
Strenuo mi1iti .. salutem cum pleuitudine famulandi.
Cum ad solvcndum . debitum, quo milá tenemini, vobis
statutus annus longo tempore lluxus sit (!) et huiusmodi dilacione solucionis per oportunam meorum creditorum instanciam dampnum intulerim grave, vestram igitur nobilitatem
peto fidueialiter et obnixe, quatenus eonsiderata mee indigencie penuria non faeiatis moram in solucione debiti
ampliorem, ut amplius me ad vestra beneplaeita inveniatis
benivolum et paratum.

7'2. 1. I.
Credens et estimans, quod honor ac dignitas militaris
in vobis relucere debeat per observacionem promiS;Onlll1
vestrorum inviolabilem, n011 per fidefragium evidelb ct
mendaciam il11pudicam, vos adhuc moneo, ut ad rccupcracionem honoris vestri et fidei reddende mihi ves tra teneatis
promissa, ne ipSU111 honorem vestrurn pro lnodica vid cam ini
vendidisse pccunic q"antitate. Nam si in huiusmodi desperacionis proposito vos cognovero obstinatum, ex tunc
consorcio et conversacióne olunium pcrsonarUln SOlCIllPnium (!), mediocrium et humiiium utriusque sexus zdum
honoris ct udei habencium vos indignum, tamquam degenerem et bona prosapia originem non traxisse denuncciare non desinam in ecelesiis ct per fora in ycstrum ct
vestre prolis dedecus ct contemptum, quamYis hoc coactlls
teste deo faciam et invitus, prout necessitas immu'abili,
me ad hoc urget et id toeiens et tam diu facere non
obmittam, quousque necessitate eompulsus, si non yi, tute
inductus, mihi debita persolvctis.

coram nobis et eis standi nobiscum et cum elS In negoeiis
vestris loquendi et tractandi ac a nobis et ab eis pac.fice
recedendi.

sive pro minori summa, quam sunt V m. Itaque si fassus
fuerit se teneri, solvere debet debitum, pro quo existi!
occupatus, si autem negabit, debet hoc evadere in iudicio
cerla iusticia mediante.

76. K. VL
Vobis iudici et iuratis Maioris Civ. Prag. auctoritate
invictissimi domini nostri, regis Romanorum et Boemie,
nOstri offieiique virtute committimus presentibus seriosius
et mandamus, quattnus proximo die forensi bona - qui
sine liberis legittimis de hoe medio est sublalus, que ad
dominllm ngem approbata el dudum habita consvetudine
regni dinoscuntur devoluta, in eivitate vestra voce preconia
terna vice publicari et proc1amari faciatis, ter XlIrr dies
pro termino assignantes, quod si alicui ad eadem bona
melius ius competit, quam domino regi, hoc coram domino rege aut nobis in curia regia in castro Pragensi
osten dat et demonstret iure et iusticia mediante oe.
77. K. VII.
Viris providis et honestis ~e. Quia frequenter nobiles
curienses, nostram civitatem intrantes debita nobiscum
eontrahunt quam plurima in mercibus el expensis, a quibus
cum exturquae vellemus ipsos vel homines eorum occupando, ipsi allegant per se dicentes hoc nos non posse
facere iusticia mediante. Unde eum iura 'vestre civitatis
habeamus, petimus a vobis instanter super hoc diftinitive
informari, in quanta sum ma possumus ipsos iure oeeupare
et in quanta non possumus. Insuper in quanta summa
el CUlUS monete nobis eL iudicí pro pena ille teneatur,
qui sum mam a nobi, IU Ilo lIl u inventam reiecerit, ut in
Uttera superius vobis scripsimus, eciam petimus informari.
Hoe pro iure vobis reseribimus per presentes, quod
habemus a graeia domini nos'ri rrgi"
qaod qnilibet
curiensium oceupari polest pro debilo circa V marca'

78. K. VIII.
Honorabili viro ;jC. Quia ex quadam antiqua consvetidine iudex nostre civila!is de omni eontribucione et
colleeta, que ipsum in sua parte dare eontingebat, fuit
penitus absolutus, 11unc noster modernus iudex eodem iure
frui volens una cum duobus fratribus sui, in ipsius paue
existentibus, quorum unus cst legittimatus, alter vero nondum traxerit nec eciam ab eo divisus gaudere cupi!
eadem libertate. Supplicamus igitur hone statí vestre proiode
ae circumspecte serenissimo ex affectu, quatenus nos vestrjs
salutaribus - informatos habeatis, utrum dieti fratres nostri
iudicis memorati eodem modo possent esse liberi quemadmodum ipse index vel non et quidquid super eo videbitur vobi, es se convenien" nobi, cupimus litteratorie
intimari.
Seire debetis, quod iudex, qui recepit et regit iudicium
pro sua parte debet ab omnibus contribucionibus et colletis
esse liber et solutus ac exemptus, sed fratres ipsius iudicís et quilibet eornm, tenetur et debet de parte bono rum
suorum contribuere et ferre onns, sieli; alii vestri concives
faciunt.

79. L. Ilrr.
Quia racionabilem el benivolam a nobis reeepit N.
licenciam noster et civitatis vestre eivis est effectus. Idcireo
honestatis vestre prudenciam petimus affeclanter, quatenus
ipsum a vobis reeedendi et se ad nos recípiendi et trahendi sine vestro et vestrorum impedimento quolibet permittatis.

73. 1. VII.
Litteram sereDlSSlml domini regis Romanorum ae
Boemie regis patentem super assignacione berne strenuo
víro - mihi dcstinatam vobis duxi transmittendam postulans vestram super ipsó facto informacionem, qoia predietus dominus - bernam, que vobis assignare debueramus, iam arrestavit nec eam quocunque dedueere permittit iuxta regium favorem et man datum. Datum etc.

74. I. IX.
Quemadmodum exeellentissime princeps mandaverat,
nt re1icta quondam r. de Egra, conei"is nostra, se
regio conspcctui vcslro deberet personaliter presentare,
sic seire dignatnini candcnl gravi ex pcrnIissionc divina
infirmitate stimulari, sic quod propter nirniam sui corporis
infirmitatem celsitudincm vestram acecderc nOI1 potcst
prupria in persona. Propter quod magnifieenciam vcstram
petimus affectanter, quatenus ad ipsam non egreferatis nec
pro ingrata dignamini leputare. Datum oc.

75. K. V.
Nos iudicem et iuratos civitat;s - sdre volumus per
presentes, quod - et - tilii quondam - coucives nostri
il1 nostri constituti presencia vubis treugas paeis infra
hinc et festum - proxirne venturum suo, fratrum et ami·
eorum suorum nomine assignarllnt, dantes vobis plenam
et omnimodam securitatem ad vos cl ad eos veniendi,
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II.
Doklady o

agendě

na radnici

AJ Ustanovení o jednání v radní síni.

1. Asi r. 1360. Rukop. Č. 993 j. 203. Statuta
co n s i li i. Das sein die gesecze und ordnunge, die ein
iclicher schepfe, der an einem rate ist, mit fleisse halden sal:
1. Von ersten das ein iclicher schepfe sal gehorsam
sein dem burgermeister und der burgermeister sal mit
fleisse merken, das er einen iclichen schepfen an reden,
an botschephten und an andern sachen, die den rat angeen mugen, also vil muge, als den andern, das er nicht
einen vorczihe vor die andern, sun der das einel' also vil
arbeit und muhe habe, als der ander.
2. Darnach kein schepfc íH der raisíubel~ wenne
leute, die nicht den rat angehoren, vor in sein 8;1, reden
vor dem burgermeister, es sei deJme, das das ;m der
burgermcistel' gepeutet czu reden oder das er in czu reden hette gebeten; wer aber also reden wůrde in einem
rat an gepot und an bete des burgermeisters, der sal VI
haller czu busse geben dem burgermeister und andern
schepfen und wll.rde der burgermeister der. selben bllssen
nicht fordern, so sal er sie selber geben.
3. Auch sal kein schcpfe mit einem gemeinen manne
fit der yatstube1t nicht reden, sunder hal er mit ymande
icht zu reden, er sal urlaub nemen CZll dem burgermeister
und sal aus der ratstuben geen und sal mit dem selben
reden und denne wider in den rat komen. vVll.rde aber
ymand also in der ratstuben reden, der sal sechs haller
czu busse geben.
4. Auch sal kein schepfe aus dem rate hin heim geen
oder anderswo hin an des burgermeislers urlaub bey der
busse sechs haller.
5. Geschee aber das, das ein stoz und ein wider\Vertikeit oder ein krig czwischen cz\Veien schepfcn in einem
rate wurde, denne sal in der burgermeister gepiten, das
sie austreten aus der ratstuben und die suIlen denne
nicht hinwek geen und was der burgermcisler mil andern
schepfen czwischen den cz\Veien sprechen und machen
wurde, das sullen sie bede yolgen an allc widerrede.
Wer aber, das ir einer frewlichcn also hin\Vek ginge,
an des burgermeisters wi1len und der selbe wurde geheisen
czu bleiben und blibe nichl, der sal geben den nechsten
tag darnach allen herren des rates ein mal CZll busse und
darczu sol cr sie mit fleisse biten, .das sie im den frewel
vorgeben.
6. Und alle die herren, die do slussele haben CZH
der tru!teH, darttmte der stal sigel verslosselz ist, die
sullen Jre slussele halden mit fleise. Verlure aber vmand
aus den selben seinen slussel, der sal darum b auch aIlen
hern des rates gebcn ein mal czu essen.

Staroměstské.

7. Auch sal nyemant offenbarn und kunt tun die
heimlichkeit des rates und alles, das heimlichen in einem
rate gehandelt wirt, noch chein andere sache, damite ein
rat mochte gemeldet \Verden.
8. Und die schepfen allc dic schullen beinander
bleiben und steen gctrewlichen bey dcm eydc, den sie
gesworen haben, in allcn den sacben, die den Tat angccn
und antreffen můgen, die weilc das sic an dem schepfamt sein und auch darnach, wenne sie davon chomen
sein.
9. Auch sal kein schepfe sein freund oder cin andern
in den rat furen an des burgermeisters urlaub bei dcr
busse eines grossen pfenninges, den den herren zu busse
geben sal, der alzo eincn furct in den rat. Und der also
hincin gefurt ist, der sal czuhant wider hin aus gcen an
ane widerrede.
10. Auch sal kei11 schepfe in keinen leidingcn oder
in saehen in dem rate offenberlichen steen vur seinen
freund; tete er aber das, so sal man in von den teydingen und sachen heisen austreten.
11. Vnd ein iezlicber sC'lcpfe, der sal keine gabe
ncnlen bei seinenl eide von eincln, der czu teidingen
hat, dem andern czu schaden.
12. Aueh sal leein schepfe burge werden wider cin
rat und wider ein recht und ein iczlicher sehepfe sal
czu keinem tage geen, es sei deJme mit des rates willen
und \vissen.
] 3. Unu alle die schepfen, die in einem ratc und
an cinem rechtell siczcn sullen mit fleísse und eigentlichen merken, was einer claget und was der andcr uff
die clage antworte den vortcn, das sie die clagc oder
die . antwort hinnaeh icht vorwandeln. Und ein iclicher
schepfe, deT in der stat ist, der sal alle tage in den rat
geen bei der busse VI haller, er sei denne, das er de"
burgermeisters urlaub habe, das er durch notorft willen
daheime mugc blcibcn.
14. Und wer der ist czum ersten uff das rathaus
kumpt, den sal man czum crsten ausricbten, ausgcllomen
'\vitibcn, \veisen, gesten, pristcrn, lllunchcn, nunen und
der stat sachen und andern notlichcn teidingen, dic sal
man von ersten riehten. Und wenne das ist, das sicb die
schepfen einer sachen underwinden haben czu ricbten. dic
sullcn sic enden und sullcn die wcile sieh nicht eine~ andern sachen, sic sei deJme gar not, underwinden.
15. Und wenne das ist, das man noch einen schepfen
von des furstcn hoffe, unsers herren des kuniges, sendet,
vraget man dcnne den selben schepfen ichcz, das den rat
antriffet, rlas sol er selber nicht vorantworten, sunder er
sal das brcngen an scine cidgcnossen. Vraget man aber
denselben ichcz umb seine eigen sachen, die mag er

7. Také nemá nižádný zjieviti tajiemstvie rady nebo
jiných všelikakých tajných věcí, kteréž sě v radě dějí,
skrzě kteréž by sě rada mohla pronésti.
Pakli by který
pronesl, ten má hrdlo ztratiti.
8. Také konšielé yšichni mají podle sebe býti a
věrně státi pod přiesahli tú, ktenÍŽ jsú učinili ve vši ech
věcech, kteréž by sě klerak kolivěle rady mohli dotknúti,
doniž v konšelském jsú úřadě i také kdyL zbaveny budú
toho úřadu.
9. Také nemá iZádný konšel přietele svého neb jiného eizieho do rady vésti bez purgmistrova odpuštěnie
pod pOklltú jiednoho grošie, kterýžto pán6m dán býti má
od toho, kterýž tak jicdnoho do rady přivede, a len uvedený má ihned ven vystúpiti beze všicho odmlúvánie.
10. Také nemá ižádnv konšiel v Zádném slÍdě nebo
přiech v radě zevně za piietele svého státi. Jiestli že by
to "činil, tehdy mají jiemu z SlÍdu těch pří ven kázati
vystlipiti.
ll. Také nemá nižádný konšicl žádných daruov bráti
pod svú přísahú od jiednoho, kterýž sě slÍditi má s druhým, druhému k škodě a ku pohoršienÍ.
J2. Také nižádný konšicl nemá rukojmě býti proti
radě a proti pnh'u ani také k kterým rokóm jíti má, leč
by s vuolí a yědomím bylo konšielským a radú.
]3. Také všichni ti konšielé. kteří na radě a na
právě sedie, mají snažně a pilně ;namenati, co jieden žalujie a co druhý na tu ralobu odpovie, proto, aby potom
té žaloby neb odpovědi neproměnili. A také každý konšiel má vždy s jinými v radě býti pod pokutli šest haléřóv, kromě leč by ol purgmistra měl odpuštěnic, tehdy
pro svú pilmÍ potl'cbu móž doma zuostati.
14. Také ktož kolivěk najpné na rathouz přijde,
toho mají najprve odbýti " v-yjiednati to, vynimajíc jicstli
ze by byli vdovy, sirotci, hosté [kněZic, mnišie, jeptišky
škrtnuto J nebo městské potřieby pilné, ty mají najprvé
zpósobeny a zjednány býti. A také když sě přihodie, že
by sč konšielé v kterú při uvázali, tu mají dokonati a sě
v jimi neuvázati, leč by byla velmie piiná a pOlřiebná.
15. Také kdyžby o.i králova dvora nebo hospody
po kterého konšela bylo posláno a jieho Ulzali o klerých
věcech, které sě rady dotýkají, těch sám nemá odpoviedati ani vypraviti, ale to má snésti na jiné přisežné. Tázali-li by jicho o jieho vlastních věcech, o těch muož on
sám odpověděli. A lak muož každý konšel k dvoru a
k hospodě pro SVll vlastnie při dobřie k knížiciemu dvoru
a k hospodě jíti a svlÍ věc, kterak najužitečnčji moci
bude, vypraviti.
16. Také když dva konšiely nebo viece z rady plné
k vyznání vysláni budou, ti viece nemají mieti moci o jihaléřóv.
ných věcech, neZli v té při a věci, o kterúž jSlÍ z plné
5. Také jiestli že by sě která pl-íhoda, ruoznice,
rady vysláni, a tu přijdúc zasě, mají jiným v plné radě
roztrženie nebo svár mezi dvěma konšieloma v radě stala,
zjieviti.
tehdy jim purgmistr přikázati má, aby z radné jistby vy17. Také když sě přihodí, že by jicden konšicl
stúpili a ti nemají prye jíti, než což purgmistr s jinými
z l'adllé jistby pro SYÚ potřicbu ven vystúpil, tehdy nemá
1wllšiely mezi těma dvěma vyřknú a uciní, toho mají oba
dolóv z rathouzu bez odpuštčnie purgmistrova sjíti pod
poslušna býti beze všieho odmlúvánie. Jiestli pak ze by
pokutú šcsti haléřóv-.
jieden z nich tak zpupností a hrdostí odšel bez. purg18. Také všichny přic, kteréž k radě přislušicjí, nimistrovy vuole a jiemu zuostati přikázáno bylo a nezuOkdid jinde konšielé o ty sč sjíli nemají ni v Zádném
stal, len dáti má ihned druhý den potom oběd všiem
domě, nežli Na ralhouzé, a tu vynésti a ortele i jiné
konšelóm pokuty jmě a k tomu má jich snažně prosij,
věci, kteréž sč také obce dotýkajie, sjiednáyati.
aby jiemu tu zpupnost a hrdost odpustili.
19*. Item klíč od truhly má ten konšel chovati, kte6. Také všichni páni, kteříž klíče mají od truMy,
rýž má potomním purgmistrem býti.
v kte1 éžto pečeť městslui a lmíehy zamceny jsú, mají své
20';'. Item nižádný konšel nemá na obecní groš hodoklíče chovali s snazností.
Ztratil-li by pak který z nich
vati, ani kterých kvasuov strojili. Pakli by byl v tom naklíč svuoj, ten také proto všiem pán6m z rady má oběd
lezen, má hrdlo ztratiti.
dáti.

selben wol vorantworten. Und alzo mag cin iclicher
schepfe umb sein eigen sachen wol czu des fursten hofe
gcen und dic selben seinc sachen vorantworten noch
deme. als im allcrnuczlichest sein wirdet.
í 6. Auch \Venne das ist, das ein schepfe atts der
ratstttbe11 trit in seiner notorft, der sal nicht !zina be von
dem rathause geen bey sechs ha11ern czu bussc an des
burgermeisters urlaub.
17. Aueh wenne das ist, das die schepfen, czwen
oder mer, czu einem bekentnusse aus den rate gesendet
werden, die sullen nicht mer, denne umb die sach,
darumb sie gesant worden, macht haben al, der gancz
rat czu beczeugen. Und die sache, umb die sie gcsant
worden sein, die sal man in dem rat melden und
offenbarn.
18. Item alle sRche, die in rat angehorn, nindert anderswo auslragen und darczu samen geen sullen in kein
haus, wcder in die gemeche, wie dic genant mochtcn
sein, sunder auff das rotltaus di schol man austragen,
urteile und alIe sache richten, die stat und gemein angehoren.
Recense česká asi z 1'. 1450. Rukop. Č. 993
{.ľZO. Statuta consilii civitatis Pragensis. Najprve ze všelikaký konšel má poslušen býti burgmistra a
burgmistr má pilně znamenati, aby všelikakého konšela
na řečieeh, na poselstvieeh i na jiných přiech i věcech,
kteréž sč rady dotýčí neb dotknúti mohú, tak mnoho
nutil ku práei jiednoho, jakžto druhého, aby on jiednoho
nepřietab nebo nepřievyšil mimo druhé, ale aby. ji eden
tak mnoho práce nesl a mel, jako druhý.
2. Purgmistr nemá bez kon'eluov a obecnieho vč
don1ie filěsta v ni čemž zavázati ani zavaditi, ni o peniezc
ni o které sliby.
Item nižádný konšel V rad/té jisfbě, když lidé,
kteříž k radě nepřislušejí, před nimi jsú, mluviti nemá
přied purgmistrem, jeliž by jiemu purgmistr phkázal mluviti anebo že by jieho prosil, aby mluvil. Ktožby pak tak
mlm-il v radě bez přikázánie a prosby purgmistrovy, ten
má šest haléř6v jmě pokuty purgmistrovi dáti i jiným
konše16m. A jiestli že by purgmistr nebyl pilen té pokuty
k dobývání, tehdy ji sám dáti a zaplatiti má.
3. Také nemá nižádný konšiel s obecným člověkem
v radné jistbě mluviti, ale má-li on s kým co mluviti,
má od purgmistra odpuštěnie vzieti a má z radné
jistby vystúpiti a s tiem jistým má mluviti a pak zasě do
rady přijíti. Jestli že by pak kto v radné jistbě tak mluvil,
ten má šest haléřóv pokuty jmě dáti a položiti.
4. Také nemá nižádný konšel z rady domuov jíti ani
kam jinam bez purgmistrova odpuštěnie pod pokutú šesti

22

23

21 *. Item nižádný konšel nemá v krčmách na řádích
sedati. Pakli by sě který konšel, buďto jako dnes opil,
tehdy na zajd'ie nemá do rady jíti.
22*. Item nižádný konšel nemá s druhým konšelem
y radě šeptati, ale přcpilně poslúcbati, aby spravedlnost
stranám ucini!.
23*. Item nemají konšelé niZádných pokut mezi sě
děliti, než což jest méně sedm kop a všecky pokuty, kteréž jsú výše sedm kop gr., ty pokuty mají jíti na obecná
die!a anebo na městská opravenic.
24*. llem nemá konšel z rady vystúpiti, dokudž sě
ph nedokoná, ktcrá" jest prožalována, ani stranám co
raditi pod pl-ísabú.
25". Item nižádný konšel ani měštěnín nemá své pcceti k iidovskému listu pritisknúti ani přivěsiti.
2G*. Itcm niZádný konšel ani písař městský nemá při
kšaftu býti, když by co zidóm ancbo kněžím aneb kterýmkoli d jchovním lidcm bylo rOzkázáno k dědictví.
27"'. Item nižádný konšel nemá alafancuov bráti od
stran, které?: sě súdie. Pakli by byl který v tom na
lezen, tehdy má z rady vyvrzen býti.
28'*. ltem nizádný konšel nemá na rociech ubrmanem
bývati.
:.'9*. Item purgmistr nemá jeti ani jíti z města s pečeti, ncž jillému konšelu dáti an bo poručiti, aby obec
nebyla meŠkána.
30"'. ltem purgmistr nemá jinde nalezen býti nežli
11<7 ratlzollze anebo doma, aby pro něho lid obecný na
s\'ých potřebách nebyl meškán.
31'*. Item když purgmistr konšelóm hodinu do rady
uloží, kterýž by zmeškal, má šest haléřuov pokuty dáti.
32*. Item nemá zádoý v radu do obce choditi, než
pNsežní, kterýmž hudú lístky dány. Pakli sč bude peněz
dotýkati, tehdy mají býti všichni usedlí, ale žádný domovník
ani nájemník ani podruh.
Z tak zv. práv Soběslavských. Rukop, é.
244. Léta od narozenie syna Božieho 1310 (sic)
únOl-a měsiece, ten úterý před sv. Blažejem, těmito dary
j~st město Staré Pražské obdarováno od krále Jana, krále
Ceského a krále Polského a hrabě Lucemburského, otce
,!obré pamčti krále Karla, ciesaře . Rímského a krále
Ceského. Item yžádný konšel nemá z rady jíti ani
z města jeti bez odpuštěnie purgmistrova. Pakli by proti
tomu učinil, tehdy purgmistr jmá jej pod přísahú obeslati.
A když by vždy nepi-išel, tehdy nemá do rady jíti, leč by
purgmistra a konše1uov odprosil. Pakli by jej purgmistr
po druhé obeslav pod přísabú pl'ikázáním všech konšeluov
a on by vždy nepří.1;el, tehdy má všem pánóm oběd dáti
za tu pokutu. Pakli by toho všeho neučinil, že by obědu
nedal ani jich odprosil, tehdy má jej t!-etie obeslati a ncpřijde·li po třetiem obeslání a tomu všemu prvniemu
dosti neučinil by, tehdy vieee nemá do rady choditi,
dokud ta rada sedí. Ortel nemá rčen býti než ráno.
Item nemají konšelé ižádného ortele řekati neZ ráno na
rathúze. A také když by jměli kt\!rý ortel yyřknúti, nemá
tu býti rychtář ani žádný posel.
Klo radu pronese,
co má trpěti. Item kdyby který konšel radu pronesl, ten
jmá hrdlo ztratiti. - Konšelé nemají v radě šeptati. Item
ižádný konšel nemá s druhým v ra lě šeptati, ale pře pilně
poslúchati, aby spravedlnost stranám ueini!. O vystúpenie konšela z rady. Item nemá konšel z rady vystúpiti,
dokuJž se pře nedOkonri, kteráž jest prožalovrina, ani
2.
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stranám co raditi pod přísahú.
O svadě konšeluov
v radě. Item když by se konšelé v radě svadili, tehdy
purgmi,tr nemá jich ruozno. rozplÍštěti dotud, dokudž jich
nesmíří. Pakli by který konšel purgmistrem pohrzel, tehdy
ten konšel nemá v radě seděti az do smířenie, Klíč
kto má chovati od truhly. Item klíč od truhly jmá ten
konšel chovati, kterýž má potomním purgmistrem býti. O ztracenie klíče. Item když by konšel klíč ztratil od
'truhly, tehdy za tu vinu jmá všem konšelóm oběd dáti.
Tito řádové vespod psaní na purgmistra slušejí: Pokuta purgmistru, kdyby pečeť ztratil. Item když by purgmistr ztratil pc čet, tehdy má dáti k-,áli padesáte kop gr.
za jiml Večcť a viece do rady nemá choditi. A v té nové
peeeti jmá biti některaká proměna pro výstrahu staré
ztracené pečeti. O rovné práci purgmistra s konšely.
Item purgmistr jmá rovně s konšely pracovati v ortelech
i v poselstvích. - O otbytí najprv kněží a hostí a sirotkuov-. Item purgmistr jmri najprve kněží, hostí a sirotkuov
odbývati. - Purgmistr kde má nalezen býti. Item purgmistr nemá jinde nalezen býti nežli na rathúze anebo
doma, aby pro něho lid obecný na svých potřebách nebyl meškán. Purgmistr jmá soud učinit;. Item každý
purgmistr v svých čtyrech nedělech jmá súd učiniti. Pocta purgmistrova kněZím a ženám. Item když by kněz,
paní anebo kterákolivěk zena, buď to i Medník do rady
přišli, purgmistr jmá jich tiem poctíti a kázati jim sednúti. - Purgmistr ncmá zavazovati města. Item purgmistr
nemá bez konšelského a obecnicho vědomie města y nivcc
zavaditi ani o penieze ani o které sliby.
Kolik má
býti souduov do roka. Item jmá býti do roka devět Súduov plných a tři posudkové. První tři súdové po Svieckáeh
a druzi třie po sv. Trojici a třetí třie po sv. Havle a po
každých třech súdiech jmá rychtář práva pomahati
a posudek jeden učiniti, aby se obci spravedlnost
stala. - Kterak dlúho jmá býti purgmistrem. Item purgmistr nemá býti déle purgmistrem nežli čtyři neděle. Pokuta o zmešk6nie hodiny přijíti do rady. Item kdyžby
purgmistr konšclóm hodinu do rady uložil, kterýž by
zmeškal, jmá šest haléřuov pokuty dáti.
Tyto kusy na rychtáře přislušejí: Kolik má súduov
jmieli rychtá!'. Item rychtář nejmá .v radě sedati mezi
priny, ale jmá na každý týden dvakrát súd jmieti. Z jitra
jmá jmieti súd, col. pod deset kop, a druhý Súd po
obědě, což pod kopu méně. A ktož by vinen na tom
Súdě byl, jmá třetí den k němu práva pomoci. Kto
mají do obce v radu choditi. Item nemá ižádný v radu
do obce choditi, než přísežní, kterým budou lístky dány.
Pakli se bude peněz dotýkati, tehdy mají býti všiekni
usedlí, ale žádný domovník ani nájemník ani podruh. Kterak mnoho má rychtář do roka jmieti. Item rychtát
jmá jmieti deset kop do roka a porybné a za to má dva
koně na rathúze postavili, na kterýchžto koních mají na
popravu voditi. A také mají na těch koních nevolné lidi
honiti. A také pro bern{ aby na nich na zájem aneb
fentovat jezdili. - Podrychtářie nemá nikam choditi, dokudž páni na rathúze. Ite!'n dokudž páni na rathúze sedie,
do též eh"íle nemá podrychtářie nikam z ratlnízu jítí. Kolik jmá rychtář jmieti panoší. Item 1')'chtář hhvní jmá
pět panoší jmieti a podrychtářie čtyři a písař krevní tři.
Pí s a ř na j v y Š š L Item najvyšší písař v radě, ten
jmá jmieti padesáte kop gr. do roka. Ty penieze mají
j emu dány býti z úřadu. A také jmá jmieti listy kšaftové
a listy poselacie a také ortele, kteréž konšelé v radě
vyřknú. A z nícha pánóv ncmá upomínati.
Pí s a ř
m e n š í. Item menší písař ten jmá jmieti čtyřmezdcietma
kop gr, a k tomu má jmieti trhy viničné i také trhy do-

mové i také všecky dluhy, v kteréž se lidé přiznávají, to
jmá \'še zapisovali a od toho bráti. A také listy na zdi
nebo na okna, světla a vody i o všecky meze, to jmá
menší písař psáti a od toho bráti a z nícha nemá u,pomínati. Písař berničí. Item menší písar, jakozto berničí, také tcn jmá jmieti dVRnádcte kop gr.
Také nemá
z nlcha upomínati. I také jiní písaři městští mohú k kšaftóm
choditi a od toho nemocného jmá jmieti za práci etyři
gr. A potom ten kšaft jmá dáti najvyššiemu písaři do
kancelláhe, aby ten pečeť přiložil k tomu listu a tepru\'
znovu byl vyplacen u něho. - Písař krevní. Item krevní
písař ten jmá přes celý den phd šatlavlÍ seděti, aby tu
nalezen mohl býti, ktož by jeho potrebova!.
3. Asi z r. 1560, Rulwp, Č. 326f.13. Instrukcí
dvě m a o s o b á m, k t e ř íZ k ú řad u r y c h t á ř s k é m u
z a s o u d ce vol e n í b e i v aj í. Předně povinni jsou
každého dne, když se na soudních věcech sedí, v hodinu
určitou, o kterúž by se s rychtářem snesli, dáti ph úřadu
rychtářském najíti a na soudních věcech k vyslejehání
spravedlností lidských sc posaditi a kdož by koli jaká
obeslání nebo odklady jměli spolu s rychtářem a písařem
volně podle processu právního vyslyšeti i také, což by
nejdříve býti mohlo, vejpo"ědí poděliti. Kdež jestli že by
stran brzo odbyli, budou moci domu k svejm živnostem
se navrátiti. Pakli by strany některé obmeškávali k témuž
právu dáti se najíti, vyčkávajíce sedění svého dvě hodině,
nebudou povinni déle seděti. Přišli-li by potom strany
po odjítí jich, rychtář s písařem budou moci, byli-li by
tu obě dvě strany, do dne druhého jim odloziti stání
jejich. Zase kdyby puovod nebo obeslaný nestál buď
k hojemství nebo k odkladum a strana by stanného práva
zádala pro nestání druhé strany, nemohli-li by soudcové
nebolilo jeden z nich přítomni býti, rychtář s písařem
stanné prá\-o dáti mohou.
Item když se má žaloba ciniti, odpověd dáti, odkladové díti a pruvody se vésti, soudcové přítomni býti
mají. Nemohli-li by pak obadva dáti se najíti, tehdy vzdy
jeden podle rychtáře pře vedení doslejehati má. Ano
i kdyby rychtář v některých přícínách povolání svého
po odešel, nebo od pana purgkmistra a pánuov někde poslán byl, sami soudcové při slyšeti s písařem i odklady
právní činiti mohou. ~ež když se pře uvazuje, při uvažování vejpovědí oustních i psanejch má rychtá!- i soudcové
zouplna obadva i s písařem přítomni býti a nálezy činiti.
Item jestli ze by pro hluk lidí vejpovědi uvažovati
nemohli, budou moci to činiti v den střední, poněvadz se
v radě na týl. den na právních věcech nesedá, než toliko
na obecních a lidé nemají v témž místě žádných zaneprázdnění, proč by jměli se tu zdržovati a 1'J'ckrižku či
niti. Anebo jakž by se koli o to dále spolu snesli. Co
se pak dotýče dukladních peněz, Herd: se k appelací od
téhoL práva vzkládají, v takových penězích za práci svou
též soudcové rovnost s rychtářem jmíti mají.
Pří s II had v ě m a s o u d c u m k ú řad u r y ch t á č
s k é m u 1'0 I e II Ý m. Přisaháme Pánu Bohu všemohoucímu
i všem syatým, že v této práci, k které sme povoláni,
abychme při ouřadu rychtářském lidských spravedlností
vyhledávali, předkem cti a chvály božské a obecného dobrého i poctivého se vší pilností vyhledávati, při soudech
věrně a právě se chovati a jak bohatým lak chudým, domácímu i přespolnímu, jednomu každému spravedlivý soud
podle nejvyššího rozumu našeho činiti chceme, k žádné
přízni nebo nepHzni ani na žádné dary ani na strach nic
se llcohlédajíce, Tak nám dopomahej Pán Buoh všemohoucí i všickni svatí.

4. 1598. Rukop. Č. 326. Taxa při úřadě rycht ář s k é m. Kdy kdo kohokoli obsílá před úřad rychtářský
pacholkll1l1 obsílky 1 gr., alb' 1 kdo na dluzlllkh. pi:cspolního,
jakožto na jistce, dá 5 gr., na domácího jistcc 2 gr., a k tomu
k vepra\'ení jistce do vězení pacholkuom se dá 1 gr., od obstavunku jakého koli 8 gr., od zapsání jeho 4 gr., od zapiso\'ání
smluv větších G gr., od smluv menších 3 gr., od nálezův
nebo \'ejpovčdí pro věc skrovnou 5 gr., od větší 10 gr.
a vejšcji 15 gr. až do 20 gr. nejvíce; od prostého oustního dictum 5 gr. ltem k appellací dll kladu klristi se má
od outoku o škody 4 gr., od rozkazuv prrivních, jak
mnoho oč ciniti jest, 2 gr. až do 5 gr. nejYÍce, od \'ejpisuv smluv prostředních 3 gr., od vejpisuv smluv větších
6 gr., od svědkuv přijímání po 2 gr., od vejpisu smluv
prostředních 4 gr., od vcjpisu smluv včtších 6 gr., *) od
rukojemství 4 gr., od vejpisu akt podle "e1ikosti a malosti po 8, 10, 15 i vejš do 20 gr.
Item pokuty po zranění podle toho, jak kdo muže
seč býti a· jak menší nebo větší provinění jest, po 15 gr.,
20 gr., 30 gr. až nejvíce do 1 k. gr, Pokuty nedělního
dne, kdež by koho našli na jakém koliv pití a zvláště na
páleném víně, po 7 1/ 2 gr. Pokuty noční, kdož by pro
povyky a rozpmtiiost od rychtáře vzati byli, po 6'h gr.,
mimo to pacholkuom podle obojích pokut nedělních
i nocních od kazJé osoby po 1 gr., hospodáři dolejšímu
po 1 1 /" gr.; když se invcntuje stalek, tu podle povahy
statku od 5 gr. až do 30 gr., pacholkum pak rychtářovým
2 gr. Od vyhlédáV<iní a připravování do vězení toho,
který se právu ukrývá, podle práce, jak se jí mnoho při
tom od rychtáře s čeládkou vedlo, 30 gr., iL pacholkům
rychtářovým 10 gr., od zatýkacuv po 30 gr., od nepoctivého zatýkace, poněvadž se tu hrdla vážiti musí, po 1 k.
gr., od .vodu podle domácích vejpovědí 30 gr., od zmocnění mezi domácími 20 gr., it. pacholklnn, od každého
zvláště, po 30 gr.
ll. od vykonání zvodu a zmocnění
podle pokut v zápisu lidí domácích, o kterýchž se relací
k kniehám do kanceláře činí a dějí, kde menší summa
30 gr., kde prostřední 45 gr., kde větší po 1 k, gr. a
pacholkum též 3 gr. Item od zvodu, též od zmocnění pro
peníze gruntovní podle velikosti a malosti po 15 gr. až
do 30 gr. a yejše, jestli veliký statek, do 1 k. gr., il.
pacholkům 3 gr. ai do 5 gr. Item od zvodu a zmocnění
statkův po přátelích připadlých od každé osoby, jimž by
se statek dostal, podle velikosti a malós!i po 30 gr.. 45
gr. až do jedné k. gr., pacholkum též podle velkosti a
malosti statku od 2, 3 gr. až do 5 gr. Od spečetění
statkuv, když se imentovati má, od chudých 7'/2 gr., od
prostředních 15 gr., od bohatších po 30 gr., pacholkuom
1 gr., 2 gr. Pakli kdo z domácích dá více právu, to při
tom. Od vycházení z domu, jak se s kejm umluví, podle
podstaty zaneprázdnění. ll. pacholkům při vycházení, tÉž
jak smluví. Od vejpisu pod pečetí rychtářskou 15 gr.,
od menších něco mině. Od zapsání rukojmův od každé
osoby po 2 gr., od ceduli na vzetí po 1 gr. a pacholkum
rychtářo\cým k vzetí po 1 gr.
Přespolní pak lidé, když
se jim zvod na statky díti má, po 1 k. gr. a při vy hazování, jak se umluví. Pacholkum rychtářovým, co rychtář
uzná slušného. Osoby stavu panského a rytířského, c~ domácí dávají, toho dvojnásob aneb jak se kdo umluví. Zidé,
co křesťané dáyají, od čehokoli, třetinou vejš dáti povinni
jsou a pře'polní židé dvojnásobně. Item když sekreyní
beře od kohokoliv, z toho má rychtář pacholkům dáti
šestý díl, co vezme. Item co se koliv peněz na právo
skládá a zase vydává, od nižádných více bráti se nemá

*) Tak opakováno čte se v rukopise.
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než od malosti summy jedné kopy, dva, tři, nic. Než
když jest sedm, osm, deset, patnáct, dvadceti i vejše, po
1 gr., 2 gr., 3 gr. až nejvejše do 5 gr., více nic. Bylo-li
by na kterou kuchařku, šenkýřku, sluzebné děvkr žalováno,
ze připovědíce a zjednajíce k službě komu a závdavek od
lidi vezmouce, zase by odpoddali .. dojíti na služby nechtěli, tu rychtář neohlídajícc sc na žádného ihned do
vězení Y2íti portlčí a tam ji zanechá, pokavadž by k tomu
přiveJena nebyla,
aby tu sloužiIH, od koho závdavek
vz"la. Pakli by sloužiti nechtěla, tehdy rychtáři pokuty dá
jednu kopu gr. a puol casu, co br slou!:iti měla, u vězení
(aby biřicce slouzila) držeti se budc. Actum et decretum
in consilio fer. 4. post Trinitatis, 20 ~raii anno 1598.

BJ

Snešení

O

míru v radnici.

J. Asi z r. 1338. Rulwp. Č. 993 f. 196. Wier
\Vencalaw richter, Niclas der \Veis, Andres Goldner, Seidil von Piesk und ander unser aidgenos schepfen der stat
ze Prage sein des mit den eltisten umb des riehters und
der schepfen puze mit verdachtem můt ubereinchumcn
und haben das ausgetragen, als hernacher geschriben
steet: Des ersten umb die grozzen puzen, di da gevallen
von den, di da gegen dem richter oder chen den schepfen
mit red freweln in den vier penchen ader in dem rat,
das seint VIII" schok grosser pregisser pfennig, der sol
dem richter XXX schillink und je dem schepfen XXX
schilling gevallen der vorgenanten pfenninge.
2. Asi z r. 1340. Rukop. Č. 993 f. /98. Wier
\Venczlaw Rockzaner richter und Heinczil, herren Ditreichs
sun, Nic1as Rokczaner, Johel, hern Jacobs sllll, Ditil
Hopfner und di andern unser aidgenoz schepfen der stat
ze J 'rage sein des mit den eltisten und mit cinem gemeinem rat des uberainkumen, das di gesecze, dy hernach
gescriben sten und sein der stat ze ere und ze gemach,
wůrgank sullen haben beim arm und reich: De hiis,
qui contra iudicem vel iuratos in iudicio vel in consilio
frivolis verbis excedunt. Darllaeh weHe \vir, weleher man
in dem gericht oder in dem rat gcgen dem richter oder
gegen den schepfen mit rede freveit, das derselbe schol
VII h schok ze puze geben, der selbe puze schol dem
richter XXX schilling und jedem schepfen XXX schillink
Darnach wollen wier, wer der ist, der ain
gevallen. biderman im rothaus mit vordochtem můt oder mit frevel
ans maul oder an hals slecht oder rauffet, oder mit
cutellen, ob er des uberwunde wirt, als vorgeschriben stet,
der schol aus der stat sein al, longe, biz cr des hulde
gewint, den er also wetruwet und geslahen hat. Darnach
so schol er auff die stat czwainczik schok czu puze geben
oder er sei vier iar aus der stat bey czwainczk meilen
von der stat. Und wen ain su1chen freffler, der unser
purger ist, auff seinen gut hegt oder helt, der schol auch
De
auff die stat czwainczik schok czu puze geben. hiis, qui aliquem in iudicio alapizat. Dornach welle wir,
vver dem andern in dem gerich ein maulslak gibt, das
den schepfen wissentlieh sey, der schol di hant darumb
vorlorn haben oder er gebe L schok grosser ze puze
auff di stat.

C) Archiv.
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1. 1280. Formttldř bískupa Tobidše edid. NotJdkpag,
250. [Engherdus, civis Pragensis, cum iuratis subse-

Č.

quentibus rogant magistrum Henricum Italicum, ut scriberet
contrac!us.] Transeursis fervide iuventutis limitibus post-

quam in etatem virilitatis evasi, que durum vergens in
senium, svadet hominibus cuncta iudicio discrecionis discutere, leves mores exuere, induere graviores, providere
futura, ordinare presencia, preterita recordari, ego Engberdus vidi perspicue ac diligenter adverti, quod civitas
Pragensis multiplicium discordiarum tumultibus estuans,
mole molestiarum quam plurium graviter aUrita fatiscit,
vidi, quin eciam et intellcctu c1aro percepi, quod est res
optima publice rei cura, et in ea civis quilibet suum tenetur animum studiosius exercere. ut 11011 infructuosus
imo pocius utilis appareat civitati. Unde cum sim civis,
habitater et iuratus prefate civitatis Pragensis, revera et
compellor ex debito et instictu raci oni s inducor civitatis
ipsius profectum, ne ociosus aut sterilis civis censear,
curiosius procurare, montis itaque studiose scrutinio singula perlustranti nihil occurit aliud, quod adeo nostram
rem publicam fovere valeat ipsiusque cedere utilitatibus
et honori, quam pacis alumpna concordia, qua mcdiatrice
non solum nectuntur et gubernantur hec infima, quin
eciam celestia perpetuo confederacionis glutino firmata
servantur. Quarc postpositis ceteris, que civitati fortassc
minus videbantur accolll111oda, SUilllno studio summaque
diligencia conor ct sum conatus eandem serena letificare
leticia et concordi pacificique lenitate Ilammis, quibus
inpellitur, procellarum spiritum tranquil1are. Sed quoniam
concordia suas operaciones suasque vires non nisí iusticie
ministcrio produccre potcst in actum et iusticia non nisi
per polentes, qui possint et audeant pena transgressores
opprimere debita, valet in suis singuhs partibus exerceri,
omnimodam non inducam civitati concordiam, cum deficiente possibilitatis peroptate valencia nequeam iusticiam
partesque iusticie actualis ope ministerii execucioni totaliter mancipare, sed in tantum circa hoc operari sufficiat,
in quanturn se facultas ostendit opificis, satisque reputetur
possibile peregisse.
Sane vel antiquorum negligencia vel ignorancia pocins vel huius patrie plantacione nove11a segniter priscis
a temporibus est obmissum, quod obligaciones sive contractus, quibus plerumque mutuis alternisque ligaminibus
homines ad invicem vinciuntur, in civitate Pragensi scripture vcl mcmorie non mandantur, sed, dum placet cuilibet
sua simpliciter tractare negocia et laudat unusquisque
causam superíicialiter expedisse, alcioris dam pni se mu1tiplicitatibus inplicat et solempnitatem cautelarum fugiens,
reddit se vehemencius impeditum, fit ei persepius, ut,
testibus vel· fati necessitatem pacientibus vel superstitibus
fortassis adhuc et recusantibus testimonium perhibere,
oblivionis excusacionem v-el alterius cause cuiuslibet pretendendo, in probacionibus actores deficiant atque rei,
sicque multociens iustus opprimitur, eL iniquus, qui opprimendus fuerat, relevatur, reseraturque via nocentibus, ut
audeant uberius malignari, quia, dum falsitati obice veritatis, aut entic o testimonio, non obsistitur, calumpniator
falsum ut verum assercre non veretur, cum, ubi veri non
speratur possc clarere sinceritas, equipolleat mendax veridico, nec pauciores fautores inveniat is, qui nequiter iniustam causam foverit, quam qui iustam. Istius eciam cause
occasione false proferuntur sentencie, rerum proprieta s
perditur et ingenuitas, quod est deterius, venenatur, cum
filiis, quandoque non potentibus legittimas matrimonii
probare nupcias, vel cclllcubinatus illecebre v-el adulterii
scelerata commercia vel incestus detestanda sacrilegia
opponantur, unde insultantibus iniuriis iura prosternunlur,
invalescente nequiciarum turbine naufragatur equitas,
pacis relegatur tranquillitas casusque formidabilis nec inmerito redditur eivitatis.

Ergo sequens mearum modestiam virium, qui non
possum in omnibus, in hoc saltem, ut prefatus defectus
in ciYitate Pragensi deficiat profectum rei publice pro curavi cl istos quaternos contractuum vel obligacionum regalium registrorum ad instar de certa consciencia, voluntate
spontanea communique consensu proborum et discretorum
\'irorum WrOYini iudicis, HyHmari Wridingeris, Cunradi
Langi, Theodrici vVelvlini, civlum et iuratorum ciyitatis
prefate, lociusque uniyersitatis eiusdem, in hoc congessi
volumine, quod in eis obligacioncs, paeta conventa, sponsalia, nupcie, empciones, vendíciones, locaciones; conducciones, et demum omnes contractus, quocnnque nomine
censeantur, qui vel qne in predicta civítate fient, fidcliter
consribantur et reete in futurorum memoriam ct testimonium veritatis. Sic enim faísitatis expirabit duplicitas el,
qne mmc quasi mortua delitescit, inviolala rectiludo resurget, atquc cause, que discordes nunc faciunt homines,
exulabunt extra predicte civitatis limites, cogcnturque servare concordiam, qui vellent per maliciam discordare.
Ceterum ne de pre'atorum civium ct iuratorum consciencia,
voluntate atque consensu suprascriple rei adhibitis atque
[lrestitis in posterum dubietas oriatur, Henricum ltalicum,
llotarinm quondam dicti domini rcgis, rcgaverunt unanimiter et imtanter, ut prelibala. qnaternis in istis conscriberet ct conlractus vel obligaciones per differencias distingueret tytulorum.
Que quidem omnia, sicut superius denolata sunt, ego
supranominatus Henricus rogatus a prdatis civibus ín
ipsa ci"itate Pragensi propria manu scripsi et n1CO signo
signavi ad vcralll cl publicam noticiam posterorum.
2. 1350. - RlIkop. Č. 986 f. 181 (staré fal. 314.)
Nos Jesco de Borschow, Thomas Niger, Sydlinus institor,
Ludlinus carnifex, Henricus Moringer culteHator, Nicolau5
tuchmacher, J acobus sutor ceterique iurati Pragenses fatemur, quod de consensu 11ostro omnillm Johlinus Jacobi
recepit de cisla civí/alís litteram sub sigill0 civitatis,
quam ibidem deposuerat, in qua continetur, quod idem
Johlinus de ommbus bonis suis mobilibus et immobilibuo
donavit duo millia sexag. gr. nomine testamenti perpetui
ad construendum et dotandum hospitale in Nova Civitate
Prag. penes dam, ubi itur ad Monte •. Et quamdiu dictam
pecuniam non solveret, tamdiu CC. sexag. gr. omnl anno
de omnibus bonis suis, ut predicitur, debetur censuare
hospitali .predicto. Actum sexla feria in Pas cha Rnno domini MCCC quinquagesimo.
3.
Rulwp. kapit. sv. Vitshé f. 72. De
rcgistracione litterarum cum parvis sigil1is.
Auch haben \Vir ausgetragen, das alle dic purger und
purgerinlle oder anderley leuthe, wy di genannt sein, in
unser stat czu P, age, di briffe haben mit dem statsigel
oder mit scheppfen sigel umb zins, cr sel' ewig oder
nicht, auf heusern oder auf hoffstetcn, di in unser stat
czu Prag gelegen sint, das diselben in iar und tag czu
rechen noch diser leuthmerunge chomen sullen mit iren
briffen auf das ľolhaus und den czins d" sc1best sullen
laS5en bcsereiben in der stat czu Prag register noch ir
brief[e laute; und wer das nicht entel in iar und tag und
seine briff also nicht umb seinen czins lise beyscreiben,
des seIben briffe di furbas mer kein craft haben sullen.
Anch meinen ",ir das, dacz cheine man, der da czins,
erbe oder hauser in unser stal czu Prag hat, dy im in
gehegter pank vorczicht scin, vorliesen muge mit cheiner
andern lauthmerunge, di gc\yonlich in den sachen in
unserm gcrichte CZll tun ist, es sey denne , das derselb e,
der den czins, erbe eygen oder ham hat, dy wider vorreithe in gehegter pank, do er diselben ell1pfo.ngen hal.

4. - Dt consulu11t sigillis. Auch ist aU5getragen, das
man czinsbrieffe mit schepffen sigeln nymmer 801 mer
screiben losung frey, noch v-orsigeln.
5.
Rul/op. Č. 993 f. 203. Statuta consilii.
- 6. Cnd alle die herren, die do slussele haben ezu der
tnlhel1, darimle der stat sigel tJerslosselt ist, die 8u11en
ire slussele halden mit Ileisse; verlure aber ymand RUS
den selben seinen slus.el, der 5al darumb auch a11en
hern des rates geben ein mal czu essen. Recense
z polovice 15. st. (ib. f. 170.): - 6. Také všichni páni,
kteříž klíče mají od truhly, tJ kteréžto peče! mislskd a
''''yelIY zamčeny jsú, mají své klíče chovati s snažností.
Ztratil-li by pak který z nich klíč svuoj, ten také proto
'>lem panem z rady má oběd dáti.
6. 1380, 20. října. Rlfkop. č. 993 f. 206. Item der
pf.. ffen brie[[ sal man sigelen mit der stat si gel, die in
selber lanten, wan ein man der mag den czim mit X
sexag. ablasen.
7. 1424.
Rukop. Č. 2099 f. 146. In et super reposicione littere seu cirographi in cansilio seu
cisla cOllsílii per EIsskam, relictam Bernasskonis Frolich
sonante super CC s. gr. modo terresti proscriptis pretextu dotalicii - Simon ab alb o leone, Johannes Reczek,
Loisa appothecarius, VVenceslaus Straboch suo ct suorum
coniuratOrtllU nomine ad requisicionem magistri civium el
dominorum consulum pro tempore existencium deposuit,
quod dicta Elsska dictam litteram in pleno consilio
ad observandam eandem per dieto s iuratos loco tuciori
reposuit, que littera ciste est indusa consi/íí, sed disturbio
facto post mortem regis VIT ence.lai eadem est cum
aliis rebus perdita - . Actum anno oc XXIIII.
8. 1426. - Rttkop. č. 2099 f. 195. Nos magister
civium, consules et scabini Maioris Civ. Prag. recognoscimus universis, quod ex fide dignorum deposicione littera.
in cista consilii cUln scatula inventas, que erant quondam Georgii oleatoris, que il1ferius continencia earum est
notata, Mauricia loriíici, pro temporc 110stro coniurato,
dedimus et appropriavimus et presentibus damus et appropriavimus: Primum videlieet litteram Duchconis oleatoris,
super vinea sigillo maiori Antique Civ. munita, que sita
cst in monto Vitkoni. sub traetum lapidum in acie. Item littcram domini Wenceslai, plebani de Ratiworz, et
Marssonis, patris eius, super domo ct eius area, que sita
est inter domos Zdenconis ct Marssonis hincinde sigmo
maiori Nove Civ. subappcnso. Item litteram Georgii predi cti oleatoris, super domo sita inter domos Marssonis
Ssramowaty et Simonis tulnerz hincinde maiori sigi110
Nove Civ. subappenso. Item litteram sentencie eum minori
sigíilo Kove Civ. appenso intcr Sdenconem de lacu et
Ssilherium pistorem pro muro et fonte inter domos ipsorum. Item litteram Nicolai dieti Luscus super brascatorio
sito in lacu ipsius Sdenconis et Zdenconis Osmyk !lincinde sub maiori sigil10 Nove Civ. appenso. Item litteram
renovatam Duchconis oleatoris super vinea \Velislai muratoris et Iesskonis sub sigillo magistri vinearum ct aliam
resignacionis super dieta vinea per eosdem facte sub
eodem sigillo. Item litteram Girzikonis resignatoriam super
vinea sita in monte Vitconis inter vincas Kussemphenik
et Hanussii cingulatoris de foro equorum. Item ultimam
super vinea sita in monte Vitconis penes stratam usque
fossatum Duchkonis oliatoris sub sigillo magistri vinearum.
- Aclum in pIcno eonsilio feria lIlI, prima in Quadragesima, a. XXVI.
9. 1433. - Rttkof. č. 2099 f. 352. My purgmistr
a konšelé Star. M. Pr. vyznáváme tiemto zápisem obecně
4
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přede všemi,

že vstúpivše před nás do plné rady našie
lidé ze \"Si Lemus rčené. zádajíee, aby jim jich list purkreehtní \7sazenie jich vsi, kterýž sú byli dali schovati té
radě, kteráž jesti seděla v ta doby, ještě za krále, byl
zasě nanácen a vydán. A my o tom ncvčdúee i obeslali
sme tu radu staní, kteráž jesti v la doby seděla, otáza\"Še
jich, věděla-li by co o tom listu a by-li by od těch lidí
dán schm-ati. Tu potázavši sě ta rada, s dobrim rozmyslem a pamětí zpraYila nás l'kúcí, kterak ti jistí lidé
z Lemus, jakožto rychlář s několiko konšely, pi-išedšie
před ně s plnú mocí ode všie své obce o některakú při,
kterúž jsú měli s nebožcem panem Vrbíkem, pánem svým,
ciniti v pl-ed nimi, i tak mezi těmi yěemi prosili jich
jménem všie své obce, aby jim ten jisti list schovali pro
nekteraké příciny SYého pána. Kterizto lisl jest položen
do truhly v radé, kteréhozto listu jsúc tak od staré rady
zpraveni nemuožem ta)t lehce a na snad tyto easy dojíti.
Actum pleno in consilio fer. II. post Epiphaniam a.
XXXIII.
10. 1433.
Rllkop. Č. 992 f. 144. Léta P. 1433
ve čtvrtek po Boziem Czastnem za rychtářstvie Petra
z Chrástu stal sě jest nález pány purgmistrem a konšely
v plném a zahájeném Súdě o zapsánie vinic v znesenie
některých osob, které, jsú vinic na rathúze v knihách
měsckých zapsáno neměli, takovi: aby všichni trhové,
kteříž sě O vinice dějí, byli na ra/húze v lwiehy fl/ěscké
zapisováni, nebo jest tu lvrz a pevnost. A jestli že by sč
kteří zápisové prve u pcrgmistra o vinice stali, aby hncd
ten den aneb np-zajthe pergmistr s ním k knihám měsck};m
na ralhúz šel a tam jim ten trh zapsal.

Staré seznamy
Rejstřík

1.

v rukop.

městských

kopiaře

knih a listin.
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I 2. 1335 20/9.
Hl. LiUem data ad paYimcntandum Civitatcm Pragenscm Maiorem. ib. 1331 20/8.
ll'. Littem hbcrtalis data per dominum Johanncm,
regem Boemie, ciYitali Pragensi ad quinquc annorUlll spacium. ib. 1345 27/9.
V. LitLcra collecte civitatis colligende ct recipiende.

f. 3. 1354 30/7.
Vl. Littera quod nobiles, ciyes et hOll1ines regni
Bocmie non tcneantnr ad iUl'aluenturn sentencia excornnlUnicacionis publicc innodato. 1310 25/7.
VII. L. quod nobiles, cives et homines rcgni Boemic
non teneantur ad iuralUcntu1l1 CXColl1111unicacionis sen ten cia
pub1ice innodato. f: 4. 1310
VIII. L. quilacionis data per don,inum Rudolfum,
ducem Saxonic, de trccentis et quiuquaginla sexagenis.
f. lb. 1363 2/1.
IX. L. quod ciyes Pragenses non debeant in eorum
stalutis et ordinacionibus factis de con8e11SU c10mini rcgis
nullatcnus impediri. tb. 1342 24/6.
X L. assignacionis officii fusaric cerc. it. 1342 2/6.
XI. L. testamcnti Conradi Lutmericzcrí. f. 5. 1339

.

XII. L. declaracionis per dominum impcralorem facta,
quod mechanici in duobus milibus sexagenorum sibi per

*)

,no

X\"Il.

Confirmatio ad a!tare in domo consilii. ib.

1350 30/6.
XYlII. Prescnlacio [aeta per p1cbanum ad a!tare in
domo consi1ii. f. 8. 1350 15/6.
XIX. L. super officio weinschrotampt. 1341 :21/5.
z

c_ 43.

XX. L. ne cives Pragcnscs per c1ericos extra diocesim citcntur. i/7. 1:525 4/11.
XXI. L. libertatis ad quattnor aunos. f. 9. 1335 12/10.
XXII. L. super duelu aque dc prangcrio. i/J. 13019/8XXIII. L. dispcnsacionis super dcfceLu nataliutll. fb.

1353 18/9.
XXIIll. L. ad quintammediam ccnsus scxagcnam pro
capella pretorii. f. 10. 1348 28/7.
XXV. L. licencie ducis A~stríe, quod mcreatores
per Wyennam ad Venecias yalcanL proficisci. ib. 136424/:2.
XXVI. L. donacionis domus, ib. 1314 23/3.
XXYII. L. ut ius scriplum Í1wenialur per certos ad
hoc dcpulatos. j. ll. 1341 5/10.
XXVIII. L. libcrtatis "d quinque annos, ih. 1345

27/9.
z druhé pol. XIV. st.

993.
I. Prima littem. Liltera, quod forum lignorul1l dcbeat
csse in flumine Multavie in Poskai. f 1. 1536 25/4. -:ll
II. Littcra ,-endicionis domus Frenczlini Tuscntmark.

13/12.

ciyilatem Pragensem soh-endis pro eo, quod contra HeinrieUllI de Noya domo hOSliliter 110n proeesserunt, de suo
arllficlO quilibet unum fertonem soh-at. f. (J. 1354 6/8.
. XIII. L. quod 110biles, ciyes ct homines regni Boel111e n011 telleantllr ad iural11entuln prestitum sentencia
exco1l1_!l1unicacionis pubhcc innodato. ib. J
25/7.
XlIII. L. quod dominus imperator conccdit libcrtatcm
ad duodecilu anllOS omnibus incolis ~ovc Civitatis I\'agcnsis. ib. 1348 P/3.
XV. L. ad percipiendum trecentas sexag. super ungelto yini. j. 7. 1365 29/10.
XVI. L. supcr percepcione ungelti yini. ib. 1365

Datování proměněno všudc dle nynějšího zvyku.

XXIX. L. l"cndicionis domus iste in Longa platca.

f. 12. 1331 6/12.
XXX. L. cOllcordic
inpignoracÍone inicr civ es
Pragcnscs cl ."\o\-c
ib. 1301.
XXXI. L. ad soh-endum censum de domo sita
Alberti de Pomuk el Pilzenczc. f. 13. 1335
XXXlI. L. concordie inter civ-cs Hoyenses ct Pragenses super quibusdam dampnis pa'l11orum. ib. 1282

25/11.
XXXIJl. L. locacionis cum certis conclicionibus curie
in Treworadicz. f 14. 1303 18/12.
XXXIIIl. L. quod bernc soll"i non debeant, nisi in
eerlis casibus. f. 15. 1331 22j8.
XXXV. L. quod officinm slannifusorie dcbet ad oflicium notarie ci,-jtatis pcrpetuc perlinerc. f 16. 13:28 29/5.
XXXVI. L. ul cil"i, dc Chulna sil cil"i, Pragcnsis cl
c contra ib. 1338 6/1:!.
XXXVll. L. stalntorurn facta de I"oluntale rcgis Boemie contra 1l1crcalores de Ba,-aria. ib_ 1842 28/12.
XXXVIII. L. recognicionis, ut quiugente sexagenc
coneessc pcrsoh-anlur.
17. i338 2/5.
XIL. L. ut conce~sa supcr ungcltum pecunia per
certos ad hoc deputalos post modurn colligatur. f. 17.

r

1318 31/5.
XL. L. ratihabieionis ct compromissi heredum olim
Vi'olframi. ib. 1316 18/10.
XU. L. hbertatis acl duo s annos. ib. 1361 2/9.
XLU. L. testamenti ultime yoluntalís Stukonis. f. 18.

1346 8/9.
L. super ofticium weinschrotampt.
1341 2115. z c. 19.

XLIII.

f.

19.

XLIIII. L. prOll11SSlOnis, quod Johannes rex Boemie
copulare debet Elizabeth regine. jÍ). 1310 25/7.
XLV. L. concessionis, libcrtatis el ungelti ad duos
annos. ib. 1318 2/7.
XLYl. L. confirmacionis libertalum, priyilegiorum et
iurium civitatis Pragcnsis. lb. 1316 ll/I,
XLVII. L. qualitcr cives iuvcnes in annos discre. cionís non debeant dissiparc bona sua. I 20. 1327 14/5·
XLVIII. L. super mcalum aque de balnco rctro s.
Jacobum. i/1. 1330 12/6.
XLIX. L. super yineis excolendi,. f. 21. 1359 15/7.
L. L. rcgis Bungaric, ne mercatores Pragenses et
:\ucnburgenses yuleant pro aliorufi1 excessibus arestari.

LXXI. L. promissionis facti pro domino rege RomanorUln. ut suum íilium traderet tihe regis Boemie in maritum.' f. 40. 1310 25/7.
LXXII. L. episc~pi Tridemini oata civitati Pragensi
de securitate conductus in provincia sua. ib. 1327 22/11.
LXXIII. L. vendicionis domus. ib. 1334 8/3.
LXXIIII. L. ducis Veneciarum recipientis mercatores
Pragenses in suam proteccionem. f. 41. 1358 26/4.
LXXV. L. super muro et ripa fim'ii Multavie.

1339 '/3.
LXXVI. L. revocacionis libertatum per domimlm regem concessarum Ratisponensibus. íb. 1331 20/8.
LXXVII. L. líbcrtatis theloneornm data civibus Pragcnsihus
cesare!l1 Ludvicum de Ba"aria. ib. 1330

f. 23. 1357 29/7.

10/6. =

LI. L. regis Hungarie concessa mercaloribus Pragcnsibus et Nuenburgensibus super solucione thcloneorum
in regno Hungaric. ib. 1357 29/7.
LIl. L. Coloniensis archiepiscopi super consensu
1iberlalis [acte per dominum imperatorem super theloneo
in Frankenfurd super 3.Iogano. f. 26. 1359 27/3.
LIlI. L. domini imperatoris, quod cives Pragenses,
Montis Chultensis et de Sulczbach sint hberi el soluti in
prestacione thelonei in Frankenfurcl. f. 27. 1359 26/3.
LUH. L. domini imperatoris, quod bona civ-ium Pragensiu1l1 hereditaric de uno ciye ad alium propinquiorem
in linea consanquinitatis debcnt devolvi. f. 28. 1366 4/8.
LY. L. quod cives Pragenscs sint liberi a prestacione
thelonei in eiYitatibus Romano imperio subditis. fb. 1354

f. 42. 1866 12/5.
LXXIX. L. abbatis s. Ambrosii super vineis excolendis. ib. 1359 8/l.
LXXX. L. Ludwici Bavari super libertate theloneorum
data civibus Pragcnsibus. f. 44. 1330 10/6 = č. 77.
LXXXI. L. civitatis Pragensi. super vineis excolendis.

ib. 1359 15/7.

LXXXII. L. concordie intcr cives Nůrnburgenses et
Pragenses. f. 46. 1350 31/5.
LXXXllI. L. domin i imperatoris super vineis ex co-

47. 1358 12/5.
L. super domum consi1ii. ib. 1838 23/8.
LXXXV. L. super iuribus yinearum. f. 48. 1358 16/2.

19/I.

LXXX \ 1.

LYI. L. Rnperti, comitis palatini Reni, super conscnsu, quod cives Pragenses, vVra,islavienses, :\lontis Chuttcnsis et opídi Su1czbach sint libel'i a solucionc thelonei
in Frankenfurd super "logano. f. 29 1359 25/4.
LVII. L. archiepiscopi Trel"ere·nsis in forma iam posila. i/!. 1359 8/4.
LVIII. L. ducis Saxonie in forma premissa. f. 30.

de theolonio aque ;-'Iultavie.

f.

49.

LXXXVTI. L. mercatorum civitatis Pragensis, quod
unushospes non emat erga alium. f. 51. 13b4 17/1.
LXXXVIll. L. quod mercatores supervenientcs ni si
contribuant cum civibus non debeant concives eorum censcri. ib. 1349
LXXXIX. L. quod lapides, argi11a et arena possint
recipi libere infra unU1l1 miliare a ci"itate. ib. 1328 1(12.
LXXXX, L. super condicionibus el articulis merCRtorum et mercimonioru1l1. f. 51. 1351
LXXXXI. L. super ;ilvis per iuratos Pragenses per
tricnnium excindendis ct vcndendis. f. 54. 1367 13/12.
LXXXXII. L. super vendicione lignorum in Podskalo.

UX. L. marchionis Brandenburgcnsis in forma iam
po ,ita. f. 31. 1366 28/4.
LX. L.
Moguntinensis in forma premissa. f. 32. 1359
LjG. L. quod cives Pragenses sint liberi a ,olucione
thelonei in civitatibus Romano imperio subiectis_ j. 33.

f. 55. 135'i. 25/3.

1354 10/3.

LXXXXlIl. L. ducis Austrie super tenendis ct servandis per eum graciis cl 1ibertatibus incolarum regni
Boemie et eivitatum el opidorum. f. 56. 1364 ll/:.!.
LxxxxnII, L. statutorum per iuratos Pragenses
contra iuvenes cí,"cs Pragenscs imporlunos. ib. 1330 16/6.
LXXXXY. L. regis Johannis super punicionis consensu iuniorum importunoľull1 ciyium Pragensum. f· 57.

LXII. L. arehiepiscopi Strigonicnsis super quibusdam
1ibertatibus in provineia sua Strigoniensi datis civilati
Pragensi el Nuercnburgensi. f. 34. 1337 24/12.
LXIII. L. ducis Yeneciamm, quod ei"es Pmgcnses
libere valcant transire ct secure in prol"incia sua. f. 35.

136G 16/3.

1330 27/5.
LXXXXVL L. super excessibus iuvenum corrigendis.
I

f 58. 1330 16/6.
LXXXXVll. L. proYÍsionis ct c!eccionis notarii ciyilatis. lb. 1299 18/9.

r

Jinon rukou.
XCVllI. L. qnod vina a vindemiarum usque ad festum
lancee extra ten-am Bohemie non ducantur nec propinentur f. 60. 1370 9/1Elizabeth, divina favente oc. 1368, 30 Sept

f. 39. 1328 25/6.
LXX. L. sentencic, quod nobiles, cives cl homincs
rcgni Boemie non tencantur ad luramcntutn factuln sentencia excommunicacionis publice inodalo ib. 1310 25/7.

L.

1366 3/8.

1359 27/4.

LXIIII. L. comitis palalini de securitate dala cil"itati
Pragensi in suo dislrictu. lb. 1350 10/6.
LXI'. L arbitrii facli pro emenda unius oecisi ib.
13 2, ll. Apr.
LXVI. L. confirmacionis privilegiorum data super
officio fusaríe cere.
37. 1350 16/7.
LXVll. L. ma~chionis !v10ravi'e data super officio
fusarie CCre. f. 38. 1342 :20/1.
LXVII!. L. \ endicionis domus. ib. 1304 !ll. května.
LXIX. L. vendicionis hcreditatis in \Yirschowicz.

80.

LXXVIII. L. ducis Austrie data ad lIlI ann08, ut
mercatores Pragenses per \Viennall1 valeant pertransire.

I
!

První ru k a.
LXXXXVIH. (sic) L. super censum dO!l1orum Cruciferorum ad s. Benedictum. f. 61. 1306 21/7.

4'*

29

28

vibus

LXXXXIX. L. libertatis ad quattuor annos data ciPragensibus per Johannem, regem Boemie. ib.

1339 29/5.
C. L. civium Pragensium super foro lignorum in
Podczalo. f. 62. 1341 13/12.
Cl. L. regis Boemie super foro lignorum in Podczalo.

ib. 1316 28/4.
Cll. L. qualiter cives Pragenses homicide puniri
debent. f. 63. 1342 6/12.
Clil. L. super domum consilii. ib. 1338 23/8. = Č. 84.
ClIlI. L. pronuncciacionis, quod litterc facte, scripte
et sigillate tempore Heynrici, ducis Karinthie. nullius debent esse valoris.
.
CV. L. ut mercatores de Cracovia cum suis mercibus
arestentur pro eo, quod viam versus Russiam mercatorihus
Boemie impediunt et precludunt. ib. 1350 18/7.
CVL L. libertatis ad quadrigennium data civitati Pragen,i per marchionem Moravie. I 65. 1341 7/6.
CVlI. L. concordie inter regem Boemie et marchionem Brandenburgensem et ne cives Pragenses arestentur.

ib. 1349 25/6.
CVIII. L. promissi facli super matrimonio Johannis
regis Boemie et Elizabeth regine. f. 66. 1310 25/7.
CIX. L. qualiter transgressores mensure molendinorum debeant puniri. ib. 1364 15/11.
CX. L. quod omnia bona sub proteccione civitatis
existencia cum ea in singulis necessitatibus contribuere
teneantur ct quod nulla thaberna dcbeat esse circum civ itatem infra unius spacii miliaris. f. 67. 1341 4/6.
CXl. L. quod civitas de officio weinschrotampt
munda debeat observari. ib. 1341 21/5. = Č. 19 a 43.
CXII. L. primogeniti regis Boemie, quod libertatem
datam ad duos annos per patrem suum velit gratam ipsis
civibus observare. ib. 1334 2/2.
CXIlI. L. divisionis bonorum heredum Wolframi
antiqui. f. 68. 1317 11/3.
CXllI!. L. quod nulIus civium debeat fenestras domus consilii obu11lbrare el qualiter J ohlinus Taschner et
heredes et successores sui huttas pannicidarum a dam pni
periculo custodire. f. 69. 1338 23/12.
CXV. L. domini imperatoris, quod littere Iudeorum
super debitis ad civitatem Pragensem date ante data11l
istius littere per amp1ius carere debent robOl-e firmitatis.

f 70. 1361 3/9.
Ruka

tře

tí.

CXVI. L. super formu iam pullorum seu curiam
illa11l. ib. 1346 6/1l.
CXVII. Vendicio census Biskovicz. f. 70. 1342 19/2.
CXVIlI. lndu1tum, ne mercatores cxtranei inter se
emant et yendant. f 71. 1354 18/1.
CXIX. Consimilis. ib. 1354 18/1.
CXX. Vendicio hutarurn panni. ib. 1327 31/7.
CXXL Littera ll1ercatorum Pragensium, nc impediantur
in stratis. J: 72. 1373 17/6.
CXXII. Imperator et rex \V. promittunt Pragensibus,
Kuthnensibus, Tachoviensibus et Taustensibus pro LX s.
sept. et pro lIlm. s. census. J: 73. 1373 11/10.
CXXIlI. L. in cadem forma aliis civibus ib. 1373, 11/10.
CXXllll. L. Karoli super confirmacione litterarum et
omniu11l iurium civitatis. J: 74. 1348 27/12.
CXXV. (novější rukou: de foro carnium). ib. 137614/8.
CXXVI. L. popra,Yczonum. f. 75. 1381 22/8.
Littcra quod yina non ducantur in civitatem ni si
cerio tempore. ib. 1373 6/1. (Simi1em litteram habemus
domini nO,stri regis super eodem indullo sub sigil10

maiestatis sue sonantem de verbo ad verbum sicut predicta littera domini imperatoris. Data eadem in Pyeska,
rcgnorum anno decimo.
CXXVII. L. Crucis institoris super non extruendis
fenestri. f. 70. 1387.
CXXYllI. (pozdější rukou: L. ungelti. ad ires annos.)
CXXIX. L. un'onis lodoci marchionis et dominorum
baronum cum civitate Pragensi. f 77. 1394 5/6.
CXXX. L. ducis Johannis super assistencia. f. 78.

] B9i 29/6.
CXXXI. L. domini regis data super certis iuribus
datis civitati. f. 79. 13R4 26/5.
CXXXII. L. regi. in qua promittit omnes gracias et
litteras datas in ,'igore obscrvarc. ib. 1396 19/3.
CX \ XIII. L. edicti inter regem Bohemie et barones
suos per regem Ungarie. f. 80. 1396 2/4.
CXXXllII. L. edicti inter barones et regem Bohemie
super quindecim millia s. f. 81. 1399 15/6.
CXXXV. L. rey-crsi,-a civium promissionis pro regc
Bohemie erga barones. ib. 1399 15/6.
CXXXVI. L. libertacionis ad tres annos. f. 83.

1400 18/11.
CXXXVIL L. ut civitatcs promittant archiepiscopo
ct baronibus obedienciam iuxta ordinacionem regis Ungarie factam. f. 83.1401 12/8.
Na
CXXXVIIL

papíře:

L. super mercanciis cl

mcrcatoribus.

f. 85. 1393 2ó/1.
CXXXI:-\:. L. confirmacionis iurium et privilegiorum
civiiatis. ib. 1379 23/10.
CXL. L. domini regis Ungaric super gubernatoria
regni Boemie. f. 86. 1407.
CXLL L. compromissionis in regem Polonie pro
parte ducllm Opoliensium. f. 87. 1404.
CXLII. L. pronuncciacionis intcr dominum nostru11l
regem et duces Opolienses per regem Po1onie. ib. 1405.
CXLUI. Talis liltem data est domino n08lro regi.

/. 88.
CXLIIlI. L. Heremitarull1 loco Zalensi. ib. 1405.
CXLV. L. ducum de Opuln super \ III mill. s. 1389.
CXLVL Concordia ducum de Opuln cum Maiori Civ.
Prag. f. 90. 1406.
CXLVII. L. pronuncciacionis intcr dominum regem
ct dominum Johannem de \Vartenbcrg dc ib. f 1406.
CXLVIlL L. rcgi8 \-\' cnccslai super domo ducis Saxonie data civitati Pragensi. ib. 1407.
CXLlX. L. Karoli imperatoris super domo dueis
Saxonie f 91. 1348.
CL. L. ducum Rudofi ct Alberli Saxonie super domo
corUIl1. f 92. 1407.
CLL L. ducum Rudolfi ct Alberli super domo eorum,
quod non propinetllr nec brasearetur in domo, ni si paciatur talis cum civitale. ib. 1408.
CLIl. L. ducum Saxonie data per ciyitatem Pragensem ipsis et ipsorum liberi,;, quod domus ipsomm sit
libera. ib. 1408.
CLlIl. L. Hanussii de Lypa alias de Rataj, in qua
promittit non nocere domino regi nec civitatibus regni
Bohemie. f. 93. 1407.
CLllII. L. Bolkonis ducis quittancie super pecuniam
domini regis. ib. 1397.
CLV. L. dominorum dc Cunstat Erhardi senioris cl
iuniori,; per civitaLem daia, quod sini immullcs. f. 94.

1406.

CLVI. L. civitatis data Hanussio de Rataj, quod sit
una cum suis immunis racione spolii facti de Rataj. ib.

14 Os.

CLVll. Instrumentum Johannis Grossenrad pretextu
census Yita1icii in civiiate Pragensi proscripti. f. 95.

1407.

CLVIII. lura Theutonicorum differencia a iuribus
Boemie. f. 96.
CLIX. líttera data Iessykony et suis, quod sit immnnis racione spo1ii. f. 97. 1408.
CLX. L. 1ibertats ad VII annos. f. 98. 1375.
CLXI. :VIandatum ut ciyes Nove Civ. Prag. inlerponant appe1aciones suas ad cives Mai. Civ. Prag. f. 99.
CLXU. Consimilis. ib.
CL XIII. Littera, nt consu1es continuant in con.ulatu. ib.
CLXlIII. Littera directa consulibus, ut remaneant in
officio consulatus. f. 100.
CLXV. LiUera 1ibertatis data ad tres annos. ib. 1406.
CLXVI. L. concordie civitatis Prag. cum nobilibus
fralribus de Horzowicz. 1409.
CLXVII. L. treugarum civitatis Pragensis cum dominis de Swamberg. f. 101. 1409.
CLXVliI. L. directa civibus de Nova Civ., ut appel1ent ad Antiquam Civitatem. 1409. ib.
CLXIX. L. quod cives de Nova Civ. debent appellare ad Maior. Civ. Prag. 1409.
CLXX. L. compromissi domini regis in regem Polonorum cum ducibus Opulie recepti. f. 102. 1405.
Magistrorum de collegio Karoli concordia cum officialibus Pragensibus.
CLXXI. Littera Oswaldi studentis de non querendo
consules vel familiares ipsorum propter captivacion.em
excessus in transitu muliebri. f. 103. 1407.
CLXXlI. L. imperatoris libertalum studii Pragensis.

f. 104. 1378.

CLXXlII. L. libertatum siudii Pragensis. ib. 1392.
CLXXIlII. L. Bonifacii pape supcr libertatibus studii
Pragensis et studencium ibidem. ib. 1409.
CLXXV. L. unionis Montis Chutnis cum civibus Pragensibus. f. 106. 1410.
.
. .
CLXXVL L. unionis Pragensmm cum Montams m
Chutna. ib. 1410.
CLXXVII. L. libertatis ad duos annos cum clausula,
quod terrigene possunt assumi libere in civitatem Pragensem cum certa pensione ad voluntaiem regis et terrestrium duratura. f. 107. 1410.
CLXXVlIl. L. domini regis data ad mensurandum
montana p1umbi.
CLXXIX. L. consulibus directa, ut presideant officio
consulatus, pro ut pridem rexerant. f. 108.
CLXXX. L. communitati directa ad snscipiendum
consnles pro anno futuro ib.
CLXXXI. Libertacio domus Kreyery. ib. 1381.
CLXXII. Vendicio domus Kreyerii. f. 109. 1379.
CLXXXIH. L. super domo pontis quondam Kreyerii.

ib. 1381.
CLXXXllII. L. super tuni pana in ponte Pragensi
et super valva. ib. 1408.
.
CLXXXV. L. orphanorum Strupin super LXXX s. gr.
ad rcemendum. f. 110. 1411.
CLXXXYL L. indulti domini regi;; super censibu;;
centum ct viginli s. gr. ib. 141:l.
CLXXXVII. L. libertatis ad duos annos cnm clauSlila, quod terrigene possunt assumi 1ibere in civitate Pra-

gensi cum certa pensione ad voluntatem regis et terrcetrium duratura.
111. 1410 24/6.
CLXXXYlÍI. L. concordie domillorum Opuliensium
cum civitate Pragensi. ib. 1412.
CLXXXIX. ~L. domini Johannis doctoris super excmpcione domus sue. f. 112. 1412.
CXC. L. eml;hiteoticalis "illc Skurzi. ib. 1412.
CXCL Super" officio carbonarie Sigismundo applicato.

r

ib. 1412.

CXCII. L. indulti domini regis super censibus trecentis s. gr. ib. 1413.
.
CXCIII. L. orphanorum Strupin super censu elsdem
solvendo. f. 114. 1411.
CXCllIl. L. cassata super libertatibl1s cl consulalu
quolibet anno innovando. ib. 1413.
.'
CX:CV. L. restitucionis dominorum de }anmVlcl ahas
de Ryszenberg. f. 116. 1414.
CXCVI. L. restitucionis domino rum de Swambcrg.

ib. 1414.

CXCVII. L. maiesiatis restilucionis Thcodrici During.

f. 117. 1414.

CXCVlll. L. civilatis super eodem. f· 117. 1414.
CXCIX. Mandatum r'egium ad donacionem littcre
civilatis immediate suprascripte. ib.
.
.
CC. L. ducis Saxonie super parva turn et valva ln
Minori Ci"itate Prag. prope pontem Pragcllsem. f. 118.
CCL L. salvi conductus Nicolao Bunczlaw ad spanum
unius integri anni. ib. 1414.
CCH. Ne mcrcatores conlraveniant certis articulis.

f. 119.

CCIlL Conformis ad universos. ib.
CClIIl. Concordia domin i Wilhelmi de Pernstein cum
domino rege et restitucio ciusdem cum omnibus suis per
nos approb:lta. ib. 1415.
.
CCV. Restitucio dominorum JohannlS de Opoczna
alias de Miestecz cl Otte de Bergow alias dc Trosk.

f. 120. 1416.

.
CCVI. Littera magistri monele super domo sua, de qua
tenctur solvere cerLam sumll1am pecunie annuatim. ib.

1416.

CCVII. Rcstitucio domini Hineonis de Nachod alias
de Aberspach et >uoru1l1. ib.
CCVIII. i\cstitucio dicti domini Hinconis de Nachod.

f. 121. 1416.

-

CCIX.

Restitucio Laurencii Jaeobi Sarracensis. ib.

1417.

CCX. Conformis civilis. ib. 1417.
CCX1. Restitucio dominornm Jol".nnis et Benessii,
fratrum de Lompnicz, dicti Kossik, cum ipsorum servitoribus infrascriptis. f. 122. 1418.
CCXII. L. quod nullus civis aut incola J\!aioris Civ.
Pr. po test trahi ad ius spirituale exh-a muros civitatis ad
quemcunque iudicem, sed quod qUlhbct convematur !ll
iure i110, in quo dinosciiur residere. ib. 1418.
CCXlII. L. quod quilibet civis Maioris Civ. Prag.,
qui cum civitate patitur, potest in. bonis snis, de quibus
patitur, census redimerc, quando slbl Vldebliur expedll·e.

f. 123. 1418.
CCXIIlI.

1418.

Libertacio domus I-lenrici de Lazan. ib.

CCXV. Restitucio dominoi'um Borssoni senior; dieto
Hrabie et Borssoni iuniori, Bohussio de Sticdra cum familiaribus ipsorum. ib. 1418.
CCXVL Litiera restitucionis \Yankonis de Genczenstcin. f. 124. 1418.
CCXVII. Veodicio bonorum Radlic. ib. 1419.
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~CXVIll. C0l15cnsus rcgius in yendicionem predictam.
120. 1419.
CCXIX. Exposicio bonorum in Lvtoznicz. f 196
1412.
~
. . ' ~- .

ll. Littera d. imperatoris, quol nullus hominum vina

f.

australica, ungarica, franconica, alsatica. n10rayica et ceterarum circumiacencium terrarUln ad' regnum Bohemie

ducere possit.
12. Simili, littera d. \Vences1ai, Romanorum et Boe~
mie regis.
13. Líttcra d. regis super arreslacione hominum cle
Austria ct omnium aliorum, qui mcrcimonia ad Auslriam
"el de Austria dueunt.
.
14. Littera d. imperatoris, quod omnes impedientes
Cll'es 1!l strata yersus Veneéias nuIla mercimonia in regno
Boem1e debent permitti exercere.
15. Littera ducis Austrie, qui promittit homines regni
Bohemle et l\Iora"ie in suis lerris protegere ct mercantes
nullatenus aggra\'are.
III. 1. Liltera d. imperatoris de theoloneo aque
1\Iultavie.
2. Littera d. imperatoris libertalís thcoloneorum per
imperium.
3. Item quod unus hospes circa alium emere non,
debeat.
4. Item quod mercatores supervenientes, nisi contri~
huant. cum ciyitate, 11011 debeant [pro] concivibus reputari.
o. Quod officla1es regm Boemie civibus facere de~
bent iusticiam super clebilis.
6. Quod littere ludeorull1 date ante eertum tempus
non debent habere \'igorem.
7. Littera super faro earnium libera vendicione.
9. (sic) Littera obligaeionis ungelti pro CCC sexag. gr.
10. L1ttera secunda obligaeíonis ungelti pro CCC
sexag. gross.
ll. Litlera imperatoris resignacionis ungelti pro certa
peeunia.
12. Littera super yineis exco:endis d. imperatoris.
13. Littera d. imperatoris super iuribus vincarum.
14. Líttera super "ine,s cl iuribns earUll1 sub sigillo
civitatis.
15. LiHera abbatis s. Ambrosii super vineis.
16. Littera regis Ungarie super yia ad suum regnum.
17. Littera d. regis Ungarie super libertatibus meľ~
catorum in regno suo.
. 18 .. Littera d. archiepiscopi Strigoniensis super liber~
tallbus !ll rcgno Cngarie
19. Littera Iibcrtatis d. impcratorís ad duos annos.
20. Littera liberlatis d. \Venceslai regis ad unum

CCXX. Litlera Clm~alonis institoris super ínstita sua
no"a, .'luam construxit de novo sub gradu pretorii, per
quem 1tur ad staciones linicidarum. f. 128. 1419.
CCXXL L. adherencie domini arehiepiscopi Pra~
gensis. jó. 1421CCXXU. Eeversi\'a conlra prescríptam. f. 129. 1421CCXXIII. Ex parte ciYitatum Pragensium et baronum
i:ldultus

lVfontanÍs

concessus

SUp Cl:"

excessibus

ipsorum.

J. Hm 142l.
CCXXIIII. Proscripcio Monlanorum de novO C011lra~
riendo civilati Pragcnsi cum eertis condicionibus. f. 131.
1421.
CCXXV. Proscripcio ci\'itatis Czaslaviensis. f 131.
1421. Item ci\'itatcs ~ymburgensis, Coloniensis,~ Guri~
mensis et Luthomericensis modo suprascripto se proscrip~
serunt lrttens desuper conformiter conreclis.
CCXXVI. Re\'ersi,~a civilalibus suprascriptis. ió.
CCXXVIL l\funimcntum proscripcionis super officio
monetc Pragensis ac locaeionc ac cxposicionc certis sub
articulis personis infrascriptis. f. 133. 1421.
CCXXVIII. ~fíncc Praze náleží. I 134. 1421.
2. Soupis lislin na radnici chovaných asi
z r. 1394. Archi" kapiluly SI'. Vítské K J9 fol. 67:
1. 1. Liltera d. VV cnceslai, regis Romanorum, super
o,ficio popraYczonum.
2. Item de LX oexag. omn; septimana duci Bavarie
dandis.
3. Item de decem millib:rs floren. omni anno dieto
duci dandis.
4. Littera Montis Hulnis, quod cíves Pragenses ibi
sint cives.

5. Littere concordie 1\'ove Civilatis theutunicalis cum
aliquiLus civibus.·
6. Littera concordie Nurelllburgensis cum Pragensibus.
7. Littera concordie inter ci\'itatelTI Hoyensem et
Pragenses.
8.-9. Due litlere d. imperatoris et regis, quod -dna
exlra lerram crescencia 111 eivitate Pragensi perpelue non
debeant pro]1ínari.

annum.

II. 1. Littera d. 'Venceslai, regis Boemie, super
oftieio notariatu; Antique Civitatis.
.
2. Littera d. Johannis, regis lloemie, super punieione
IUvenum Clnum, de contribucionibus, quod nullus eivium
eitetur extra cliocesim et ad iudicium (valdc bona).
3. Llttera CIVllaLIS super corľcccione iuvcnum civiulll.
4. Littera d. J ohannis, regis Boemie, super faro lig~
norum 111 Podskalo.
5. Item littera d. regis Johanis super dictum forum
lipmum.
.
6. Lillera d. Johannis regis, quod berne solvi debent
in eertis casibus.
7. Litter<l super officio weinschrolampt d. Johannis
regis.
8. Littera super offieio wegampl.
9. Quod cives Pragenses in suis ordinacionibus et
statutis factis contra certas personas de consensu prineipis
non dehent imped'ri.
10, Quod lapides et argila infra duum milliare a ei~
vitale possunt libere recipi.

I
I

. . [1\'.] 1. Littera d. Johannis regis super confirmacione
IUnum clvltatis et quod eiyes circa iusliciam yelit con~
serv are.
2. Lillera d. imperatoris super confirmacionibus
iurium cÍvitatis.

. . 3. Littera d. Wenceslai regis super confirmacíonibus
lUTlUm

ClvltallS.

4. Littera libertatis data civitati ad duos annos eius~
dem cum quítancia.
5. Littera super percepcione ungelli de mercibus ad
VI. annos.
6. Quod bona ciyium ab uno ad alium debent de~
"oh i et quod possunt in ciyitate et extra ciyitatem census
hereditarios emere.
[V.] 1. LiHera d. Weneeslai regis, quod in causis
regem et suos tangenlibus nullus ius invenire debet. nisi
consul Pragensis cum multis aliis bonis artieulis etc,'
. . 3.1404.
RlIkop. é. 2101 f. 22-26. Anno do~
mnu ml11eslmo quadringenlesi1110 quarto fcria tercia pro

xima pOSI feslum ss. Undecim milia virg.. quando pre~
sentes fuerunt: index J obannes de Comyn, consulcs Czenko
pannicida. Johannes Pleier, Icssco Kotko, Thomas platneľ,
1\'icolaus Fľolich. lIIarsso Ssram. Henricus Otlin!ler.
Benrieus de Egr~, Cunadus de Co'lonia. :'.lichael sella~or:
Pecha frenifcx, Bannus de Lapidc, Egidius Muldorfer;
Petrus Meisner, Burkardus cle Aldemburg, I'\ieolaus de
Saraw, Jacobus Terkler et \Veneeslaus ad falces. tune in~
frascripte littere fuerunt in stuba consilii maiorí sigillo
eiyitatis Pragensis sigillate, quarum quedam in (wtiquo
registro precedel1ti eontinentur ct quclibel in folio suo
iuxta numerUln in registrů rcgistratas potcrit in\-cniri.
Sequitur:
Angelus apotheearius super yinea, fol. 316;1'), Alber~
tus Camrer super Hll s, census 141, Alsso linicida super
domo 238, Affra, lVlarci scutellatoris uxor, 264, Anna
Coldiczin resignat domum 339, Anna, monialis aput s.
Annam, 162, ;\;lagister Albicus 212, Adelheyclis, rclicta
Herlini 229.
8ernhardus K otko super yinea 286, Beneda balnea~
tor 355.
Czenko pannieida super 1/2scxag. census 247, idem
super duas s. census 364, idem super media s. census
351, idem super domo 223, Cuncz 'Golberat super domo
184, idem supeľ lIlI sexag. census 323, canonici seu Yi~
carii s. Georgii de castro 227, Cristanus olim Henrici
Cornfester supeľ macecllo 248, Cuna quondam Henriei
de Hallis super II s. census 235, Crislani Leitner resig~
nacJO bonol'Um 253, Cunadi de Colonia 95, idem super
I s. census 88.
Dueheonis rymer I sexag. census 295, Dypoldi sel~
latoris super domo 159, Dorothce Iaxonis 215.
Eberlini carnificis super macecHo 204, EIa Ratiborii
super I sexag. census 214, eadem supcr II sexag. census
215, item eadem super III s. census 140, Elizabeth, re·
liete Johannis apotheearii, super domo 371, Erhardi Lii~
bel super XVIII s. census 361.
Franc de Brunna super domo 1:25, Franc de sub.
iudea extractus 148, Fridlini j(líssenphenning super II
sexag. census 7'{, Frenczlini earnili.cis 200, Frane iIlumi~
natori:; super domo 2~13, Fridlini Payerrewter 149.
aeorii Bogner super domo 330, Georius de s. Vito
super I s. census 333, idem super I sexag. census 320.
Henricus de Ach super V sexag. census 2:2:!, idem
super IIIIor s. census 265, Henrici Bogner de Prussia
super 1h s. census 269, idem super I s. census 170,
Henricus Gundacker super II s. census 276, idem super
II s. census [in domo] ad solem 300, idem super Tho~
mam de vVeidlJofcn 270, idcm super lIlI s. census 327.
idelll super VIII s. c. 286, Heincz Mayer super lIll s:
census conlraclus :225, idem supcr domo sua 192, Hein~
ricus Schorndel super doma 275, Hermanni, nOI~rii un~
gelti., super domo 194, Henslinus Nigri Peschlini super
medIUm maeecllum 280, idem super media sexag. 245,
1dem supel: maccellum carnium 224, ide1l1 super maccello
Peln Hladllaw I s. census 169, idem super medio mac~
cello 213, idem super llU s. census et duos agnellos
215, idem super medio maccello 235, id. super doma
sua 165, id. super domo Leonis 286, id. I. sexag. census
super doma Pechanczonis sutoris 265, id. super I s. een~
sus supcr domo lesskollis Gallici 303, Heinricus el Lip~
;1') V,rukop. ovšem číslice jsou latinské.
foL na dále "ypouštíme,

Označení

pardus ct successorun1 suorum super I s. census 219, Hcinrici balistatorís super I s. census 181, resignacio super
domo Alberti horologisle 313, Heinrici Tirnawer super
domo 3:30, super II s. c Henslini Schauer czwirner 74,
Heinríci linicide reempcio III s. c. 2ÓO, Heinslinus
Otlinger super doma 275, id super lIlI s. c. 273, fIeins~
!ini Castner super II s. c. 229.
Jobannes braseator ct vVenceslaus fralres super
domo 62, Joh. !Jannicida super domo Otticonis iunioris
248, Joh. docloris super domo 393, Johanco reempcio
V s. 060, Jobanco Orllini super domo 317, Jacobi Leit~
ner et I'\icolai rimer super domo 244, Jaeobi Leilner
super media domo ~88, Johannes de Czaslavia super 1111
s. c. 327, Joh. prior monasterii s. Crucis super V s. c.
272, Joh. de Kunigisteten super domo 148, Joh. de Stein
super I. s. c. ::nO, Jan Krznak super domo 167, Joh. de
Pieska institor super YÍnea 363, id. super domo olim
Kolwicze :272, Jobaneonis Ortlini recempcio II s. 322,
Jesskonis Stupa super II s. c. 331, Jol,annes Rezko super
domo Kathcrine resignavil 202, magisler Johannes super
vinea Margarete resignavit 276, Johannes Meisner super
II s. c. 271, Jacobi de Lewlhmericz reempcio 1 s. 250,
Johannis de Ach super domo Jaxonis de Budweis II s. c.
49, Joh. Gew'iczer super vínea 821, Jaeobi, nolarií sub~
camerarií, 172, Johannis.fratris monachi super Vs. c. 251,
J essconis Siez super una s. c. 177, Johannes Siron (OJ re~
signayit 243, Jorglini de Gizmuch 235, Johannis Libusch
monasterii fratrum in Arena 335, Joh. Nigri de 1V1inori
Ciyilale super I s. c. 2:.!3, Jurgonis Waltfogl super domo
99, J essconis Rudelsdorler cl ~íargarete, uxoris suc, 90,
Joh. Muneh sartoris 208, Joh. Meisner et socrorum 98,
Jan Po lak 226, Johannes Slrupin super domo 331, Joh. horo~
logista super domo 157, Joh. filii Nicolai Frolich sup cr
maceello '272, Jacobi Smutek super media >, c. 223, Jo~
hannis doctoris super domo 272, Jacobi de Jegersdorf
super III s. c. 255.
Kacza, re!ieta J essconis Hrahownik, super I s. census
217, rclicte KallIerinc Andree Wladica super VIU s. ('.
181, Kalherine, reliele Johannis prothonotarii cil'italis,
super \'1 s. c. 234, Katherina Nankonis 16.'.
Ludwici de Florencia s\lper \'inea 841, id. supeľ
domo 362, Ludwici Schrol reempcio II s. c. 37f), id.
super domo 3eO, Ludwiei de Florcneia 247, id. super I
s. e. 248, Laurcncius pannifex super yinea folio primo,
idem 286, Leo mercaloris super VIII s. c. 363, Lau~
rencii carnií1eis super maccello 141.
Margaretha Frane pistoris super vIl
s. e. 271,
Marssonis Kozel super una s. c. 325, Marlini Schram
super yinea 291, Mabcze, relicte Malhei institoris, super
II s. ecnsus 187, Marssonis Kozel super domo 295, Alargarele, í1lie Martini Schram, 280, Martini pellií1eis super
doma ';!,51, Michaelis institoris 280, Mare Eysnerin 208,
Margarete Swachonis super 1/, s. c. 147, Martini l\lalecz
extraclus 149, monasterii Brc\'noviensis 152, Margarele
Starkonissc super domo 177, id. super I s. c. 344, Mar~
garde, relicte Swaehonis, super domo Johannís Rezkonis
II h s. c. 269, l\Iathie Swik Margarela resigna\'it 176,
Marei SchOUer super III s. e. 363, ivlargarete Sehotter
super I s. c, 337, id. super lIlI s. c. 303, Marci Schotter
super I s. e. o4i.
Nieolai Ortlini super II s. c. 245, Nicolai de Brunna
super domo '2,34, Nic. Maustutll et aliorum super 1h s.
c. 332. Nic. linicide I s. c. super domo Lil\ya :.!09, 1\'ic .
subeamerarii resignacio honorum Augustini 292, Domini
Nieolaii super LOIl'Osicz 305, Nic. :'.hustutl cum celcris
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super IIII s. 341, Nic. subeamerarii resignaeio bonorum
268, Nic. "ummerfelt 208, Nic. Johlini super domo 220.
Nic. Poloner sutoris super I s. c. 251, Nic. Maustutl su~
per domo sua olim Stachonis 244. Nic. skrzidlarz de Minori Ci,-. super Yinea 221, Nic. fÍelmer super domo 291
Nic. Lipardi lapicide super domo 193, Nic. Maustutl
orphanis :.60, Nic. linieide super domo 67, Nie. Pllschwiczer 369, :'\ic. rimer 2:'>9, id. 225. :\:ic. Frolich super
I s. c. 390, id. sUi'er domo Maehutonisse 319.
Ottonis magni aurifabri super duabus partibus domus
sue 121, id. super domo 142, id. super sexta parte domus suc 152.
. Pel~i Czas1awer super domo [bez udání folia J, Pc·
soldl lImcldc I. s. c. sup cr domo olim Swik 229, Petri
Czas1a\~er super XII s. c. 327, Petri Smclezer super lIlI
s. c. 303, Petn de Lanczkron super media domo 29:'>.
l'rocopii Banyik super yinea 308, id. super II s. c. i~
domo Simonis ?raseatoris 195, id. super I. s. c. 218,
Petn barb,tonsons reempcio II s. c. B56, Petri Taschner
s~per domo 1.62, Petri Prews s~per domo 221, Procopii
)hcolal Longl el MathcI Rudmczer II s. c. 217, Petri
b,arblton~~ns supe~ domo sua 313, Petri Smelczer super
X s. c. 339, Petn Smelczer super XII s. c. 189. Procopii ct Nicolai Longi et Mathei Rudniczer Ull s. ~. 227,
l'etri Smelczer super duas yineas et super X s. c.· 30:2,
Pelri Smelczer ct Theodrici de Ach 213, Petru s Czaslawer
super Vll s. c. 26:2, id. super X s. c. in domo Johannis
de Bcnessaw 272, id. VII s. c. super Pecha frcnificc 270
iel. Xl sexag. c. super domo Franconis glaser 225 Pro:
co pius Nicolai Longi XX s c. 179, Pesoldus linicida lIlI
perdices 311, Petri Thabner super domo 104, Petrus
Smelczer III s. c. 334, Petrus de Brux super yinea 168,
Id. super lllI s. c. 167.
Rudolphi de Munheim V s. c. 211, Rudolphi appothecarii super media domo 184.
Sderazicnses super Pesscone Hladyhlaw 231 Sderazicnses su~er II Yinea" 368, id. unam s. supe; medio
macccHo. 106. Selez cll1gulatoris I s. 158, id. super I s.
c. 196, Id. super jih s. c. 20:2, Simon pannicida super
domo 204, Id. super media sexagena super domo 'Vawrzieonis 319, id. media super ',-'ildner 339, Symon de Pilma
sup er V s. 202, Seicz cingulaloris 263, Sbinconis domestici :'>65, :o \yasco Orllini super gaza 84, Sdenconis de
Radkowlcz super domo 155.

[TJ Dominus Thomas, cantor \Vissegradcnsis. 346.
Thomas quondam Sliborii 364, Theodrici et Heinrici d~
Ach III s. c. 254, id. tres s. c. 217, Theodrici ct Rudo1phl X S. c;, 195, .Thome platner super domo Philippi
platner 122, Iheodncl dc Ach el Rudolphi de Mulheim
X s. c. 195, Thome plalner I s. c. 260.
Weliko Kukol super domo 288, d. Wenceslai canomel Ratisponensis, 88, id. super media domo resignacio
340, VVcnces1aus Lewthmissel 193, VVenc. Lawterbach I
s. c. 299, V'lcnc. Crueis II s. c. 288. Vitus famulus
iudicis, resignacio yinee 302, Wenc. Schirmer
s. 293.
'Yelislai Drahussie 192, Wenc. Lawterbach 292. id. su:
per lercia parte Yinee 373, id. super II s. c. '160. id.
super yinea 246, id. super II s. c. 314.
.
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4. Nejstarší soupis knih městských z r. 1662.
Listina c. 600/1-1. Inventář kněh městských
v k a II cel á ři hoř e j š í S tar é h o M. Pr. na čisto pře
psaný v 1. P. MDCLXII. Léta P. 1660, 23. dne Augusti
z nal-ízení uroz. a statec. vladyk, té, slol'utné a mnoho·
vzáctné pocti\-osti pana purkmistra a pánih- tohoto Starého

Měsl~ Pražského za zprávy mšsta uroz. a statec. vladyky
p JlIlkuláše Františka Turka z Sturmfeldu a Rosenthalu pri·
l11~tora" ,;ařízeného nejv .. wachtmistra nad komp~g~iemi
mestskyml a toho casu nej\'. berníka v království Ce,kém
stal se popis aneb inventář \-šcch kněh městských i jinýcl:
věcí v kancelári hořejší téhoz města od starodávna až 'dosavád s~ vynacház;jícíeh skrze uroz. vladyku pana Karla
Fehxe Su;te~a z Goldtpur,~u, spoluradního, hejtm(!ua nad
kompagnll mestskou a prublre zemského v království Ceském
ta urozeného a vysoce učeného pana Mathyáše Maximilián~
Machta, obojích práv doktora a ten čas kanceláře toholo
Star. M. P. k tomu z rady obzvláštnč deputírovaných:
Předně po sllOření radní světnice zustala a nachází
knih~: 1. Ab anno 1400 ff. 5. proxima post festum
Eplphall!ac DOmIll! ll1choatus este Eber iste post combustronem stubae domino rum consilii ex librorum ibidem
cxistencium, in quo eonscripti sunt contractus domorul11,
censuum, vincarum et aliarum rerUl11 OC usque ad annum
1404.- 2. Liber post combustionel11 stubae consilii et
libwrum ibidem existentium ab anno 1400, in quo inscnptae sunt recognitiones pecuniarul11. - 3. Anno domini
1400 fer. 5. post festul11 Epiphaniae Domini inchoatus
est liber iste post conbusliúnem stubae dominorulll consilii
et librorum ibidcm existencium, in quoconscriptae sunt
recogmtrones pecuniarum, obtentioncs iurium et aliae res
usqu.e ad annum 1480.
4. Liber (pod titulem přile
penym). In hoc lrbro sunl varii contractus. vadimonia
quilantiae et aliae res ab anno 1400 usqu'e ad annuU:
1454. 5 Manual kontraktu latinsky též ab a. 1424.
- 6. Manual kontraktu latinský ab anno 1437,
Následují knihy po témz shoření kněh městských již
lépcjí fundirovaných. Předně libri contractuum. Lib. contraet. ab anno 1399 usque annum 1410, - lib. contract.
ab a. 1404 ad a. 1413, lib. contract. ab a. 1413
usque ad a .. 1445, - lib. contract. ab a. 1445 usque ad
a. 1532, -lrb. contract. 1. ab a. 1453 usquc ad a. 1477, lIb. contract. JI. ab a. 1477 usque 1492, - lib. eontract.
III. ab anno 1492 usque ad 1507, lib. contract. IV.
ab anno 1507 llsgue ad 1518, - contract. fulvus 1. ab
a. 1518 usque ad 1523, contract. fulvus II. ab 1523
usqlle ad a. 153!, contract. fulvus III. ab a. 1531
usque ad a. 1543, - contracl. a1bm L ab a. 1543 usque
ad a. 1561, - contracl. albu" II. ab a. 1561 usque ad
1577, - conlract. caeruleus I. ab a. 1577 usque ad 1594,
- eonlract. cae rul. ll. ab a. 1594 usque ad a. 1610, contract. caerul. III. ab a. 1610 usque ad 1637, - contract. caerul. IV. ab a. 1637 usque ad a. 1660, - contract.
caeru1. V. ab a. 1660 usque ad a. 1675. (Ta kniha jest
v nově 9. Aug. 1660 založená.)
Libri obligalionum: Liber, in quo continentur arbitra·
.
tlOnes, selltentiae, concordiae nuptialcs, obligationcs, quitantJae, eontractus extraordinarii, de molis et molitoribus
ab. a. 1452 usque ad a. 1482.
Liber ob1igationum,
qmtantlarum lestament. ab a. 1475 usque ad a. 1518. -L!ber obligationum aureus 1. ab anno 1519 usquc ad a.
1028. -_ LIb. oblIg. aurcus II. ab anno J 528 usque ad
annum 1042. Item de molis et molitoribus aEte fol. 1.
Lib. oblig. ab a. 1542 usque ad a. 1552. - Lib. oblig.
ab anno 1552 usque ad a. 1560. Item de 11101i. et molitoribus. Lib. oblig. albus primus ab a. 1561 usque
ad 1572. - Lib. oblig. albus secundus ab a. 1572 usque
ad 1583. Lib. oblig. caeruleus I. ab a. 1583 usque
acl a. 1593. Lib, oblig. caerul. II. ab a. 1593 usque
ad a. 1601. - Lib. olrlig. caerul. III. ab a. 1601 usque
ad a. 1610. - Lib. oblig. caerul. IV. ab a. 1610 usque
ad a. 1618. Lib. ob lig. caeruL V. ab a. 1618 usque

v

s:,

ad a. 1636. Lib. oblig. caerul. VI. a b anno 1636
usque ad a. 1654. - Lib. oblig. caeru1. VII. ab anno
1654 usque ad a. 1674.
lura- civilia: lura civi1ia ab anno 1518, it. concordiae
nupt., quilalltiae testam. usque ad a. 1538. - Iura civilia
ab anno. Nedostává se. - Iura civiJia ab a, 1550 usque
"d a. 1600.
lura civilia ab anno 1600 usque ad a.
1606. Iura civili" v léta 1662 svázaná nová s puklemi.
Kniha, do niz se spisovaly osoby, kteří se k mr'stu
pod ochranu přijímali, od 1. 1609 až do 1. 1618. Napsáno
v ní listu toliko 28.
Libri cOllcordiarum nuptiarum et quitantiarum: Lib.
eoncord. et oblig. Albus ab a. 1490 usque 1518. - Lib.
quitant. concord. el nUl'tiarum ab a. 15157 uS'lue ad a.
1584. Lib. quitant. el concord. nuptia1. Albus ll. ab
a. 1584 usque 1650. Lib. quitant. et concord. nupt.
albus III. ab a. 1650 usque ad a. 1681.
Libri eondictionum: Liber cond. ab a. 1532 usque
ad 1570.
Lib. cond. albus I. ab a. 1579 usque ad
1600. Lib. el,nd. albus ll. ab a. 1602 usque ad 1620.
Lib. cond. albus Ul. ab a. 1620 usque ad atlnum
1660. - Lib. cond. albus IV. ab a. 1660 usqlle ad. 1680.
Libri testimoniorum: Testimoniorum fuh'us liber I.
ah a. 1564 usque ad 10(.6 - Testim. fuivus liber ll. ab
a 1568 usque ad 1570. Teslimoniorum fulvus liber III ab
anno 1ó70-72., lestimotl. fulvu" liber IV. ab a. 1077.
usque !r,80. Liber le,timon. albus 1. ab a. 1568, el
scquitur liber!, 2, !l, 4, 5, usque :<8. ad hoc anI!um 1660.
Libri leslirnolliorum virides: Liber leslim. viridis ab a.
1583 USCjue ad a. t 586, lib. teslim. viridis ab a. 1586
usque ad a. I Ď91, lib. te,timOll. vividis ab a. 158t1 usque
ad a. 1590, liber teelim. vir,dis ab. a. ló90 usque "d
a 1593.
Knihy etyry, do nichž se u pana purkmi,tra rukojemství zapism'alo: 1. od 1. 1552 do 1. 1558. 2. od 1559
do 156~, 3. oel 1568 do 1572, 4. od 1576 do 1578
Liber testimoniorum ab a 1417 usque ad annum 1455
s puldemi malimi jako kloboučky v rohach s přeskami
starodávnimi, však nola bene v téZ knize větší díl jest
Haflu novoměst.kých měšťanll\' a měštek ingrossováno.
Qui liber intitulalur: Liber tercius Veteris Vrbis, quo
complectuntur variorum c",uum effectu •.
Libri clictorum: Liber dictorum albus 1. ab a. 1558,
20. Jullii založená právě za panování J. ~1ti C. Ferdinanda
I. usque ad a. 157H. Lib. dict albus ll. ab a. 1580
usque ad a. 1584. - Lib dictorum albus ll,. ab a. 1591
usque ad a. lfv9t!. - Lib. dictorum albus IV. ab a. 1594
usque ad 1600. Lib. dict. albus Y. ab a. 1600 usque
ad 1611.
Libri sententiarum: Liber senlenlÍarum ab a. 1479
usquc 1518. - Lib. sem. ab a. 1518. Ty dvě knihy se
nedostávají, totiž liber 1. et II. Nota bene našly se
v jedny knize spolu v červeni kůži svázani- -- Liber
sentcllIiarum ab a. 1519 usque ad 1527. -- Liber senl.
ab a. 1527 llsque ad 1533.
Lib. senl. ab a. 1533
usque ad lG43.
Lib. sentent. ad a. 1543 usque ad
1556. Lib. sentent. ab anno 1556 usque ad 1562.
- Lib. sentent. ab a. HJ62 usque ad 1570.
Libri manuale scntentiannll. Jest týchž kněh 13 ab a.
14í9 usque 1611, Item zvlástě kniha sententiaru'll od
15·U do 1558 lela, do niž se rOlliení rOzkazové právní
a jiné potreb)' a paměti zapisovaly. Pi-i čemž se taky
o gruntech Vol~anskich I,ěkteré paměti nacházejí.
Extraordinární knihy: Někteří nálezové slah ve 3
knihách, knihy gruntuv Volšanských v eervený kůži, knihy
relací mlynářské od J581 až do nynějšího léta 1660.

Libri Judaeorum a1bus primus (olim luteus) ab a. 1577
usque ad a. 1601.
Liber Jud. albus II. ab a. 1601
usque. 1669. Lib. Jud. albus tercius, 4tus, blUS, otus, 7mus,
8us, 9us, 10us.
27. Novcmbris a. 166'L. Jsouce vysláni z místa radního na doplnění t~hož předešlého inventáře urození vladykové pan Karel Suster z Goldtpnrku, pan Jan Severin
Dyryx z Bruku a pan kanclíř, zilwentovali se věci tyto:
V druhý almaře naproti té první nachází se: Kniha stannich práv založená v 1529. Kniha na odvolání k vyššímu práyu. - Kniha puhonní stará de a. 1553. - Kniha
stará zápisl\ latinská dlouhá 1415. ~{anual dlouhi de
a. 1434, 3ó, 36.
Manual k témuž podobný. - Manual
třetí dlouhi starý. lnventarium jako dlouhý registra.
Enchiridion curiae v 1056. Kniha Von Kriegs-Regi·
rnent 155Ď. - Rejstra berniční od.!. 1562 do 1564.Verzcuchnuss Wahren 1574.

D. Železný loket na kamenných veřejích.
1617. Simeona Podolskýho z Po dolí knízka
o měr ách zem s k i c h.
Ale poněvadž lokle pražského již od slarodávna se u7.ívá a loho jislá míra želczná
bedlivě "dělána a jak na rathouze Slar. M. Pl'. do kamenných yeřejí, za dvehni zeleznimi, když se do obecní
svčlnice jde, rozumčti, brlo po ohni 1. 1399, když za
krále Václava ralhouz Staroměstský byJ shořel, tak i na
Novém Měslě Pr. na rohu vě?e rathouzské [lod radní
světnici na ulici, dubře upeynčna a zazděna jest, takZe
kúdji maje k tomu l'i-íslup volni, mllže lu sobě jistou
míru téhol. lokte pražského k potřebě své vzíti.

E. Ostatní agenda

radniční.

," Sa tl a I' a. 11)75. (Pavla Kristiána z Koldína). Artikulové prá\- městských A. 3f). Kazdého easu, h;,ed po
obnovení ouřadu konšelského, náleZí také na konšely,
aby ti z poctu svého dvě hodné osoby zvolili, kteréHo
osoby hudou pOYÍllny každého dne pátečního ke všem
"ěznum plihlidali a dadouee jména těch "ěZnl\V poznamenati,
proc a pro jakou by vinu kdo z nich v témž vězení a od
koho drzán byl, a jak dlouho, v radě purkmislra a konšelllll1 zprávu o tom o všem učinili, tak aby yině i nevině
jich d.dycky v-yrozuměti se mohlo. A kteříž by z nich
yinni nebyli aneb pro dosti lehké příciny takovim vězením
že by ztHováni byl', ab" se propouštěli anebo na rukojemství i také zá\'azky brali. Pakli by kteří pro svá
přeeinění pokut právem vyměřených zasloužili, nad těmi
také aby se popravy vykonávaly.
1. 1514.
Stah Ze/op. če.~·tí. ),'a den sv. Sedmi
bratrll\' srolány yšeckl' tři obce Prazské na rathouz Staro,:něstský.
Kníže Bartoloměj ukázal list královský - ,
Jehol rozum byl tako\'i, kterak to došlo J. M., ze někleří
úředníci tajné věci kdlovské pronesli a vipis jest přišel
k L\'ovi, purkrabí Prazskému. Potom kníže opět mluvil,
co se dotl'ce těch věznuv Viléma [z Troskovic] a Havla.
- Mezi tím pl'átelé týchž včznll" zádali, aby jim slyšení
dáno bylo - . A když byl Vilém S\'eden doluy, tu Albus
řekl k němu: pane Viléme, kdcis Zádal slyšení, nyní je
máš. Potom opět purkmislr mluvil, abv li věznové
<lelni byli na rub ,jmE'. A \' tom
mluvil Obrázek nožíř
žádaje, ahy páni Idza1i císti list královský a že tím se
chlí zpravili. I rozkázali jej císti obráliv se k oknum
rynku, kdd stáli ti sousedé, kleW: žádali, aby eten byl
5

Obecní poveděli, aby byli [věznové] opatřeni vazbou
t~kovou,v ~by ~a~d1 seděl a žádný aby k ním nemohl.-

-

kat~ v šatlavě, ~le nechci ho ven pustiti pro i eho potřeby
nec~ť"katovka Jde. A ta věc se prodlila asi za hodinu'
\ pondelr u vIgIlII Matky Boží sešli se obo]'e b
Starého i Nového M a tu ]'iln dVk , . v"
o. ce
~y~
pot?m příjda oznámil, že jest již pohotově
v
•
e Ovanr UClm l purkmIstr
I
a.
u purkmIstr vznesl na obec jak se
A bus lékar:. -:-: ::'ayosledy dotekl se i o těch vězních
a• ,'o l
zachm-ati, obecní zase podali na pá~y al
prl,·!·om
co by se ucmltI vldelo při nich. To dokonav podal toh~
sebe d
t v, I
'
e pam vo I I ze
t I'k va, z s arSIC I dva a z obecních čtyry a Kovoměst~tí
na o~ce, co ~ t~mu říkají a obec zase na pány a na
o I, ez a. tak ,vš,ech 16 bylo. A když sešli dolů, sveden
st~ršI, aby ~nr predkem své zdání o tom oznámili. A tak
take ; , mm \ Ilem svázaný. A když byli v mučírně. tehdy
pv~m a starŠI ;yšlr ven zvláště od obce a v potazu b vše
pan adav Franěk mluv i! k němu řka· pan V'I/
"v
tn hodinX ~orád; mezi tím obecní také mezi sebou ~ t
vidíš že t t k v ,
.
e leme, JIZ
,y
kusy roZ]Ima!r - . Obec pak tomu mlu'T v
,v
~.o unstu nem, pověz raději dobrovolně, nežli
i\1t' 1 t'
"I, ze psanrm J
by mel by tl katován na zdraví svém. A ,t
"
I CI I se zpraviti a že dolův neseJ'dou
v
t
.
do<ti <t
l'
v
"
, az se omu
vzal kat va připravil ho k sobě po své vůli ~ t~~ ~:~
d~/ne.
u opet pam purkmistři a konšelé vystoupili
~sucha, . az m~ ruce vyvrátil a on tak visel nehýbaje ~e~
Starší obecní vyšli ven na potal .
a r~ I I se ou am hled: a, vco ho pálil, nic nekřičel. A páni neab)' t h
I
s pany, potom navrátivše se, oznámili _
necháno b I
v d
v
, o O zamohše
na nem zádného slova doby'ť . T
h
.
y o az o stredy. V středu pak kd v
'1'
bA'
l I S 1 na oru meZI
obecní
b"
"
yz se ses I
o .e?, - .
purkmlstr potom kázal volencům b 'ti na
. ' o .0jI pam purkmistři, konšelé a starší obecní
zejtn na rathouze v II hodin i stalo se lak P /
t
k lm vyšl\ Tu purkmistr Albus mluvil - . V tom áni
opět Vilémk
dl I
.
o om u
a uye
cat do mučírny aby ho na d l '
opet ven vyslr -:- potom purkmistr a páni zase vsto~ i!i
bok pra"ý pTI'
"
ru ly
a I, a kdyzv I10 tahl,
zase se nic nepoznal
do obc~ a ~lu;Il purkmistr, že pan Vilém žádá ab!ste
mu da1r slysem
\T t
v,
,
v
v
,
J
- ~ potom seznal se - . V sobotu pak v hodin
T"
•
-.
om UCmI rec pan rychtář že
zmUCI!! sou také HavlíČka i seznal se o všem. A dlouho
p~n \ Ilem Jest ne~ocný a leží na loži. Obecní od ;vě
ho vt~aplh, nechybí tři hodin. Potom v pondě!' _
deh, nechť ho dolu svedou. I stalo se tak ' I
Pl'
1 I . d O ' ze 10 ryc Itaobedlch v 18 hodin vedeni na popravu k
I ". po
Páni pak k' l' . .
rovl pac 10 CI oluv svedli
rynk Pak
dl' b v •
pranen na
naho 'll ," ť
P
.
'"
aza 1 Je] zase
.
po e o yee]c biřic "yvolával proč se jim ta
. I ,\ es I - .
otom, obecní mluvili rychtáři, ab
osmrt oh~vnvá stát! ll1á, ze SOu zrádci; Vilémek tomu nic
sla! pro mIstra popravneho a On odpověděl, že já Ym~m
ncodpovedel, nez Havlík odmlouval
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Doklady o

hospodářské agendě

AJ Soupis vydání z let 1429-1432.
(Z orig. rukopisu

č.

20.)

Secuntur distribula predietorum perceptorum: *)
1429. Sabbato dominice »Iustus es«, ipso die beati
Lamperti (17. září): Ad officium sex dominorum per collectas Petri Skrziczka et Martini, fratris W ostnik, et pro
novem nuncciis, tubicena et duobus pixidariis III S. XVI
gr. It. Andree notario VlIT gr., il. Mathie Firsska nunccio
V gr., it. fratri bibales I gr. - Secunda feria (19. září):
jt. Nehode cursori in legacione ad Zmrzlikonem et Klenowsky ct ad Rzitkam in Domazlicz XVI gr., il. arbitris
balneales X gr., il. Skere in Hradistko ad Vishanus
I gr., iL pro papirio ad registrum et litteras 2 gr., iL pro
fusoriis, vulgariter strzielisscze, pro telis imponendis ITU gr. ;
it. pro bursulís ad pecunias III num., iL officialibus pro
Svidnicensi cerevisia I gr. I num., iL Johann; Reczek pro
IISseribus ad pavimenla in turri s. Stephani ct ad taraa (?)
per collectas suas el orphanorum Kukla 51 1/ 2 gr., iL ad
consilium dominis pro Svidniccnsi II gr. II num.
Tercia fería vigilie Mathei (20. září): De mandato
magistri civium Sigismundo capitaneo et stipendiariis et
aliis adherentibus ei, tempore disturbii et gewere cum
Nova Civitate balneales XL gr., il. Absoloni de mandato
dominorum de consilio ad relacionem Johann;s Kbelski
et Czipser LX gr., il. Muzikoni pro exbrigacione stipendiariorum liIielnicensium racione expensarum et pabuli et
potagiorum de man,dato dominorum de consilio lIU s.
XXV gr., il. Nicolao sartori a babalo in exbrigacione
aliorum stipendiariorum Mielnicensium II s. XL VI gr., it.
ad officium sex dominorum pro faciendo prandio arbitris
utriusque civitatis per Zdenconem LXXX gr., il. Petro
fabro pro tribus sexagenis telorum XVI gr., il. pro duabus cutibus pergameni ad arbitratorias litteras el trengales
per Kukulum notarium VI gr., il. pro eera rubea pro
sigillandis litteris I gr., il. magistro civium et dominis in
officio pro Svidnicensi II gr. II. num.
Quinta feria (22. září): H. officialibus pro assatura,
pane et cerevisía II gr. I num., it. J ohanni Sscerba nunccio balneales I gr., it. ad consilium ad honorandum Procopium Rasum et alios hospites pro potagiis V gr.
Summa columpne XV S. XLU gr. XI hallensem.
Sexta feria (23. září.): It. pro quatuor sexagenis telorum per Wenceslaum a coronis XVI gr., il. Laurencio
sigillatori de sculptura sigiJJorum Drslay Kerunkonis el
Johannis de Swynar VI gr., it ad officium sex domino rum
pro comparando prandio dominis consulibus, arbitratorum
et Rasi Procopii II s., il. ad consi1ium pro medone et
zinzibere V gr., it. Alssoni cum littera in Nymburgam et
ll! Příjem otištěn

v Tomkových Základech 1. str. 264.

na radnici

Staroměstské.

Coloniam in legacione pro apponendis sigil1is XX gr.,
il. pro cantaro ad officium per collectas Lypoldi X gr.
Sabbato dominice Da pacem (24. září): It. Kralowczoni,
capitaneo Orphanorum, pro necessariis eidem comparandis
de mandato dominorum de consilio 2 1/ 2 S. gr., il. Andree
notario collactarum X gr., it. Mathie nunecio V gr., it.
ingrossatoribus cancellarie,videlicet Nicolao et Mathie,
de mandato dominorum de consilio in retentis LX gr.,
il. carpentariis, dietariis cum coadiutoribus famulis per
septimanam tempore disturbii in diversis laboribus XLVIII
gr., il. ad officium sex dominorum per Sdenconem Vlil s.
XXVI gr., il. Martino, notario consilii, de mandato dominorum X gr., il. nunccio versus Czaslaviam VII gr., il.
pro bursulis ad pecunias III nummi, it. Wladikowe a nigra rosa pro exbrigacione Wilhelmi Costka racione expensarum et pabuli de mandato dominorum de consilio
XIII S. Vln gr., it. officialibus et dominia in officio consedcntibus pro cerevisia alba et Swidnicensi III gr. I num.
Secunda feria ante Wenceslai (26. září.): Johanni a
claviblls in legacione cum littem VI gr., it. Absoloni de
mandato dominorum XV pr., it. Andree a rubeo cervo
pro expedicione seu .exbrigacione Kralowecz de hospicio
racione expensarum, potagiorum et pabuli de mandato
magistri civium el dominorum de comilio pleno XV s.
XLVIII gr. lIlI num., il. Nicolao sartori a babato racione
expcnsarum ex parte Wenceslai Basczsky in exbrigacione
III s., iL magistro civium cum dominis eonsulibus, officialibu; et stipendiariis el nuncciis balneales XX gr.
Tercia feria (27. září): il. nunccio pro domino J Rrossio milite II gr., il. Johanni a c1avibus subiudici in
legacione ad Procopium Rasum et ceteros Fratres ipsius
XV gr., it. nunccio in occulta legacione per Straboch
VIII gr.
Summa columpne XLIX S. XIX gr. I nummus.
It. ad officium sex domino rum ex parte Martini pinceme domus Pral\\'urst racione cerevisie LXIIII gr., it.
pro cute pergameni pro litteris capitalibus racione concordie cum Nova Civitate per Humpoleez III gr., iL Laurencio cirotecarío de sartura et reformacione pulvinariorum
in consilio ct offieio per suas collectas IIII gr., iL Laurencio pro sculptura sigillorum Sokolonis et K ralowecz
IIII gr.
Quarta feria ipso die Wenceslai (28. září): Vacat
J ohannes Propheta, magister civium.
It. quinta feria ipso die Michaelis (29. září): Sigismundo capitaneo equitanti ad campum versus Rostok in
subsidium de mandato magistri civium XL gr., iL ad
officium sex dominorum per Sdenconem in necessariis
pro pixide magna conducenda ad Rostok XL gr., it. Jacobo Holub cum aliis carpentariis X gr., it. pro Swidnicensicerevisia et Turnowiensi in officio domini. II gr.
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feria
"' ').. a d Ofli'
.
lSexta
'
. . (30
. . Zdn
IClllm sex dommorum
pro
Pud venbus plXldIS emptis a Gira pro subarracione per
Z enconem XXX gr it C· I .
.
Rl"
. zlec 1 plst on pro pane versus
.ostok 12 s., il \Vladyeowe a nigra rosa pro exbriaac~one secund~ Wilhemi Coslka de mandato ma istri ~i
Vlum et dommorum de consilio LXXV gr It fg t . b'
bales II gr.
.
. ra n 1-

Quinta feria, (13. října); il. magistro ch'ium cum
consuh;Jus, officlahbus et stipendiariis balncales Cum
taculo (.) post balnellm circa Straboch XXXV.
genSext f . (1 A " ' .
gL
. a erla
,.. nJ~a): ll. VVcnccslaus Holecz tempore dllsturbn pro pahs capisteriis, rotuli, pro labore
cIrca '·a vas ct fossata XXII gr.
'
Summa columpne XIII s. XlIII gr. III nummi
Sabbato dominice In voluntate (ló říJ·na)· ;t A' d
notano X
't 'f l'
' . '. n rec
.
gr., I . "' at ne nunccio V gr it po l t .
dlcum
d
'1'
., .
r a on pera consl lUm a Iudoco III gr
.t
. .
., 1. pro cereVISIa
officialibus Turnoviensi HII nummi.
feria
.
. .
, . Secunda.
,(17
' HJ' n a).. I't . magIstro
CIVlUll1
et do1l111:I~ con:uhbus sImu I consedcntibus in officio pro aucis
senms, aVlbus, assaturis, carnibu< pane albeo et '1'·
'
XXXIIII gr.
-,
Sl Igl11eo
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Sabbato
Salus
pOpIlli
I't And lee no tano
'
.
.
. (1
' říJ·na)·' .
X gr., It.
Matllle. nuncclO V gr. ,I't. magl'stro CIVlUffi
..
I'
Jolanm Propheta m necessariis per iusum expositis ad R
tok XXX g
't d
d'
osb'b I
r., 1. e man ato magistri civium H llmpolecz
\~ a es
Jr., li. ad officium sex dominorum per collecta,
e,:ces al e domo tenebrosa VVenceslai Pysek P l '
~a~n et Galli fabri et Blazconis culteHaloris ~t ;~cli~:';
a nc: telo.rum
s., it. magistro civium cum dominis
consuhbus lil officlO consedentibus pro S d'
.
visia et Turnowiensi III gr. I num.
\VI mcensl cereo

tl'

Ilb

o'

, . Tcrcia feria (18. října): Johanni a s. GaHo de impoSIClone telorum XII gr., it. Kulhanconl'
seratori pro seris
a d compedes pro caplivis VI gr.
Quarta
feria
(18
ř"
)
't
d
H d .
,
. IJna: I. e mandato dominorurn
t e WICe sarton ~onducenti cum stipendiariis Novecivitaenses c.um pecllnlls domino Habart super expensis LX y
. . Qmnta fena (20. října): Martino tandetiste de impg~:
SIClOne telorum VI gl"t
rb .
ffi . I'b
.
., 1. pro pre I aClOne et potagii.
o. ICla I us captlVorum in officio consedenlibus in discus~
SlOne eorum V gr.

Secunda feria (3. října): Wenceslao vectori racione
vecture magne pixidis versus Rostok et viceversa cr
collectas X gr., Slahun vectori racione eiusdem vect~re
X gr., ll. Petrmano racione cerevisie albe dalum
campo versus Rostok XXXVII'/2 gr.
pro
Summa columpl1e vrn s. XXXIIII gr IX 1 II
Terci f . (A v" )
•
Ia enses.
a ena ... rIJna : H. ad officium sex dominorum
per
Zdenconern
el
V'hlwar
LX
gr
it
J
l
'
d'
. .
.,
o lanlll ssyparz'
e lInpOSlclOne telorurn X gr it mag' t
..
d
'.
l'b
.
",.
18 ro ClVlum eun1
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Sexta fcria (22. Njna): it. ad officium sex domino rum
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dot
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. Q~ar~a . [eria (I2. října): Nik1ik pixidario de mandato
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Tercia feria (25. října): de mandato magistri civium
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Quinta feria (27. října): it. tubicene de mandato
magistri civium XXX gr., ad ofiicium sex dominorum per
collectas Petri Butta per Sdenconem, Anthonii ab asinis
et relicte Rezek LXXXVII1/ 2 gr., Thome, famul0 iudicis,
de sigil1acione duorum dierum II gr.
Sexta feria (28. Hjna) festum Symonis [et] Jude.
Sabbato dominice Dicit primo (29. října): it. Andree
notario X gr., it. Mathie nunccio V gr., it. Johanni Sczerba
bibales I gr., Sseri carpentario racione infirmitatis V gr.,
\Venceslao, ingrossatori Martini notarii, bibales II gr.
Secunda feria: it. Johanni de Mielnyk pannifici
pauperi ob vulneracionem per sagittam et percusionem
tempore ingressus domini Hinconis et Zmirziczky ci vitatem cum inirnicis causa dei per co llectas retent"s domus rehcte Pawmgertl cirologo pro medicacione L gr. ll. ad
officium sex dominorurn pro retenla Rebeczkoni nunccio
per Barthossiurn pannificem XXX gr., il. Jobanni a s.
GaIlo de imposicione telorum VIII gr. ll. Johanni conventori domus sculpte turris racione vulneracionis per sagittam
tempore disturbii in subsidium pro cirologo per suas
collectas Xll gr.
Tercia feria festum Omnium sanctorum (1. listopadu).
Quarta feria (2. listopadu): il. Hedvice sartori et
Duchconi piscatori, dominis de cOl1silio et aliis de communitate et stipendiariis equitantibus in lVIielnik pro locandis
consulibus II S., Thome, famlllo iudicis, de sigillacione
I gr.
Summa columplle X s. XLVI/ 2 gr,
Quinta feria (3. listopadu): it. officialibus pro prelibacione ct potagiis II gr.
Sexta feria (4. listopadu): magistro civium Johanni
Kbelský racione invitate Rzitkonis, Wilhelmi Costka quibusdam de consilio cum officiahbus pro piseibus et luceis
per Sczerbam XXXI' gr., it. Strabochonisse pro eodem
pro amigdalis risi, vino greco XX gr, il. clericis re('ordantibus ibidem II gr., it. clientinu" Rzitkonis et Costkonis
equitantibus in nocle ad custodiam propter hoste" cum
nostratibus pro medone per Srnam lIlI gr.
Sabbato Dieit sccundo (5. listopadu): il. Andree notario X gL, il. Mathie nunccio V gr., il. Petro fabro dc
fabrica telorum XXX gr., il. magistro civium Johanni
Kbelsky pro Swidnicensi cerevisia apud Straboch receptis
ad domum pro hospitibus ct super pretorium LXVIII gr.
lt. de mandato magistri ciyium Vvladykowe pro exbrigacione familie \Vilhelmi Costka, qui Yellerat in auxilium
nostratibus custodie contra adversarios LXV gr., it. Mathie
Srnolau pro cerevisia antiqua \Vilhelmo Costka recepta
de mandato dominorum XVI gr. H. ad officium sex dominOrum per collectas retentas domus Laurencii hoÍÍrichter
per convenlorem Jl h s. gr. lt. officialibus balneales cum
servitoribus Vll gr.
Secllnda feria (7. listopadu): ad offieium sex dominorum per collectas orphanorum lessconis Pehm per
Zdenconem LXX\'] gr. H num. lt. Mathie Frisska, nunccio colleetarum, per collectas Petri Hubal pro sotularibus (?)
lIlI gr.
Tercia feria (8. listopadu) magistro civium cum dominis consulibus el. servitoribus balneales et post balneum
pro cena LX gr.
Quarta feria (9, listopadu) :it. Gallo falconiste de
mandato magistri civium ad relacionem de consilio Wenceslai Bradatí XVI gr.
Quinta feria (10. listopadu): il. Molessoni, notario
officii spiritualis, de mandato dominorum de consilio ad
preces Rokiczane pro panno per collectas retentas
orphanorum Glawber 1/2 s. gr. ll. ad ofiicium Sex domi-

norum per dominum Sdenconem et Tohannem Welwar
racione expensarum cmu Rzitka in Mielnik ohligatis LX gr.
Sexta [eria (ll. listopadu) :it. magistro civium pro
duobus luceis recentibus ad prandium pro invitata do minorum cOllsulum XXIII gr., il. Thome iudicis de sigillacione II gr., il. pro cera rube" Alberto solvimus I gr.
Sllmma coluJl1pne X s. XXVI gr. II nummi.
Sabbato Dicit tercio (12. listopadu): it. Andree notario X gr., it. i\!athie nunccio V gr., il. pro duobus
caseis dominis V gr., il. Petro fabro de fabIica telorum
XV gr., it. Martino tandetiste de inposicione telorum per
Pytel XIlII gr.
Secunda feria (14. listopadu): il. clericis recordantibm
martinales III gr., il. fralri bibales I gr., jt. de mandato
dominorum de consilio ad relacionem Barthossii pannifiois
Rokiczane, predieatori Lete curie, pro braseo ad cerevisiam III s.
Tercia feria (15. listopadu): il. Martino Poczadek causa
dei per suas collectas II gr,
Quarta feria (16. listopadu): ad officium sex domillorum in debito Franczus et Barthossii barbitonsoris et
Katherine a rana racione candelarum per collectas Bolesskonis et Crucis carnificis LX gr.
Quinta feria (17. listopadu): it. magistro civium cum
dominis balneales XXIII gr., it pro bursis pro servandis
peccuniis I gr.
Sexta feria (18. listopa<lu) Johanni a s. Gallo de inposicione telorurn VI gr.
Sabbato Dicit quarto (19. listopadu): Andree notario
X gr., Matllie nunccio V gr., il. Petro f"bro de fabrica
X s. telorum XXX gr., il. Martino tandetiste de inposicione telorum HU gr., iL magistro ci"ium Johanni Kbelski
in expositis XXX gr.
Secunda feria(21. listopadu) Nyemecz, portulano regi.,
causa dei per suas collectas ITU gr.
Tercia feria (22. listopadu) Strabochoni pro magistro
civium Johanne Kbelsky, hospitibus ct ad consilium et
officia racione cerevisie Swidniccnsis et Turnowiensis el
vino et receptis Y /2 s. VIII gr.
Quarta feria (23. listopadu): Nicolaus a sagena magister cívium incepit. Ad officium sex dominorum per
colleclas Jacobi Leutner a melone racione retenti salarii
XXXVlI'/2 gr.
Quinta et sexta feria (24. a 25. listopadu) vacat
propter Katherine festum.
Sabbato dominice Ad te levavi (26. listopadu): il.
Andree notario CUln Mathia nunccio XV gr.
Dominico ipso die (27. l'slopadu) ad consilium pro
celevisia propter communitatem msgnam II gr.
Secunda feria (28. listopadu) officialibus pro preli
bacione et cerevisia I gr., il. pro honoracione Swoyssii
ct purgravii pro Swidnicensi I gr. I num.
Tercia feria (29. listopadu) in vigilia Andree magistro
civium pro luceis et sudubus propter hospites XXVI gr .
Quarta feria (30. listopadu) festum Andree.
Quinta feria (1. prosince) Martino tandetiste pro imposicione lIlI s. telorum VIII gr.; il. officialibus pro cerevisia Swidnicensi et alia I gr. III num.
Sexta feria (2. prosince) ad consilium pro medone
et zinzibere V gr.
SUl11ma columpne XIlU s. III gr. I hall.
Sabbato Populus Syon (3. prosince): it. Andree notario et Mathie nunccio XVI gr. It. Barthossio pannifici
racione lignorum tempore disturbii cum N ovecivitatensiblls
pro neeeS5ariis circa muros el valvas sibi receptis laborandis LX gr. ll. :retrQ fabro de fabriea telorum per Krao
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becz XV gr., it. AIssoni in legacione ad Procopium Rasum
yersus Montes Cuthnas de mandato magistri civium.
Secunda feria (ó. prosince); it. pro cera rubea ad
sigiIlandum propter collectas I gr., il. Thome, servo iudicis,
de sigi11acione I gr., il. officialibus pro medone I gr.
Tercia feria festum Nicolai (6. prosince).
Quarta feria (7. prosince) episcopo s. Nicolai II gr.,
episcopo s. Michaelis II gr., il. episcopo de Leta curia
II gr., it. episcopo s. GaIli I gr., it. episcopo s, Egidii
I gr., iL episcopo s. Castuli I gr., it. Thome, servo iudicis, de
sigillacione I gr., it. Hedwice sartori de mandato dominorum de consilio ad relacionem domini Barthossii pannificis racione cerevisie patok Absoloni date per collectas
eius XLVI gr. It. Sigismundo capitaneo racione II s. gr.
concessarum in Mielnyk Hedwice sartori et aliis de communitate in conduccione Rzitkonis de Mielnik soIvimus
II s. gr. H. officiaIibus simuI in officio prandentíbus pro
piscibus, aIlecibus, pane et potagiis ob non discessum de
pretorio propter sigiIlacionem racione colleetarum pro
acquirendis pecuniis pro campo VI gr.
Quinta feria (8, prosince); Petro fabro de fabrica
V s. telorum XV gr. il. ad consiIium per Barthossium et
Strabochonem dominis pro campo XVII1/2 s. gr., it.
Thome, famuIo iudicis, de sigiIlacione II gr.
Sexta feria (9. prosince) ad officium sex dominorum
aJ reIacionem domini Duchkonis piseatoris et Petri candeIatoris pro diversis necessariis pro coquina ad campum
comparandum per Zdenconem II s. gr., il. magistro civium
NicoIao a sagena pro I vase cerevisie Turnowiensi per
Johannem, notarium Lete curie, XLVIII gr. H. Machconi
Stupecz pro teIa ad saccos ad campum ad currus et equis
VII gr.
Sabbato Gaudete (10. prosince) Andree notario et
Mathie nunccio XV gr., it. ad officium sex dominorum ad
relacionem Petri candelatoris de consilio super necessaria
campi per Zdenconem I s. gr. ll. Petro fabro de fabrica
HII s. telorum XII gr., it. ]1,.1artino tandetiste de inposicione telorum Vln gr.
Summa columpne XXVII s. vnl gr.
Secunda feria (12. prosince) Johanni a R. GaIlo de
inposicione XII s. telorum XXHU gr., it. Wilhelmo
Costka de mandato dominorum de consilio pro V stamine
panni circa Barthossium II s. gr., il, J ohanni Holy a cigno
cultellatori pro fabrica lIlI s. te10rum per suas col!ectas
XII gr., il. Rebeczkoni et Polo no nuncciis el Dubconi
de precepto magistri civium et Medkoni pro VI ulnis
panni ad ealigas Barthossio XVIII gr. ll. sacerdotibus ad
Letam curiam VI gr., it. magistro civium pro vino II gr.,
Thome famuIo iudicis de sigillacione I gr., it. .Mathie
nunccio pro bibalibus cum Thoma I gr.
Tercia feria (13. prosince) Sigismundo capitaneo ad
relacionem de consi1io domini Duchconis et J acobi ferratoris in subsidium pro campo LX gr., it. magistro civium
pro vino circa Fynder recepto II gr., Thome, servo
iudicis, de sigi1Iacione 1. gr.
Quarta feria (14. prosince); Ad eampum exiverunt
Mysnam. n. ad officium sex dominorum pro necessariis
exbrigandis super campum per Sdenconem II 8. gr., it.
ad consilium pro malvasia propler hospites VI gr., il. pro
pane alba ad consilium nII hallenses, it. officialibus pro
medone et zinzibere III gr., il. Skete (I) cursori bibales
I gr., il. Johanni Spiczkukl de sartura et emendacione
tabernaculi per suas collectas XXIII gr., il. Symoni ab
albo leone pro I lak vini continente XLII pintas pro
campo recepto persolutum XXXVI gr. n. eidem pro eodem
y!PO super prelorium pro honoranciis hospitu11l et ma15istrg

eIVlUm et in pansacione (I) dominis exeuntibus ad campum
Xlm gr. IIIr num.
Quinta feria (15. prosince): magistro Laurencio ad
relaeionem de consilio Sdenconis et Martini Nosek frenificis pro libro exsolvendo III/2 s. gr., it. Thome, servo
iudicis, de sigillacione II dierum II gr.
Sexta feria (16. prosince) ad officium sex dominorum
per collectas Sdenconis de domo Cziesierz, Johanni Welwar, Nicolai a sagena, \VencesIai Krabecz, Manconis sutoris, Wenceslai a quinque coronis III s. XVII gr.
Summa columpne XXIII s. minus I nummus.
Sabbato dominice Memento (17. prosince); ll. Andree
notario cum Mathia nunccio XV gr., Martino tandetiste
de imposicione lIlI s. telorum Vnl gr., it. clericis a s.
Nicolao osapinales (I) ad relacionem domini Duchconis de
consilio lIlI gr., il. sacerdotibus s. Michaelis per Johannem
a cantaris VIII gr., it. J ohanni a s. Gallo de imposicione
III s. telorum VI gr., it. ad officium sex dominorum per
collectas Urbani frenificis, Spaczek seHatoris, Martini tassner, relicte Wyzrywen, Mathie Drdak et Mauricii frenificis de domo Othay et Florkonis et collectas domus
Angeli, nati Loyse, Nicolai seratoris et Johannis Mostsky
lIlI s. H. Thome, famulo iudicis, de sigillacione I gr., it.
WencesIao, ingrossatori Martini, bibales I gr.
Secunda feria (l9. prosince) Alberto apothecario pro
eera rubea propter collectas I gr., il. Mathie fabro a campana rubea de labore instrumentorum ad formas pixidum
per collectas XVI gr.
Tercia feria (20. prosince); it. Wenceslao Straboch
pro cerevisia Swidnicensi, Turnowiensi, amigdalis, ficubus,
vino greco, magistro civium Nicolao a sagena el ad consilium receptis IP h s. gr.
Quarta feria festum Thome (21. prosince): Jacobus
ferrator magister civium.
Quinta feria (2. prosince); it. de mandato dominorum
de consilio VVenceslao nunccio, qui venerat de campo II
nostratibus cum litteris X gr, Thome, famulo indieis, de
sigilIacione triam dierum III gr.
Sexta feria (2.3, prosince); il. magistro Jacobo ferratori pro necessariis LX gr., it. Barthossio pannifici pro
duobus staminibus panni pro nnnciis datis consilii VI gr.,
iL portitori eorundem staminum I gr., it. cuidam pauperi
circa s. Benedictum causa dei II gr.
Sabbato dominice Dum medium (24. prosince).
Vigilie Nativitatis Christi (27. prosince); n. Andree
notario cum Mathia nunccio XV gr., il. clericis s. Michaelis
II gr., iL Andree, Wenceslao, ingrossatori Martini,
Mathie Cruci fratri pro sacra nocte XVI gr., it. sex nuncciis cursoribus de mandato magistri civium pro sacra noete
XII gr., iL portitori aliorum dUOI'um staminum a Barthossio
pannifice ad consilium ex parte officialium de Leta curia
datorum pro nuncciis I gr.
Quarta feria ipso die Innocentum (28. prosince): iL
clericis recordantibus in pretorio II gr., iL clericis de
duabus parochiis circa magistrum civium cantantibus sacra
nocte VI gr.
Summa columpne XV1/2 s. X gr.
Quinta feria vacat (29. prosince).
Sexta feria (30. prosince) ad consilium pro malvasia
VI gr,; it. ad officium sex dominorum per dominum Sdenconem pro sol vendo pane pro sacra noete dominis et per
ecclesias distributo II s. gr.
Sabbato in exceIso trono (31, prosince); it. Andree
notario cum Mathia XV gr., iL Nyemecz portulano causa
dei II gr., it. officialibus pro aIlecibus, aucis et cerevisia
III gr., il. ThQrne! servo iudici., pro socutaribus (?) III gr.
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Qumta ena ..
.
.
b'
mu
T
r ,t Johannis Lynden !ll de Ilo per c~m, ,de conSI W re IC e t
ntaliter ex parte Katherine vIrgmIs
nitatem eIde~ tc.s ~me to et obligato debitorie per collectas
quondam Vac oms ega
"
d 'nis consulibus,
gr. it. magistro c!vmm eum oml
. .
XXXII !/: J
'
. .
cl'
consules lnVlofficialibus et aliis hospttIbus per ommos.
m
tati< et senioribus cOlnmunitatis circa dommUt;l l?ymon~i
ab "albo leone prandentibus pro pulli" aspen~ IS, pe~n~
cibus, ayibuS, serina, assatura, luceo recentI el ,
LXXVIII gr.
. .
'p_
Sexta feria (27. ledna) Andree et Matlne m conse!'!
cione inquilinorum pro prandio I gr.
ato Adorate tercio (28. ledna); H. Andree noSabb
t d e mandato domitario cum Mathia nunccio XV gr., I.
norum magistro Laurencio LX ~r.
.
Secunda feria (30. ledna); It. de. man.dato dominorum
de consilio magistro Rokiezane eqmlantI de Mielnik et

nowiensi et, rerUlll lnstItorulU CIrca

receptorum LVIII gr.
Summa columpne VI s. LV gr. I num.
.
.· (18 ledna); Ducheo pIscator magIster
Quarta feua
.
"
t agea
. . m It magistro civium propter hospIte, pro. r
CI':'lU .
'collectas Alberti apotheearii IX gr., ll. offimmOrI per
,
'
ď"
t pro
cialibus stipendiariorum sedentibus I." ~tIpen Iarns e . )_
. II
It Andree et Matlne m consľIpCIOne II.
Romama
gr.
'.,
ď
t bibalibus per bIS
quilinorum per hOspIcIa pro pran 10 e

II gr.Qmn
. t f ' (19 ledna)' it ad eonsiliutn pro honoa ena.
.'
,
b

aneia domini Johannis Rzitka pro malvasIa pr.opter onaI,"
TI r. iL cuidam mulieri cum qumque puens
mente~ .'
it Andree eum Mathia balneales I gr.,
gr.,.
ll'
d treugales litteras
causa eI
il. pro pergameno ad cance anam a
lecz V
"
1 ntfrid Plznensi et castrensIbus per, Humpo
vum a
.. S 'd '
I gr I num
it officiaIibus pro cereVISIa WI !1lCenSI . . '
:
gr., .
.,
D hkom
Sexta feria (20. ledna), iL magis.tro cIv.Ium uc.
.. XXX gr it magIstro CIVlUm raclOne
super neces~arns
., Rzitkonis et aliorum hospiinvitate dommorum c?nsulum
, S ' el XXVIII I
tum pro speciebus dn'ersIs p~r colkc,tas
)S,
. i daa
gr. It. eidem pro prandio raCIone rlSI, roc!s 0, "m g

r

curson lil

~igilIaci~ne

lIl'

et Romanie xxun gr.
, Andree
Sabbato Adorate secundo ('21. ledna): It.
1
.
'XY
't Thome famu o
notario eum MalhIa nunceIO
gr.! ~.
,,
I gr I't officialibul pro I zeItlmo Romame I gr,
, d"
IU ICIS
,,'
)
t
S~cunda et tercia feria (22., 24. ledna vaca.

Rudnicz XXX gr.
Summa columpne V s. LVI gr. I num.
ciTercia feria (31. ledna); iL de D1an~ato m~gistri ,
.
. 1 b'
Stephani in muro IpSO eXlstente I~
V!llD1 matn p e am s.
' X gr it officia!tcampO cum nostratibus super expensIs
h ., : d"
de
"
R
. I gr it T ome !ll ICIS
bus pro I zCItlmo
omame
.,'
.igillacione II dierum II gr.
Quarta feria (1, února) vacaL,
,
Q inta feria festum PurificacIOms (2. unora).
.
S~ta feria (3. února) ac consilium p:-? Romama
. d
dato dominorum de consIho nunecIO,
lIlI gr
ll. e man
.
te
,
., .'t
'tates et litteras de Hazenstem ex par ,
"b
qm porta\! nOVI
nostrorum el fratribus in Meyssna lacentI us. Ú
).
it
Sabbato do mini ce Adorate quarlo (4. . nora..
'
Andree notario cum Mathia nunccio XV gr., lL m~gistro
r o mePe propter hospites III gr., ll. 1 h?lTle,
cIVlUm. Pd " I g'r il officialibus pro allecibus, aUCIS ct
servO IU lClS,

.,'

ane et cerevisia n gr.
p
Secunda cl tercia feria (7. února) vacat.
.
uarta feria (8. února) ad consilium pro, Romam~
lIlI Q
't ad officium sex dominorum racIO.ne eqm
gr., o I ~ommunitate circa Johannem ~ cantans II/ 2 s.
empt;t pr ffic'alibus cum aliis offieialibus stlpendIafII~ se~en
gr" 1 . , o l' ,
ll'
tibus stipendium pro prehbacIOne
lIbus sunu ct co Igen
. VI gr
ta iis 1'0 tel' sessionem tota die in pretorI? .
.
el po g t Pf Pa (9 února)' il. quibusdam domIms con, Qum a derIt'b "
officio eum officialibus raciOtle
sulIbus pran eo I uS ID
.
'
comestionis seu prandii per loha~~em a i~a~~::ni~r~~~:
natis pro pane, cerenSIa et vmo
g;.,..
sulibus et hospitibus circa magistrum ?!v~um post. b~~;:e~
comedentibus pro luceo et vino XI gr" It, omIDIS ID
per Barthossium II. gr.
h'
Sexta feria (10. února): Andree cum Mat Ia pro con-

scrib;:~i~a~~q~;!~~sm~:~e~::d~~ 1~ ~~ora);

An~ree

lL
notario cum Mathia nunccio XV gr., il. ad eons~l!llm pro
. lIlI g
r . ,it. pro pane albo II hallenses, lL Thome
Romama
carpentario pro bibalibus I gr,
Secunda feria (13. dnora) vacat.
d "11
Tercia feria (14. února) pro cera rubea a . SIgI a,
I
il Thome servo iudieis, pro sIgIllacIOn.e
~IOnemt !:~ist;o eÍ\'iu~ Duchconi piscato.ri in diversls
gr., I... communtiatis et cursoribus exposItIs XXXI gr.
necessarns
,.... D h
. pro vino circa Man tempore regllmn1'
lpSlUS ue com s
.
.
tlů~m Smolarz pro LXXX pin tis recepl!S eIdem ct pro
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hospilibus el cirea Sdenconem pro XlIII pin tis LVII gr.
per collectas suas XX gr., it. officialibus pro í: zeltiíno
X hall.
Romanie I gr.
Summa columpne IllI s. XLIlII gr. I num.
Secunda, tercia et quarta feria vacanl.
Item VVenceslao Slraboeh pro lI' h pin tis malvasie
Quinta feria ad cOllsi1ium pro malvasia propter hoset pro '/9 pinta Romanie et IX pintis Swidnicensis cerepites VI gr., it. pro piscibus dictis okun ad prandium ravisie, ficubus, amigdalis, vino greco, rotis, ri,o magistro
cione invitatc Procopii l{asi et hospitum alíorum XV gr.,
civium propler hospites receptum L gr. H. de mandato
il. Thome, famulo illdicis, de sigillaciollc qllaltuor dierum
magistr; civium in placitacione circa Sstraboch per OnssoHll gr.
nem et Rzitkam et duo rum dominorum de consilio ad
Sexta feria vaeal.
hanc datorum pro Romania et MalYasia et cerevisia SwidSabbato dominice Reminiscere: It. Andree notario
nicensi VI gr.
X gr., il. Mathie Frisska cum bibalibus \'I gr., iL Thome
Quarta feria (15. února): Martinus carnifex magister
carpentario bibales I gr., il. dominis in officio pro malcivium. ll. officialibus pro alaut I gr. I num., Thome
vasia 1h pinta III gr, il. pro pane alba ad consilium
iudicis pro sigillacione I gr., it. ad consilium pro Romania
succcssive recepto I gr., Thome, famulo iudicis, I gr., it.
lIlI gr.
Wenceslao Straboch pro cerevisia Turnoviensi magistro
Quinta et sexta feria (16., 17. února) vacat.
civium recepta et pro hospitibus per Johannem a canSabbato Exsurge (18. února): il. Andree nolario X gr.,
taris V gr.
iL Mathie nunccio V gr., Thome iudicis de sigillacione
Secunda feria: il. de mandato dominorum de conduorum dierum II gr., iL Thome carpentario balneales
silío domino IVenceslao, plebano S. Stephani in muro,
I gr. il. de mandato dominorum de consilio matri pleracione huius, quod fuit in campo in Mysna cum commubani s. Stephani in campo existenti pro expensis IX gr.,
nitate nostra, pro XIII ulnis panni pro tunica et capucio
il. de mandato dominorum de consi1io domino Malhie
per Barthossium pannificem LIHI gr. ll. pro Romania et
a pectinibus pro equo pro communitate dato C gr., iL
S\vídniccnsi cerevisia circa magistruln civium ternpore
magistro civium cum dominis consulibus cl officialibus el
hospitum exposita per Barthossium pannificem VI gr.
servitoribus balneales XX gr.
Summa columpne Hll s. Hll gr.
Tercia feria: il. Thome iudicis pro sotularibus racione
Secunda feria (20. února) magistro civium in officio
pro Romania II gr., Thome famulo iudicis racione sigillasigillacionis III gr.. il. de mandato dominorum de concionis I gr., it. pro cera rubea ad sigillandum I gr.
silio Absolon; LX gr., il. magistro civium eum dominis
balneales XX gr, il. Mathie cum Thoma allecibus ad amTercia feria (21. února) de eampo sunl reversi. It.
magistro eivmm, dominis eonsulibus el hospitibus el
bulandulll sigillare I gr., il. Wenceslao Straboch pro Malnostris de campo reversis prandentibus circa dominum
vasia 1 Romania, S'Ividnicensi cerevisia et Turnowicnsi,
Sdenconem pr,) vino apud Loysam et Swidnicensi apud
amigdalis, ficubus, vino greco, risi rotis, mellis, pro oleo
Straboch el Turnowiensi XVI gr., it. clericis super doolivc etc. magistro civium Martino carnifici racione inviminos recordantibus II gr.
tate dominorum cl honoranciis hospitum et super pretorium receptis II s. XUII gr.
Quarta feria (22. února) vacal.
Quinta feria (23. února) de mandato magistri Clvmm
Quarta feria. Martinus N osek frenifex magister ci vium.
Ad consilium pro malvasia ad honoranciam Czarde et
Strabochoni pro Malvasia, Romania, Rivola domini., equitantibus in Myelnik et RudnicI cum magistro Rokiczana
aliorum hospitum in consilio Vl gr., iL ad consilium pro
crustulis el picariis III nummi, il. laboratoribus mediatempore regiminis Duchconis piscatoris ad relacionem
, stini pro cere\"isia per Barthossium I gr.
eiusdem et Petri candelatoris de consilio LXX gr.
Quinta feria ad officium sex dominorum per coUectas
Sexta feria fe.tum Mathie (24. února).
receptas relícte Helm et rctentarum collectarllm Lyderii
Sabbato dominiee Esto mihi (25. února): It. Andree
cum Mathia Frisska XV gr., it. magistro civium pro Swidet collectas Ade pannilleis racione ipsius debiti nec !lon
Iaxonis carnilicis II S. XYI gr. Ad officium pro malvasia
nicensi cerevisia et vino in prandio racione invitatc dominorum consulum et officialium et hospitum VHL gr.
ad honoranciam domini Smyrzizcky ct aliorum hospitum
dominorum in officio consedencium VI gr., il. pro crustulis
Summa columpnc V S. XXIIII gr. I num.
et picariis lIlI hall.
Secunda feria (27. února) Fridrico pincerne pro Malvasia et Romania per dominos consules eum magistro ciSexta feria: iL ad collegium dom'nis consulibus
vium in pansacione hibitum ct ad consilium reeeptum
nostris sedentibus in synodo pro medone per Barthossium
successive XX gr. Thome iudicis pro bibalibus I gr.
HTI gr., il. magistro civium pro piscibus propter hospites
Tercia feria (~8. února) vacat propter carnisprivium.
XII gr., il. officialibus pro Romania I gr., il. ad officinm
Quarta feria (I. března) in capite ieiunii: il. magistro
sex dominorum pro ducentis sexagenis cilindriorum ad
civium 11arLino carni:fici in diversis necessariis comnlunicalci'a'" (?) III s. XX gr.
tatis expositis LX gr., il. officialibus pro I zeitlino RoSabbalo dominice Oculi; it Andree llotario cum
manie I gr., il. Mathie, nUllccio collectarull1, pro sotulaI
Mathía XY gr., il. pro malvasia dominis censulihus in
ribus V gr. propter multam deablacionem cum Thoma
offieio III gr., il. ad officillm sex dominorum pro necessigillando.
sariis comparandis racione invitatc dominorum baronum
Quinta feria (2. března): Thome iudicis de sígiIlaet hospitum per Nicolaum Pytel pannifleem I S. Tt. Thome
cione I. gr., il. circa magistrum civium pro vino per doiudicis de sigillacione II dierum II gr.
rninum Barthossium IlII gr.
Dominico die: il. ad collegium dominis consulibus et
Sexta feria Mathie el Thome racione ambulandi ad
arbitris pro Swidnicensi cerevisia per Barthossium III gr.
sigillacionem pro prandio I gr., iL Strabochoni pro cereIII nummi.
visia Turooviensi magistro civium recepta II gr.
Secunda [eria, iL contborali Swoyssii racione debití
Sabbato Invocavit; iL Andrec cum Jíalhia nunceio
tempore domin; Rinco"is eedem per communitatem obliXV gr., Thome iudicis de sígillacione I gr., i,. Johanni
gati per colleetas LXX gr.
JI1eysner racione cancelli ferrei pro telis fabricandis datum

. suO debito X gr il. officialibus pro Swidco II ec t as ln
:'
~
Summa columpne XII S. XL
gr.. I num.
.
nicensi cerevisia post prandlum 1. gr. I num ..
Tercia feria (21. bř.): il. Strabochom m synod~ r.aclOne
Quinta feria (6. dub.) ad officium. sex .dom.morum p~:
invilatc dominorum baronum. et alior~m hospltum clntatum:
collectas Jíathie Zalud fabri, Philippi lullfiguh raclOl~e l:~~f,~~
OrrhanoI'um
Rasi Procop;l etc. aa prandlUll1. pro ~!Il1g.
fornacis in pretorio relicte Petn Lanczkron, A c .
,
.". ro t'"
eHe ' .S\ndmcensl
yino greco
ficubus, n~l
b, m
..
.
'S pI'n~erne domus dicte od lupow, Blazcoms
J a ro;;
tectoris, CrucI
L,
,
XX\T't domlm~ m offlclO
II num
il. pro cera rll b ea a d
cerevisia, czucratis etc. II S.
gr., I.
•
lorrificis I S. I o II gr.
.,
.
R
. II
pro mah'asia III gr.
. .
.
. ~.
si illandum II gr., il. dominis in officlO pro .omama
Quarta feria (22. bř.): il. magistro ClVlum ;-aclOne m,:g
II
nl
it
IV
ence~lao
fratri
bibales
I
gr.,
ll.
Andree
gr.
nu.,·
"
tate Rasi Procopii ad prandium pro IX libns USlOms et P~SCl
notario pro bibalibus I gr.
II
bus XXX gr., iL eidem pro ficubus lIlI gr., ll. An re~
Summa columpne VII S. XLvIII gr. III ha . 1
[
notario cum Mathia bibales II gr., it. pro SWldmcensl
Item magistro civium et dominis consuhbus. ba nea es
cerevisia in officio post prandium I gr. I num.
.
XYl gr it Alberto appothecario pro confectrbus Raso
. t f ' . (03 bř) it pro mal vasia ad bonorancram
Proco i'~ t~lllpore synodus receptis pro. honorancla VIII gr.
Q uma
ena.~·
. .
[fl' III
't
ne
? f"
Wilhelmi Costka ct aliorum hospitllm in o CIO
gr., l.Sexta
ella (7 . db)
U. Thome lUdlClS de ,lglllaclO
pro crustulis et picariis lIlI hall., iL de. mandato. domlV dierum V gr.
· · t Andree
Sabbato (8. dub.) dominice Domme de longe ; 1 .
.
norum de consilio Bernardo Kotkonis ~aclOne debltl per
cum Mathia nunccio XV gr. ll. IVenceslao Str~boeh raClO?e
communitatem eidem obligati in ablaclOnc multor~m r?:
.. S 'dnl'cellsl', Turnowiensis, Malvasle, Romame,
rum de domo et suppellcctiliun; per c~llcctas ~um 1 ctenhs
cere VISle \VI~,
cl
t
ficubus amigdalís et vino greco tempore syno us e . pro
". II gr It Pctro doleaton a S. Spmtu raClOne labons
l "I' ,.
..
XXVI cr
ma
ist;o
ch'ium
domino
Jl.Iathia
Smolarz
Vlcegerentl.
reinstrumentorum ad ssatlaviam per collcctas"
bL.
~. Et quinta feria immedJate precedent! pro maglstro
brV).
it
Gire
cuidam
*)
pro
sel1strac.
(24
f
• ex t a ena
. .. .
. I .
S
cep 19. 1\' rtl'no Nosek frenifice racione invitate ad prancione ct pannirasura panni plebano S. Stcpham I gl. .
ClVlUm "a
d'
sulum
dium magistri Cristanni, Rokiczanc, ommoru.tll COll d
Sabbato (25. bř.) dominice Leta~e: il. Andree cum Matllla
et aliorum hospitum II S. XY gr. It. ad officmm sex 0XV gr.; il. magistro cÍ\·jUtll Martmo Nosek freJJlfic: pro
ad relacionem domini Matlne Smolarz de con. _
uno ,ase cerevisie albe de Gyczin {)er .d?mmun: Balthosmmolum
.
.
debiti domin i
silio de mandato donunorum raClOl1C
"
f
l
XLI
gr
it
Thome
!UdICIS
de
slglllaclOne
Slum panm lccm
.,.
.
II
Sdenconis candelatoris II S.
V dicrum V gr., il. pro cera rubea pcr lpsum reeepta gr.
Sccunda feria vacal.
. VI
Sccunda tercia ouarta feria vacat.
Tercia feria (ll. dub.) ad consilíum pro mah'asla
gr.,
Quinta {eria (3il bř.) ad consilium. pro medone II gr.,
iL ro cruslulis II hall., il. ad officium sex. dommorum Rer
il ad consilium per dominnm Barthosslum pann:fieem pro
geeta, Andree frenificis dc instita fremficulll 111. deblto
d~minis ad ordines in Rudnicz Hll S. ll. Theutumce regme
co.
.
. .J k b k d
andato dommorumXII r., it. nuneclO dOll1lm a u e
em
..
"
't
Costkoni
in
officlO
pro
malvasla
III
gr.,
l
f alue 1 gr.,
.
.. .
ď'
'1'
III
gr
l't
Thome
iudicis
de
slglllacJOne
I gr.
g
'j'
.
cl
d c CQnSll0
il. ofticialibus pro S\yidniccnsl cereV1Sla post pran mm !ll
f . (12 dub)' it Sigismundo captaneo e
Quarta
ena
'"
.
.
.
'
.
'
.
Carlstein
ct
offieio lOT. I null1.
d to dominorum consulum eqmtantl versus
.
SUnll~la columpne X S. XYIII gr. HlI num. .. .
man a
~. ." ť X
t Symoll1 ab
conducenti dominos Nove CIvlta IS
Kr., I . . .
. ,.
Sexta feria (31. bř.): il. oflicialibus
dOllllll1S lil
lb leone de mandalo dominorum pro V1110 magIstro C1\ mm
aM o-ť o Nosek receplo ct pro IlOSpl
'ľb'
LXVII
gr
officio pro malvasia 111 gr., il. Thome !UdlCIS dc slglllau s , . . . .It.
"d al 111 dato dominorum de consilio pleno l' ndnco Plllcione triU1U dierum III gr.
.'.
e man
1 . . Rudmcz ad
Sabbato Iudica (L. duh.); il. Andr.ec notarlO X g.r., ll.
e pro una lagena seu lak ma \"aSlC m
.
. eum b'b
l'b
VI
Matllie nllncclO
1 a I us
. g r., lt . mauIstro
."
, Nlcolao
.
~;~l~nes domino archicpiscopo propinanda IIP /2 vnl g~ť
de Rzcczicz pro CXSolllcione tumce de Iudels ~d rc!aclOnem
il. Martino notario de mandato dOllllnorum
gr., 1.
.
.. d
'l'
XL ur lt Wenceslao
BarthossÍl panmficIs
c consl:lO
..".,
. ..
Thome iudicis balneales I gr.
barbirasori ad relacionem (hetl domlm Barthossll p:o. co,
Summa columpne X S. XXVII gr. I nUl11.
.
quod in campo eum dominis fuit, XXX gr., ll. officlal!bus
"b us c t sem'oribus de .commUlll. . conSUll
Item dOlllllUS
d
ro r. zeitEno malvasie 1'/2 gr.
.
tate in officio consedentibus propter ar.dua .. dlsponcn .a
p
Secunda feria (3. dub.): il. Matllle cum Thoma propter
·i VI gr it pro crustulis cl plcarlls II numml,
pro ma1va, a
.,.
.
.
dominum
ambnlare ad sigill~ndum inquilinis proptcr collcctas pro
it ad ofllcium sex domino rum raClOne panmpcr
. .
B~rthossium
panllificem
pro
Johanne
HotanO
cal~amwe
piscibus I gr.
.
ff' rb
ob sessiTercia feria (4. dub.): it. do mim S o ICla I u~
.
d l XL gr
it domino Mathie a pecl1111bus el omlllO
. d'el"n p"etorio propter colleclas el SlglllaclOnem
J~h~nni Steila ~eu Kbelsky de imposicione telorum pro
onem t OCIUS I I '
.
.. XII cr
inquilinis et hospitibus super prandlO et potaglls
"r.
Johanne monoclllo impositore telorum XVI gr.
II ad officium sex dominorum per collectas. rententas domus
Quinta et sexta fena vacat.
. .
[('atherine admanulll ex parte debíti antiqUl Lewe m~.rcatoTls
Sabbato (Hí. duh.) dominice Resurrex." ll. Andree noin plumbo pro communitate receptlS m nccessan~ III S.,
tario cum festivalibus XV gr., il. Matlne nuncclO ?U;n
it Kathcrine ferratrici pro luceo rec:,pto ad nlO alZ
· ['b s X gr it magistro civium pro pulIts, gallllls,
f
es t lva 1 u
.,.
.
'XII'
r~cjone invilale Rasi Procopii XII gr., It. ad officmm sex
carnibus et assaluris propter hospltes X
gl...
dominorum per collcctas domus Mixonis Sobel~ ne~ ~Ot
Quarla feria (19. dub.): il. Cun:pan nuncclO W legane
racione stipendii in rajsa versus Meysnam lil
e .1o
fatue causa
cione ardua \'crsus Car1stcin III gr., ll. Regl
Wlassymsky racione ferri ab eo receptl per Procop!Ulll
dei pro calceis II gr..
. . . 1\' . .
.
fena
' (20 . db)'
pictorem LX gr.
.
Qmnta
u.. II. tempore
. . . .reglmwls L lartml
lbo
Quarta feria (5. dub.): iL ad offieium sex domlflOt~U~ pc.r
N o~ek frenificis Bietczie, soron Petn plstons, pr.o p.ane a
collcctas relictc Marlini de Trnavla raClOne retel.hl solar~l
ro' hos itibus receptis. It. de mandato magIstr! CIVl.u;n
Medkonis nunccii XL gr., il. Mathle a pecllmbus per
~I f . ~osek frenificis ad relaciollCl11 dormm Barthosslllll
, ar lm
l'
A d
Helm racÍone posconsilio do mine Clare re lete n ree
*) Rukop. má Gira quidam.
6
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T

:t
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sessionis domus Johannis Bechynie per communitatem et
servitorum eiusdem communitatis et destruecionem et
rupturam eiusdem domus per inhabitatores et racione
domus Credl vendite per eommunitatem Jacobo saponiste
per collectas retentas' domus dieti J ohannis Bechynie
XII s gr.
Sexta feria vacat.
Sabbato (22. dub.) Quasimodo geniti: il. Andree notario
X gr., it. Mathie nunccio V gr., il. magistro eivium Johanni
V\Telwar in neeessariis expositis, videlicet Lamperti ba!neo
et nostris dominis conducentibus Nove eivitatenses versus
Carsteyn LXXVIII gr. It. ad offieium sex dominorum in
retento salario Gregorii nunccii per eollectas relicte Dupoweez XL gr.
Summa eolumpne XVI s. XVII gr. II nummi.
Secunda feria (24. dub.): it. offieialibus balneales V gr.
Quarta feria (26. dub.) ad eonsilium per dominum Barthossium pannificem, Weneeslaum Straboch et Johannem a eantaris XV s. gr. Ii..Wenceslao Straboch pro Swidnicensi cerevisi a, Turnowiensi, Malvasia, Romania, ficubus, amigdalis,
uvis, passeribus domum propter hospite. et super pretorium receptis tempore regiminis Martini Nosek frenificis
et domini Johannis Welwar LXXXV gr. It. de mandato
dominorum ad relacionem magistri civium Johannis Welwar per Straboch Petro iudici per suas collectas de domo
ad noctuam in subsidium racione privaeionis seri piscium
XLIX gr.
Seeuntur alia distributa per Wenceslaum Straboch
super labore telorum et per Johannem a eantaris ad hoc
de pleno consilio deputatos anno d. MOCCCCoXXXO magistro civium domino Johanne \'1 elwar existente in novo
consulatu.
Wlassymski in vigilia Corporis Christi (14. červ.)
pro I. s. et L braeteis et stafonibus ferri III /2 s. IIII gr.
It. sabbato (24. červ.) dominice Respice propter hospiti
advene pro duabus s. bracteorum ferri III/ 2 s. VIII gr.
Sabbato (1. čce.) dominice Illuminacio Petro fabro circa
valvam ad arenam eundo b. Virginis gloriose platee fori
equorum de fabrica XXXV s. telorum CV. gr. H. famulis
eiusdem pro bibalibus II gr. Petro Druba de fabrica X s.
telorum 1/2 s. gr. H. famulo eiusdem portanti tela bibales
I gr., ii. de imposieione, vulgariter od nazazenie telorum,
XLV s. 11/ 2 s. gr. ll. pro XLVII! s. telorum per Johanem
a cantaris et Michaelem forensem per VI gr. et aliorum
remissis in tandeta emptorum IIlI s. XLII gr.
Sabbato (8. čce.). Dominus fortitudo Petro fabro de fabrica telorum XVII s. LI gr., it. famulis eiusdem portantibus
tela bibales I gr., ii. de imposicione XVII s. telorum
XXXIIII gr. It. Wenceslao de Opatowicz in vigilia Jaeobi
pro quinque s. telorum, L s. computando per VlIr gr.,
XL gr. Vl'lassimsky post Assumpciollem Ecce deus pro
LXXXII bracteis ferri CVL gr. IIU nummi.
Summa columpne XXXIIII s. LIII gr. IIII nummi.
Petro fabro a valva b. Virginis in arena de fabrica
LV s. telorum a dominica Omnes gentes usque dominicam Proteetor lloster II s. XLV gr. H. famulis eiusdem
bibales I gr., Petro Druba de fabrica XVII s. telorum de
platea eultellatorum LI gr., il. famulo eiusdem pro bibalibus I gr., il. de imposicione seu infusione, vulgariter
od nasazenie, LXXII s. telorum II s. gr. XXlIlI gr. li.
Mancas de labore telorum ignitorum cum sulphure C gr.
Item ad officium sex dominorum anno domini
IIPCCCCilXXXlo officialibus subseriptis: Nicolao pcllifici,
Iaxoni earnifici consulibus. de communitate autem Wenceslao Straboch Mathie S~olarz ab Ethiopis, Martino Wlassimsky et V\Tenceslao Krabeez per Andream Stuk pro ter-

mino Georgii et Galli paclis (peractis?) colleclis II s. Et
a Biskupcone vinitore de censu vinee domini archiepiscopi
1/2 s. gr. et a Donyek ,'initore census eiusdem vinee
1/2s. el de eolleetis retcntis domus secretarii et Spalkone
Mars a molendinatore et a Johanne Borssowsky pistore
nec non a Katherina a manu pro Tetentis domus Hanussii
Prews, sita iuxta domum Michaelis aurifabri, et retentis
Johannis Hron per forum et arrcstacionem pecunie de
domo sita inter Iudeos a Paznehticone rymer et Iudeis.
Summa huillS faeit XUII s. X gr.
Ii. ad eonsilium sabbato dominice Benedicta sit
semper sancta Trinitas tempore regiminis \Venceslai Hedwica sartoris post mutaeionem consilii anno domini
MOCCCCoXXXlo post racionem faetam de levatis et perceptis retentarum collectarum per vVenceslaum Straboch
Nicolao a sagena et \Venceslao Rak, antiquÍ iudicis etc.
de consilio ad .predictam racionem ordinatis et deputatis
etc. per. \Venceslaum Straboch ad consilium xun s. gr.
Summa huius eolumpne XXXV s. LIl gr.
Anno <)c XXl'llo et XXVnID Wenceslaus Rak, tutor
et comlllissarius pie memorie Laurencii pannificis de Longa
plathea publieavit census retentos infrascriptos pro terminis Georgii ct Galli predicti anni prescntibus Johanne
a cantaris, Mancone a vetulis consulibus, Polaczcone carnifice, Simone 'vVizrziwen, Petro pistore,' 'vVenceslao Krabeez, ofticialibus officii sex dominorum sabbato ipso die
Lucie: In Welen curia Medulany IIII s., in domo Ribka
II s., in domo Girglonis in Longa platea II s. (reemptus
est per Strnad) in domo Makal ad aureum equum HII s.,
in domo Weisswasser I s .. in domo Michaelis amífabri
I s., in domo Jacobi in faro pullorum I s., in domo
Fridrici institoris III h s., in domo Martini ad aureum babatum II s., in curia Lowezicz X s. in domo Andree a
Moysem.

B) Zprávy o obecním hospodářství

z let 1422-1441.
(Z rukopisu
1.

1423.

č.

2099.)

(f. /19.) Johannes rimer, dietu s Brie-

cius, COralll 111agistro civium, consulibus ac scabinis non

coaelus, nec compulsus, sed sponte et benivole C s. gr.
nobis et communitati nostre mutuavit. Nos vero magister
civium, consules et scabini nec non tota eommunitas
manu coniuneta et indivisa promittimus ipsi Johanni dietas
centum s. gr. a die date presencium XVIII. die dare
et persolvere realiter et eum effeetu pecunia in parala.
Aclum fer. VI die s. Stephani protom. anno XXIII.
2. 1423.
(ib.) Racio facta est ex mandato dominorum consulum cum officialibus hereditatum, vinearurn
et curia rum de omnibus perceptis pecuniarum in eisdem
hereditatibus et vineis emeionis foro comparatarum, sic
videlicet, quod de ipsorum officio vVenceslao Wostnik
CC cum VI s. gr. dederunt et cffectualiter presentayerunt.
De eodem \Vosstnik coram dominis plenariam fecit recognicionem presentibus IIlartillo Tassner (nedokončeno).
3. 1423. - Domini consules confirmaverunt decretum
consilii precedentis, ita videlicet, quod Matheus ssafarz
det cl assignet XVI s. Nico l~o Span consuli a die presenti in duabus septimanis indilate. Act. fer. Va post Viti
a. XXII.
4. 1423. (ib.) Racio facta est de mandato domino rum consulum per officiales cum Wenceslao \Vosstnik;
de omnibus in simul computalis el coequatis remanserullt ipsi

Weneeslao Wosstnik debitorie obligati XLVI s. XXVII gr.
lIlI d., quam peconiam exposuit comparando p~o communitate pulveres pixidum et salnitris. Actum In consllIo
sabbato ante festum Penthecostes anno d. XXIII.
5. 1423. - (f.123.) De mandato dominorum consulum
vYcnceslaus \Vosstnik debet dare et assignare omni anno ad
tempora vite sue lIlI s. gr., de illis XL s., quas prefatus
'vVeneeslaus \Vosstnik communitati extat obligatus. In easu
vero si prefatus \Vosstnik summam pecunie com~unitati
persolveret, ex tunc dicte Srnienohove in nuHo ent obnoxius. Actum fer. II. ante Tiburcii a. XXIII.
6. 1424. - (f. 139.) Sabbato post Katherine magistri
civiuU1 et domÍnorUll1 consululll cOlnmunitas maior sessio-

nata adinvenit et edixit infrascrípta: Primum ut berne
secundam antiquummodum (nedokončeno) - . A. XXIIII.
7. 1425.
(f. 159.) Iuxta delegacionem officialium sex dominorum ex eonsensu et voluntate et mandato dominorum magistri ciyium et consulum Maior.
Civ. Pr. relicta Zumbriger promisit solvere lIHl /2 s. gr.
Lazaro Iudeo in et super debito Wilhelmi Kostka - .
Acturn in pleno consilio tempore regiminis Johannis
Substuba.
8. 1425.
(f. 160.) Francz carnifex, pro tunc
consul, W cnceslaus Straboch el Mathias porybny, ex
communitate, sex domino rum [officii] officiales - recognoverunt se percepisse V s, in et super foro contracto
domus ad Moisen a Nieolao Florek. Qui quidem supradieti officiales diclam summam peeunie ulterius pro
communi bono distribuerunt --o Acl. in pleno consilio
fer. III. ante Procopii presentibus Johanne Substuba, pro
tunc fllagistro ci'dum, et aliis iuratis.
9. 1425.
(f. 174.) Domini officiales Francz
carnifcx, \Yenceslaus Siraboch, Johannes Probosstik, Si~is
mundus Chanie et lIíatheus porybny proscnpserunt cunam
in Kossierz.
10. 1427.
(f 201.) Isaac Iudeus et ceteri
omnes Iudei dederunt, reposuerunt et assignaverunt dominis magistro civium et cOllsulibus. Maior. Civ. Pr.ag.
XXI s. gr. in ct super censum ci tnbutum pro termlllO
s. Galii proxime advenientis. Quamquidem summam predieli magister cÍvium ct consules fassi sunt et recognoverunt se percerisse - . Actum fer. VI. ipso die s. Jacobi
ap. a. XXVII.
ll. 1428.
(f.19?) Purgmlstřr, konšelé s úředníky na žoldnére vydanýmI znamenavše a spatřivše veliké nedostatky a zahubenie těch chudých lidí, kterýchž
jest postúpeno opatrnému Hedvíkovi, aby na to choval
dvú koní k obeGnému dobrému, pro kterézlo nedostatky
a zahubenie úroka a jiných použitkuov nemuož postihnúti,
jakož jsme to zvláště sami spatřili, i s dobrým rozmyslem
povázivše toho s temi úředníky, takovéto sě i emu stalo
polehčenie, aby chm-al toliko dvú koní. Pakli. by by~o
kleré pilné potřebie pro obecné dobré a bylo jemu pnkázáno od pánóy konšeluov nebo od obce, tehda má sám
třetí Je yýjezdě hotov býti. Než kromě toho bude mOCI
odbýti dyěma tovařišoma vedle jiných žoldneřuov. Actum
- anno XXVIII tempore regiminis Anthoníi ab asinis.
12. 1431.
(f. 343.) ~os magister Cl\'1um,
eonsules et tota eommunitas Maioris Civ. Prag. recognoscimus prescntibus universis, quod <]ucmadmodum disereti viri \\-enceslaus Rak, vVenceslaus Durssmid, Johannes
rimer et Máthias pannitonsor, eonsules, Simcn ab albo
leone, Johannes Reczko, Johannes a eantaris, Gira D?mazlicky, Othmarus, Sigismundus Chanie, Petrus a pomls

paradisi et \Venceslaus Holec, co~munes, per nos ad
raeionem fiendam, ponendam et audlendam . cum officia1i:
bus officii de Leta curia simultanee electl et deputal!
existerant iidemque consules et communes ad racionem
sic susci;iendam deputati ab eisdem utrisque .officialibus
racione audita et suseepta et per eosdem officrales utro~
que omnia percepta et distributa tempore ipsorum presldencie et gubernacionis coequata nos clare lllform~verunt,
quod antedicti officiales officiorum utrorumque predlCto~um
eandem racionem iuste, veraciter, plene et commendahter
peregerunt, summas perceptorum et distributorum ~niversll.s
sine intricacione veridice coequantes. Quam qmdem racionem sic, ut dicitur, peractam nos eonsules et eommunitas medicti pro rata et grata suscipientes ct dictis oflicialib~s gracias multas de gubernacione eorum referentes
eosdem ofliciales. heredes et successores ipsorum liberos,
quittos et solut~s per omnia tempora eviterne ?icim~s.
Actum in congregacione tocius magne commumtatls In
pretorio anno d. XXXI fer. II ipso die b. Jacobi ap.
13. 1431.
(f. 346.) Domini consules emerunt aput Johannem Rokycansky mille sexagenas pro lis
earponum, sexagenam per quinque grossos computando
facit in summa LXXXIII s. XX gr.
Actum fer. II.
post dominicam Palmarum a. XXXIII. - Item iidem domini emerunt aput Mathiam Smolarz quadringentas sexagenas pro lis carponum, sexagenam per dimidium quir:tum
grossum computando facit in summa XXX s., CUl de
officio in Tyn soIvere debenl. Actum, ut supra.
14. 1436.
(f. 371.) Když JSU páni purgmistr a konšelé častokrát vznášeli na starší obec, kterak
peněz nemají na tu výjezdu a na výpravu k tomu roku jako
s ciesařovú milostí v Jiehlavi o božské i obecné dobré
všie této České země mají rokovati, tu staršie obec odložila jest na velikú obec. A dálc když jest svolána veliká
obec, tu jest na ní vzneseno svrchupsanými pány, kde by
měli peněz na tu výj ezdu a na to rokovánie dobýti.
A tak všecka obec veliká poradivši sě a povazlvsl pilně
toho nalezla jest a z rozkázánie též obce jménem jejím
Jan Reček vynesl jest a vypově~ěl, žádají~e na ~urg
mistru a na konšelech svrchupsanych, aby vzdy penez na
tu výjezdu a k tomu roku dobyli a zbožie některé na to
zastavili neb prodali. A když jsú na mnohé osoby z zeman
i z městských vznášeli žádajíce, aby peněz jim na zbožie
některé poj čili, a toho nemohúce od žádného mieti, i p.wsili jsú snažně opatrného Matěje od múřenín?v, a?! JIm
k tomu poradil a k takovému dobrému penez pOj Cll na
některé zbožie aneb je od nich kúpi!. A tak: k snažné, veliké a časté prosbě jich, maje lítosf nad obcí, přívolil
iest k kúpení vsi. Tu s povoleniem všie obce prodána
jest jemu ves, řečená Holubice, i jeho dědicóm a b,?-d~:
cím s puožitky, panstvím i se vším příslušenstvím za ctyn
sta kop gr. a ten trh aby jemu byl objisten a utvrzen
jako slušÍe, aby v tom žádných zmatkóv neměl. Actum
a. - XXXVI fer. II. ante Sophie.
15. 1436.
(f. 395.) Mathias Smolarz fecit
racionem de bonis Tussen et aliis ad eadem spectaniIbus
de omnibus pereeptis et distributis eorundem bonorurn
presente Johanne a stellis et Martino VYlassimsky, c~11su
libus Bartossio pannifice et Iaxone car111fiee, commumbus,
sic, ~uod candem raeionem domini ~onsules accepta~tes
pro rata, grata, competenti et plenana eundem Mathram
reddunt liberum, quittum et solutum. Actum pleno in
consilio fer. HlI post Valentini a. XXXVI.
16. 1436.
(f. 419.) My purgmistr a konšelé Velikého města Praž. tiemto zápisem všem na vě-
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domie dáváme, že znamenavše a v jistotě shledavše, kterak slovutný Mikuláš z Tuhanče, spoluměštěnín náš, a
Janek odtudž, bratr jeho, škody nemalé na koních a na
jiných věcech v jiezdách a v poselstvích, kteréž jsú z rozkázánie našeho a obce našie pro obecné dobré činili,
vzali stí, i v té mieřc peněz hotových mieti nemohúce a
jim toho škodnu bytí dáti neehtiece, i odkázali jsme
svrchupsaným Mikulášovi a Janovi a tiemto zápisem odkazujeme, aby XX kop gr. za ty své škody, tak jako
svrchu psáno stojí, vzaté na Svémyslicích vsi na líroce
svatohavelském nynie najprv přištiem vzali a vybrali a
na tom aby jim nebylo překáženo a zmatkuov činěno od
lÍředníkóv našich ani od jiných lidí. Actum pleno in CODsilio fer. II. dominice Lelare a XXXVI.
17. 1437.
(f. 437.) Maternus, natus Henslini carnificis, el Mathias Krtek, officiales deputati et electi
pro co1ligendis censibus de villis pro termino s. Gaili
proxime preterito, fecerunt racionem plenam - de omnibus perceptis et distributis coram dominis Johanne Reczek
et Pessicone ab argentea stella, consulibus ad predictam
racionem fiendam pleno ex consilio deputatis. Quamquidem raeionem sic, ut dicitur, de huiusmodi villis, de quibus dominus imperator communitali comendit, factam et
ordinatam domini magister civium et consules et scabini
Mai. Civ. Prag. susceperunt - pro rata. - Actum pleno
in consilio fer. III. anle Dorothee a. XXXVII.
18. 1441.
(f. 504.) Nos magister civium,
consules et iurati Mai. civ. Prag. universis presendum per tenorem recognoscimus, quod providi ac circumspecli Maternus de Longa plate a et Petrus aurifaber,
coniurati, Johannes Trefan, J\Iichael aurifaber, 'vVenceslaus
Holec et Paulus línista, communes, ad racíonem audiendam ab officialibus circa laborem turris pretorii, que erat
propinqua ruine, videlicet domino Sigísmundo Chanie de
consilio, Bnrtossío pannifice et Georgio Domazlicky de
communitate electís et depulatis, protestati sunt, quod
iidem officiales de omnibus perceptis et distributis faccrunt racionem veram - . ""os vero
Actum fer. lITa
ante Omnium sanetorum a. XLI.

Cl Účty

O

sbírce městské (berna, collecta)
z let 1438-1463.
(Z rttkop.

č.

992.)

992 J. 175. Nos
magister cil'ium, consules et scabini l\Iaioris Civ. Prag.
tenore presencium publice protestamur, quia eircumspccti
viri Pessiko ah argentea stella, Mathias Krtek, Sigismundus Slama, Bernardus a Sampsone dc consilio, Nicolaus
a s. Anna, VVenccslaus de domo Barbati, Johannes Wlcziehrdlo et J aksso carnifex de communitate, coniurati ct
eoncives nostri, ad audicndam racionem pleno in consilio
clectí ct deputati, nostro pleno in consilio personaliter
eomparentes protestati sunt et recognoverunt, qualiter
ofUciales subseriptí, yidelicet Petrus aurifaber, 'vVenceslaus
Piknosek, consules, Petrus Hylbrandi, Petrus Pala, Petrus
a torque ct Petrus Treusl, communes, qui sederunt
super colligenda berna seu collecta, feeerunt coram ipsis
veram, iustam et racionabilem raeionem dc omnibus percep tis ct distributis tempore ipsorum presidencie de huiusmodi berna seu collecta susceptis et elargitis. Quam quidem racionem sic, ut premittitur, per eosdem collectores

1.

1438, 17.

března.

Rulwj.

č.

factam, expressam et ordinatam nos domini prefati suseepimus I?ro rata, grata, iusta et racionabili prediclos collcetores presentibus quittos, liberos penitns et solutos facientes.
Actum feria seeunda post Oculi dominicam anno d.
MCCCCXXXVllI.
2. 1438, 26. srpna. Tamtéž f. 178. ;;Jos magister
civium, consules cl scabini Maioris Civ. Pro tenore presencium recognoscimus universis, quia antiquum consi1ium
de anno d. MCCCCXXXV1 per diye memorie d. Sigismundum imperatorem elcctum fecit racionem eoram discrctis viris Pessikone ab argentea stclla el Sigismundo
SIam a, consulibus, Wenceslao rimer, Nicolao a S. Anna,
HanusslO Bezbrady et Johanne appothecario, communibus,
per nos ad dictam racionem audiendam depulatis veram
et finalem et sine omni intricacione racionabilem de
omnibus perceptis et distributis tempore ipwrum prcsidencie sumptis ct elargitís. Quam quidem racionem sic,
ut dicitur, per dictum antiquum consilium factam nos domini prefati audientes a dictis presidenlibus fore integram
vcram et racionabilem eosdem dominos, magistrum civiull1
et consules antiqui consilii nec non et he~edes ipsorum
reddimus presentibus liberos, quiltos et omnino solutos
de fideli dispensacionc ipsis graciarum acciones refcrcnte;.
Actum feria tercia post diem S. Bartholomei anno d.
MCCCCXXXVIII.
3. 1438, 27. srpna. - Tamtéž. Postquam magisler civium et domini consules Maioris Civ. Pr. convocata seniori
communitale postularllnt, ut ab ipsis racionem de omnibus
perceptis et distributis tempore ipsorum presidencie su'ccptis ct elargitis audire dignarentur, ex tunc diela communitas senior di gesta dicta postulacione dominorum cOllsulum
deputaverunt ex se personas iuratas ct certas, yidclicet
'\'eneeslaum rimer, Nieolaum a s. Anna, Hanussium Bczbrady, Johannem appolhecarium, Anlhonium ab asinis,
Pelrum Ssidlo, Johannem Klika, Mathiam de Colonia,
Pctrum Pala, l'etrum broseatorem, Mathiam Temlini et
Nicolaum Hesolt ad suscipiendam prefatam racionem.
Que quidem persone, sicut dicitur, dcputate audita huiusmodi racione a dominis prelibatis digna, racionabili, congrua et plenaria eandem in communitatcm similiter seniorem detulerunt. Communitas vero senior audila hlliusmodi
deposicione dictarum personarum eandem racioncm susccperunt el presentibus suscipiunt pro rata, grata ct racionabili ipsis dominisde huiusmodi fideli pereepcione cl
distribucione gratias immensas referentes et libro ipsorum
civili anotare mandantes. Actum fer. lUl. ante Decoll. S.
Johannis b. a. MCCCCXXXVIIl.
4. 1439, 9. července (f. 195.) ;\1os magister civium,
consules et seabini Maioris Civ. Prag. tenore presencium
publice protestamur, quia, circumspecti viri Petrus aurifaher, Wenceslaus Piknosek, de consilio, Anthonius ab
asinis, Francz carnifex, Nieolaus a s. Anna et \Venceslaus
rinler, de cOlnmunitatc, coniurati et concives nostri ad
audiendam racionem pleno ex consilio deputati cl electi,
in nostro pleno consilio personaliter comparentes protestati sunt ct recognoverunt, qllaliter officiales subscripti,
videlicet Sigismundns Chanie, Johannes 'vVolf, consules,
Johannes a fontibus, ~fathias ab albo ceno, \~Tenccslaus
a carponibus et Jaeobus Sobck, communes, qui rederunt
super co1igenda berna seu collecta, fecerunt coraín ipsis
veram, iustam et raeionabilem racioncm de omnibus perccptis
et distributis lempore ipsorum officialatus cl prosidencie de
hniusmodi berna seu collecta datis cl susceptis. Quam
quidcm racionem, sic ul premiUitur, per cos dem collectorcs factam, expressam et ordinalam nos prdati domini
audientes a dietis presidentibus fore integram, raciona-

bilem el congruam, eosdem collectores cum heredibus et
successoribus corum rcddimus presentibus quiltos, liberoE
et omnino soIutos nunc et evitcrne eisdem de fideJi di snensacione graciarum acciones referentcE. Actum fer. V.
post Kyliani.
5. 1444, 8. prosince. (j. 217.) Domini magister civiunl et consules Maioris Civ. Prag. cunl tota 1l1agna eomnlU~
nitas propter ardua facta cornmunitatis erat conyocata, ex tunc
aliis factis dispositis prefati domini optaYerunt a communitate,
ut certis personis ex se electis racionem de omnibus per·
ceptis et distributis per ipsos a tempore prioris racioni~,
videlicet anni d. M. CCCCXXXVIII fer. lllI. ante Johanms
facte ab eis audiant et suseipiant. Cui quidem postulacioni
tamquam consone ct racionabili prefata cOl1lmunitas "ssenciens personas subscriptas cum "oluntate dictorum dominorum ad dictam racionem a prefatis dominis suscipiendam elegit et deputavit, videlicet Johannem a fontibus,
'vVenceslaum Brzezkam, Nicolaum pellificem, Johannem
Ratajsky, \Venceslaum Holec, A.ndream a rubea cruce,
Johannem Trefan, Francz carnificem, Paulum Czipscr, Petrum
a noctua, "'icolaum Pytel, \Venceslaum Muzik, VVenceslaum a carponibus, Thomam pannificem, Mathiam ah angelis, Petrum cultellatorem, Nicolaum Hcsoll, Ctiborium
Merbolam,· Chrziest sutorem, Johannem Klikam, Johannem
Kosthorzi, Mathiam Polonum thorrificem, Thomam sutorem,
Petrum Carthus pellificem, Procopium sartorem, 'vVenceslaum coloratorem, Giram Kaderzawek pistorem, Petrum
Satham, Thomam pellificem, Jacobum Czepel, Urbanum
frenificem et Johannem Sstermbersky. Coram quibus personi8, sic ut dicitur, dcputatis prefati domini de sexingentis
;:"UII sexagenis et decem grossis omnium perceptorum
temp are ipsorum racionem feeerunt veram, racionabilem
ct sine omni intricacione dignam, sic quod omnibus simul
computatis hincinde et veraciter distributa cum perceptis coequatis sepedicti domini remanscrunl communitati octuaginta
sexag. et Cjuinquaginta quatuor gr. obligatí. Que summa in
cista cOl1siZii est effectualiter inventa et depulatoribus prediclis ostensa. Prenarrati autem deputatores huiusmodi racione
a dominis audita eandem similiter in lotam communitatem
detulerunt seriatim ipsis facta racionis enodacione communitas denique universaliter tota cnodacione eadem audit a
racionem prefatam pro rata, grata, iusta, completa cl perfcela susceperunt et presenlibus suscipiunt dietis dominis
graciarum acciones de fideli et circumspecta elargicione
referentes - . Facta est racio [er. III. ipso die Concepcionis b. Marie V. a. d. MCCCCXLlIlI.
6. 1447, 17. ledna. (f. 220.) Magister civium et
domini consuks Maioris Civ. Prag. fecerunt racionem de
noningentis cum dimidia altera sexag. et octo grossis minus tribus hallensibus suorum perceptorum ad consilium
sumptorum a racione, que facta est per eosdem dominos
communitati anno d. lvI.CCCCXLllII fer. nI. ipso die
Concepcionis b. IvlarÍe V. inchoantcs, coranl discretis viris
Johanne a fontibus, Anthonio ab asinis, Mathia Oremus,
Simone Mudry, Johanne Rataysky, Paulo linicida, 'vVenceslao Brzezka, Nicolao Hesolt, Grcgorio Krtek, Jacobo
Sobek, Mathia Teml, Andrea "hustiti, Frana a rota, i\Iartino Huola, Procopio sartore, Petro Sopussck, Johanne
Trefan. Iabsone et Francz carnificibus. l\lalhia ab albo
cervo, . 'vVenceslao Holecz, Petro Satha,· Hanussconc braseatore, Mauricio a flabcllis, Martino a cignis, Andrea a
rubea cruce, Friderico ab unicorno, Petro Carthus, Petro
Brzewnoviensi, 'vVenceslao a coronis, Johanne Aibo, Cruce,
Skrzieczka, Clemente rimer, i\1alhia ab ortulo, Georgio
aurifabro, 'vVaczkone Sliwensky, Petro Palonis, 'vVenceslao

Muzik, Procopio pictorc, Laurencio a tribus rcgibus,
Andrea Rod, ;;Jicolao Sserlink, Procopio Pikus, Nicolao
Pytel, Mathia sellatore, Paulo canulatore, Johanne Sstembersky, Bllsscone braseatore, Johanne Sswab, Urbano frenifice, Nicolao a stipite, Martino braseatore, :i\iclasio
Czietolibsky, Nicolao sellatore, Johanne Kosthorzi, Francone calcariatore, Bohuslao ab albo leone, Johannc Mleziya, Johanne Pytlik, Nicolao Poboznik et aliis qua:n pluribus, dignam, racionabilem. congruam et ommmode
iustam, ita quod summam perceptorull1 veraci\er coequantes
cum summa distributorum per eosdem dominos expositorum remanserunt dieti domini communitati obligati quingentas et sedecim sexag. cum XII gr. et undecim hallen.
et eandem summam mox ibidem omnibus assistentibus de
cis!a col1silii exnosilam communitati demonstraverunL
Qua quidem racio':'e prefata communitas ad hoc evocata
de vcrbo ad verbum audita eandem approbavenmt, ratificaverunt, confirmaverunt cl pro rata, grata, iusta - susceperunt. Actum in estuario consilii fcria tercia ipso
die b. Anlhonii a. d. MCCCCXLVIJ.
7. 1450, 16. listopadu. (J. 227.) Johannes Welwar,
Johannes Benda, Jacobus Zlutický, Nicolaus Sserlink, Wcnceslaus 'vValeczowsky, Wania, Brozko doliator, Johannes
Swatba, Nicolaus saponista, Sigismundus Pytel, Petrus
Sopussek, 'vVenceslaus a pueris, Johannes Prazak, Wenccslaus Chrlest, Martinus Chudee, Duchko thorifcx, Johannes Zagieclek et Petrus braseator anno preterito noviter consulatui Maioris Civ. Prag. prediti feria secunda
post Briccii anni d. MCCCCL feceruut racionell1 pleno
in consilio prcsenlibus ibidem nonnullis eommunibus Nicolao Pytel, Wenceslao Holec, Nicolao Humpolec, 'vVenceslao Hedvika, i\Iathia Ssram, J acobo dieto Sobek,
Andrea ab angelo, Thoma pannifice, Johanne dieto "Tanda
ct Johanne Kosthorzi de omnibus perceptis in consulatus
eorum presideneia sublatis. In qua quidem racionc dc
sumllla perceplorum fuerunt posite quadringente quinquagin ta due s. ct lIJI gr.; de summa vcro distribulorum
trecente septuaginta due s. cum 3'/2 gr. Sic quod perceptis ipsis ad sua distributa, ut moris est, coequalis,
excrcverunt percepta ultra summam distributorum in octuaginta S. gr. Quam pecuniam taliter, ut predieitur, excre·
lam, iidem domini consilii anti'lui snccessoribus suis, doll1inis vidclicet magistro civium ct consulibus lnodernis
seu ad presens consulatui predict e civitatis Prag. tunc
presidentibus il1 cista consilii, prout ab antiquo fieri est
solitum, in deposito reliquerunt. Ultra quod de collecta
per depulalos ad expedicionem pro campo contra marchionem Misnensell1 circa festum S. Egidii anni currentis
de quarta S. Leonardi super stipendiariis sublata, ne vicinos ad eundem campnll1 exire persollaliter oporteret,
XLVI s.; it. ex collecta de quarta s. Galli pro residuo
temporis, quo prius in campo circa Costelec cl Busstiewes
minus solito perdllrarunt, XII s. et de quarta s. Maric
similitcr ex collecta i)ro residuo temporis prcnarrati quinque S., que ad racionem predictam non fuerant computate, eciam in cista consilii maniblls dominorum - , presencium sunt relicte, ita quod summa lotal1s pecumarllm
_ ad eXLUJ S. se extendcns in ipsa cista consilii est reperta. Et quia ipsis dominis el eciam communibus
ad racionem candem deputatis visum est unanimitcr et
concordilel', quod in ipsa eadem racione, tam in perceptis, quam in distributis, cxtat ritc legaliterque secundum deu111 et iusticiam processum, prout eciam ex prebabilis hoc idcm potcsl clici cl"Ídclllcr, gratibus per cos
ipsis dominis anliqui consilii exhibitis unisone, susceperunt
ipsmn racionenl
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8. 1452, 24. ledna. (j. 232.) Domini. de antiquo
nem svým i všie obcc svobodny, prázdny i ovšem quilty
consilio, qui anno d. MCCCCL a feria quarta post Egidii
činiece nynie i věcně, kromě výš psaného VácIava Durin officio consulalus usque feriam quartam seu diem Conšmida, jenž ku počtu státi nechtěl, kleriž také i na jiných
cepcionis Virg. Marie anni d. LI sederunt, feccrunt ratířadech ten rok seděl a za staršieho byl, nad sní cti a viertí
cionem de omnibus perceptis in consulatus eorum presi1 nad přísahú, ktertíž jest jměl, že zapomenuv, ty tÍřady,
den cia sublalis coram discretis viris per dominos - ad
na kterýchz seděl, ne tak jakoz jemu svěřeno bylo a
audiendam racioncm predictam deputalos, scilicet Nicolao
podle přísaby vedl jest, ale jinak, jakož pak potom,
pellilice, Nicolao Humpolec, Nicolao Sserlink et Mathia
když jest ku počtu těch tířaduov plipraven, 'očitě " zlode Rudnic, consulibus, Mathia Lauda, Jacobo Sobek, IVadějství shledán jest. Actum fer. V. post Anthonii anno
nia, Johanne a fontibus. Sigismundus PyHonis et IVen:lC LIlI.
ceslao Coranda, eommunibus. In qua racione summa _
10. 1453, 20. ledna. (f. 234.) Domini consules, qui
pcrceptorum erat ducente octuagi!1ta octo sexagene et
anno d. J'dCCCCLII feria quarta ipso die Concepcionis
d:cem grossi, summa vero distribulorum ducente quinquab. Marie V, in officium eonsulatus erant ordinati, fecerunt
gmta due s. vlgmtl tres gr. et novem hall., sic quod
racionem de omnibus perceptis et distributis coram
predictis perceptis \-craciter cum distributis coequatis
discretis IVenceslao Coranda, Johanne a fontibus, Paulo
summa resultans fuit triginta quingue s. quadraginta sepCipser, Johanne Pytlik, consulibus, Johanne Benda, Mathia
lem gr. et guinque hall. Et hanc pecuniam - predicti
Lauda, Johanne Labutsky, \\' elislao a Golia, Johanne Pradomini antiqui consilii successoribus suis - in cista conzak, Brozkone doliatore, IVany a et .:'IIalhia Pelliciani,
silii depositam reliquerunt. Quam quidem racionem _.
communibus, per - consules modernos ad racionem preActa csl hec racionis relacio pleno in consilio fer. II.
dictam ab ipsis audiendam deputatos, ubi eentum sexaante Convers. s. Pauli a. d. LIL
ginta septem sexagene viginti sex grossi et decem hallenses
9. 1453, 18. ledna. (j. 234.) Páni konšelé, kteříž
in summa perceptorum generali fuerunL Centum vero tristí sedělI na úřadě konšelském léta b. 1448 od prvnie
ginta septem sexagene ct viginti quinque grossi in distristředy po sv. Jiljí toho léta až do též středy vrok léta b.
butis. Et excrescencie perccptorum ultra distributa exten1449, po svém z toho úřadu ssazení častokrát napomínali
debant se ad sum mam triginta sexag. unius grossi et
a Zádali od pánuov potomníeh, aby počet jich pi ijn;u a
decem halIens. Quam - racionem - . Actum pleno in
vydánie toho roku za jich seděnie od nich sh-šán byl.
consilio sabbalo post Anthonii a. LUL
Ale ze Václava Duršmida, kterýž ten rok s ni~i na tom
ll. 1453, 9. čel'l'enee. (f. 236.) Jacobus Zluticky,
úřadě seděl. k tomu počtu mieti nemohli. i nezdálo sě
Paulus Czipser, consules, Jacobus Sobko, Gira Mielnicky,
pnnóm od nich samých, poněvač všichni přítomni nejstí,
\Veliko Golias, Petrus Satha, communes, officiales -percontoho poctu slyšeti, než aby k tomu Duršmida obeslali.
sules ad colligendam collectam deputati fecerunt raeionem
To kdy, stÍ ubnili a již řečeného Duršmida napomanuli,
coram prudentibus viris Johanne Studniczka, IVenceslao a
aby s nimi jakožto tovaryš a spolupřisedící jich ku počtu
pueris, consulibus, Nicolao Humpolec, Procopio appothe,tál, toho jest Duršmid lIeiniti nechtěl. Potom i pány
cario, Johanne Prazak et Ziga Pytel, communibus, per prefacastokrát napomenut jest, . aby slál a počet podle tovaři
tos dominos ad eandell1 racionem audicndam deputatos de
?'uov sl'ých učinil, toho zádným jiným obyčejem učiniti
predicta collecta omnium guatuor quartarum per unum
nechtěL než za gleitem a to pánóm sě nezdálo proti řádu
grossum de una sexagcna. lta quod summa tocius collccte
a prÚ\'u uciniti. Pak po častém jeho napomenutí k stání
racione facta extendebat se et erat CCXXXVII s. gr.
výšpsaní konšelé staCí nechtiece na sobě pro yyva1"ovánie
cum XI den, Ipsamque SUll1mam plenarie et in toto in
budúcieho, kteréž by na ně i na děti jich mohlo přijíti,
consilio reposuerunt. Quam racionem - . Actum fer. II.
zlého, takového břemcna nechali, znamenajíce také že
ante J\Iargarethe a, d. LIlI.
smrlcdlní jSLÍ a že již z spolutovařišuov jich někteří
12. 1453, 14. října. (f. 239.) Johannes Pytlik, Sii zcmřeli stí, prosili pánóv, kteříž v ty časy seděli, 1'0gismmidus PytIonis, consnles, Nicolaus Hesolth, Johannes
n~;'adž již. rečený Duršmid ku počtu stáli nechce, aby
Wlachy et Georgius saponista, communes, officiales ad
raclll od meh samich takovi počet slyšeti Tu páni koncolligendam collectam per magistrum ci\'Íum et dominos
šelé znamenajíce slTchupsané jich ncbezpečenstvie a buconsules deputati omnium quartarum, corall1 - Jodtície zlé na obec zneše vuoli od nie majíce svtí vuoli
hanne Trefan et Broz doliatore de lacu, consulibus, Mikess
k slyšení od nich ten počet dali stÍ. Kteřížto tu vuoli
pcIlifice, Johanne Wolf, Wania, Mauricio a pectinibus,
majíce ul'inili počet před slovutnim Přechem z Budkovic
Nlcolao Humpolcc, Procopio appothecario, \Venceslao
'!; opatrnými Vaňkem Korandtí, Janen~ Studničlní, Jakubem
Peniezck et Petro de domo Rysslawy, communibus, per
Zlutickým, konšely, Matiášem Loudtí, Janem BendtÍ, Goliprediclos dominos ad racionem audiendam deputatis de
ášem, Janem Pražnkem, Brozkem, Váší a Matějem Pellicia- collecta - omnium quarlarum quatuor, de una sexanoyým, obecními, panem purgmistrem i pány konšely k slygena per unum grossum - recepta, fecerunt racioncm.
šení téhož poctu vydanými, ze všeho přijmu a vydánie v t0m
Ita tamen quod SUll1ma - tocius collecte - erat V ccntum
roce od nich přijatého a vydaného, tak že suma pi-ij mu
XXXII s. gr. L gr. VI den. De qua quidem summa pebyla Jest DXXXVII kop XXVIII gr. a VI hall. a vydánie
cunie V centum XXXII s. gr. in consilio reposucrunt,
CCCCLXIX kop XXXVI gr. a XII haL A po srovnání
residuum vero infra tempus sue sessionis expenderunt.
summy přijmu a summy vydánie zuostalo jest peněz hoQuam racionem - . Actum pleno in consilio fer. II. ipso
tových LXVII kop Ll gr. VIII haL, kteříž v truhle radní
dic Calixti a. d. LIlI.
típlně a v cele od pana purgmistra a pánóv potomníeh
nalezeny stí, Kterýžto počct lak již od sYfchupsaných sta13. 1453, 4. prosince. (f. 232'.) Przcch de Budkovic,
rieh ~ánóv učiněný pan purgmistr a páni konšelé zpraBarthossius pannifex, \Yenceslaus Coranda, Johannes Trcvcm Jsúce od pánóv a obecních, kteříž k s!všení toho
fan, \Yenceslaus a coronis, Johannes a fontibus, Jacobus
poctu vydáni byli, ze jest pravý, spravedlivý a-hodný, za
Zluticky, Procopius sartor, Paulu s Czipser, Mauricius a
pravi, spra\'edlivi a hodný pfijali stí a mocí tohoto zápisu
pectine, Nicolaus frenifex, \Venceslaus a pueris, J ohannes
pfijimají, již psané staré pány, dědice a budtície jich jmePytIik, Broz doliator de lacu, Mika Franconis, Samuel
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\Velwar, Johannes a pater noster, Paulu s a vetulis, consules consilii antiqui, quorum locacio erat feria quinta
ante CODcepcionem b. Marie Yirg. gl. de anno d. MCCCCLlI
in officium prefatum, fecerunt racionem coram - Simone
ll'ludry, Johanne Hrdina, Sigismundo ab asinis, Ziga Pytel,
consulibus, Malia Lauda, Mathia Mydlo, Andrea ab angelo,
Petro de domo Rysslawy, Nicolao pel1ifice, Hanusio braseatore, Johanne Slatina, \Vania, communibus, per - consules modernos ad diclam racioncm - audiendam eleclis-.
Dbi summu generalis perceptorum erat mille LXXV' s.
gr. cum V gr.; summa vero distribulorum fuerat VI centum XXXIII s. gr. XXXI gr. lIH den. et summa excrescem in cisla consilii derelicta erat lIlI centum s. XLI gr.
XXXIII gr. III den. Quam quidem racionem - . Actum
in consilio fer. III. in die Barbare a. Lnl.
14. 1454, 3. prosince. (f. 240.) Przech de Budkovic,
Bartoss pannifex, \Venceslaus Coranda, Johannes Trefan,
Paulus Czipser, Procopius sartor, Nicolaus Sserlink, Samuel V\'elwar, Simon Mudry, Johannes Pytlik, Ziga Pytel,
Broz doliator, Johannes Hrdina, Duchek torrifex, Joha.nnes
Labutský, Sigismundus ab asinis, Lukess a cervo et Jacobus a pileis, consules antiqui, quorum sessio erat a
sabbato die post Omnium sanctorum incIusive de anno
d. iHCCCCLIII usgue fcriam quartam anni LIlII ipso die
Leonardi exc1usive, fecerunt racionem pleno in consilio
coram consulibus modernis presentibus, Mauricio a
pectine, Wania, Nicolao Humpolec, Jacobo Sobek, \Vcnceslao Peniezek, Henrico Hemrle, Nicolao pellifice, Hanussio braseatore, communibus, - de omnibus perceptis
et dislribulis tempore ipsorum sessionis receptis ct elarperceplorum erat MCCCCVIII s.
gitis, ubi sum ma XIIU gr.; summa vero distributorum fuerat MCLXI s.
XL gr. I num. et summa excrescens ultra distributa erat
CCCXLVI s. XXXIII' gr. VI num., que in cista consilii
cst reposita. Quam - . Actum in consilio fer. III. post
Andree a. LIlII.
15. 1455, 27. listopadu. (f.422.) Przech de Budkovic,
Barthossius pannifex, Johannes Trcfan, Johannes a fontibus, Paulus Czipser, Samuel \Velwar, Andreas ab angclo,
Simon Mudry, Mathias l\lydlo, Nicolaus frenifex, Johannes
Rudnicky, Broz de lacu, Sigismundus ab asinis, Lukess a
rubeo ceno, Franco calcariator, Augustinus Holconis,
Procopius sarlor et Tomas braseator. consllles, qui consulatus officio presiderunt a fer. llIl. ipso die s. Leonardi
pro anno MCCCCLIIlI incIusive usque fer. V. ciusdem
festi anni LV. excIusive. fecerunt racionem coram:
Johanne Pytlik, Jacobo Sobek, Johanne Hrdina de lacu,
Hanussio braseatore, Toch carnifice, Jacobo a pileis, Georgio saponista, Matbia Pelliciani et Johanne a rubea
crucc, consulibus novis, presentibusque IVenceslao Coranda, Johanne Slatina, Martino Piknosek, Jacobo Zluticky,
Wenceslao, Johanne Hrdinka frenifice, Mikssone pellifice
el Zygone Pytlonis, communibus, ita quod summa perccplorum erat DCCCIIlI s. XLII gr. VI numm., distriblltorum CCCLXXIIII s. VII gr., summa vero perceptorum
excrescens ullra distributa CCCCXXX s. XXXV gr. VI
num, Quequidelll summa per prefatos consules novos in
eista consilii plenarie est inventa. Quam - . Act. fer. V.
ante Andree a. LV.
16. 1456, 2. prosince. (j. 243.) Przech, Barlossius
pannifex, Johannes Trefan, Johannes a fontibus, Paulus
Czipser, Samuel IVelwar, Johannes Pytlik, Jacobus Sobek,
Johannes Hrdina, Sigismundus ab asinis. Hanussius braseator, Lukess, Franco calcariator, Toch' carnifex, ]acobus
a pilcis, Georgius saponista, Mathias Peliciani et Johannes
a rubea cruce, consulcs, qui presiderunt officio consulatus

a fcr. Y. ipso die s. Leonardi pro a, MCCCCLV inclusiye
usque leriam terciam festi s. Theodori anni LVI exclusiye,
fecerunt racionem - coram - Mauricio a pectine, Johanne Rudnicky. Ziga Pytlonis, Augustino Holconis,
Toma braseator et Duchkone torrifice, consulibus modernis, presentíbusque IVenceslao Coranda, Johanne Slatina, \Vania, Nicolao pellifice, Johanne \Volf, Johanne
\Viechtiek, Martino Piknosek, Nicolao· Hesolth, Jacobo
Zluticky, \Yenceslao a pueris, Broz de lacu et Golia,
communibus, sic quod summa perceptorum eral
DCCCXLlIlI s. XXIX gr. I hall. ct summa - distributorum DCLUI s. XLIII gr., SUlllma vero perceptorum excrescens ultra distributa CXC s. XLVI gr., que in cista
domino rum est inventa. Quam - . Actum pleno in consilio fer. V. post Andree a LVI.
17. 1457, 18. července. (f. 244.) Jacobus ~obek ct
Augustinus Rak, de consilio, Welico Golias, Johannes
Wlachy, Johannes a pater noster et Johannes Hedwika
dc communitate, officiales ad colligendam collectam omnium
quartarum de una sexagena per medium grossum - per
- consules depulati, fecerunt racionem pleno in consilio
coram - consulibus presentibusque Wenceslao Corand a, Mathia Pelician, Nicolao Hesolth, Wenceslao Chrzest,
Wenceslao Peniezek, Broz de lacu, Johanne V\:-olf ct Johanne Prazak, communibus, - ita tamen, quod summa
tocius collecte erat CCXXXIIIl s. XXI!II gr. nIl/ 2 d.,
que ibidem in consilio cst derelicta. - Quam - . Actum
in consilio fer. II. ante Magdalene a. LVII.
18. 1457, 14. listopadu, (f. 244.) Samuel Wclwar,
Johannes Trefan, l'aulus Czipser, Jacobus Sobek, :lIauricius
a pectine, Sigismundus ab asinis, Mathias lVIydlo, Proco'
pius appotecarius, Johannes Rudnicky, Lukes a rubeo
cervo, Ziga Pytlonis, \~T enceslaus Krabec, Paulus Rochlovec, Duchko torrifex, Thomas braseator, Augustinus
Holconis, Matheus Sserlink et Welislaus ab agnello, con,
sules, qui presiderunt officio consulatus a fer. III. ipso
die Theodori pro anno d. MCCCCLVI inclusive usque fe,
riam seu diem sabbati anle Omnium sanctorum anni LVII
exclusive, fecerunt raeionem - coram consulibus modernis
presentibusque Wenceslao Coranda, Mathia Policiani, Mathia
Lauda, Nicolao Hesolth, \Venccslao Peniezek et Johanne
Hrdina de lacu, communibus, - sic quod summa - perceptorum fuerat DeCLIlI s. XLV gr. 1/2 d. et summa distributorum erat DCCXLlI s. XLI gr. Summa vero resu!tans - XI s. lIlI gr. 1h d. Que quidem summa in
cista consilii est inventa. Quam - . Actllm pleno in consilio fer. II. post Briccii a. LVII.
19. 1458, 25. října. (f. 248.) Procopius sartor,
Johannes Pytlik, Ziga Pyt10nis et Mateus Sserlink, consul es, Johannes a fontibus, Thomas braseator, Weliko
Golias, Martinus Piknosek, Jacobus Mayer, Petrus Satha,
Laurencius a tribus regibus ct Johannes \Vlachy, communes, officiales ad colligendam collectam de omnibus
IIII quartis per - consules depu tati coralll discretis viri,
Johanne Trefan, Paulo Czipser, Nicolao Humpolecz, Ja,
cobo Zluticky, Mauricio a pectine, Johanne Kosthorzi cl
Jarossio porybny, consulibus, IVenceslao Coranda,' Mathia
Lauda, Nicolao Hesolth, \Vania, Johanne Sosnovec, Johanne \Volf, Johanne a pater noster, \Venceslao Peniezek
et Francone calcariatore, communibus, de pretacta
collecta - de una sexagena per II grossos receptos, fecerunt radonem sic, quod summa totalis collecte fuerat
DCCCCLXXXII s. XXX gr. - . Quam - . Actum pleno
in consilio fer. llII. ante Simonis et Jude a. LVIII.
20. 1458, 11. prosince. (f. 249.) Samuel \Velwar,
Bartoss pannifex, Johannes Trefan, Paulus Czipser, Nieolaug
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Humpolec, Jacobus Zluticky, Mauricius a pectine, Procopl~S appolecarius, Procopius Bruncvik, Sigismundus ab
aSll11S, Johannes Pytlik, Ziga PytIonis, Lukess, Broz de
lacn, Matheus Sserlink, Johannes Kosthorzi, Georgius aurifaber et JarosslUs porybny, consules, qui presiderunt
officlO consulatns a sabbato ante festum Omnium saneto;'um ir;cIusive pro ~nno d. MCCCCLVII usque feriam V.
lpSO dle b. Teodon excIusive anni LVIII, fecerunt racionem - eoram - Johanne Manda, Mathia Pelician, Petro
de domo Rysslavy et Petro Prazak, consulibus modernis,
presenhbusque Vvenceslao Corauda, Wania, Nicolao Hesolth, Mathia Lauda, Henrico Hemrle, Jacobo Ssilhavy,
Johanne Wolf et Johanne Prazak, communibns, sic
quod summa - perceptornm fuerat MCMXC s. LIlI gr.
VI d., summa distributornm - MCMXXlII s. XXIIII gr.,
summa vero - resultans - LXVII s. XXIX gr. VI d.
Que quidem summa in cista consilii est reperta. Qllam-.
Actum pleno 111 consIllO fer. n. ante Lucie a. LVIII.
.21. 1460, 31. března. (J. 250.) Domini de antiquo
consl],o, qm anno d. MCCCCLVIII a feria V. ante Martini co nf. inclusive USqllc feriam lIlI. ante Tome ap. anni
d. LIX !ll officlO consulatus sederunt, feccrunt racionem
- coram - Nicolao Hcsolth, Brosio de lacu, Tohanne
Kosthorzl ct GeorglO Bohusska sartore, consulibus. Wenccslao Coranda, Johanne \li1olf, Johanne Wiechtik' Wcnceslao a pueris, Francone calcariatore, Vvania ct 11artino
Piknuosek, communibus, - in qua racione summa perceptorum .crat DCCLXXXIIII s. XXXV gr. V d., summa
vero . d~stnbntoru~ CCLXXXIIIl s. V gr. I d., sic quod
prcdlchs perceptls veracltcr cum distributis coequatis _
summa excrescens exter:dcbat .s:ad D s. XXXI/2 gr.
Quam - . Actum pIcno 111 conslho fer. II. ante Ambrosii
a. LX.
. 22: 1461, 8. října. (J. 253.) Domini consules antiqm, qUl anno d. MCCCCLIX a feria lIlI. ante Thome ap.
lllcIuslVe usqu~ ad fenam secundam post Lucie virg. anni
LX consulatm preslderunt, fecerunt racionem pleno in
eons!1lO. eoram consuhbus modernis presentibusque ibidem
1l0Tlnulhs commumbus, ndelicet VVenceslao Coranda vVania, Jarossio porybny, Stephano ab ortulo, Duchco;e torn~ce, Francone calc.ariatore, Ja~obo Czepel et Johanne
V\ leehtlk - de ommbus perceplIs - . In qua quidem ra.
~:o~e. de summa ?ercep;orum fuerunt positc qningente
,'gmtI septcm s. XXXIII /2 gr., de summa vero distributorum quadringente sex s. XI gr., ita quod excreverunt pcrcepta - in centllm viginti una s. XXIJl/ 2 gr.Qnam - . Actum pleno in cons. fer. V. Salus populi
a. LXI.
23. 1462, 6. dubna. (f. 255.) Samuel de Hradek,
J ohannes Trefan, Paulu.s Czipser, Sigismundus ab asinis,
Jacobus Sobek, Procopms a Bruncvik, Ziga Pytlonis, Johannes Pythk, Lukcss a cervo rubeo, \Venceslaus Peniezek,
Johannes Prazak, Petrus Parziezek, Andreas Rod vVenceslaus Polaczkonis, Martinus Piknuosek, \Vencesl~us Holec, Barthossius pannitonsor et Nicolaus eultellator consul es, qui presiderunt officio consulatus a feria
ante
Thome ap. inc~usive anni d. MCCCCLX usque fer. III.
] l l crastmo
Eplphame d. cxcIusive anni LXII, fecerunt
raClOllem - coram - Matheo Sserlink Brosio de lacn
Georgio saponista et Georgio Bohussk;, consulibus mo:'
dernis, presentibusque 'vYenccslao Coranda, \Vania de
KWletow, Jacobo Zluticky, VVenceslao Kolinsky, Francone
calcanatore, Duchcone torrifice, Martino Chude et Johanne Hus, communibus, - sic quod summa perceptorum
erat DCCXII s. XXXIX gr. I hal!., summa dislributorum
fuera! DCLXXXII s. I gr. V ha!., s';mma vero resultans

II.

XXX .s. XXXVII gr. V n. - Quam - . Actum pleno in
conslllO fer. III. post dominicam Judica a. LXII.
24. 1463-, 29. srpna. (f. 257.) Strenuus miles dominus Samuel de Hradek et de \Yaleczow prolhoconsul,
ne? non fam?se prudencie domin; Johannes Treran, Paulus
CZlpser, ?lglsmundus ab asinis, Jacobus Sobko, Procopius
a BruncVlk, Zlga Pytlonis, Lueas a rubeo cervo' Johannes
Prazak, Nicolaus Hesolt, Matheus Sserlink, johannes a
rubea cruce, Martinus Piknuosek, Broz dc lacu, Thomas
braseator, Gcorgius saponista, Petrus Miclnicensis et Georgius Bohusska, consules Magne Civ. Pr., ad officium
~onsulat~s consti.tuti. an~o d. 1462 fer. III. in vigilia
Eplphame domullce !TI Excelso trono el in eodem usque
ad annum d. l462 et feriam IIII. ante Transiacionem s.
\Venceslai dominice Invocavit presidentes fecerunt radones coram - \Venceslao Peniezek Blaseo a luceo Gregorio gladiatore ct Johanne a grad~, modernis cons~libus.
communi,busque, 'vVeneeslao Coranda, Jacobo Zluticky, Jo:
hanne "olf, V\enceslao Chrzcst, Johanne Pytlík Andrea
Ro?, ~icola~ .cultellifabro et Jacobo Czcpel -.' In cuius
raClOms poslclone surnma perceptorum 479 s. 40 gr.
contmebat, summa vero distributorum crat 445 s. 56 gr.,
resultantis pecunie 33 s. 44 gr. - . Quam
ActUlll
fer. II. in Decolacione s. Johannis a. LXIII.
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(Z rukopistt č. 992 a 2099.)
. J. .1.437, 17. září. Rulwp. č. 992 f. 173. Nos magister :lvlUm,. con~ules atque iurati Maioris Civ. Prag.
presentlbus Ul1lVerSlS protestamur, quia providi Maternus
de Longa platea, Mathias Krtek, Johannes Mucek et Nicolaus a rubeo cen-o, concives et coniurati noslri ad
audiendam ra?ionem. pleno ex c~I!siIio electi et depu tati
nostro pleno III conslho personahter comparentes protestat! .sunt et r~cognoverunt, qualiter officiales subscripti
ofhcll sex dommorum, videlícet Sigismundus Chan \Venceslaus Dursmid, \Venceslaus Piknosek, Nicolau~ a s.
Anna,. Duchko .Ínstitor . et J ohannes \Volf, fecerunt racionem lUstam, veram et racionabilem et sine omni intrica.
cione :ongruam de. omnibus perceptis et distributis tempO:!, lpsor~m presldencie susceptis et elargitis. Quam
qmdem raclOnem SIC, ut premittitur, per eosdem officiales
factam et expressam nos domini prefati suscipimus pro
rata, grata, lUsta et racionabiIi dictos officiales presentibus
Cjmttos, hberos et solutos facientes et temporibus affuturis
facere promittentes, eis mul tas graciarum acciones de fideli
lpsoruI? labore reddentes. Actum pleno in consiIio feria
tercla lpSO dle b. Lamperti tempore regiminis Pessikonis
a stella a. d. MCCCCXXXVII.
.
2. 1438, 1. září. Tamtéž f. 178. Nos magister civlllm.' consules et scabini Maioris Civ. Prag. tenore presenClUm recognoscimus universis, quiá providi Sia-ismundus
Chan, Duchko institor, Francz carnifex, Vlenceslaus colorator,. And~eas Maustit: et Augustinus a campana, officiales
nostn officll sex dommorurn, fecerunt racionem coram
discretis viris Pessikone. ab argentea steH a, Sigismundo
Slama, consuhbus, Matll!~ Teml, Paulo Czipser, Nicolao
sellatore ~t Brozon~ a tnbus fratribus, communibus, per
nDS ad dIctam r~ClOnell1 audiendam veram, finalem et
sm" . 0n:m ~ntncaclOne ~acionabiIem de omnibus perceptis
et dlstnbutls ternPore lpsorum officialatus et presidencie
sumplIs et elargltJs. Quam quidem racionem, sic ut dicitur,

per dictos officialcs factam nos domini prefati audientes
a dietis presidentibus fore intergrarn, veram et raci onabilem eosdem officiales, heredes et successores eorum
reddimus quittos, liberos presentibus et solutos eisdem de
fideli dispensacione graciarum acciones referentes. Acturn
fer. II. ipso die s. Egidii a. d. MCCCCXXXVIII.

3. 1439, 25. srpna. Tamtéž f. 195. Nos - quia
providi Nicolaus a rubeo cervo et Bernardus a Sampsone,
consules, Mathias pannirasor, Fridricz ab unicorno, Nicolaus a tribus faciebus et Mauricius de Lithomeric, communes, officiales nostri officii sex dominorum, fecerunt
racionem coram discretis viris Sigismundo Chanie et Johanne \Volf, de consilio, Simone Mudry, Petro a noctua,
Michaele aurifabro et \Venceslao rimer, de communitate,
per nos ad dictam racionem audiendam electi. Quam
quidern - . Actum fer. lIla post festum s. Bartholomei
a. d. MCCCCXXXIX.
4. 1441, 22. února. Rukop. č. 2099 f. 498. Nos
magister civium, consules et scabini Maioris Civ. Prag.
presentis proscripcionis serie cunctis publicam deducimus
ad nocionem, quod providi Sigismundus Chan et Matheus
Krtek, consules, Michael aurifaber, Johannes a fontibus,
J ohannes Trefan et Paulus linieida, eommunes, ad radonem audiendam et suscipiendam ab officialibus officii sex
domino rum omnimode deputati, videlicet a Nicolao a rubeo cen'o, Bernardo a Sampsone" Mathia pannitonsore,
Friderico ab unicorno, Nieolao a Iribus faciebus et a
Mauricio dc domo Stukonis deposerunt nostro pleno in
consilio, quod iidem officiales fecerunt racionem a feria
ante Laurencii incipiendo anni d. MCCCCXL usque feriam lerciam ante Bartholomei anní ::lC XLI plenariam - ,
quibus omnibus computalis remanserunt XXII gr. obligatí. Qualll quidem - . Actum pleno in eonsilio fer. Hll.
ante Mathei ev. anno ::le XLI.
5. 1452, 10. září. Tamtéž f. 608. Nos magister civium - , quia providi Mathias a luceo, Petrus aurifaber,
consules, J aksso carnifex, Bartossius pannifex, Simon
Mudry, Petrus Brzewniowsky el Johannes a cesare, communes, ad racionem audiendam ab officialibus officii sex
domino rum deputati, videlicet a Nicolao a cervo, Bernardo a Sarnpsone, Mathía pannitonsore, Friderico ab
nnicorno, Nicolao a tribus faciebus et Mauricio de domo
Stukonis, deposuerunt nostro pleno inconsilio, quia idem
officiales fecerunt racionem a feria III. ante Laurencii
incipiendo anni d. MCCCCXLI usque feria III. ante Barlholomei anni XLII - . Quam quidem - . Aclum - fer.
II. post Nat;v. b. 2I1aric a. XLII.
6. 1444, 13. října. Tamtéž f. 902. Officiales officii
sex dominorum, videIicet Sigismundus Chan, consul, Malhias ab alb O ccrvo, Simon Mudry, Petrus Brzewnowiensis
et Hanussko braseator, communes, fecerunt racionem
coram \Venceslao Piknosck et Bernardo a Sampsone,
consulibus, Johanne a tribus fontibus, J akSSOlle carnifice,
Michaele aurifabro el Paulo linicida, communibus, ad
predictam recionem audielldam - deputatis, videlícet ab
anno XLII a dominica Miserere inclusivc usque dominicam Protéctor noster anni XLIII exclusive de summa pecunie seplingenlarum octuaginta trium s. gr. per ipsos
dicto anno perceptorumet de a!lno d. XLIII a dominica
Protcctor noster inclusive usque dominieam Omnia, qnc
fecisti, exclusive anni ::lC XLIIII de summa septingentarum
octuaginta s. cum XLVIII gr. pro eodem similiter anno
perceptarum - . Quíbus omnibus computatis - remanserunt prefati officiales dominis et eommunitati centum
eum duabus s. minus Vl gr., ex qua summa resultante ad

consilium dominis LXXX s. cum LUH gr. et officialibus
novis in officio XXI s. reliquerunt - . Actulll pleno in
consiIio fer. III. ante GalIi a. XLllII.

7. 144~, 13. listopadu. Tamtéž f. 1010. Officiales
officii sex dominorum, videlicet \Venceslaus Piknosek et
Johannes \Volf, consules, Petrus Sopussek, Michael aurifaber, Anthonius ab asinis et Martinus VVosstnik, communes. fecerunt racionem coram Mathia a luceo. Martino
Rodicz, consulibus. Johanne a fomibus, Simon'e IIIudry,
Petro Brzewnowsky et Johanne Trefan, communibus, videlieet de anno XLnn fer. III!. post Briccii a dominica
Omnia. que fecisti, computando incIusive, usque dominicam Dicit tercio exclusive anni XLV. de summa pecunie
per ipsos eodem anno perccpta, videIicet DCCXXII s.
cum XY III gr. Quibus omnibus computatis - remanserunt
prefati officiales dominis et communitati CLV s. cum
XXVI gr. et hanc to tam sum mam resultantem ad consilium dominis reposuerunt. Quam - . Actum pleno in
consilio sabbato ante Elisabcth.
8. 1446, 9. listopadu. Tamtéž f 1025. Wenceslaus
Piknosek, Johannes \Volf, consulcs, Antonius ab asinis,
Petrus Sopusek et Martinus \Vostnik, eommunes, officiales
officii sex dominorum, - fecerunt racioncm plenariam de
sUlllma octiugentarum trium s. cum XX gr. ct V hall. a
feria un. dominice Dieit tercio allni J\ICCCCXLY in cludendo usque feriam terciam dominice I" voluntale anni
XLVI excludendo coram discretis viris Nicolao a rubeo
cervo, Bernardo a Sampsone, consuIibus, Nicolao pellifice,
Francz carnifice, Mathia Oremus et ] ohanne Pytlik, com·
l11unibllS, - Quibus omnibus computatis - prcdicti orficialcs remanserunt CCXXXllIl s. cum XL gr. communitati obligati, quas dominis ad consilium presenta,'emnt.
Actum fer. lIlI. ante Martini a. XLVI.

9. 1449, J. z~í. Rulwp. Č. 992 f. 223. Mathias a
luceo, Johannes a fontibus, consulcs, Malhias Ssram, An·
dreas brasealor ab angclo, Nicolaus Hesolt et Fridericus
ab unicorno, communes, officialcs officii sex dominorum,
fecerunt racÍonem coram Anthonio ab asinis, Nieolao pellifice, Barthossio pannificc. J ohannc Trefan, cOllsuIibus, Nicolao Sserlink, Welislao a Golia, Wania, Nicolao saponista, Johanne Albo, Johanne canlllatore cl Georgio saponista, cOllllllllnibus, pleno ex consiIio deputatis ad audiendam racionem predictam, videlicct de a!lno d.1LCCCCXLVII
feria secunda dominicc Adorate primo inclusive usque
dominicam In excelso eciam inclusive et ab eadem dominica ultra annum ad dominicam Miserere dc anno d.
M.CCCCXLVlII de summa pecllnie per ipsos pro eodem
tempore percepta, videlicet miIle trecentis qlladraginta
octo sexag. cum viginti tribus gr. Quiblls omnibus computalis et veraciter distribula, videlicet milic CLXXXX
sexag. cum XXII II gr. cum perceptis suprascriptis coequatis
remanserunt prefati officiales dominis cl communitali
CLVIll sexag. gr. et hanc tolam summam resultantem ad
consilium donlinis reposuerunt. Quam quidem racionenlActum fer. secunda ipso die b. Egidii a. d. MCCCCXLIX.
10. 1451, 4. května. Tamtéž f. 230. Nicolaus
Sserlink, Broz doliator, consules, Iakss~ car!lifex, \\' eliko
a Golia, Nicolaus Hcsolt et \Yenceslaus Krabcc. communes, officiales offieii sex dominorum, feccrunt 'racio!lem
coram dominis - in stuba consilii residentibus cl coram
Nicolao Pytcl, Mathia Sram, Johanne Manda, Wenceslao
Hedwika, Nicolao Humpolec, Thoma pannifice, Wcnceslao
Holec, communibus, per dominos
ad audiendam cum
ipsis racionem prenarralam a feria qllarta dominice
Incl.ina anni d. MCCCCXLIX uS'lue feriam quintam ante
7
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Crucis d?minice Protectnr anni d. MCCCLL In qua quidistributa, "idelicet VII cent. XCIX s. XVIII gL X hal!.,
dem raClOne !ll summa perceplOrum [uerunt posite IX '
c~m perceptJs suprascriptis coequatis reliquerunt ullra discentum LXXXI s. LIII gr. et III hall., in summa "ero
tnbuta centum •. gr., quas officiales l1lel1lorati dominis ad
distributorunl IX centum LXXXI s. XLVI gr. et XIII
consilium reposuerunt. Quam elením racionem _. Actum
ha!.,. sic quod post coequacionem distributorum cum perpleno in consilio fer. tercia in díe Barbare a. LIlI.
ceplls resultayerunt - V gr. el II hal. Quam vero _.
14. 14ó4, 3. prosince. Tamtéž J. 240. Officiales
Actum in pleno consilio fer. III. post Crucis a. LI.
officii sex dominorul1l, yidelicet Samuel IYe!war et Si gis11. 14ó2, 1. srpna. Tamté;i f. 233. Mauricius a
mundus ab asinis, consules, Johannes a fontibus, Matias
pectine, J ohannes Pytlik, consules, Nicolaus saponista,
Mydlo, Franco calcariator el \Yenceslaus Krabecz. communes
:\'icolaus Hesolt, l\'icolaus Kossik et vVenceslims Krabec.
fecerunt. racione;l1 corum Johanne Trefan, Pa~lo Czipser:
communes, officiales dc officio sex dominorum fecerunl
Broz d~ha~ore~.:;\iIcolao frelllfice, consulibus, Mauricio a pecracÍonem coram discretis, :\'icolao pellifice, Nicolao Humtme, Vi'allla, );,colao Humpolec, Jacobo Sobe k, vVenceslao
polec, Mathia de Rudnic, Andrea ab ange'o, consulibus,
Peniezek, Henrico Hemrle, Nicolao pellifice cl Hanussio
Matl11a Lauda, Johanne Benda, Jacobo Sobek, Procopio
braseatore, communibus, - videlicet de anno d. MCCCCLIIl
appothecario, \Velislao a Golia, Nicolao Kosstial, Sigisa fel:ia sec~n?a ante Martini usque feriam terciam post
1l1undo Pytlone et IVenceslao Coranda, c01l1munibus. ad
Martl111 donlllllce In yoluntate inclusive anni d. :VfCCCCLIIlI
racionem :- audiendam - per dominos - deputato~de SUl1lma pecunie percepta et distributa. ddelicet
a fena qUlnta ante Crucis dominice Protector noster usmil1e centum s. LXXXV gr. HII num. in perc~ptis, VIII
que dominicam Deus in adiutorium anni d. 1IlCCCCLI et
centum XI s. XXV gL lIlI num. in distributis. Quibus
cUln hoc ultra annum de Xln septimanis dominicam Dicit
oml11bus computatls - prefati officiales summam resulprimo includendo anni d. LIL In qua quidem racione
tantem, videlicet treeentas s. minus X gr. ad consilium
summa - perceptorum fuit MCCHII s. II gr. Hll ha!.,
- reposuerunt. Quam - . Actum pleno in consilio fer.
summa vel'o distributorum MCXXVlII s. XXVll gr.
III. post Andree a. LIlII.
XI hal. In excrescencia vero perceptorum fuerunt LXXV s.
gr., quas dominis cOllsulibus ad cistam consilii reposlle15. J.4ÓÓ, 27. listopadu. Tamtéž f. 242. Samuel
runL Et ultra hoc resultabant XXXIIII gr. et IX hal.
IVelwar el Sigismundus ab asinis, consules, Nicolaus
male ct false monete. Quam quidem racionem - . Actum
Humpolec, Hanussius braseator, \Yenccslaus Krabec et
in pleno consilio fer. III post Abdonis a. LIL
Johannes a rubea cruce, communes, officiales orficii sex
don~inorum, fecerunt racionem coram Johanne
12: l~ó3, 24. dubna. Tamtéž f. 236. Coram prudentiI~us vms IVenceslao, Coranda, Johanne a fontibus, Paulo
Pythk, Jacobo Sobek, Johanne Hrdina et Mathia Pelliciani,
Opser et Johanne Pytlik, consulibus, Matia Lauda, Brozkone
cOllsulibus, I;,'enceslao Coranda, Johanne Slatina, Martino
a s. Castlllo, vVelislao, Golia, Johanne Labutsky, Nicolao
Plk,:osek, I~cobo Zluticky, VVellceslao Peniezek, JolJanne
Pytel, Nicolao Sserlink, Andrea ab angclo, comm~nibus,
Hrdl11ka, NIColao pellifice ct Ziga P)'tlonis, cOlllmunibus,
per dommos '- consules - ad racionem - audicndam
- a fer. lIlI. ipso dic b. Briccii dOlllinice In voluntate
deputati Nicolaus Hesolt, Mathias Mydlo consules Baranni MCCCCLIUI inclusi"e usque sabbatum dielll dominice
thossius pannifex, Procopius sartor, Mathias Drdak, SaDicit primo exclusive anni LV. Ubi summa perceplorum
muel IYelwa.r, cOl11munes, officiales officii sex dominorum,
fuerat CXIln s. XVIII gr. XI hal., sic quod post
fecerunt raClOnem de omnibus perccptis cl distributis _
coequacionern distributorum CUlU perceptis - nichil peinchoando a sabbato die ante Lucie dominice Gaudete
nitus resultavit. Quam - . Act. [er. V. anle Andree
a. LV.
pro anno d. lI1.CCCCLI inclusi,'e uSqllC sabbatull1 diem
post Andree dominice Ad te leva"i a. d. LIl, eciam in16. 14ó6, 2. prosince. Tamtéž f. 243. Johannes a
clusive. ln qua quidem racione summa - perceptorum
fontibus, Samuel Wclwar, consules, Mathias Mydlo, Nicoerat lULX s. XLVII gr. ct XI hal., summa vel'O distribulaus fre l1ifex , Andreas Mawstitl et \Venceslaus Krabec,
torum Vnl cent. XC s. XLVII gr. 'cnm Xl hal. Cocquatis
communes, [officiales officii sex dominorull1], quorull1 sessio
autem dlstnbutlS curn perccptis summa resultans perceperat ,a fer. JIL anle :\Iartini dOl1linice Dicit primo inc1utorum erat CL XX s. gr., quam prefati officiales plen arie
Slve anl1i LY usque feriam III. post Leonardi dominiee
dominis consulibus in consilio reposuerunt. Quam quidem
Dieit secundo anni LVI, fccerunt racionem coram ;"VIauri.
raClOncm - . Actum fcr. III. post Georgii pleno in concio a pectine, Johanne Rudnicky, Ziga Pytel, Augustino
silio a. LIlI.
Holcol1is, Toma braseatore et Duchcone lorrifice, consu13. 1453, 4. prosince. Tamtéž r. 238. Officiales
lIbus, W~nceslao Coranda, Johanne Slatina, IVania, Nicommunes officii sex dominorull1, videlicet Mauricius a
colao pelhfice, Johanne IV alf, Johanne \Viechtikone. Marpecline, Samuel \\'eh\'a1', consules, Nicolaus Hesolth, \Velltino 1'iknosek,. Nicolao Hesolth, Jacobo Zluticky,' VVel1ceslaus Krabec, \Venceslaus Polaczkonis, Franco ealcariator,
ceslao a puens, Broz doleatore et Golia communibus
communes, fecerunt racionem coram vYenceslao Coranda
ex consilio pleno - deputatis, ubi summa - perccplorum
Johanne Trefan, Paulo Czipser, Procopio sartore, Simon~
erat MCXX s. LIl gr. HII d., summa distributorum
Mudry, Johanne Hrdina, Sigismundo ab asinis, Ziga 1'ytel,
DCCCX s. LlI gr. IIIl d. Summa vel'o perceptonlm exconsulibus, Mathia Lauda, Matia Mydlo, Andrea ab ancrescens [uerat CCCX s. Que quidem pecunía - in congelo: Petro de domo Rysslawy, Mikssone pellifice, Hasilio e,t plenarie reposita. Quam - . Actum in consilio
nusslO braseatore, Johanne Slatina, Vi'ania, communibus,
fer. Y. post Andree LVI.
ad predictam racionem audiendam pleno ex consilio de17. 14ó7, 14. listopadu. l.amtéž f. 245. Mauricius
flutatis, a sabbato die post Concepcionem b. Marie Virg.
a pectinibus T~t \Venceslaus Krabec, de consilio, J ohannes
donunice Populus inc1usive anni d. MCCCCLII usque fea fOllllbus, ~lColaus Humpolec, Procopius sartor ct Vitu s
nam terclam post Omnium sanctorum dominice Dicit
pannicida, . communes, officiales officii sex dominorum, feprimo exc1usive anni LIIl de summa l'ecunie per ipsos
ceru.nt raclO~em - coram - Bartossio pannifice, Johanne
eodem anllo percepta, videlicct VIII centum XC1X s.
Pythk, BrozlO de lacu ct Georgio aurifabro, consulibus,
XYIII gr. X hall. Quibus omnibus computatis et ycraciter
\Venceslao Coranda, Mathia Peliciani, Mathia Lauda, .Ni-

colao Hesolth. Wenceslao Peniezek et Johanne Hrdina de
MDVI s. XXXII gr. III hall., SUll1ma distributorum
lacu, commun'ibus, a dominica Dicit tercio inclusive
:\ICCCCLXXI s. XLI gr. I halL, summa vel'o excrescens
l\lCCCCL VI usque dominicam Omnia, que íecisti, exclusive
erat XXXIIII s. XLV gr. Quam - . dctum pieno in consilio [cr. JIIIa post Ambrosii a. LXII.
anni d. LYII. Ubi summa perceptorum erat l\íCCCXIIII s.
XI gr. VI n. el SUlUma distributorum fuerat DCCCLXXXIIII
22. 1463, 29. srpna. Tamtéž f. 257. Jacobus Sos. XI gr., summa yero resultans CCCCXXX S. cum
bek et Johannes a rubea cruee ex consilio, COl1lll1unes
VI n., que in eonsilio - est reposita. Quam - . Actum
autem :\icolaus Humpolec, illauricius a pectinibus, Petrus
- fcr. II. post Briccii a. LVII.
Pa1'ziezek et Benes ab albo leone, officiales officii sex
18. 1458, ll. prosince. Tamtéž f. 249. Nicoll!.u
dominorum, fccerunt racionem
coram - Johanne Trefan, Sigismundo ab asinis, Procopio Bruncvik cl IVenHumpolec tl I\'Iauricius a pectine, consules, Jacobus Sobek, Wenceslaus Krabec, Hanussius braseator et Johannes
ceslao a pue1'is, consulibus, IVenceslao Koranda, Jacobo
a rubea cruce. communes. officiales officii sex dominorum,
Zluticky, Johanne IVolf, \Venceslao Chrzest, Johanne
fecerllnt raci;nem - coram - Johanne ",íanda, Mathia
Pytlik, Andrea Rod, Nicolao cultellifabro ct Jaeobo Czepel
Pelician. Petro de domo Ryssla,-y et Petro Prazak, con- I cOm mu ni bu s - 1 in quorum racione summa perceptorum
sulibus, . vYenceslao Coranda, \"iania, Nicolao Hesolth,
ab anno d. 1462 sabbato ante COll\'ersionem s. Pauli doilIathia Lauda, Henrico Hemrle, Jacobo S.silhavy, JOhanne I mini ce Adorate secundo inchoata et tcrminata fer. lIlI
VVolf ct Johanne Prazak, communibus, - a fcria quinta
dominice Judica a. d. 1463 usque ad MDCCLXXXIX s.
dOll1inicc Omnia inelusive anni d. l\íCCCCLVII usque ad
VI gr. V. d. se extendebat, summa vero distributorum
feriam secundam dominiee Dicit secundo inclusive anni
!\IDCCll s. Ó gr. ód., summa resultans LXXXVII s. V
LYIII. Ubi sUlUtna pereeptorum erat MCCCCXIII s. VI gr.
gr. IX halL - prout hoc distinecius in ipsius officii maXI d. ct summa distributorull1 MCCCLII s. XnI gr.
nnali continetur. Quam - . Actum fer. II. in Dccolacione
lIlI d., summa vel'o - resultans - fuerat LX s. LI gr.
s. J ohannis a. LXIII.
- Quam - . Actull1 pleno in cOl1silio fer. II. ante Lucie
23. 1466, 28. dubna. Tamtéž j. 258. Jacobus Soa. LVIII.
bek, Petrus Parziezek ex consilio, Nicolaus Humpolec
19. 1460, 31. března. Tamtéž f. 250. Nicolans
qui co anllO yita decessit), :\íauricius a pectine Johannes
Humpolec et Jacobus Sobek, consules, Mauricius a peetine, I a rubea cruce ct Benes ab albo leone, communes, offiJohannes Pytlik, Johannes a rubea cruce et Georgius auri- , cialcs oHieii sex dominorum, fecerunt racioncm - a fer.
faber, communes. officiales orficii sex dominorum, coram
V. post Annuncciacionem dominiee Iudiea anni LXIII usque
[cr. Y post eiusdem dominice anni LXVI coram Johanne
- :0<icolao Hesolt, Brozio de lacu, Johanne Kosthorzie
et Georgio Bohusska sartore, consulihus, vYenceslao CoTrefan, Sigismundo Pytlonis, IV cnceslao Peniezek, :\lathoo
randa, Johanne IVolf, Johanne Wiechtik, IVeneeslao a
Ssserlink, consulibus, communibus vero 'Wenceslao Copneris, Francone calcariatorc, '\Vania el lIlartino Piknuosek,
randa, \Yenccslao
Jaeobo Zlutieky, Johanne
c0ll1111unibus. ad racionem audiendam - dcputatis fecernnt
\Volf, Jarossio
Johanne Hus et Johanne a car·
racionem ~ a feria tercia post Martini dominice Dieit
ponibus. Quorum percepta fuerunt Ó114 s. X gr. III halL,
secundo exelu.ive anni L\'III usque diem sabbati ante
distribula ycro 5088, 4 gr. 4 d., summa resultans XXVI s.
Circumcisionem domini anni LIX. Ubi summa perceptoV gr. IX halL Actum fer. II. post Marci a. LXVI.
rum erat MCCCVIlI s. XXIII gr. lIlI numm. et summa
distributorum fuerat ?\iCCLXXXVIII" IX gr. II num.,
SUllll11a ycro,
rcsultabat, - XX s. X gr. - . Qumn --o
B) Účty úřadu mostského.
Actutll pleno
consilio fer. II. ante Ambrosii a. LX.
20. 14fH, 8. l-íjna. Tamtéž f. 253. Nicolaus HumČ. 992 a 2099.)
(Z
polcc cl Nicolaus Hesoltb, consules, Jacobus Zluticky,
Petrus Parziezek, Georgius aurifaber el Hanussius braseator,
1. 1431, 24. října. Rukop. Č. 2099 f. 343. Nos
communes, officialcs offic;i sex dominorum, fecerunt ramagister civium, consules et seabini lIIaioris Civ. Prag.
cionem coram - Johanne Trefan et Sigismundo Pytel,
notum facimus tenore presencium universis, quod cum
consulibus, \Venceslao Coranda, \Vania, Jarossio ab Ethiodiscreti viri Wenceslaus Hedwica et Mathias ab albo
pibus, Stephano ab ortulo, Duchcone torrifice, Francone
ceryo, concives et officiales pontis nostri lapidei, de omnicalcariatore, Johanne vViechtik ct Jacobo Czepe1, commubus et singu1is perceptis et distributis iam dicti officii ab
nibus, - a sabbato ante Epiphaniam d. dominice in Exarmi, Cjuattuor in eodem presidentes coram prudcntibus
celso trono anni - LIX usque fer. V. post Lucie domiviris :\Iathia ab Ethiopibus, :vrathia a pectine, consulibus,
nice Gaudete anni LX. In qua quidem racione in sum ma
IVenceslao Straboeh, Johanne Reczek, Simone ab albo leone
pcrccptorum fuerunt posite MCCLXIII s. III gr. V d., in
ct IVenceslao Holec, communibus, quibus super hoc pro susSUl1ll1la distributorum MXCIX s. XXXIX gr. HU d., sic
cipienda racione a prefatis officialibus cOI~lmissimus, debita~l
quod re,ultayerunt CLXIII s. XV gr. Quam - . Actum
ordinariam cl sllfficientem fecerunt raClQnem. De quaqU!pleno in consilio fer. V. Sa1us populi a. LXI.
dem racione existentes in pleno nostro consi1ío per prefatos, quiblls hoc negocium fuit eommissum, plenius in21. 1462, 7. dubna. Tamtéž f. 256. Jacobus Sobek
ct Petrus 1'arziezek de consilio, Nicolaus Humpolec, Mauformali, cciam sumus plene et sufficienter eontenti cum
ricius a pectine, Nicolaus Hesoltb et J ohannes a rubea
gracia1'um accionc ipsos communitati nostre et nobis in
cruce, de communitale, officiales officii sex dominorum,
nullo fore obligatos. Idcirco animo deliberato cl de
feeerunt racioncm - coram - Johanne Trefan et Proccrta nostra seiencia prefatos VI' enceslaum Hedwikam et
copio a Bruncyik, consulibus, vVenccslao Coranda, Jacobo
;\lathiam ab albo cel'\'O, offici"les pontis nostri, et heredes
Zluticky, \Vania ct Francone calcariatore, communibus,
ipsorum clc universis et singulis perceptis ct distributis,
- a feria quinta post Lucie dominice Memento ullni d.
que, ut premittitur, per et infra tempus predictum in
MCCCCLX usque cliem sabbati ante Conyersionem Pauli
officio prefato percepisse dinoscuntnr, quittos dicimus et
a. LXII. In qua quidem racione summa perccptorum erat
reddimus et YÍrtute presencium nOstro et communitatis
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nostre nomine liberos dimiitimus penitus et soluto, per
tempora affutura. Aclum anno d. :JC' XXXI fer. IIll ante
Simonis et Jude ap.
2. 1436, 21. února. Tamtéž f. 427. Wcnceslaus a
coronis, Mathias Smolarz ct Nicolaus pellifcx, officiales
pontis Prag., fecerunt racionem plenam, perfectam ct racionabilem de omnibus perceptis et distributis pro anno
d. l\lCCCCXXXV. predictum pontem seu officium tangcntibus coram Johanne V\'elwar et Iakssonc carni(ice, consulibus, Sigismundo de Cotenczic et Hedwica sarlore,
communibus, ad predictam racionem fiendam pleno ex
consilio deputatis. Quam quidem racionem sic, ut dicitur,
factam domini magister civium el consules Mai. Civ. Prag.
susceperunt ct prc~cntibus suscipiunt pro rata, grata vcra
el racionabili, prefatos officiales liberos, quittos et solutos
reddentes. Actum pleno in consilio fcr. II. ipso die Carnisprivii a. XXXVI.

3 1437, 14. listopadu. Rukop. Č. 992 f. 174. Martinus Rodicz, Johannes Mucek de consilio, Iaksso carnifcx,
Johannes Trefan, J'vlathias pannitonsor et Anthonius ab
asinis de communitate electi et deputati ad audiendam el
facicndam racionem a circumspectis viris Johanne Rcczek
et Pessikone ab argentea slella, officialibus thelonei pontis,
deposucrunt pleno in consilio personaliter comparcntcs,
qua1iter prefati officialcs de huiusmodi ofíicio pontis fecerunl racionem de omnibus perceplis el distribulis veram,
integram cl racionabilem. Qua quidem dcpo>icione domini
magister civium et cOllsules I11aioris Civ. Pr. diligenter
audita diclam racionem per nominatos Johannem et Pessikonern factam suscepcrunl pro rata, grala, racionahili ct
digna ac per presentes suscipiunt, prefatos J0],anncm et
Pessiconem, heredcs et successores ipsorum presentibus
reddcntcs quillos penítus cl solutos. Actum feria quinta
posl diem s. Martini.
4. 1439, ll. února. Tamtéž f. 191. Nos magister
civium, consuIes cl scabini Maioris Civ. Prag. notum facinlus tenore presencium universis, quia circumspecti viri
Sigismundus Slama, Sigismundus Chanie, Johannes Mucek,
:\falhías Krtek, consulcs, Gira Domazlicky, VVcnccslaus
Holec, Johannes a fontibus cl Anthonius ab asinis, communes, coniurati cl concives nostri ad audiendam racionem
ab oflicialibus pontis, vidclicet circumspectis viris Pcssikone ab argentca stclla et Johanne Reczek, pleno cx
consilio e!ecti et depulati, nostro pleno in consilio comparentes prolestati sunt et recognoverunt, qualiter prefati
officiales ponlis fecerunt coram ipsís vcram, iuslam et
racionabilcm racionem de omnibus pcrceptis et distributis
prediclí officii ponlis susceptís et elargitis. Quam q .,idem
racionem, sic ut premittilur, per eosdem ofíJciales pontís
factam exprcssam et ordinalam nos domini prcfati suscepimus pro rala, grata et racionabili nec non et de 1110lcndis circa pontem existentibus percepcione cl distribucione, predictos officialcs el hcredes ipsorum prcscntibus quittos, liberos et solulos facientes. Actum feria
quarla post Scolaslice a. d. MCCCC triccsill10 nono.
5. 1439, 25. srpna. Tamtéž J. 195. Nos - , quod
cum discreti ac circumspecti viri Pessik ab argentea stella
et J ohannes Reczko, concives et coniuralí no.,tri, officíales
ponti, nostri lapidei nec non de molcndinis ibídem existcntibus, de omnibus et singulis percepti; et distributiscoram prudentibus viris Sigismundo SIamu, Sigismundo
Chanie, }laterna, Mathia a luceo, consulibus, Michaele
aurifabro, Anthonio ab asinis, Johanne a fOI,tibus et Johanne Trefan, communibus, quibus super hoc pro suscipienda racione a prefatis of6ciaJibus commisirnus, - fe-
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cerunt racionem. De quaquidem - . Actum fer. III. post
feslum s. Bartholomei a. d. MCCCCXXXIX.
6. 1440, 29. února. Tamtéž f. 203. Nos
quia
circumspecti viri Mathias ab aureo luceo, Duchko institor,
consules, \Venceslaus Holec, Michael aurifaber, Petrus
Sopussek, Petrus Pala et Paulus línicida, communes, coniurati et concil'es nostri ad audicndam racionem ab oflicialibus pontís, vidclicet cireumspectis viris Pessikone ab
argentea stella et Sigismundo Chanie pleno ex consilio
electí et deputati - recognoverunt, qualiter prefati ofliciales pontis fecerunt coram ipsis - racionem - . Actum
fer. II. ante Matheí ap. a. d. MCCCCXL.

7. 1441, 25. září. RttTwp. č. 2099 f. 498. Nos
magister civium, consules et iurati Mai. Civ. Prag. universis presenci um per tenorcm recognoscimus, quod solertes Maternus el Mathias Krtek, coniuniti, Michael aurifaber, Wenceslaus Brzezka. VVenceslaus Holec et Iaksso
carnifex, communes, ad racionem audiendam ab officialibus
pontis, videlicet domino Pessicone et Sigisrnundo Chan
pleno ex consilio deputati, protestati sunl, quod iidem officiales pontis de omnibus perceptis et distributis a domi.
nica Deus ín adiutorium inclusive anni ClC XL usque
dominicam Deus in loco, eciam inclusive, anni XLI feccrunt racionem veram - , quíbus omnibus computatis hinc
inde - remanserunt idem ofliciales 11/ 2 s. cum septem
gr. obligati. Nos vcro - . Actum pleno in consilio [er.
II. ante vVenceslai.
8. 1442, 10. září. Tll1lltéž f. 608. Nos magister
civium - quia solcrtes Mathias Krtek et Pel rus aurifaber,
coniurati, Iaksso carnifex, Barthoss pannifex, Simon Mudry,
Petrus Brzewniowsky el J ohannes a cesare, communes,
ad racionem audiendam ab officialíbus pontis, videlicet
Pessicone et Sigísmundo Chanie pleno ex cunsilio depulali,
protestati sunt, quia iidem officiales de omnibus pereeptis
et distributis a dominica Deus in adiutorium inclusive
anni XLI usque dominicam Deus in loeo, eciam inc1usive,
anni XLII fecerunt racionem - . Quibus omnibus computatis - remanserunt idem officiales lIlI s. gr. obligati.
Nos vel'O - . Actum pleno in consilio fer. II. post Nativ.
b. Marie V. a. XLII.

9.

1444, 13. prosince. RullOp.

Č.

992.f. 217. Co-

ram Mathia Krtek et Duchcone institore, consulibus, Johanne a fontíbus, \Venceslao Holec, \Venceslao Brzezka,
Andrea a rubea cruce et Johanne Trefan, communibus,
ad racionem suscipiendam specialiter deputatis Pessico ab
argentea stella et Barthossius pannifcx, offieiales pontis,
fecerunt racionem de trecentis undecim sexag. et triginta
tribus gr. omnium perceptorum per eosdem officiales a
dominica Deus in adiutorium inclusive anni d. M.CCCCXUII
usque dominicam Gaudete in domíno anni ;)C XLIIH de
omnibus usufructibus eiusdem pontis quomodolibet perceptis reelam et racionabilem. Sic tamen, quod equatis
veraciter perceplis el distribulís predictis antedicli officiales
remanserunt undecim sexag. gr. cum media communilali
obligati. Dominí vel'O consules informati existentes ab antenominatis consulibus et communíbus racioni huiusmodi presidentibus completam et suflicicntem racionem huiusmodi
existere eandem similiter pro completa, suflicienti el racionabili susceperunt - . Aelum fer. II. (sic) ipso die b.
Lucie pleno in consilio anno Cle XL.
10. 1445, 7. prosince. Rukop. č. 2099 f 1012.
Racio facta est per officiales pontis, videlicet per d.
Pessikonclll el Barthossium pannificem eoram Mathia a
luceo et .i\Iartino Rodicz, consulibus, \Venceslao Holecz,
Johanne Trefan el Simone Mudry, communibus, ad ra-

cionem prefatam audiendam specialite:- per d?minos. consules deputatis, de ommbus percepLIs et dlstnbutIs ad
prefatum pontem et molendin~ sub po~te sltuata pert111e~
tíbus congruam et sine omm 111tercaClOne yeram a. domlnica Gaudete ínclusive anni ~c XLIIII usque dOnll111Cam
Populus Sion exclusive anni XLV, ita qu?d omnibus computatis equanimiter et defalcatls veraclter remanserunt
communilati lIli s. XL V11I gr. et XI hall. Quam-.
Aclum fer. III. ante Concepeionem b. Maric V. annO XLV.
ll. 1447. 3. ledna. Tamtéž j. 1026. Pessico de
Cunwald, alias' ab argentea stella, et Bartossius pannifex,
officiales pontis, fecerunt racionem de ommbus perceptJs
et distributis pro eodem ponte et molend111ls - eoram
Nicolao a rub.eo cervo ct Bernardo a Sampson, consulibus, Nicolao pellifice, Mathia Oremus, Franc carnifice
et Johanne Pytli k, cOl11munibus Actum pleno 111 con.
silio fer. III. post Circumcisionem" d. XLVII. _
12. 1449, 24. října. RuTwp. c. 992 f. 220. A~tho,:!S
ah asinis, Barthoss pannifex coosules, Jacobus de Zlutlcz
ct Martinus Meyssner, communes, offieiales rontls, fecerunt
racionem coram Johanne vVelwar, ';\[ama, consuhbus,
\VencesIao a coronis, Mathia Ssram, Nlcolao Humpolecz
et \,Veneeslao Hedwika, communibus, pleno ex coosl110
ad audiendam racionem predictam omnimode deputalls,
videlieet de anno d. ;\I CCCCXL VIII a dominica Miserere
inclusiye usque dominieam Deus in adiutorium eciam in·
clusive anni d. MCCCCXLIX, de ducentis nonaginta una
sexagena minus tribus grossis et quinque h~llensibus pr.o
eodem tempore de omnibus usUfrU?tlbus emsdem p~nLIs
pCI' ipsos quomodolibet. p~rceptls.. Qmbus Ol;'lllTbus
computatis et veraclter dlstnbut~, vldelIcet CCXL\ s.
eum LIIH gr. et duo bu s denarns cum peceptls suprascriptis coequatis reliquerunt ultra distribula LVI s. et
XLIlI gr. Et hanc sum mam result~nlem el cum hoc decem s. gr. post Pessíconem ibídem 111ventas ~ese~vaverunt
predicti officiales erga se pro nonnulhs et dlversls n:cessitatibus ad laborem ponlis pcrtmenllbus. Quam qmdem
racionem - . Actum fer. VI. post UndecIm ImJra vlrgmllm
a. d. MCCCCXLlX.
13. 1450, 19. listopadu Tamtéž f. 225. Johannes
Benda, Jacobus Zluticky, consule~, Bartho~s panmfex ct
Proeopius sarlor, communcs, officlales p.o.ntls, . coram Johanne \Velwar. Johanne Trefan, ex conslho, Nlcolao pellifice, Mathía Ssram, Wenceslao H?lcone et Wen~eslao
Hedwika, ex communitate, per doml110s maglstrum Clvmm
et consules ad audiendam racionem dcputatls - fecerunt
racionem a dorninica Respice seeundo inc1usive anni d.
MCCCCXLIX usque dominicam eandem Respice secundo,
símililer inclusive. anni d. MCCCCL. In qua quidem racione in summa perceptorum fllerunt posite trecente quadraginta una sexagene cum quadraginta grossis et novem
hallensibus. Et post dislributa resultaverunl. octuagmta
novem sexagene et XXVIII grossi, quibus eClam de rernanenciis precedentis anni superaddíte sunt LXVI sexag.
XLIII grossi et unus hallensis, sic quod ventabll1s summa
resultans erat CLVI s. XI gr. et I hall. QUlhusquldem
officialibus ponlis de summa remanente iam dicta in con·
silio per eosdem reposita date sunt ipsis pro labore
eorum scx s. el XI gr. Quam quidem racionem - . Actum
fer V. in die Elisabeth a. d MCCCCL. Qlle summa resul;ans finalis, videlícet CL s. gr. in consilio, ut premittitur, reposita per dominos. consules tradila est vicnersa
eísdem officialibus pontis pro necessitatc hUlUS OftlCll
futura.
14. 1451, 21. prosince. Tamlé!;.f. 232. Barthoss
pannifex, Jacobus Zlulicky, consules, Nicolaus Humpolec

et \Vanya, communes, officíales pontis, fecerunt racio:rem
- coram - \Yenceslao \;\[aleczO\nky, magIstro CI\'lUm,
Przechone, Nicolao pellifice, consulib,,",. Johann~ Benda
et Paulo Cipser, communibus. In qua qmdem ra?lOne summa perceptorum erat quadríngcnte septuagl11ta una
scxagene et quadraginta lres gr. et sex den ..' summa vero
distributorum duccnte nonagl11ta una s. ngl11tl octo gr.
et unus denarius. Summa vel'O resultans centum ?ctuaginta s. quindecim gr. et quinque den. Quam ra.clOncm
per prefatos officiales pontis factam a doml111ca vldehcet
Protector noster inclusive an111 d. MCCCCL usque donu:
ni cam Populus Syon, eciam inclusivc, anni d. Ll doml11:
eonsules a prefatis presidentibus audlcntes esse rectam Cl
iustam, ipsam pro recta - susceper~nt. Ac~um fer.
HI. ipso díe s. Thome in pleno consl11O a. d. MCCCCLI.
Summa "ero resultans restituta est officlO ponlIs ad servandum pro nccessitate futura.
15. 1452, 19. prosince. Ta lil též f. 234. l'rzech de
Budkowic, Xicolaus de Humpolec, consu1cs. \Yanya et
Johannes Pytlik. communes, officialcs círca ponlcm, fecerunt racionem .:..- a dominica Gaudete ~nni d. MCCCCLI
inc1usive usque dominicam Ad te levavI a. d. LIT, CCIam
inclusive, coram discrelis \Vencesla0 Coranda: J ac~~?
Zluticky, Johanne Trefan, Paulo Clpser, consuhbus, NIcolao pellifice. Nicolao Sserhnk, SImone :VIudry et Andrea ab angeľo, eommunibus, ad racionem prcfatam. ab
ipsis audiendam per dominos - dcputatrs. In qua raClOne
summa pereeptorum erat CCCLXXX sexag. el XXXIlII
o-r 'umma vel'O distriblltorum CCI s. XVIlI gr. et YI d.
~t "r;sultabant CLXXIX s. XV gr. et I d. Dc quaquidem
summa resultantí d. consulum mandato ct commull.JUm
ad racionem deputatorum date sunt X s. gr. ofliclahbus
predictis pro labore cor?m, prothonotario 1,s., notano
ponli, I s. et ingrossaton cOl1S!ln XV gr., Sl~ quod 1'10
communilate remanserunt de predlcta summa I csullallte
in paratis CLXVn .'. et 1 d. Quam racionem - . Actul11
pleno in consilio fer. III. anle Thomc. ap. a. UL Surnma
vero resultans linalis tradita est officlahbus pontls pro
huiusmodí officii necessilate futura ad consenandum.

16. 1453, 20. lístopadu. Rukop. é. 992 f. 23,7.
Przcch de Budkovic, Barthossius pannifex, éonsules, N,colaus Humpolec et Procopius appothecarius, communes,
officiales officii pontis, 'lui sedcrunt in eodem. Of(jClO
anno d. MCCCCLII a dominica Populus Slon .11lcl!l~IVe
usquc dominicam Dicit dominus sccundo, eClam 11lclusll'e,
pro anno d. LlII, fecerunl racionem - T ' coram --: Johanne Trefan, Paulo Czipscr, consuhbus, Nlcolao pelhfice,
\Vania communibus, per - consulcs ad aud,endam racione~ - deputatos. Cuiusquidem racionis SU111ma perceptorum fuit trccente quadraginta se~agelle deccm novem
grossi, tres den arii ; summa vel'O dlslnbutorum. duccnte
nonaginla octo s. gr. cum XIU hall. Coequatls autem
perccptis eum distribulis SUlllma resultans perceptorllm
cxlendebal se ad quadraginta duas s. gr. deccm octo gr.
eum seplem hall. De qua summa mandato --: ;onsulum et communíum - deputatorum date sunt officlahbus
prefatis decem s. gr. pro labo!'c, quem in huíus.modl,oflicll
residencia gesserunt, prothollotano unam s., lngrossato:l
nlO I gr., notario consilii pro quíttancia síve presenlls
racionis libro civitati, insercione XVIII gr. cum VII hall.
Sic quod de prcdícta summa - remanserunt in paratis
triginta s. gr. Quam q uidem raCiOllCIl1 -'. Actum fer. llI.
in craslino b. Elisabcth a. d. LUl. SUll1ma "ero finalis,
viclelicet XXX s. gr., resullans dala est per cl0Il11110S
vicnersa ad officium pontis pro necessitate fulura.
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17,

1454, 2, prosince, Tamtéž f. 240, (lidem offi-

clales) fecerunt raciouem coram Johannc Trefan. Paulo
Czipser, Nicolao frenifice, BrOl doEatore, eonsulib~s, HanusslO braseatore, J aeobo Sobck ct \'1' enceslao a pueris
communibus - deputatis - videlicct de anno d, l\fCCCCLUI
a dúminica Dicit dominus tercio inclusivc usque dominicam .In voluntate, eciam inc1usive, anni d, MCCCCLIII
dc vl cent. XVllI s. XLllll gr. V den, pro eodem tempore de ommbus usu~ructibu~ eiusdelll pontís per ipsos
quom?dohbet perceptJs. ,QUlbus omnibus computatis et
,craclter dl,tnbula, ndehcct VI cent. XII s, XLV gr. Id"
cum pcrccplls ~ coequatis summa perceptorum excrescen s ultra dlslnbuta erat V s, LIX gr. llII d., que summa
per - consules dara est predictis officialibus pro laborc,
Quam - raclOnem - , Actum fer. II. post Andrce ap
"nno d, MCCCCLIIlI.
'

18" 14iiií, 29, listopadu, Tamtéi:. f. 242, Przech de
Budkowlc cl Barthoss pannifex, consules, Procopius appothecanus ct \Vame" communes, officiales pontis, quorum
sesslO crat, a dommlca Si iniquitatis anni LIlII inclusive,
111 elUS fena liJ. erat festum Elisabeth, usquc dominicam
Illclt domInus anni LV, cciam inclusivc. in cuius fcr IlJI
crat fcslllll\ Elisabeth, fccerunt racione~ coram Johann~
Pythk, Jacobo Sobck, Johanne Hrdina de lacu et Mathia
Pellician, consulibus, Vvenceslao Coranda, Nicolao pelEflce, , Jacobo ZlutlCky, Martino Piknosek, Wenceslao a
puens prope pontem, Ziga Pytlollis, Johanne Slatina et
Johanne Hrdina frcni1ice, comlllunibus, per plenum conSIllUlIl deputatls ad audlendam racionem predictam de
SHlllma pcrcepta IJCLXXIlI s, VI gr., ta1iter quod
summa dlstnllUtorum post equacionem cum Sllmma perccptorum predicta ad DC LXXIII s. VI gr. similiter se
cxtendebat. Qllam - . AcL pleno in consilio sabbato in
ngllla Andree a, LV.
19, 1456, 7. prosince, Tamtéž f. 243. Przech de
Budkowic ,el Barto~~ius pannifex de consilio, Procopius
appo,theearms ,el Nlcolaus f;Iumpolec, de comlllunitate,
officlales p.ontJs, quorum sesslO erat a dominiea Dicit domll1US terclO anni LV, in cuius feria III. crat festum ,
Katherine, inclusive usque dominicam Dieit secundo an~;
LVI, eciam inclusire, in cuius fer. V. erat fcstum b. Mart~n,1 fecerunt ~acioncm coram Tohannc Tre(an ct Paulo
C:lpser, consuhbus, VVenceslao Coranda, Jacobo ZIuticky,
Wallla, \"Ienccslao a pueri, prope pontem, Brozio doleatore de lacu ct :\'icolao pellifice, communibus, - ubi
s~l11ma perceptorum ~ fuerat CCCCXLYII s, lIlI gr.,
hall.; sumllla vero dlstnbutorum CCCCXXY s. III gr.
IX hall, - , sumll\a perceptorum excrescens - crat XXII s
VI d. De qua quidem suml11a exerescente officialibus pr~
labore date SUllt deccm s. gr" prothonotario et notario
ponti, II s" rc~idue autem X s, gr. cum \"I d, - re1iele
sunt circa officwles ipsius poptis - , Quam - , Actum
pIcno 111 consilio fcr. III. post Nicolai a. LVI.

"II

, 20. 1457, 16, listopadu, Tamtéž f. 245. Paulu s
CZlpser ct Procopius appotecarius consules. J aeobus Zlutieky et \Vania, communes, offieial~s pontis, 'quorum ~e;sio
er'",t a domlllIca DIClt dominus tercio inclusive anni d,
MCCCCLVI, in CUillS fer. VI. erat festum b, Elisabeth,
usquc dO'nImcam Omma, que fccisti, anni LYII eciam
mclusive. in clli:!s fer, III. era! festum Omnium sanctorum
fccerunt ~acioncm coram Brozio dokalore de laeu et Ge~
orglO aunfabro, consulibus, \Venccslao Coranda, Mathia
Lauda, Johanne 'vYolf et Johanne Hrdina frenifice, coml11umbus, per jJlcnum consilium ad hoc deputatis aď audiendam raclOnem predICtam de summa - percepta, vide-

licct ,DCXXXVIII s, XXXI gr, Y d, Quibus omnibus computatls et dlstributa, videlieet DLXXXY s. xrn gr, II d.
cum perceptls - coequatis summa perceptorum resultans
- erat LIII s, XVIII gr. III d. De qua summa excrescente mandato tocius consilii date sunt dictis officialibus
X s" Tusskol1l proto;lOtario unam s" Paulo notario pontis
I s, cr pro raclOnc lIbro civitatis annotanda XV gr. ReSiduum, vero, videlicet XLI s, JIl gr. III d, in polestatc
officJallUm pontis resenarunt pro necessitate futura,
Qua?" - , Actum pleno in consilio fcr. IIU, in die Othman a. LVII,
, 21. 1458, 12. prosince, Tamtéž f. 249, Paulus
CZlpser et Jacobus Zluticky, consules, Vitu s pannicida et
;Venceslaus a pue~ls! communes, officiales pontis, quorum
:~esslO, crat a dommlCa In voluntale anni d. MCCCCLYII
mcluslVe, in ?uius feria VI. erat festum s, Martini, usque
don~mlcam DIClt dommus primo anni d. LVIII, eciam inclusn'e, CUlUS sabbato erat festum s. Martini, fecerunt rac:?nem coralll Johanne Trefan, pro tunc magistro civiulll,
NlColao Humpolec, consulibus, \Venceslao Coranda et
Matlna Lauda, communibus, - de summa perceptorum vldehcet DLXXXV s. XXXVII Rr. VI d" inclusi, ibidem
conseryatJs precedentis anni, Quibus omnibus computati,
et distr~buta, videlicet CCCCX s. XLU gr, V d. cun;
perceptJs coequatis summa resultans fuerat
CLX~UII s, LV gr, I d.
De qua sum ma - date sunt
offiCla"bus - pro labore decem s" Johanni Tussek prothonotan? I s., ,Paulo notario pontis I s, et pro annotanda
raclOne lIbro clntalIs - XV gr, Residuum, puta CL XII
s. XL gr. 1 d. 111 potestate officialium pontis reliquerunt - ,
Quam - , Actum pleno in consilio fer, III. anle Lucie
a. LVIII,
, 22, 1460, 31, března, Tamtéž f
250. Paulu s
CZlpser,. Jacobus Zluticky, consules, Vitus pannicida et
ProcoplUs Brunc:clk, communes, officiales circa pontem,
quorum ~esslO fUlt a domlI1lca Dicit dominus secundo incluslve, 111, cuius feria II, erat fcslum b. Briccii, anni d.
MCCCC~"'III usque dominicam Memento, eciam inc1usive,
CUlUS fena III. erat festum Nativitatis domini. anni LX
fecerunt racionem - coram Nicolao Hesolth,' Brosio do:
leatore de lacu, Johanne Kosthorzi, Georgio Bohusska
sartore, co~sulibus, \\'cnceslao Coranda, Johanne \Volf,
Johanne \YlCchtIk, 'vVence~lao a pueris prope pontem,
Francone calcanatore, 'Vama et Martino Piknuosek, communibus, ,-- i~ qua racione sumllla - perceptorum
conseryabs eClam anni precedcntis ibidem inc1u~is crat
DCCLXXVllI s. XXXVII gr" XIII d., summa ~e;o distnbutorum eral CCCCXXXI s. U gr. IX d., summa
autem - excrescens erat CCCXLYII s, XXXV gr. Hll d.
De Cju~ summa - date sunt officialibus pro labore X s ..
Johanm Tussek prothonotario I s" Paulo, notario pontís',
I s, cl pro annotanda raeione libro civitalis XV gr. ReSiduum vero puta CCCXXXY s, XX gr. II d, - in polestale,officJalIul11 ponlls remansil - , QUlJ,m - , Actum
pleno m consllIo fer. II. anlc Ambrossii dominicc J udic a
a, LX,
~' 23, 1461, 16, března,
l:~l1!též f. 253,
Paulus
l.Z1pser et Jacobus Sobko, consules, Yitus pannicida et
Johanncs Sosnovec" communes, officiales pontis, quorum
sesslO cr~t a dO~lI!1:ca Dum lIlcdium, in cuius feria erat
festum ClrcUl~clslOms domini, anni d, MCCCCLX usque
dOll1ll1Ieam Gaudete, anni eiusdem inclusive, que erat
crastma dles b. LUCie vlrg" fecerunt racionem coram Johanne Prazak, Andrea Rod, Martino Piknuosek et \Yenceslao Holec, consulibus, Wenceslao Coranda, \Vania, JarosslO porybny, Step hano a nigro ortulo, Duchcolle tor-

magne communitati, que fuit fer. II, anle Georgii a.
rifice, Francone calcariatore, Johanne 'vViechtik ct Jacobo
LXVII congregata, pro vera, iusta cst indico!a. ActulI!
Czepel, COlnUlunibus - 1 ubi sunlma perceptorurn, conserin communilate congregata die et anno, quibus supra.
vatis anni precedentis ibidem inc1usis, eral octingente
triginta octo s, viginti sex gr, IIU d., summa dislributorum
fuerat quingente quadraginta quinque s, XXXIII gr. XIII d"
F) Účty úřadu Týnského z let 1436 - 1449.
summa excrescens - erat ducente nonaginta due s, quinquaginta duo gr. IX d. De qua summa - date sunt offi(Z rukopisu Č, 992 a 2099,)
cialibus - X s" Johanni Tussek prothonotario I s" Paulo
notario 1 s, pro racione libro civitatis annotanda XV gr,
1. 1436, 6. dubna, Rukop. č. 87 f. 106' a 2099
Residuum, puta CCLXXX s, XXXVII gr. IX d, in poI 429. Mathias II1ydlo et Johannes a eantaris, officiales
testaté officialium pontis anno ClC LXI institutorum remansit.
officii de Leta curia, fecerunt racionem coram ~Iathia
Quam - . Actum pleno in consilio fer. II. dominice LeSmolarz, Sigisl11undo de Cotenczie, consulibus, Johanne
tare a. LXI. - Audientes racionem - non fuerant tanti,
\Velwar cl \Yenceslao a coronis, eommunibus, ad preprout positi sunt per crrorem ingrossatoris, sed fuerunt
dictam racionem deputatis pro anno d. MCCCCXXXlIII
isti: Johannes Trefan et Ziga Pytel, consules, vVenceslaus
currente a dominica Jubilate usque dominicam Domine ne
Coranda, Johannes vViechtik, Jarossius ab Elhiopibus et
longe inclusive, veram et racionabilem de omnibus perDuchco torri(ex per plenum consilium deputati.
ceptis et distributis officium prediclum tangentibus, Quam
24, 1462, 7. dubna, Tamtéž f 255. Paulus Czipser
domini consules susceperunt pro rata et grata, racionabili
et \','cnceslaus Peniezek, consules, Vitus pannicida et Jocl digna, prefatos officiales liberos et solutos reddentes,
hannes Sosnovec, communes, officiales ponlis, qui sedeActum pleno in consilio fer, V, dominice Pomine ne
runt a dominica Memento inclusive, cuius fer. V, erat
longe a, XXXVI.
festum Nativitatis domini, anni MCCCCLXI usque domi2. 1442, 18. nJna, Rulwp, Č, 2099 f. 609. Jo'
nicam Omnis terra, similiter inclusive, que erat dominica
hannes Wolf consul et Johannes a tribus fonlibus ex eomprima immediate sequens Epiphaniam d., anni LXII, femunitate, officiales officii de Leta curia, fecerunt raeionem
cerunt racionem presentibus Johanne Trefan et Procopio
de omnibus perceptis et distribuli, huiusmodi offieii coa Brunc,cik, consulibus, Wenceslao Coranda, Jacobo Zlnram Mathia ab aureO luceo et Martino Rodicz, consulibus,
ticky, \Vanya de Kwietow et Francone calcariatore, com\Veneeslao Brzezka Michaele aurifabro, Petro Sopussek cl
l11unibus - , ubi summa perceptorum inclusis conservatis
Marlino a cignis, communibus, - quam domini -- audianni precedentis extendebatur ad MCLXXV s, LIl gr.
entes a presidentibus prefatis fore fidedignam eandem in
III d" summa distributorum ad DCCXXIX s, XV gr. V
communitatem seniorem detulerunt - , Resultans \'ero hall" Sull1ma vero resultans ad CCCCXLVI s. XXXVI gr.
summe fuit Vlh s, VI gr. IX hall.. Aclum fer. V. post
VI d, De qua summa dale sunt officialibus X S., Johanni
Galii a. XLII.
Tussek prothonotario I s" notario pontis I s, et pro ra3. 1443, 14. listopadu, Tamtéž I 802, D. Maternus
cione libro civitatis annotanda XV gr. Residuum autem
el Wenceslaus a eoronis, officiales de Leta curia, fecerunt
CCCCXXXIIlI s, XXI gr. VI d, sunt relicte in potestate
racionem de centum quatuor s. cum IX gr. perceptorum
officialium pontis, Quam - , Actum pleno in consilio fer.
pro eodem anno proveniencium coram Nicolao a rubeo
lUL post Ambrosii a. LXII.
cervo et Johanne \','olf, consulibus, Wenceslao Holec
25, 1463, 1. září. Tamtéž f. 257. Per domino s
misarz el Iaxone carnifice, commullibus, ad predictam ramagistrum civium el consules - Paulus Czipser et Nicionem audiendam deputalis - . Quem quidem - . Actum
colaus HesoH ex consilio, de communibus vero Vitus panpleno in consilio fer. V, post Martini a, XLIII,
nicida etJohannes Sosnovec, officialcs pontis, effecti anno
4. 1..144, 15, prosince. Rukop. Č, 992 f. 217. In
l\fCCCCLXII dominica Adorate primo pro assumplo regipresencia Mathie a luceo aureo et Bernardi a Sampsone,
mine inc1udentes el in eodem ad annum LXIII dominice
consulum, Johannis a tribus fontibus, ,Venceslai Holec
Letare cOllsidentes intermisse fecerunt racionem - comisarz, Andree a rubea cruce et Johannis Trefan, comram - Johanne Trefan cl Jacobo Sobek, consulibus, de
munium, ad racionem audiendam et suscipiendam ab officommunitate vero Wenceslao Coranda et Jacobo de Zlucialibus officii Lete curie. videlicet a domino Materno et
tic - , Quorum percepla cum anni precedentis conserWenceslao a quinque c;ronis, omnimode per dominos
vata summa MCLVJII s. XXX gr. IX hall., distributa
consules .depulatorum, predicti officiales feeerunt racionem
vero CMIlI s. XY gr. V d., resultanlis summe parala pede ducentis viginti quinque sexag. gr, omnium perceptocunia CCLV s. Xml gr. XIII halL - prout hec singula
rum et distributorum coram huiusmodi presidentibus offíin eiusdem registris officii sunl columnatim exarata, Cuius
ci um predictum qualitercunque tangentibus a dominica Si
racionis - , Actum fer, Y. die Egidii a. LXIII.
iniquitates anni d. MCCCCXLIII inchoando usque domi26. 1467, 9. března. Tamtéž f. 258. Paulus Czipser
nicam Gaudete indusive anni ~c XLIIII terminando,
et Nicolaus Hesolt, consules, communes vero Vitus pa,nQuibus omnibus veraciter compulatis et equaliter defalcatis
nicida et Johannes Sosnovec, officiales pontis, qui eidem
remanserunt predicti officiales viginti septem s. gr. comofficio presederunt a dominica Judica inc1usive anni LXIII
munitati obligati et easdem effectualiter ad consilium dousque ad a. LXVU dominice Da pacem inclusivc, fecerunt
minis in parata pecunia mox assignaverunt. Quam quidem
racionem - coram Johanne Trefan et Procopio Bruncvik,
racionem informacione sufficienti prius a dietis presidenconsuliuus, Wenceslao Coranda et Jacobo Zluticky, comtibus habita domini prefati pro rata, firma, racionabili el
munibus - , Quorum summa perceptorum fuit MMDCCXLVn
perfecta susceperunt et presentibus suscipiunt - . Actum
s. XXXV gr. XUI halL, distributor um vero MMDCLXIII
pleno in consilio fer. III. post Lucie a. d, MCCCCXLIIII.
s, XXIII gr. III hall., sum ma verO resultans LXXXlln s.
5, 1445. 18, prosince. Rulwp. Č, 2099 f. 1012.
XII gr. V d" prout hec omnia ei registro officii pretacti
D. Maternus de Longa p,atea el vVenceslaus a coronis,
lucidius palent. Que quidem raci o bene perpensa et per
officiales Lele curie, fecerunt racionem de _omnibus perassidentes racioni consilio primum recitiala ac deinde
j
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ceptis et dislributis predictum officium ex parte dominorum Antiquc Civ. Prag. tangentibus coram providis viris
Malhia Krtek, Martino Rodicz, eonsulibus, Johanne a fontibus, Johanne Trefan, Simone Mudry et Petro Brzewnowsky, communibus, - videlicet a dominica Gaudete in
domino inclusive anni XLIIII usque dominicam Memento
anni XLV. exclusive. Sum mam rcsultantem ultra distributa.
videlicet XXXV s. et II gr. III hall. ad consilium domini~
a<signaverunt, dempta priori pecunia, quam dictis dominis
pro codem anno prius ad idem consilium reposuerunt.
Quam - . Actum sabbato post Lucie anno XLV.
6. 1447, 9. lédna. Tamtéž f 1026. Coram prudentibus viris, videlicet Nicolao a rubeo cervo, Bernardo a
Sam;Jsone, consulibus, Nicolao pellifice, Franc carnifice,
Mathia Oremus et Johanne Pytlik, communibus, Matcrnus el Wenceslaus a coronis, officiales Lete curie, fecerunt racionem a dominica Memento (hic deest) exclusive
anni XLVII de perceptis omnibus et distributis,
,ic quod - remanserunl communitati triginta sex. s. gr.
cum lIII gr. demptis prius ad consilium assignatis - .
Quam - . Actum pleno in consilio fer. II. post Epiphaniam d. XLVII.
7. 1449, 1. září. Rukop. č. 992 f 221. Maternus
de Longa platea consul et \Venceslaus Holec communis,
officiales ofticii in Leta curia, fecerunt racionem coram
Anlhonio ab asinis, Nicolao pellifice, Barthossio pannifice,
Johannc Trefan consulibus, Nicolao Sserlink, \Velislao a
Golia, "'ania, Nicolao saponista, Johanne Albo, Johanne
canulatore et Georgio saponista, communibus, pleno ex
consilio ad audiendam racionem predictam deputatis, videlicet de anno d. MCCCCXLVlI sabbato dominice Adorate primo inclusive usque sabbatum dominice In excclso
throno, eciam inclusive, et ulterius a die sabbati eiusdem
dominice de anno d. l\LCCCCXLVIII usque sabbatum
dominice Miserere eciam inclusive de CXCIX sexag. cum
XXXV Jh gr. pro eodem tempore per ipsos perceptis.
sic tamen, quod cquatis vcraciter perceptis cum distribulis
predicti officiales nichil omnino remanserunt dominis et
communitati obligati, eo quod tantum in distributis extat,
quantum et in perceptis. Quam quidam racionem
Actum fer. II. ipso die b. Egidii a. MCCCCXLIXo.

G) Příjmy z mlýnů obecních z let 1437-1438.
1. 1437, 27. března. Rukop. č. 2099 f 464. Maternus de Longa plate a et Nicolaus a rubeo cervo, tunc
tempori, reclores et gubernatores molendini dict; in Lapide, siti ante portam Porziecz, per dominos magistrum
civium et consules cum scitu et voluntate communitatis
depulati feceruut racioncm presentibus Sigismundus Chanie
et Bcrnardo a Sampson, consulibus, Wenceslao Brzezka,
Johanne a fonte, Johanne appotecario et Georgio Domazhcky, communibus, ad predictam racionem electis a dominica In voluntate tua anle festum Undecim milia virg.
de omnibus perusque ad dominicam Judi"a veram ceptis et distributis, sic quod distributa excedunt percepta
in XVIII s. minus X gr. et eadem pecunie summa imposita est cum scitu ct voluntate communitatis super bona
communitatis in raisa versus Austriam ad dominam reginam et regem Romanorum.' Quam quidem racÍonem.
- Actum fer. lIlI. ante Conductum Pasche. a. XXXVII.
2. 1438, 21. července. Rukop. č. 992 f 118. Nicolaus a rubeo ceno et \Venceslaus Piknosek, consllles
ad audiendam et faciendam racionem de pleno ex consilio

Maioris Civ. Pr. electi et deputati, deposuerunt pleno in
consilio personaliter comparentes, quod circumspecti viri
Mathias Krtek ab al1reo luceo, Sigismundus Slama, consule>, J ohannes a tribus fontibus et \Venceslaus Muzik,
communes, pro tempore provisores ct gubernatores molendinorum, \-idelicct Helmonisse et in Lapide dictorum,
fecerunt de omnibus perceptis et distributis tempore ipsorum regiminis ct gubcrnacionis veram, iustam et racionabilem racÍonem. Qua quidem deposieione domini magister
civium et consules predicte civitatis Prag. audita dietam
racionem per nominatos Mathiam ab aureo lueeo, Sigismundum Slama, Johannem a tribus fontibus el \Venceslaum
Muzik factam susccpe unt pro rata, grata et racionabili et
per presentcs suscipiunt prefatos Mathiam, Sigisnll>ndum,
Johannem ct \Venceslaum, heredes et successores ipsorum
presentiblls reddentes quittos, liberos penitus et solulos.
Actum feria secunda ante diem s. Marie Magd. a. d,
MCCCCXXXVIIL

H) Nepravidelné příjmy a vydání obecní

z let 1437-1456.
(Z 1"ukof'iSlt č. 992 a 2099.)

1. 1437, 20. listopadu. Ru7wp. Č. 992 f 114. Johannes Mucck et Martinus Rodicz, consules, Iaksso carnifex, Petrus ~ noctua, \Vilhelmus Kukol, Mathias ab
Ethiopibus, Gir~ Domazlicky, Mathias pannirasor, Pelrus
de curia Brewnoviensi, Andreas a rubea cruce, Petru s
Hilbrandi, Miksso pellifex et Andreas frenifex de communitate, electi et deputati ad alldiendam ct faciendam racionem a circumspectis viris Sigismundo Slama de consilio, Mathia ab albo cervo, Johanne Trefan, Anthonio a
asinis, Jacobo ferratore, Henrico Kbelsky, Michaele aurifabro, Cruce torrifice, Nicolao Betlemsky, Johanne Wlcziehrdlo, vVenceslao Holec et Johanne a [ontibus ex comunitate officialibus, qui sederunt super eolligenda summa
milIc sexag. gr. pro domino imperatore in subsidium per
magnam eommunitatem imposita, deposuerunt pleno in
consilio personaliter comparenles, qualiter iam !lominati
offieiales de huiusmodi miIle sexag. gr. fecerunt racionem
de omnibus perceptis et distributis veram, integram et
raéionabilem. Quaquidem deposicione domini magister civium el consules Maioris Civ. Pr. diligenter audita dictam
racionem per nominatos officiales faetam susceperunt pro
rata, grata, racionabili et digna ac per presentcs suscipiunt prefatos oftieiales, heredes et successores ipsorum
presentibus reddentes quittos penitus et solutos. Actum
fer. quarta post diem s. Elizabeth de a. d. MCCCCXXXVIIll.
2.

1438, 9. dubna. Tamtéž f

115. My purgmistr,
konšelé i všecka obec Starého M. Pr. vyznáváme tiemto
zápisem obecně přede všemi, že jsme Matěje Smolaře
propustili a mocí tohoto zápisu propúštieme ze všech
počtuov, neb jest těm počtóm dosti učinil. Matěj od
múřenínóv řečený Smolař ,"stúpiv osobně přied pány
purgmistra, konšely i všecku obec Větčieho M. Pr. svobodně a dobrovolně, prosil jesti sna7.ně a žádostivě, aby
nikda na ižádném úřadě města tohoto do své smrti nebýval. Ke kteréžto prosbě a žádosti jeho páni svrchupsaní i všecka obec jsúce hnuti a neehtiece jeho v tom
neos'yšeti, jej všech účadóv po dnešnie den zbavují mocí
tohoto zápisu, Actum fer. quarta post dom. Palmarum
anno d. M.CCCCXXXVllI.

14ó2, 6. března. Rtt7wp: č. 992 /194. Nos
10. . " m conRules et scabIm Ma!. ClY. Prag. no3
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magister CHm,"
.'
d
ťt t
ternus de Lo~ga platea fecit racionem cora.m prudentI~:~
t
facimus tenore presenciulll UlllverS1S: quo cons 1 TI us
.. S" .
do dicto Chame et Petro aunfabro, con"
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s
pleno
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consilio
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yIrIS
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. .
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ďl t
stulavit a
libus dc pleno consilío electis de tngl~ta s. gr. SI
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_
.'
.
d d inam regmam versus Unganobis quatinus vehmus ab ipso audlre raClOnem de p~o
expensIs 10 legaclOne a
om.
.
.
d distrivisio~e et gubernacione bonorum Jirzlce, quorum m criam dalis iustam, veram et raclOnabIlem, SI~ qu~ duob-us
.
d mandato nostro fUlt electuli et
buta excedllnt percepta in duabus sexagems e
.
nu ta et gub ernaClOne e
.
lť
t
. Quam qm'd cm - . Actum ter. VI. post AscenclOde utatus
Nos autem existentes tunc tempon~ mu IS e.
grossJs.
p
..
. . ' t' temporibus gwerrOSIs occupatr
val de ardms negoc!1s IS IS
ncm domini a. XL.
.~
t do.
d
4. 1441. 12. červenec. Tamtez. f. 496: Prou
ad huiusmodi racionem e1egimus et dep~tavlm.us e ~on
mini magister' ch-ium et consules MalO':Is ClY. Prag. rej
T no'tro ydoneos et circumspectos VlroS SlglSln?n um
IJlanserunt debitorie obligati in qUlIldeclm s. gr. Joha~:s
~l~:a, ~ Sigismundum Chanie et Matema:n, comuratos
t os ab ipso fiendam audiendam susClp!endam. Que
a tribus fontibus et Margarete, conthorah su_e, pro ~e Boinstitalibus ei cerevisia bone memone,Albelto,. reg.
n~~d~m' persone audita huiusmodi racion.e perceptorurn
hemorum. pro honore datis, exmde ~llclas qmnd?c:lll s.
distributorum de gubemacione et reglmme dlCt~rum bbo
predictis 'coniugibus de officio sex dommorum domIll! a.r~
norum Jirzice a predicto Bernardo de verbo a ver um
libnti mandayerunt et per presentcs mandant .dare l\ I~
di na racionabili, congrua et plenana, Ita quod numma
g,
d' t 'b torum ultra percepta faclt tngmta sexasim in tenninis - , videlicet in festo s. Galu nun? pro
excrescens IS n u
II
E d m
~ime venluro quinque s. gr. et in fes.to s. Georgn mox
XL quinque grossos quinque ha enses.
an ~
.
genas
f'
. . us pro m.
. rc\'oluClOne anm Iterum - .
post secutllro qUlIlque sexag., m
.
XLI
racionem similiter nos domini l?re atl SUSClpl~ d'
StaActum pleno in comilio fer. Hll. antc Margarete a.
.
l
a
Acturr pleno in conslho fer VI. IpSO le S.
egIr. - . (f ?3?) \Venceslaus dictus \Valeczowsky 1'05. 1444, 28. dubna. Tamtéž f 807. D .. MaternuS
nlS al. . .w.....
.
II
de Longa platea fecit racionem presentlbus. Slglsm~:~~
avit dominos - , ut quittanciam -:-. legl facere nec no
Chan et Mathia porybny, consuhbus ad predlctam. p g d
audire in Materni, conClVIS eorum, de Longa
ean em
... t
Q' cum preclbus SUlS
ex consilio deputalis de triginta sexag., quas SI bl su~~r
plalca presencla dlgnarcn ur.
Ul
...
ravsa ad regem Romanorum a clvllat.e facla cum a l1S
eodem Matema vocato annuerent ac legl qUlttancram
n;ncciis pro expensis erant date. SIC vldehcet, quod tani sam facerent. Interrogatus Matemus pretactus, Sl d~
tum de tota Sllmma expendit XJ(2 s. cum llfI gr .. et re:uittancia cadem sibi aliquid con?taret, resp,ondlt: Mo~~ť
eno
siduum dominis restitllit. Quam - .. Actum p
lil conSll řcci o lom takové býti, ale Ját sem p~ v~m p~c u
silio fer lIl. anle Philippi et Jacobl ap. a. XLlIIL
neb ,I aniZl o té quittancí co viem. Quo
' . ences auS
. 1444 16. července. Tamté.i: f 809. D. Maternus
sup;a~criptus
protestans optavit, ut hane eandem I~SlUS Ma6. ,
t
t
gr coram
[ecit racioncm de pccunia decem c oc o s.
:b
d
terni confessionern memorie dignarenlur commen'b~reB nec
. . .!1lscn'b'1 laceI
r
'C
ernBernardo a Sampsone et Mathia porybny, co~suh .us, a
non hbro civIlat,s
-, usque dum
. . d-Sl I. ť'
dictam racionem audiendam - deputatIs, que m reJsa seu
hardus a Sampsone evocare deereverit sIbl e .lUS ICla
.
d d'
de Rosemberg versus Krumlow ex
II post dominicam RemlIlIseere
f
ommum
.
'b' .'
legacIOne a
responsurum. A ct um er. .
Jarte civitatis [acla per dietos dommos crat Sl 1 assIganno d. MCCCCLlL
.
? 6 B
k doI t Sic tamen quod de tota pccunie sunllna qumq?e s.
ll. 14ó3, 9. cervence. Ta11lfez f ~~. roze
na a . .
.'t unO gr et duobus nummis tradldlt et
.
.
C
t
10
fecit
racionem
pleno
III consllJO de
CUln qumquagm.a·
.
d
Q
halor a. S. as u
d
. ' de consilio ad
't reSl
··duum prefatis dominis reslItuen
o.
uam-.
hiis XX s. gr., qllas acceperat a ommIS
.
.
expoSUl,
I
Actum fer V post l\largarete a. XLIII.
exercitum domini gubematoris versus Lunam pro stIpen..
..
Ha
quod
ráCJOne
7.
17. srpna. Tamtéž f. 809. n Mate:-nus
diariis evadendis et allls necessarns. J
XXVII
fecit radonem de pccunia, que sIbl crat supeI legacIOn~
facla summa distributorum erat XVIII h s. gr.
I gr.
,
,Plznam ad sinodum celebrandam data, cmam l\I~
1 n. Ql1ihus coequatis cum perceptis summa resu tan
\ ersu"
.
uod expendlt
pref~tus Brozko obligabatur dominis, .e~ten~ebat se ~
thia porybny el Bernardo a Sampsone - SIC q
f
II
q,ua
II gr cum VI n., quas Ilhco Ibldem m
V'h s. VII gr. cum V num. Quam - . Actum er.
.
1 (, sexag. g r . .
. .
ost ASSllmpcionem Mane a. XLIIIL
T
co~silio reposuit pecunia in parata. DomIn: vero. conP
8. 1447, 5l5. Hjna. Ta11lléžf. 1038. Johannes \\ olf
sules videntes hanc racionem fore veram et lUstam Ipsam
consul, Antonius ab asinis, Matlnas ab albo ceno, MaurO vera et iusta receperunt. Considerantesque eCIa.m
ricius a flabellis et Mathias Oremus, comm~nes ad labo,:em
fpsius fidelcrn ct assiduum Iaborem in hoe facto et a~ls
pretorii suh capella depu tati, fecer?nt racIOncm. ple~a~Iam
prefatam summam resultantem .eidem pro. suo labor~. le:
de summa LX s. minus XXX gr. IpSIS ~uper dlct~ a, ore
derunt ct restituerunt ipsi graclarum acc~one} de l~a ~n~
de consilio aSf,ignatis, sic quod - restItuerunt Vlce\ e;sa
bore reddentes. Actum pleno ln conSI JO er. .
dominis III s. et XLII gr. Actum pleno m conSllO
Margaretbe a. d. MCCCCLUL
12 1453 16. října. Tamtéž f 239. Coram pru'
fer nu. ante Simonis et Jude a. XLVII.
.
. 9
1449 10 února. Tamtéž f 1051. My purgmlstr
'b' . ,.' J'ollanne Trefan et Broz doliatore de laeu,
f \V . M
d entl us VlllS
a ko;~elé St;r.
Pr. všem i každým tiemto zápisem
consulibus, Nicolao pellifice, Johanne vVol, . ama, " au:
.. a pectinibus Nicolao Humpolec, ProcoplO appothe
oznamujíc věděti dáváme, že sl:JVutný ; ác1av z Ves~~,
nclO
,
P t
d domo Rvsslaw)'
s lolu řísežný tovaříš náš, kúpil Jest u nas a obce n~sIe
rio \Venceslao Peniezek et e ro e
..
'
, 'b
_ per
consules ad raClOnem audlendam
101dr~hého sta a šest ovec, pět krav starých a patnacte ca
commum us,
b
.. S
fal~vic ročních a dvúletních, pět sviň. starých patn~~ de utatis, Procopius sartor, Sigismundus a aSllll , conrasec letošních a Ionských a k tomu Jeden v vuoz za , .
sufes, Jacobus Zluticky et Martinus Plknuose.k, co:nnlUnes,
kop nám již a obci naší timž Václavem pencly ho\ovY,ml
officiales ad colligendam colleetam pro stIpen.dlarn~ . ad
splněných a zaplacených. Kterýžto dobytek po usecem :
exercitum cum domino rege de quarta S. GalII a VIClll IS
n
.
. .
sic quod - summa t 0odběz~ní Pešíkovu z Kunwaldu spadl Jest n~ nas a
et inquilims fccerunt raclOnem,
. .
obec naši spravedlivě a y Uhřiněrsi zuostaven Jest. Actu~
cius collect~ fuerat CLXI s. gr. XLnU gr. De qua SlqUIpleno in consi1io fcr. II. ipso die b. ScolastIce a. XLIX.
8
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v

14404,

d

T

M.

59

58
~em summa pecunie CLlIII s. XLI gr. in consilio repo,uerunt, resIduum autem pro arra super stipeudiariis
expend:,runt et nuncciis pro eisdem ambulantibus tempore
seSSlOms lpsorum. Quamquidem racionem. Actum
pleno in consiJio fer. IIlIa post Calixti a. d. UH.
13. 1453, 16. října. Tamtéž. Johannes Pytlik, Duchek tornfex, ex consilio, Nicolaus Kosstial. Henricus
Hemele, ex communitate, officíales ad colligendalll collectam deputati pro ,tipendiariis ad exercitum cum d.
rege de quarta s. Leonardi - , fecerunt racionem coram
- Johanne Trefan et Broz de lacu, de consilio, Nicolao
p~lhfice, Johanne Wolf, Wania, Mauricio a pectinibus.
NlColao Humpolec, Procopio ap?othecario, Wenceslao
Pemezek cl Petro de domo Rysslawy communihus t;Jiter, quod summa tocius collecte' erat CLVllI l / 2 s.
XXll gr. HU den: Quam pecume summam, ut premittitur,
collectam domIllls III consilio reposuerunt. Quam
Aclum eodem die.
14. ,145~, 4. prosince~. Tamtéž f 240. Jakoz jesl
se stala vypoved panem Matejem Dubcem mezi urozeným
pánerr; ?an~m Jiříkem z Kunštatu a z Poděbrad - a pány
1 ObCl Sta1·eh~. M. Pr. z Jedné a panem Pešíkem a panem
J an~m ,z . DraZlc z strany druhé, pan purgmistr a pálJi
konsele 1 všecka obec výšpsaného města Praiského té
vÝl'0"ědi chtiece dosti učiniti, propustili sú i mocí tohoto
zaplsu propúštějí svrchupsaného pana Jana z Dražic dě
dlCC a budúcie jeho ze všech zápisuov a závazkuov 'jimiž
se. jest on tťmž pánom a obci všie knihami měs~skými
mlesto nebo~tJka pana Pešíka, strýce svého, zavázal, i také
ze všech l'0ctuov a úřaduov ungeltových, mostních i ml-'nných, svobodny i ovšem prázdny, neb fest tomu záva~ku
dostl udnil, jakož pak již pravená vypověcr pana Matěje
Dubce svrchupsaného šíře okazuje a v sobě zavierií neb
pr;'e . pravení páni a obec tu výpověd dTŽali jsú, d;žie a
drzell mH·mc. Actum pleno in consilio fer. IIll. ante
Nicolai a. d. MCCCCLIIII.
. 15. 1466, 28. června. Tamtéž f. 242. Georgius sapomsta, consul, et J ohannes Prazak de communitate oHiciales ad colligendam collectam de quarta s. Nicol~i depu tati pro stipendiariis ad exercitum cum d, Georgio
de Kunstat et de Podlebrad, pro tunc gubernatore regni
BohemlC, ,'ersns Nochod, fecerunt racionem in pIcno conSI:1O - coram consulit::lS nec non -- Nicolao pellifice,
~ enceslao Corunda, ]\hcolao Humpolec, Johanne Slatina,
olga Pytel, Wenceslao Pemezek, Brozio doliatore et Stephano ab ortulo. communibus, - sic quod summa tocius
collecte erat CXLIII s. XXIII gr. Que S1lmma -- in
conslho - mtegrahter exlat reposita. Quam -. Aclull1
pleno in consilio fer. II. post Johannis B. a. LVI.
.. 16. Téhož dne. Tam/cž. Mathias Pellician de con,
Sl ho et Johannes Wlachy de cornmunitate, officiale. ad
colhge~dam collectam de quarta s. Marie deputati pro
stIpcndIarlls ad exerclturn cum d. gubernatore versus
Nachod, fecerunt racione'" - coram d. scabinis et (jako přcdešle) comm1lnibus - sic quod summa - collecte erat XCIII s. XI gr., quam summllm - in consilio
- reposuerunt. - Qnam - . Act. ut supra.

1.) Zprávy
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skládání účtů obecních

z let 1477-1606.
(Z rukopisu

Č.

994.)

Anno d. M.CCCC septuagesi1l10 septimo magistro civium
Jacobo Sobek eXIslente decretum esl per seniorem com1l1Umlatem, ut quitlancie racionum consiIii, officii sex do mi-

norum et ponti'. fiant et conficiantur non interposilis seu
nominatis summlS perceptorum et distributorum. Et hoc
decretum communi consensu ore lllultorum esl pronuncciatum.
1: 1477., Fol. 3. Coram spectabilibus dOll1inis
JarosslO ab Ethiopibus, magistro civium, Jacobo Sobek,
Wenceslao Pemezek, Johanne a manu, Georgio Bohussca,
Andrea pelhfice, Gregorio pannitonsore, Johanne Sulek,
'\Venceslao Rambuzek, Nicolao canulatore, Gcorgio a
med!.a rotl:a,. Petro caldariatore, Duchcone pannitonsore,
Mal tmo V\ ellky panmnce, Anthomo carnifice, Sigismun;:!o
ab aureo equulo, Johanne. Chlupaly et \Venceslao genero
Hrub~, hUIliS an.l11. consuhbus, presenlibus eciam prudentlbus mratIs semonbus communitatis Johanne Sosnowecz
Martino ab aurea rotha. eius tempore ma,yistro monciU1~
vinearum, Johanne Zajieczek, Malheo Ss;rlink, Johanne
Pythk, Thomasskone a steIla aurea, 'vVenceslao ab argenleo
anulo, Gregorio gladiatore, Procopio waezkarz 11arlino
Wlachy, Georgio Pelech, Hanussio canulatore, ':"ekssone
de domo tenebrosa, Blaseo a luceo, Mathia ea,-nifi.ce dicto
Zelezo Georgio ab ave, Hanussio a sede, Andrea l\Jaustytl, Francone calcarista, Nicolao a botris, Jacobo Pechanecz, VIto Gbelsky, Johanne Kulhanek, Procopio a
babato, lherolllmo pallnilonsore, vVratislao Halerz, Martmo a scropha, Johanne Slansky, Johanne Hudlpach, Kicolao Ssanda, Johanne a carponibus, Johanne Labuezky
c~ltelhfabro, Georgio Prhoss, Silvestro pallnieida, Mathia
a DOve, Conrado mercatore, Johanne Hus, Martino Brada,
\Venceslao I'olaczkonis, Zyga a fontihus, Andrea L"ah ct
\Venceslao Parziezconis. domilú . magister Procopius a quinque coro111s, Johannes Zlez, Slglsmundus Pytlonis, Jacobus
Charamza, LaurenclUs a regihus, Wenceslaus Holecz, Symon Sstraboch, VY clislaus ab agnello, Thomas inslitor
'Venceslaus Zdymir, 'Venceslaus a rana, Nicolaus cullclli:
faber, Johannes Legat, Johannes a pileis, Gcorgius a turri,
\Venceslaus ~rausek, Cristannus de ]acu et J ohannes de
domo CholplCky, consules anni nunc transacti, qui maglstratum consulalus evecti seu loeati fer. na ante Cathedram S. Petri anno domin i :\1CCCCLXXVI in codem scderunt usque ad festum S. '\fathie ail., 'luod erat fer. lIa
post dOlllllllcam lnvocavit me anni domini MCCCCLXXVn
fecerunt racionem omnium perceptorum ac eciam dislri:
butorum pubIice pecunie, quam lempore sui consulatus
acceperant et distribueránt. Cuius quidem distributum
per omnia equatum est percepto. Hac racione domini
mem,orati pariter cum communibus in omnibus perceptis
et dlstnbutIs audita iusta cl competente, eandem approbaverunt et pro lUsta et racionabili susceperunt; quam
tandem ad U111versum populum fer. III. post dominicalll
Palmarum anni pretacti LXXVII congregatulll retulerunt
lbldemque omnes similiter domini, videlicet consnles cum
tota communitate prelactam racionem omníno iustam et
legittimam susceperunt el laudaverunt ipsi, anni prioris
dommis consulibus gracias de cum diligencia er tldeli
labore agcntes, eosdem, heredes atque eorum successores
de perceptis distributis ac racione quittos absolutosquc
fecerunt atque p:-esentibus quittant absolvuntque nunc et
temponbus futuns. ACtUlll in conventu tocius comrnunitati s fer. III. po~t Palmas magistro civium J acobo Sobek
per prOl1l111CClaClonem Ambrosii pannitonsoris eO( parte
commullltatJs.
2. 1477. Tamtéž. Coram prudentibus d. And~ea pellifice, Nicolao canulatore, Georgio a media rotha,
Slglsmundo ab e'luulo ad audiendas r"ciones ex consiIio
deputatis in assidellci~ Illagistri Procopii a coronis quinque, Johan11ls Zlez, Slglslllundi Pytlonis, Jacobi Charamze,

Laurencii a regibus, \Venceslai Zdymir, Simonis Sstraboch,
Wenceslai a rana, Nicolai cultellifabri, Johannis Legat,
Johannis Cholpicky, Johannis a pileis, Georgii Pelech,
Johannis Zajieczek, Mathei Sseriink, Martini Wlachy, Johannis a carponibus, Blasii a lucco, Jacobi Pechanecz,
Procopii a babalo, Barlossii Frcsser, Kicolai Ssande, Michaclis mercatoris, Viti Gbelsky, Sigis1l1undi a fontibus,
Jéronimi pannitonsoris, Procopii waczkarz, Thome ab anrea
slella, Hanussii a sede, Conradi mercatoris, Andree Laab,
;\Ialhie Zelczo, Andree Maustytl, Nicolai a botris, Lekssonis
de domo tcnebrosa, Silvestri pannicide, Johannis Hudlpach, Georgii Prhoss, J ohannis Labucky cultellifabri, Johanllis Hus, J ohannís Kulhanek, Martini a scropha, J 0hannis Slansky, Welislai ab agnello, Vi'enceslai ab anulo,
Hanussíi canu1atoris, Pctri Zub, Franconis, Martini a vetulis, Hanussii Mucek, V'lenceslai Polaczkonis et Wenceslai Parziezconis, seniorurn iuratorum cOlnlllunium, 'vYenceslaus Holec et Thomas institor ex consilio, Gregorins
gladialor, Martinus ab aurea rota, Johannes Pytlik el Georgius ab ave, communes, ojficii sex domillOYU11t officiales, qui hoc idem officium tenllerunt el regebant a
dominica Exurgc anni d. MCCCCLXXVI inclusiveusqne
ad dominicam Invocavit anni LXXVII eadem inelusa, fecerunl racionem sui officii de omnibus perceptis et distributis quocunque modo singulatim cunctis partibus perceptorurn ct dislributorum non per columnas, sed de verbo
ad verbum pronuncciatis et anditis. Hac racione audita
memorati domini et communcs ad eandem capiendam
depu lati lam'1\lam veram eL iuslam ad dominos magistrum
civium el consulcs ac dcinde ad magnam communitatem,
'lue erat congregata fer. III. post dom. Palmarum detulerunt declarantes ct nolificantes, nichil se in omnibus dis·
tributis _ invenissc impensum aut erogatum sine causa
inutiliter. - Qua quidem - ipsos - liberos reddiderunt.
Act. fer. III. post Palmas magistro civium Jacobo Sobek
in congregaciolle communitatis per Ambrosium pannitonsoreIl1 pronuI1cCiantclll ex consensu tocius comtTIunitatis.
3. 1477.
(f. 4.) Coram dominis eisdem ad
audienclas racioncs ex consilio deputatis in assidencia m.
Procopii, Sigismundi Pytel, Thome institoris, Johannis a
pileis, Crislanni de laeu, Johannis de domo Chol picky,
Johannis Zajieczek, Johannis Sosnovec, Conradi mercatoris, Hanllssii a sede, Andree Lab, ;\lartini \Vlachi, Silveslri pannicide, Franconis calcariste, vVelislai ab agnello,
Georgii Pelech, Johannis Hus, Procopii vaczkarz, Lckssonis
saliste, Thome ab aurea stella, Mathei Sserlink, Johannis
Hudlpach, Georgii Prhoss, Andree Maustytl, Sigismundi
a {omibus, Procopii a babato, Martini ab aurea rota, eius
temporis ll1agistri moncium vin., J eronimi pannitonsoris,
lIlichaeIis mercatoris, Johannis a carponibus ct Jacobi Pechanee, Jacobus Charamza a nigro cervo, Simon Sstraboch
ex con:-ilio, COnJlllUneS vero J ohanncs a manu et Vi,,T ellccslaus Pcni ezek, ofJlcial es pOl1tis, qui a dom. Esto
michi anni d. l\1.CCCCLXXVI eidem officio presidere
inceperunt et in eodem sederunt usque dominicam Invocavil anni - LXXVII inclusive. fecerunt racionem
Qua racione - deinde toti eom~unitati notificayerunt - .
Quibns - absoh'unt eviterne. Actum, ut supra.
4. 1478.
Tamtéž. Coram d. Simone Sslraboch, magistro ciYiull1, '\Venc. Zdymir, Blasio a luceo
aureo, Thoma institorc, Martino a vetuJis, \\' enc. a rana,
Hanussio l\lucck, Joh. Slodola, Nicolao ClllteUatore, \\'enc.
Po1aczkonis, Crislanno de lacu, Joh. Cholpicky, Joh. a
pileis, Daniele de domo Lichutsky, Hanussio canulatore,
'Venco ab nrlicorno i Nic. a cignis ct Georgio anrifabro
huius anni consulibus, presentibus CCiall1
senioris comj

mnnitatis iuratis Joh. Ziez, vVenc. antiquo pergmislr, vVenc.
Brausek, l\!alheo Sserlink, Joh. Sosnm'ee, Marl. \Vlachi,
'\Venc. FriCl.konis, Pelro Zub, Jaeobo a cornuis, Hanussio
a sede, Michaele mercatorc, Joh. Toch, J'\ic01ao a botris,
magistro Procopio a quinque coronis, Gregorio gladiatore,
Franeone calcarista, Jaeoho Pechanec, Mart. a scrophis,
V',','atislao Halen, Andrea Maustytl, Jeronimo pannitonsore,
Mathia Czapek, 'Kenc. Holec, Martino magistro monc.
Yin., Thoma a slella, Georgio Sukniczka, Mathia Slivensky,
Joh. Slansky, '>Ycnc. Suk~ie, 'Materna de Ugezd de domo
Cantoris, ~Iart. Pobozny, Simone Panicz, Joh. Pytlik, Sevcrino, Joh. Lcgat, Mathia Volek, Duchcone torrifice,
Hanussio canulatore, Petro linicide, Conrado mercatore,
Joh. Zajieczek. Mart. Halerzek, Mart. Brada, Duchcone
a ferreo hoslio et Mart. Zigonis, domini Jarossins ab
Ethiopibus, Jacobus Sobek, \Venc. Peniezek, Joh. a manu,
Gcorgius Bohussca, Andreas pellifex, Gregorius pannitonsor, Nicolaus canulator, Joh. Sulek, Wenc. Rambuzek,
Georg. a media rota, Petrus caldariator, Duchco pannitonsor, Mart. \Veliky pannifex, Anthonius carnifex, Sigismundus ab aureo equulo, Joh. Chlupaty et \'Venc. gener.
I-huby, consulcs anni nunc transacti, qui magistratum
consulalus eyecti seu locati fer. II. in die s. Mathie ap.
a. d. LXX Vll in eodem sederunt usque ad festum S. Primi,
quod erat fer. III., anni - LXXVIII, fecerunt racionem - .
Hac racione - . Quam tandem ad nniversum populum
fer. lIJI. ante fcstum S. Sixli anlli prelacti LXXVIII congregatum retulerunl - . Actum in conventu tocius communitatis fer. lIlI. anle Sixli magistro civium Blasio a
lnceo aureo per pronuncciacionem magistri Procopii a
coronis quinque ex parlc communitatis.
ó. 1478.
Tam/ež. Coram - Blasio a lllceo,
Hanussio Mucek, Joh. Cholpicky, \Venc. ab unicorno ad
audiendas raciones ex consilio depulatos in assidcncia
Joh. Sosnovec, Joh. Ziez, Mart. \Vlachi, Hanussii a sede,
111. Procopii a coronis quinque, Greg. gladialoris, Andree
1Iauslytl, Georg. a m. rota, Jeron. pannitonsoris, Joh.
Legat, Pelri linicide, Andree pellifieis, Hanussii canu!atoris, Conradi mercatoris, Joh. íéajieclck, Mart. Halerzek,
seniorum iuratorum communiull1, Joh. Sulek et 'Venco
Rall1buzek ex consilio, ,>Venc. Brausek, \Vratislaus, Joh.
Pytlik el. ~hrt. Brada, COll1mnnes, ofJlcii sex domi1torttm
otJíciales, qui hoc idelll "fficium tenuerunt - a sabbato
dom. Reminiscere LXXVII usque ad sabbatum anle feslum s. Viti LXXVIII, fecerc racionem sui officii - . Hac
racione demum ad magnam communitatem, quc erat
congrcgata fer. lIlI. ante s. Sixti detulerunt - . Aclulll,
ut supra.
6. 1,178.
(f. 5.) Coram eisdem ad audiendas
racioncs ex consilio in assedencia eorundern seniorum
cO!l1!l1unium Johannes a manu cl Georgius Bohussca ex
consilio, COlllmuncs vero Thomas inslitor el Joh. Slansky,
ofJiciales poutis, a sabbato d. Reminiscere LXXVII eidem
officio presidere inceperunt et in eodcm sedcrunt usquc
ad sabbalum antc fcstum S. Viti LXXVIII inclusive, fcccrunt raCiOllCI11 - . Aclum, ut supra.
7. 1481.
JamUž. Coram Thoma institore
prothoconsule, Jarossio ab Ethiopibus, \Venc, Holec, Gregorio tonsore, Hanussio Mucek, Thoma a stella aurea,
:L\ic. canulatore, Johanne Pytlik, 'Venco Chanicky, Georgio
ab unicorno, Stanislao Ssarka, \'Venc. Fricek, Georgio
Sukniczka, Andrea Lab, Joh. Hudlpach, Pobozny, l\fart.
Hoch ct Andrea Rojsa, qui per Yi'ladislaum, Boemie regeln, in senalus gerendi curan1 sunt sublilnati a.
T.XX1X [cr. 1111. pOSl f. s, Bonifacii, hiis coram spectabiIcs domini, qui scabinatus officium gesserunt ab anno
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LXXIX die Primi usque ad annum LXXXI ad fer. lIlI.
post. s Bonifacii a. LXXXI fecerunt radonem
Hac
post f. s. Bonifacii, qllorum hec sunt nomina: \Vene.
racione fer. II. in dic Ruffi communitas denique
Zdymir, Simon Straboch, Blasius a lueeo, Thomas inslitor,
audita racionem pro rata susceperunt - . AcL in die
l\1art. a yetulis, vVenc. a rana, Hanllssius 1I1ucek, Joh.
Ruffi a. LXXXI. Wenc. Holec magistro ciyium existente,
Stodola, Nicol. cultellifaber, \Venc. Polaczkonis, Cristannus
pannitonsore Ambrosio ex parte commnnitatis hec rede lacu, Johannes Cholpieky, Joh. Klobuk, Daniel Pikferente.
nuosek, Hanussius eanulator, \Venc. cziesarz, Nic. La10. 1483.
Tamtéž. Coram Wenc. Chanicky,
butsky cl Georgius aurifaber ab aurea aquilla. Ad quorum
magistro cÍ\'ium Thoma ab aurea ste1la, Simo Straboch,
preces dum racionem desiderabant facere secundum consStanislao Ssarka, Toh. Stodola, Joh. Sulek, Job. a pileis,
veludinem - tota senior convoeata fuit communitas, qui
\Venc. Polaczek, Mart. Pobozny, Cristanno de lacu, Prohic subscribuntur: Mart. Wlachi, Hanussius a sede, Petrus
copio de \Velevic, Joh. a lupicollo, Gcorgio Co!umbo,
Zub, Mich. mereator, Jóh. Toch, Han. earnifex, Joh. Pytel,
Jac. Pechanec, Mathia Horcziczka, Luca Domazlicky, Hal\hrl. a noctua, Jac. Pechanec, Georgius Bohusska, Sig.
nussio cantarista, Machkone eultellifabro, qui in scnalus
Poribny, \Vratislaus Halerz, Jeron. tonsor, Joh. Sulek,
excelsum sunt fe1iciter sublimati per - Wladislaum regcm
Duchko tonsor, Matheus S1ivensky, Georgius Holub, Zama. LXXXlIIO fer. Yla post S. Gregorii, in quorum prcbersky, Stephanus colorator cutium, Simon a fortua, Paulus
sencia domini precedcntis consilii, qni officium scnatus
gladiator, Lucas Domazlicky, Massek a manu, Georgius
gesserunt ab a. LXXXI fcr. IIIIa post S. Bonifacii, quopileator, \Venc. Peniezek, Petrus caldariator, Hanussius
rum hec sunt nomina: Thomas instilor, ]arossius ab
canulator, Conradus mercator, Bohunko, Leonardus smigEthiopibus, VVenc. Holec, Gregorius tonsor, Hanuss Mumator, vVania a curru, Egidius pistor, Nicolaus eirotccarius,
cek, Thomas a stella, Nicolaus cantarista, Johannes Pytlik,
Duchko a ferreo hostio, Nicolaus a rosa flavea, Nicolaus
\Venc. Chanicky, Georgius ab unicorno, Stanislaus Ssarka,
Herfikess, lIlathias de domo Hanussii, Svatek pellifex,
Wenc. Frycek, Georg. Sulmiczka, Andreas Lab, Joh.
Sig. a fontibus, Dryzna ct Jac. earnifex fecerunt _ raHudlpach, Andr. Rojsa, Mart. Hoch, Blusius a lucco,
cionem de et ex omnibus perceptis tempore corum regiMart. magisler monc. vin., \Venc. Zaba, Joh. Cholpicky,
minis suseepLis, que ad fiscum Antique Civ. Prag. videntur
\Venc. cziesarz, \V cnc. Peniczck, Pelrus Zub, \Vratislaus,
perlinere, similiter et de distributis
ubi summa perConradus Sswaykar, J eronimus tonsor, Duchko toosor,
eeptorum omnino cum summa distributorum equata est,
Andr. pellifex, Georgius Ratajský, Andr. Oremus, Math.
domin i consules prescripti una cum senioribus communiSlivensky, Duchek torrifcx, Nic. cultellifaber, Math. Czapck,
tatis corum racionem 1audaverunt - . Tandem ex
Nic. a rosa, Mart. Wlachy, Mich. Herbst, Greg. Franiek,
iussu - tocius communitatis Ambrosius tonsor hec proHanuss Pehm, Martinus a noctua, Duchko ab hostio,
tulit verba: tota communitas vobis dominis, transacti teml\1assek a manu, Paulus gladiator, Nico1aus Herfikess,
poris consulibus, gracias agit de fideli labore et. vigili
S,'atek pellifex, Bohuslaus pannifex, Wenceslaus Rambuzek,
eura vosque et vestros heredes de omnibus perceplis et
Johannes de apoteca, Marssalek a Golia, Joh. a tribus
distributis prescriptis 1iberos, quittos reddit et absolutos _.
fratribus, Hanuss canulator, Joh. Paterz, Joh. Hanz graf,
Acl. a. LXXXI in die Ruffi \Yenc. Holec magistro civium
Andr. Gebhart, Manwic, Proeopius Kosstial, Stcphanus
exisLente.
coloralor, Andr. ssmayderz, Georgius aurifaber, Georgius
8. 1481.
(f. 6.) Coram Thoma ab aurea stella,
Prhoss, Math. aL. anguIo, J ac. carnifex et Victorinus ToJob. Pytlik, Wenc. Chanicky, Joh. Hudlpach ad audiendas
bolka, hiis coram omnibus - [ecerunt racioncm _ ubi
raciones ex cOllsilio deputatos in assidcncia Wenc. Zdimir,
summa
perceptorum omnium totaliter coequata est cum
Joh. Cholpicky, Martini Wlachy, Petri Zub, Hanussii a
distributis.
Tandem ex iussu
olnniU1l1 \V Clle.
sede, Michaelis mercatoris, Simonis ~traboch, Joh. a pileis,
Zaba hec pro tulit verba - . Act. ler. V. post s. Joh. B.
"'enc. de apoteca, Georgii aurifabri, \Yratislai Halcrz,
a. LXXXIII domino StaIlislao Ssarka magistro ciyimn.
Jcronimi tonsoris, Georgii Columbi, Sim, Piknosy (sic),
ll. 1483.
Tamté.ž. In presel1cia Job. Sulek cl
Pauli gladiatoris, Nicolai cultellifabri, Georgii pilcatoris,
Joh. a pileis ex consilio' in assidencia Blasii a Incco,
Procopii Kosstial, Conr. m crcatoris, Duchkonis a ferreo
Marl mag. monc. vin., \'rellC. Zaba; Joh Cholpicky,
hostio, Nic. a flavca rosa, Nic. Herfikess et Joh. Paterz,
\Venc. ciesarz, \Venc. Peniezek, vVratis1ai, Conradi Sswayscniorum iuratorum ex communitale, vVcnc. Zaba, Criskar, Jarossii ab Elh., \Venc. Holec, Greg. tonsoris et
tannus de lacu ex consi1io, vl' enc. Rambuzek, Duchko
Joh. Hanzgraf, seniorum iuratorum ex communitate, Wcnc.
pannitonsor, Duchko torrifex ct Martinus Brada, commuHolec et Andr. Lab ex consilio, VVeHc. Rambuzek, Joh,
nes, oJficii sex domil1oru11t ojJiciales, qui hoc idem offiStodola, Joh. a lupicollo cl Joh. Legat, communes, oJJicii
cium tcnuerunt cl regebant a fer. nI. in die Prim i a.
sex d01lli110rU11t officiales, qlli hoc officium tenuerunl a
LXXIX usque ad fer, lUl. post f. s. Bonifacii a. LXXXI,
fer. Hll. post s. Bonifacii a. LXXXI fecerllnt racionem
fccerunt racionem. Hac racione - deiIlde ad totam
sui officii - . Hac racione deinde ad magnam locius
magnam communilatcm, que crat congregata in die Ruffi
civitatis communitatem, (lue fuit convocata f. V. post f. S.
detulerunt - . Et ex tocius communitatis volunt.atc AmJoh. B. detulerunt - . Et. ex volnntate - \Venc. Zaba-.
brosius lonsor hec protulit verba gratitudinis - . Actum,
Act. a. LXXXIII, dic, ut supra.
ut supra.
12. 1483.
(f. 7.) Coram - Johanne Sulek,
9. 1481.
Tamtéž. Coram eisdem ad audicndas
Georgio Columbo ex consilio - !lec non Blasio a luceo,
raciones ex consilio deputati~ in assidencia \Venc. Zdimir
Mart. mag. manc. vin., \Vratislao, Conrado Swaykar, Jaetc. ut supra usque Georgii Columbi, Nicol. cultellifabri
rossio ab Eth., \Venc. Holec, Greg. tonsore ct Johanne
Conradi mercatoris, Duchkonis a ferreo JlOslio, Nico1ai
Hanzgraf, seniorum iuratorum ex communitate Thomas ab
a flavea rosa, Nico1ai Herfikess ct ceterorum seniorum
aUrea steH a, '" enc. Chanicky, de consilio, Sim. Straboch
iuratorum ex communitate Thomas instilor, Martinus a
ct Joh. a pileis, cornmunes, ofJiciales officíi p011-tis, qui
vetuIis ex consilio, vl' CIlC. Peniezck et V\ cnc. Holce,
hoc oflicium tenuerunt a f. llll. post S. Bonifacii a.
communes, ojjicii pontis ofJiciales, qui hoc ipsum ofliLXXXI usque fer. VI. post Gregorii a LXXXIII. fecerunt
cium gesserunt a die Primi a. LXXIX usque ad fer. lIlI.
racionem sic, quod sunima perceptoru111 corrcspon-

debat summe distributorum. Quam racionem - tandem
- in maanarn communiLatem delulerunt, que fuit com'ocata prop~er nonnulla negocia ardua f. Y. post S. Joh. B.
- Et \Yenc. Zaba ex yoluntatc - . Act., ut supra.
13. 1483.
Tamtéž. A. LXXXIII .. fer Hll.
ante festum s. vVenceslai facta est commoclO In urblbus
Pragellsibus communitatum magnarum in. ?fficiale~ et consules propler nonnullas iniurias et tradlclOnes, . lla, quod
commullitas sumptis armis ad pretonu!l1 concUl:nt. 111 talI
itaque commocione communitatis Johanr:cs a pllelS: tun~
magistcr civium, de pretono cst preclp!tatus et ahqUl. ex
consulibus cum ipso eodem capite ccsi. Commumtas .lt~
quc tali ulcione de consulibus sumpta, eleg~t. et constItmt.
ad reginlen ci"itatis senlores ex numero Cl\'lUlll SUOIUlll,
quorum nomina lIic scribuntur: Joh. Zajieczek, :\íath.
Sscrlink, Joh. Sosnovec, "'hrl. ab aurea rota, ":enc.
Brusek, Mart. a scropha, vYilhelmus "'yssek, \" el~e.
Zlatsky, 1I1art. V,-Iachy, Vvenc. Rambuzek, Joh. a clcomls,
Stcpbanus braseator, :lIat. Olhaj el reliqui.
14. 1484. _. Tamtéž. Coram - Simone braseator?,
Petro Czauch pannifice, J~cobo saponista, unni presenlIs
consulibus, cciam - JarosslO ab Etlnoplbus, Bl~SlO Drdak,
Gcorgio Sserlink. Nicolao Ssanda, -"Yenc. Pemczek, Georgio ab unicorno, Joh. Slunsky, VIto Porybny, Joh. Pezoltll. Duchco Kolinsky, Joh. Toch, Jac. a cormbus, Greg.
Opic~. Wenc. Alssone, Joh. Kulhanek, Luce a rubeú
ccno' Ada!bcrto coloratore, Joh. saponista, "'enc. a curru,
Petro' linicida, Nic. a cza1ta pellifice, Jarossio Huda, Pr~
copio Fleniek, Duchcone a ferreo hoslio, iuratls SelllOT!bus communitatis, Joh. Zajieczek, Joh. Sosnovcc, Joh.
Ziez. Malil. Sscrlink, TlIart. ab aurea rota, Joh. de Radlcz,
\Ve~c. Brusek, \Venc. Rambuzek, Duchco pannitonsor,
Martinus a scropba, Wyssco de Blaztice, :lfartl11us V,lachy,
J eronimus tonsor, Joh. Kapr, Bohuslaus panmfex,. St~11!slaus
sartor, Joh. a ciconiis, Stcphanu_s brascator, :lfatlnas Zel+el~,
Svatossius pellifex, Stephanus Nlger peIhfex, Matlnas O,haj,
Joh. Hrabanie, officiales posl .commOClOnell1. ln consules
propter eorum scelestlsslma fac1ll0;'a ct prodlclOnes factam
a to ta communitatc clech, qU! vIce consulum a pI_e~ata
commocionc, que erat fcr. Hll. ante \Venccslm a: LXXX1II
usque fer. II. a.nte Urbani huie officio prcsldebant et
postea fer. II. antc l'rbani predicta commumtas nonnullIs
ex superioribus o[iicialibus mutatIs ahud consJll~m renoyayit cl personas infrascriptas Imic officlO prcfecll: ldath.
Sserlink, Joh. Sosnovec, \\' enc. Brusek, :liar;. ab aurea
rota, Joh. de Radicz, ;\Iartmus a scropha, .. \\ cnc. Ra.mbuzek Duchco pannitonsor, Joh. a clcon11s, SyatosslUs
pellif~x, Joh. Pytel, Silvcster pannicida, Stanislaus sartor,
Mart. a lloctua, Mart. Zeleny, \Venc. J obek car:l1fex,
Paulus Stihlavcc culle!lator, :'Iath. a babato. QUl hoc
ipsum officium a prefata [cr. II. anle Urbani usque fer.
VI. die S. Remigii a. LXXXIllI, quo dle - \\ ladJSlaus
rex - consules locavit, of6cium suum tenuerunt, fecerunt
racionem cuiusquidem clislrÍlmtulll per omnia equatum
cet perccpto. Quam tanelem ad universum populum
f<lOT·. Y. post Reminiscerc congregatulll retulernnt -'--'. Act.
in conventu tocius communitatis fer. V. post Renl1111scere
magistro civium Martino a scropba per pronunccia:ionem
Procopii a fla"ea rota, pro lunc tempons maglsln 1110nCÍUlll vinearum, ex parte comllluniLatis.
15. 1484.
(f. 8.). Coram Simone brase.atorc,
Petro Czauch paullifice, Jac. saponista ex COllS1ho ad
audiendas raci0!1cs depulati, assidcntibus Jarossio ab Eth.,
Blasio Drdak, Georg. Sscdink, Nic. Sanda, \Yenc. Peniezek, Georg. ab unicorllo, Joh. Slansky, \'ilo Porybny,
Joh. Pezolt, Duchcone Kolinsky, Joh. Toch, Jac. a cor-
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nibus, Greg. Opice, \:Venc. Alssone, Joh. Kulbnck, ~uce
a cervo rubeo, Adalbcrto coloratore, Joh. sapomsla, \\·cnc.
a Curru. Petro linicida , :c\icolao a czalla pc1l15cc; Jaros~lo

Huda, Procopio Fleniek, Duchcone a ferreo hostio, Se?lOrum iuratorum communium, Joh. a lup,collo . de C-,?:'SJllO,
Joh. a tribus fratribus pos~ea Petrus Zub pelll~ex, ::l!lvestr
pannicida, :\laterna de Ujezd cl J ohannes l,necllt 1~'?:
dictis officiaIibus additi post commOClOnell1 commumtatlS
in consuIes. communes, oJJicii sex d01JIinortllll ojJ1Clalcs,
qui hoc id~m officium a fer. lIlI. post Conductum Pasche
a. LXXXIII tcnuerunt usquc fer. \ 1. dicm S. Remlgll a.
LXXXlllI, fcccre raClOnem sui officÍ! Hac raclOncdeinde ad magnam commullilatem, que erat con~regata
fer. V. post Reminiscťre, detulerunt
Aet. fer. V. post
Reminiscerc magi~tro ciyium 2\íartino a scropha in congrcgacione cOlnmunitatis per Procopiulll, mag. luone vin.
pronunccianlem - .
16. 1484.
Tamle'ž. Coram Wcnc. Rambuzck,
1rartino \V1achy ex consilio in assidencia semorum. luratorUl11 Joh. Zajieczek, Georgio ab unicorno, JarosslO ail
Elhiopibus, Pctro linicida, Sim.. Straboch. cx conslh~,
Grcg. pannitonsore ex commumtatc, ofJtctalcs J'0lllts,
qui hoc ipsum offícium tcnuerunl a dOllll11lCa 1hSCl1cord,a
a. LXXXIII usquc dominieam Diclt.. dommus cl post
cOlnmocionell1 in consulcs factanl dornllll senlores a tota
cOlll111unitate clccti Malhcurn Scrlink cl Joh. , Sosnoycc
olficio pontis prefecerunt, (lui cum predictls ofhclahbus a
iam dieta dominica Dicit dominus usquc dOllll.1l1Call1 .1vI~s~
rcrc nostri prcfatUll1 officiull1 pontis sui officlO rcglll1UllS
gubernabant, feccrunt racionem - . Ad., ul supra ..
17. 1486. TaJlllé2. Famose prOY1denClC do,
milli Joh. ZiCl. Matl!. Serlink, Joh. Sosno\'ec, ~lart. ab a.
rota. vYenc. B;'usek, :lIarL a scropha, \Yclle. Rambuzek,
DUCÍ,CO l01180r. Martinus \Vlachi, Joh. Kapr, Joh. Pytel,
Silvcstcr pannicida, Bohuslaus pallnifcx, Malh. dc angulo,
Simo Panic, Petrus Czauch panmfex, J acobus sapol1!sla,
Gallus Picsecky consulatus of6cium gere~tes, q~'T ~l\lIC
ipsi officio prcsiderunt a í. Vl. dic Rcmlgn a. LXXXllll
usquc fcr. ITL post Epiphaniam a. LXXXVI, kcerdlt
racionclll ~ corarl1 Joh. Zajicczek, Gco.rglo .. ao ~)IHCOr1l0,
Joh. dc Radícl, Joh. Slansky, Joh. a Clconm, \\ysskonc
de Blaztice. Svatossio
Joh. Kncclit, l'dart. Zelen~',
Joh. Strnad, Gcorgio .
ct Procopio Pik harl de .~onsijio moderno presťnllbusque JarosslO ab Eth., ll:agl,tro
mane. vin., ]eroniI110 Lonsore, Stanisla~ sarto~e) G~,~rgiO
ab aureo ceno. \Yenc. Jobek, GeorglO Sedmk, ,\ ene.
Zlatskv. Joh. DomazIieky, Joh. Kulhanek, Vilo P?ryblly,
Job. [{~izkonis. Joh. Pezolt, :\Iathia Othaj, Joh. Str~p11l,
L.aurencio Bal:ovnik, NicoIao Sanda, )[ic. Calta pelhiicc,
Joh. saponista, Petro linicida, communibus,. Ubl ,U111ma
perccplorum totaliter coequala est cum dlStnbulls -. Tandem ex iussu olnl1ium llrocopms a flavca aurea hC'-'-r ~rTo
tulit "erba - . Act. fer. 111. in dic Donati ep. a. LXXX\ i.
d0111ino Joh. de Radicz n1agis~ro ciyium existent?,. T
18. 1486. Tam/é.:. Prudcntes ac provldl \, enc.
Brusek. Martinu s a scropha de con<ilio, Lukas a rubeo
ceno, 'Joh. a cieoniis, Joh. Strnad et Mart. Brada, . COl11muncs ot]iCtales oflicii sex dOllltttOrll1l1, (lUl hoc lpsum
of6ciu;1 'rcxerunt a: fer. IlII. alllc Francisei a. LXXXUII.
usquc sabbatull1 posl Epiphaniam d. a. LXXXVi. c?ram
alte discrecionis GcorglO ab u1l1corno, Svatkone pelhficc,
Toh. Kllechl, Gcorgio PrhoS> de consilio prcscntlbusquc
Jarossio au Ethiopibu:- lnag. lnOllC. Vln.) Jcr0I1U110 .,. ton~'30rc, Stanislao sartorc, Georgia ab aureo ceryo. V\ cnc.
Jobek Cl a1iis comnlunilJus; l:L supra, ~ ad c~nde~. racionem capicndam dcputatls lecere raClOnelll SUl offiell - .
j
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Hac racione - demum ad magnam tocius communitatis
congrcgacioncrn fcr. III. dic Donali anni prclacli retulerunt - ct per rclacionem Procopii a babato omncs unanimitcr supradictis ofúcialibns o[ficii sex dominorull1 gracias agente s de eura) di1igcncia ac laborc ipsosque, hercdes cl succcssores eorUlll de olnnium pcrceptorUl11 et
dislribulorum raciollc quillos, abwlutos, liberosquc reddidcrulll.

H). 1480.
(f 9.) Coram ?ll art. a rota aurl"a,
Georgio ab unicorno, Joh. de Radicz, Joh. a ciconiis de
consilio, Jcronimo lonsorc, "lart. \Ylacbi, \Ycnc. Ramumek cl Joh. Krizkunis, cOlllmunibus, ~Iath. Serlink, Job.
Sosnoycc de comilio, Joh. Zajieczek el Tarossi"s ab Elh"
cOlllllluncs,
pUlllis, qui huic ipso officio a fcr:
1JJ I. post
a. 84. usquc f. III. s. Anthonii a.
8ll. prcfuerunt, fcccrunl racionem - . Act., ut supra.

20. 1488.
Tamt,:ž. Coram magnificis al spectabilibus dominis :\oIarlino \Ylachi, Jeronimo tonsore, \Venc.
Rambuzek, Joh. Pytlik, Job. Pytel, Georgio antiquo ma·
rcssalko, Bohuslao Legat, Adam de Bystrzicz, Joh. Josst
de apotcb, Sig. Holcc, Joh. Jcnissek, Severino institore,
),1ich. Zampach cullellalOre, dc consilio, coramquc pru·
dcntiiJus ;I-!art. a scropha, mag. monc. vin., Jarossio ab
Ethiopibus, Sih'estro pannieida, Duchcone tonsore, \Venc.
Prcfat, Stanislao sartore, Gcorgio Serlink, Joh. Retatin,
\"ene. dc lacu, ~rartino :\Iarran, Mathia Othaj, \Venc.
Parziczck, Proe. sartorc, Steph. pellifice, Tomkone Strnad,
Sin1. Panic, communibus, domini prccedentís consilii, qui
hoc ipsurn ofííciutll cOllsulatus gesserunt a fcr. III. posl
Epiph. a. LXXXYI. usque ad 1. V. post Circumcisionem
domini a. LXX., \'lIl, quorum hic extant nomina: Joh.
Zajieczck, Jol1. Ziez, Joh. Sosnovce, :\oIatheus Scrlink,
':-lart. ab a. rota, \'\'enc. Brusek, Georg. ab unicorno,
Joh. clc Radicl, W)'ssco cic Blazlíce, Joh. Slansky, Joh. a
CleOllllS, S,atossius pcllifex, Joh. Knecht, Jacobus a cornibus
GeOl'gius Prhoss, ;'lart. í:elcny, Joh. Strnad, Proc. Pikhar~
fccerunt raeioncm ubi SUII1Ina perccplorum totaliter
cocquata est cum dislributi, - Tandem ex iussu - Vilus
Porybny hec Ycrha~. Actum in congregacionc iocius
cOlllmunitatis f. ll. in yig. Joh. B. a. LXXXYIII. Wenc.
Rambuzck, magistro cirilllll.

23. 1489.
Tamtéž. {dart. ab a. rota, Joh. Zajicczek, Joh. Ziez, Gcorgius ab unicorno, Mart. \Vlachi,
Jeron. tonsor, \Yenc. Rambuzek, Joh. Pytli k, Georgius
antlq. marosalcus, Boh. Legat, Adam de Bystrzicc, Joh.
J osst de apoteka, Sig. Holec, Joh. J enissek, Georgius a
a. ceno, Seyerinus institor, :'>Tichael Zampaeh cultellator,
consulalus officlUm gerentes a f. \'. post Circumc. d.
anni LXXXVIII us'luc f. Y. ante l'urificacionem s. Marie
a. LXXXIX, fccerunt radonem - coram - Luca a r.
cen-o, magistro ciyium, J arossio ab Ethiopibus, Syatkone
pellifice, \V)'sskone a cignis, Joh. Korunka, Mathia a
slella, Joh. Humpolec, Math. Czapek, Joh. Domazlicky, Joh.
Toeh carnificc, Stephano coloralore cutium de consilio,
prcsentJbusque Mart. a scropha, magistro monc. vin.,
Thoma \Vrzak, Vito antiquo porybny, Joh. Kulhanek, Joh.
Krzizek, Greg. lousorc a nigris statuis, magistro Danielc
latomo, J acobo ealdarista, Petro linicida ab alba cruce,
Joh. Slansky, Mathia Othaj, Stanislao sartore, Gcorgio
Serlink, Jacobo a cornibus, Joh. Knecht, Duehkone a
ferreo hostio, \Vcnc. Brusek, Joh. a fratribus, communibus, ubi summa perceptorum totaliter coe'luata est curn
distributis. Quam racionem - . Tandem ex iussu
Martinus a scropha - hec protulit verba: Vobis dominis de
consilio omnibus precedentis regiminis tota magna communilas graciarum i1l11l1cnsas reddit aceiones de fidcli dis·
pcnsacione et labore vosquc cum veslris hercdibus ct
8uccessoribus de omnibus pcrccptis ct distributis liberos,
quittos rcddit atque solut08. Act. in convenlu tOCiU8
communitatis die Maric ':-Iagd. Luca a 1'. cervo magislro
civium existenle.
24. 1489.
(f. 10.) Coram Jarossio ab. Eth.,
\Vysskonc a cignb, Joh. Humpolec, Joh. Domazlicky,
anni presenlis consulibus ad audiendas raciones deputatis,
in assidencia Marlini, magistri mone. vin., Thome \Vrzak,
Viti Porybny, Joh. Kulhanek, Joh. Krzizek, Greg. tonsoris
a nigris statuis, Jacobi caldariste, Pclri liuicide ab alba
cruce, Joh. Slansky. Malhie Othaj, Stanislai sartoris, Georgii Serlink, Jacobi a cornibus, Joh. Knccht, Duchkonis
a ferreo hostio, \Venc. Brusek, Joh. a fratribus, seniorum
iuratorulll ex comll1unitale, Joh. Pytel et Adam de Bystrzice. cx consilio, Lucas de ferrea platca, Joh. Korunka,
Damel latomus ct Rzelraczek a cussino, COll1mUlleS, ofjieii
sex dominontlll officiales, qui hoc idem offieiull1 tenuc·
runl et .regebant a fcr. II. aute Epiph. d. 88. usqne fer.
lIlI. anle Scolastice a. 89 .. fecere racionem - . Hac ra·
cio ne deinde ad mag~am cOll1munitatem, quc crat
congregata f. lIlI. clic Marie Magd. detulerunt - . Act.,
ul supra.

21. 1488.
Ta III tc;:. In presencia magnatorum
dOtllinum ':\Iart. \Ylachi el Georgii, antiqui Il\aressalki ex
consilío, in assidcncia l\1art. a scropha, magistri monciu1l1
vinearull1, J arossii ab Ethiopibus, Silyestri pannicide, Duchkonis lonsoris, \"'enc. Prcfal, Stan. sartoris, Georg. Serlink, Joh. Relafin, Wcne. de lacu, l\Iart. Manan. ",rath.
Otllaj, Wcnc. Parziezck, Proc. sarloris, Stcph. pellificis,
Tomkonis Strnad, Simo Panic, scniorunl iuratorUIl1 ex
eOl11ll1unitatc, Matb. Serlink et \Venc. Brusek ex consilio,
Adam de Bystrúc, Lueas a ccrvo, Petrus linieida et Joh.
Domazlicky, cOIl1munes officii sex domil101'tt1il [officiaŽes},
'lUl hoc idcm officium tcnucrunt el regcbant a sabbato
die Felicis in pineis a. LXXXVI. usquc ad [criam II. post
Epiph. a LXXXViJI. fecerunl racioncm
. Hac racione
- deinde ad lniegranl magnanl toclUS civitatis COlll111unltalcm, quc fuit COIIYoeata fer. II. in vig. Joh. ll. detulerunt - . Et ex YOlllntate - Vilus Porybny - . Act. in
congregacione, ut supra.
22. 1488.
Tamtéž Coram Joh. Zajicczek, Gcorgio anliquo marcssalko ex consilio, Jarossio ab Elh. et
C. Scrlink cx eommunitalc ~larl. ob a. rota, Joh. a cicolIiis de consilio, ':-Iarl. \Vlachi ct Joh. Krzizkonis, communcs, ot)icia!es o/)icii ponlis, qui hoe officiull1 pontis
rcxerunt a fcr. III. díe Anthonii a. Lxxxn. usque f. II.

post Epipb. a. LXXXVIII., fecerunt racionem - , sic
quod sUll1ma perceptorum correspondebat sUll1me distributorul11 - . Act., ut supra.

25. 1489.
Tamtéž. Corall1 - Adam de B)'slrzice, Mart. ab a. rota, J arossio ab Eth. ad audiendas
raciones ex con,ilio deputalis in assidcncia Joh. Sosnoyec,
Georgii Serlink de communitale, Joh. Ziez ct l\larl. Wlaehi
de consilio, Joh. a ciconiis et Joh. Slansky, comrnunes,
officiales o/Jicii pontis [qui hoc officium rexerunl] a fer. III.
post Epiph. d. anni LXXXVIII usque fer. III. die Scolastice anlli LXXXIX, fecerunt raciollem sic, quod
sumrna perceptorum omnino correspondebat summe distributorurn. - Qua racione - . Acl., ut supra.

i

20. 1490.
Tamtéž. Adam de Bystrzice, Mart.
ah a. rota, Joh. Zajieczek, Joh. Ziez, J arossius ab Eth.,
Lueas a r. ceno, \Yenc. Rambuzek, Joh. Pytlik, Georgius aulíquus marssalcus, Svatek pellifex, \Yyssco a cignis,

Joh. Korunka, .c.lathias a stella, Joh. Humpolce, Malheus
Czapek, Joh. Domazlicky, Joh. Toch, Stepl!. colorator
cutium, COllsulatus ofticium gerentes, qui huie ipso officio
presiderunt a [eria Y. unte Purif. s. NI. a. LXXXIX usque
fer. II. ante Joh. B. a. LXXXX, fecerunt racionem coram ivIart. \Ylachi, Petro Zub, Sig. Holec, Georgi" a
ceno, Procopio Pikhart, Simo Panic, J31asio Drdak, \Venc.
Tribussek, Simo Lopata, Jacobo caldarista, de con,ilio
moderno, presentibusque, Joh. Sosnovec, Bohuslao Legat,
Joh. Kulhanek, Joh. Pytel, \Venc. Prdat, Jeron. tonsore,
Stanislao sartore, Georgia ab unicorno, Scverino institore,
Petro ab alba eruce, Mart. Zeleny, Math. Othaj, Duch·
cone a ferreo hostio, Joh. Slansk)', Thome Strnad, Jone
rymerii, Math. ab alb o leone, J acobo a cornibus, Georgio
Jezissek, communibus ad - racionem audiendam deputatis, ubi summa pcrceptorum coequata est cum dislributi,.
- Qua radone - tandem ad universum populull1 f. IIll.
dic Natiy. s. 'lY1. congregatum retulerunt Tandem ex
iussu Martinus a scropha - . Act., ut supra.
27. 1490.
Tamtéž. Coram \Vysskonc a cignis,
Petro Znb, Georgio a cervo, Procopio Pikbart, J acobo
ealdarista ex consilio nec non Joh. Sosnovcc, Boh. Legat,
Joh. Kulhanek, Joh. Pytel, \Venc. Prefat, Jeron. tonsore,
Stanislao sartore, Georgio ab unicorno, Severino institore,
Pelro ab alba crucc, l\-1art. Zcleny, Math. Othaj, Duchkane
a ferreo hostio, Joh. Slansky, Thome Strnad, JODe rymerii, Math. ab albo leone, Jacobo a cornibus et Georgia Jczissek, seniorum juratorum ex communítate, Lucas
a rubeo cervo, Joh. Korunka de consilio, \Venc. Brusek,
Thom. Vrzak, Vitus ant. porybny et Mart. Marvan, COIl11111111C8, ofji<.oiales oJ)ieii sex d01!li1-lo1'u1Il, qui hoc officium
tcnuerunt a fer. III. die Scolastice a. LXXXIX usque
[er. II. vigilie Petri et Pauli a. LXXXX, fecerunt racionem
- sic, quod summa pereeptorum corre,pondebat summe
distribulorum - . Hac racione demum ad magnam
tocius communitatis congregacionem f. HlI. die :"-ratiy. s.
M. anni pretacli retulerullt - et pel' relacionem Mart. a
seropha - . Act., ut suprd.
28. 1490.
(f. 11.) In presencia - Adam de
Bystrzicc, Marl. ab a. rota, VVenc. Rambuzek, Mart.
\Vlachy, ex consilio, in assidencia Joh. Sosno\'ec cl Georgii ab unicorno, comn1unibus, Joh. Ziez, Jarossius ab
Eth. de consilio, J 0:1. Albus a eiconiis et mgr. Danicl latomu" communes, officiales offieií pontis, qui hoc oťfi
cium tenuerunt a die Scolastice a. LXXXIX uS'lue vig.
Pctri ct Pauli LXXXX, fecerunt racionem
Qua ra·
done - . Act., ut supra.
29. 1497. Tamtéž. Joh. Ziez, Adam de Bystrzice,
\V cnc. Rambuzek, Mart. \Vlachi, S"alek pellifex, 'Yy lhelmus Vyssek de Blaztice, Duchek de Vlkanov, Petru s Zub
pellifex, Joh. Domazlicky, Sig. Holec, Proc. Pikhart, Simo
Panic, Blasius Drdak, \Venc. Tribussek ct Jacohus calda·
rista, domini consilii anliqui, quorum locacio crat fer. II.
ante Joh. B. a. XCIII in officium predictum et duravefunt - usque [cr. VI. post Asc. d. a. XCVII, fecerunt
racíonem coram - Jarossio ab Ethiopibus, Joh. de Tedrazie, Georgio ab unicorno, Joh. de Leskov Joh. Jenissek,
Mart. a vetulis, Severino 'institore, Matheo Czapek, Joh.
Knap el Georgio a coroni8, dominis moderni cOllsilii,
Joh. Pytlik, mag. monc. vin., ",Iartino a scropha, Boh.
Legat, Vito ant. porybny, Joh. Zajieczck, Mathia a stella,
Joh. TIetle, Joh. a ciconiis, Matlda Hlavnie. Joh. Strziebrny, Joh. Bozovsky, Micbaele ferralorc, Nicolao apote·
cario, Georgio Chanicky, communibus ad radonem
audiendam - deputalis
quam tandem ad universam
magnam communitatem f. V. postridic Lnec ev. a. XCVII.

congregatam retulerunl.
Actum in convclllu tocius
maa-ne communitalis f. V. poslridic Lucc CI'. magislro
ciyium Joh. de Tcdrazic per prolluneciaclonem Joh. Pytlik,
n1agistri rnOllC. yin., ex parte c:olumunitati:'..
30. 1497.
T'lllltéž. Duchek de Vlkanov, Yilhelmus Vvssek de Blaztice ex consilio, Lueas a ceno, San.
Ssarka, Georgius Serlink et Thom. Yrzak, cOlllmunes oIjicii
sex domiflorulII ojjieia/es, 'lui hoc officium regebant a
fer. ll. Petri et Panli a. XC. us'lue ad [cr. II. post
Ascens. d. anni XCYII, fecerunt racionem coram Sevcrino
institore, Joh. Knap consuliblls, Joh. Pytlik, ;I·Lart. a
scroplra, Joh. Zajieczck, Boh. Legat, Yito porybn)', ':-Ja·
thia a stella, Joh. a cieoniis, Malhia Hlamic, Joh. Tletlc,
Michaele ferratore, Nic. apotccario, Georg. Chanicky, com·
munibus - . Hac raeione - . Act fer. V. post Luce e\'.
Relator cx parte communitatis Joh. Pytlik.
31. 1497.
Tamtéž. Coram - Joh. de Tedrazic, Georgio ab unicorno de consilio, Toh. Pytlik magistro monc. vin., Joh. Zajieezck el Georgio ab a. aquila,
communiblls - ad audiendam racionem elcclis i.fartinus
\Vlachi, Jacobus caldarisla a ponte ex consilio, Daniel la·
tomus et Yitus porybn)', de cOlllmunibus, offieia/es pOlltis,
qui a dominica Respice primo a. XC. ipsum officium
usqlle dominicam Exalldi primum exc1usivc anni XCVII.
rexerunL [ecerunl racionem - . Act., ut supru.
32. 1498.
(f. 12.) luxta illud decretum domi·
nortUl1 magistri civiulTI et tocius consilii ne seniorum
eommunitatis, ut singulis annis omnium officiorum raci on es
redderentur, _. d. Adam de Byslrzice, magister ci"illl11,
Joh. Ziez, Jarossius ab Ethiopibus, \Venc. Rambuzek, Sva·
tek pellifex, Joh. de Tedrazic, Duchka de Vlka.nov, Pelrus
Zub, Georgius ab unicorno, Sig. Holce, Proc. Pikllart,
]>,11. Jossl, Joh. Jenissek, ivIarl. a yelulis, i.Iathias Czapck,
Severinus institor, Georgius a coronis, Joh. Knap, domilli
de consilio fecerunt raeionem a principio locacionis ipso·
rum, videlieet a fer. VI. die S. Floriani a. XCVII us'luc
hoc ipsum festum auni XCVIII. coram Joh. Pytlik, mag.
monc. vin., Joh. Zajieczek, Boh. Legat, Mart. Wlachy,
Vysskone a cignis, Joh. :"-rastojte, \Vcnc. Tribussek, Yiel.
Holec, Vito porybn)', Mart. Marvan, Joh. a faleastri, ct
Joh. Tletle, senioribus cOll1mUnilalis, ad eandem racÍonem
suscipiendam elcctis - . Hac racionc - quam talldcm
ad magnam communitatem fer. V. in vig. Bartholomci a.
XCVIl1. congregatam retulerunt - . Act. anno et díe,
ut supra magistro ci vi um Adam de Bystrzlee exislente
per pronuncciacionem Joh. Pytlik, mag. mone. vin., ex
parte eommunitatis.
33. 1498.
Tamtéž. Sig. Holec, Proc. Pikhart
de cOllsilio, Lucas a r. ceryo, Jacobus caldarista, Joh. a ci·
coniis et Mathias Hlavnie, communes, officii sex d01lli1Z01'Ulll officiales, fecerunt racionem - unius anni a do·
miniea Exaudi primo a. XCVll usque dominicam Jubilale
exclusive a. XCVIII. coram Seyerino institore et l\lath.
Czapek a melone, consulibus, Joh. Pytli k, mag. monc.
yin., Joh. Zajieczek, Boh. Legat, WySSkOllC a cignis, Joh.
Nastojte, Wenc. Tribussek, Vict. Holec, Mart. Maryan,
Joh. a faleastris, Joh. Tletle, Mathia a slella, Steph. colo·
ratore cutium, Petro \' okacz el 'IV enc. Toniss, communibus.
- Hac. radone - . Act., ut supra.
34. 1498.
Tamtéž. Joh. Ziez et Jarossius ab
Eth. de consilio, Mart. Wlachi ct Vitus porybny, communes, offieiales pOl1tis, fecerunt racionem unills anni a
dominica Exaudi primo a. 97. usque dom. Jubilate exclusive XCVIII. coram Georgio ab unicorno et Martino a
yetuEs, consulibus, Joh. Pytli k, magistro mOllc vin., Bo-

64

65
huslao Legat ct mag. Procopio, prothonotario civitati,
communibus - . Qua racione _. Act., ut supra.
C,

.35.

HiO;.

Ta11Zfé,~. Joh. Ziez, Jarossius ab

Chanicky, . Petro ab iride, lIfartino Ratajsky, Sig. Fric,
~,~ms carmfice, Nicolao de apoteca el Barth~ssio antiquo
IU lee, communibus - . Qua raeione _
t 'u t supra.
_
. A c.,
40. 1005. Tamtéž. Joh. Humpolec et Daniel
~auss c~nsules, Mathias Hlavnie, Barthossius Horcziczka
c' arc~s
e Colonia el Joh. Hlavsa, communes, ofticiale;
O~cZl . sex dOI1l 1#oru11Z, fecerunt racionem, alterius anni
a _ 0ll11llIea JUdICa a. 1503 usque domínicam Domtne ne
l~nge excluslve a. 1504 - coram Proc. Pikhart et Fablano cultelIatore cons~libus, Georgio J ezissek, mag. monc.
~11l., Joh .. Zlez, Georg1O ab unicorno, Boh. Legat. Geor"lO .Chamcky, Petro ab iride, Mart. Ratajsky, Sig. Frickodms carmíice,. NIC. de apoteca et Barthossio. antiquo
. p 1ena congregacione
'
l!ll ľlce , commumbus - . A ct um 111
.0 IIIS ll1agne comll1unitatis fer. ll. post Invocavit a. MD\',
lelator ex parte communitatis Georgius Jezissek.

Etlno,,,bus, \1\ enc. Rambuzek, Syalko pellifex Duchco de
Vlkanoy, Petrus Zub, Georgius ab unicorno 'Si". Holec
Proc
P,khart , 1
Jol. J enlsse,
. k S e,-cnnus
.
.'
b
"
mstitor.
:\Iatheus,
Cz~pe~{, Joh, Knap et Georgius a coronis, domini consilii
antIgu," fecerunt raci on cm quattuor annorum a fer.' VI
d,e 1<lonam a. nonagesimi octavi usgue fer VI
;
ScolastlCe a: 1502 coram Joh. Zajieczek, Jol;, N;st~j~~
Joh, Hrabanlc:. Joh. Humpolec, Daniele 'Rauss, Fabian~
cullellalore,
,'ItO antlquo
porybn)',Job
Tat a, S'19. 'xc
.. k .
.
.
",amcz .~ms, Andrea Kozlenoha, Simo Sekyra, Joh, Kosa
consrln
moderm.
coram
Georgio
J
..
k
.
Jl"
eZl:::;se , mag. lnonc '
~lIl., 01. Pythk, Boh. Legat, Georgio Chanicky Nic'
.e apoteca, VVenc. Tribussek, Andrea panniíice' l' .
cmgulatore, 'Venco Jecmenek Joh 'lbo med'
G' ouca
F .
.."
n
leo, "l"eorP"IO
~Iar.z, Ba;thosslO antrquo iudice, :\fichaele ferrario, Petro
.41. 1505. Tamtéž. Petrus Zub et Joh. a fala IIlde" ltO doctore, communibus, ad eandem racionem
castns consules,. Daniel latomus et Jacobus calderista,
Susclplendam elecbs. - Hac racione Q
t d
:~m',I1unes, ollzclales ?fticii p012tis, fecerunl racionem
.
uam an em
ad n'
_ u Iversam magnam cornmunitatern fer. ll. post Ruffi
a enus anm seSSloms lpsorum a dom. Judica anni 1503
1002
congregatam
retnierunt
A
l
'
.
usque ad dom. Domine ne longe exclusi,'e anni 1504
t .
.
C. III congregaclOne
oelUS magnc comrnunitatis anno et die, ut SUpra.
Jorarn Joh. Zajieczek el Joh. Nastojte consu1ibus, Georgio
eZIssek, mag. monc: vm., Joh. Ziez, Georgio ab unicorno,
36 ... 1502 . . (J. 13.) Sig. Holec, Proc. Pikhart
~oh._ Legat,. Georg1O ChaniCky, Petro ab iride Martino
de cOI_mho, Mathlas Hlavnie Daniel R·lUSS Jac
ld' t
et BaJ II IOSSlUS
. H'
'
( ,.., ca~ dans .a ,
a~aJsky: Slg. Fríckonis, Nic. de apoteca et Barthossio
__ _
,,-I': . orcllczka, COlllffiune'"", 0«'
jJ ICH sex
011l1antIquo IIIdlce, communibus - . Aet., ut supra.
'
ilOIIl111 OJJ_ IClales, fecerunt racionem - guattuor annorum a f. vl. dle Floriani a. nonagesimi octavi usque fe42. j 507. .U 14.) Joh. C\aslojte et Daniel
rlam secundam dle Ambrosii a. 1502 corarn Joh K
~auss ,de consII1O, MatInas Hla,-nie, Barthossius Horcziczka,
Joh. IIumpole~ el Vito porybny consulibus, Georoi~ Je~i:;'
alc.us Colomensls et Joh. Hlavsa eornmunes. offiáales
mag .. monc. ,VlIl., Joh. Pytlik, BollUslao Legat," Geor i~
Offtctt sex d011l1NOrUm, fecerunt racionern :..., duorum
annorum a domlmca Domine ne longe a 10"04
Chamcky, :'-lIC. de apoteca, \Yenc. Tribussek, Andrea p~n
d
J d'
.
usque
mÍ1ce, ,Luca clIlgulatore, \Venc. Jecmenek. Joh. Albo meom. u Ica a. 1506 coram Joh. Hrabanie ct Vito. antidICO, GeorglO Fararz, Barthossio antiquo il;dice, :llichaele
~~o poryb~y, consuEbus, Georgio Jezissek, 111ag. ·monc.
ferrano, Petro ab Inde et Vito doctore, communibus. _
Jl~1., JOl:. Zlez, Boh. Legat, Joh, Pytlik, Nic. de apoteca
Act., ut supra.
. o;: antIq_uo marssalco, Petro ab iride, Barthossío, antiqu~
~u lce,. VVenc. Ru?zek, Joh. Chlupaty institore et \Venc.
37 ... 1502.
TamlE. Joh. Ziez,Jarossius ab Eth.
acalano ab
A c.
t 'ln p 1ena
de conslho, Ma! t. ,Vlachy et Vitus porybn-- com
. albo leone ~ comll1unibus . .ft:' . I
.
"
lllune'
congregac1Onc totius magne communitatis fer. V. - ante
OjJ tC.la. 's pOl:tis, fecerul1t racionem quattu~r annorUffi '-'~
Kathedram Petn a. í'lI.
dom1!uca JubIl_ate a. 98. usque dom. Quasimodo geniti
~Xc1US1~'e 1 a. 1002 coram Joh. Zajieczek, Joh. Nastojte,
43- 1507.
Tamtéž. Coram Joh. Zajieczek el
,etro Zuo et. Joh. a fa~castns, eonsulibus, Joh. Pytlik ct
Joh, Knap co~sulIbus, Jol1. _Zi.ez, Joh. Pytlik, Boh. Legat
GeorglO a tnbus coroms, cOlllmunibus _
Hac racione
et .Petro ab Inde de SClllon communitate, Proc. Pik- Aet., ut. supra.
.
hmt et Joh. a falcastns, consules, Daniel latomus et Jacobus caldansta, communes, ofticiales ofticii pONtis, feHS. 1ó03...
T~1JZtéž. Joh. Humpolec et Daniel
cerunt rae10nem - duorurn annorum a dominica Do~ine
Rau,s de co~slllO,. Matluas Hlal'nic, Bartossius Horcziczka
ne longe 1504 usque dam. Judica exc1usive ]506. sic,
Marc~s de Colo.ma et Joh. Hlana, communes, officii se;
quod summa perceptorum correspondebat omnino sumrne
dOlll11WYUlll
offrclales
fecerunt
racioIlem
.
ffi"
.
.
. .
' .
SUl o Cll unlUS
dIstnbutorulll . - Act." u t supra.
R e_ator
1
ex parte C0111anm a uomlIllca Quaslmodo geniti a 1502
d
.
. usque a
d
J dmunitatis ,Venco Tomss, rnag. mOnc. vin.
.otll. u Ica exclus've a. 1503 coram Proc. Pikhart ct
44_ 1509. Tamtéž. Coram - Joh. Pytli k Joh
1< ablano . cultellatore, consulibus, Georgio J ezissek mag
Hlavsa, Boh. Legat, Sig. a facie, 'Venc, ab albo leone'
mone. VlIl., Joh. Ziez, Georgio ab unicorno, Bu'husla~
Andrea pa.nnifice, Joh. Chlupaty, Luea cingulatore Cle:
L~gal, GeorglO Chamcky. Petro ab iride, Martino Ramente. aunfabro, Georgio Lopata et Wenc. Franiek,' novis
t
taJsky, Slglsmundo Friezkonis carniflce N-I'C d
lBI
-.
,
e apo eca
consulIbus, coram.que Georgio Chanieky, Victorino Cukrart 10S.SIO antlquo iudice COllllllunibus _. Act. in
e
man, Petro ab mde, Georgio a tribus coronis, Martino
conglegaclOne toclUS magne communitatis fer II anl
Holec, GeorglO J eZIssek, \'1 enc. a steHa. Barthossio braJoh. B. anno 1503. Relator ex parte comniunit~tis 'Geol~
seatore, Georgio Hrdina, Jacobo Trubk~ eultellifice . MaglllS J eZlssek, mag. 111onc. vinearun1.
theoCzapek a melone, Joh. Balik, carnifice, commurlÍbus
89. 1503. Tamtéž. Petrus Zub et Joh. a fal,
dom1111 preceden tIS eonsilii, qui hoc ips~rn consulalu~
castns consules,. Daniel latomus el J acobus caldarista
officlUrn g~sserunt a fer. VI. aute festum Scolasticc a. d.
communes, 01l1C1Z. p,0Nit's [officiales), fecerunt racionen~
- secundl usque ad fer. VI. ante testum Ambrosii a.unlUs
anm
a
domlmca
Quasimodo
geniti
a
10-02
d d
..
.
usque
nom, quorum. Inc extant no mina : Joh, Zajieczek, Sig.
a
omlIl_ Icam Judica exclusive 1503. coram Joh Z"
k
et Joh N t 't
l'b
. ~aJlecze
Holec, ProcopluS PIkhart, Joh. Nastojte, Joh, Knap, Joh.
._
. , a; .oj e, cons~ I us, Georgio J ezissck, mag. monc.
Hra~an:e, Da~Iel Rauss, Joh_ a falcastris, Vitus, antiquus
"n_, Joh. Zlez, GeorglO ab unicorno , Boh . I~ egat , G eorglo
por) bn), Fablanus cultelhfabcr, Sig. Vaniczkonis, Andreas
L

•

Kozienoha et Simo Sekyra fecerunt racionem
ubi
summa perceptorum omnium coequata est cum distributis.
Qua racione - . Tandem ex iussu Sig. \,\Taniczkonis, mag.
monc. vinearum, hec pro tulit verba - , Actum in conventu magne et tocius communitatis fer. nI. ante l'dargarethe.
45. 1509.
Tamtéž, Joh. Nastojt et Daniel
Rauss de consilio, Mathias Hlaynie, Marcus de Colonia,
Barthossius Horcziczka et Joh. Hlavsa, eommunes, officiales
ofticii sex dominoru1i1, fecerunt racionem trimn annorum
ct unius septimane a dominiea Judica anni 1506 usque
dorn. Quasimodogeniti exclusive a. 1509. coram Joh.
Knap, Wenc. ab albo leone, Simo Sekyra et Joh. Chlupaly, consulibus, Georgio Chanický, Victorino Cukl-man,
Petro ab iride, Georgioa tribus coronis, Martino Holce,
Georgio J ezissek, ,Venco a stella, Georgio Hrdina, Jac.
Trubka, Mat. Czapek a melone et Joh. Balik carnifice,
communibus - . Hac racione - . Aet., ut supra.
46. 1ó09.
Tamtéž. Proeopius Pikhart et Joh.
a faleastris de consiIio, Daniel latomus et J ac. caldarista
communes, officiales pon/is, fecerunt racionem trium
annorum et unius seplímane a dom. Jndica a. 1506 usque
dom, Quasimodogeniti cxcl. a. 1509 coram Joh. Pytlik,
Joh. Nastojt, Joh. Hlavsa, Boh. Legat, consulibus, Georgio
Chanicky, Georgio a co,ronis, Petro ab iride et Georgio
Jezissek, communibus - . Act., ut supra.
47. 1510.
(f. 15.) V přítomnosti slovutných pánuov a na úrad konšelský Stal'. M. Pr. králem
J. Mli v nově zvolených, totižto; Zygmundem Vaničkol-ic,
VácI. Sv,'Ítkem kožišníkem, JiHkem z Klumína u zlatého
vorla, Vítem, starým porybným, Danielem, starým písařem
radním, -Martinem Holcem z Květnice, J~kubem kotlářem,
Jiříkem od věže, Janem zlato\epcern Zamberským, Klimentem od beránka a Janem Zateckým, sukna kráječem,
a před opatrnými z staršie obce k již psané radě no"é
přidanými Jiříkem Ježíškem, toho času perkmistrem, Danielem Raušem z Ylkano,'a, Janem od kos, Janem Bielým
lékařem, Vác1avcm mydlářern, Stanislavem Tletlí, Václavcm
Sovú z Liboslavě, Silvestrem sladovníkem, Janem od hroznuov a Janem Balíkem řezníkem, předešlá rada Prokop
Pikhart, Jan Na:ltojt, Jan Pytlík z Zvolenovsi, Jan Hlavsa,
Boh. Legat, Zikm. od tváří z Lesko\'a, VácI a" bakalář od
bielého lva, Simon Sekyra, Ondřej súkenník, Jan Chlupatý kramář, Lukeš pasieř, Ondřej Kozienoha, Martin
Marvan, Klirnent zlatník, Jiřík Lopata z Liběchova, Václav
Franěk z Liběchova, Jan Pechanec z Královic od počátku
sázenie ouřadu konšelského, na kterýž králem J. Mti byli
sú zvoleni 1. P. MDV v pátek po Zvěstoyání P. M.,
v kteréžto správě konšelské na ouřadech svých seděli sú
od již roku polozeného až do 1. P. MUK do pátku pi'ed
Narozením P. M., učinili jsú poéet z příjmuO\' a útrat, kteréž
jsú k sobě do rady a od sebe z rady činili, v úterý den sv.
Pěti bratruov před nahořepsanými pány nové rady a staršími obecnírni. Kterýžlo počet předpOl'ědění páni jSLÍ slyšeli,
jej rozjímali a bedlivě "ážili, i nenalezše při tom nic
strannieho ani eo obci škodného takový počet řádný a
pravý k sobe do rady jsli přijali, jej schválili a konšelóm
předešlým z nčho děkovali. Dále jim přiřekše, že jich
takovú pečlivú práci při obecních věcech obci všie, když
pospolu bude, oznámiti chtie. A od nich řádného počtu
příjem učiněný též na ně vznesú a což jim tuto děkovali,
též pľede vší obcí to učinili a tak se zachoyati chtie,
jakož pak bez prodlenie lak se jest stalo, neb kdyz obec
veliká obeslána byla, tu páni nová rada spolu staršími,
kteHž počet od staré rady přijali, napřed dotčenú všieku
věc toho počtu příjem i útratu v plné obci jsú oznámili

a z toho staré radě jsú děkovali. Dál pravieee, že pn
tom jsú nic jiného nenašli, než
věrně a orá..-ě. upřimně
ti páni- staré rady ve všem se zachovali a to při nich
seznavše, ten pocet jsú od nich přijali. Obec "šeeka takovú "ěc c1n-aiitebnú o předešlé radě slyšiece, ji slÍ
k sobě vděčně přijali a JiříkO\-i, pergmistru hor viničních
mocně porucivše úmyslu sl-ého vuo1i pľed novú radú
oznámiti jsú kázali a on na miestě všech z práce staré
radě jest děkoyal a, ten počet ze obec jest pbjala a při
jírná, též jakož jSlÍ páni přijali, s staršími oznámil a je
radu stariÍ z toho ze yšeho propúštějí, kvitují a prázdna
činie. Ph tom žádaje toho, aby kvitancí ta v knihy měscké
zapsána a vložena byla, ze sobč na
na dědicích a
budúCÍch j~ch práva -dece
kterým by je
neb dědice a potomnie jich měli z toho počtu napomí,
nati a na nč se navracovati, ale k syobodě je plné na,
vracují, kté, kteréž jsú ulívali nemajíc na sobě úřaduov
konšelských. A tato kvitancí z rozkázánie všech pánuov
y knihy lněscké jest zapsána a vložena. Actum in COllventu tocius magne c011l11lunitatis fer. III. ante Lucie yirg.
a.lI1DX.
4S. 1510.
Tamtéž. Do ouřadu šesti pán u o v radou v předešlé kvitancí dotčenú za oui'edníky
jsú zvoleni opatrní páni Jan Hlavsa, Simon Sekyra z konšeluov, Bartoš Horcička, Jan Strnad, "latěj Hlav-ně a
Barloš sladovník z obecních a v tajž ouřad jsú uvedeni
v pondělí po Próvodnie neděli 1. P. 1509, v které11lzto
ouřadu a práci od dnc nadepsaného beze všeho přelrženie
usta\'icně jSll trvali až do ctyrtka dne sv. l\latľiše el-.
I. 1ó 10. V té pak práci jsúce, což jsú z duochoduov
obecních k oul'adu šestipanskému phslušejících přijali a
z těch přijrnuol' jakú jSLÍ útratu učinili na potřcby ober:ní,
z toho obého udělali jsú počet ve čtlTtek po Sl'. Brikcí
před pány a ouředníky novými, při tom majíce jisté
osoby z obce staršie vybrané, jichž se jména tuto podpisují: Vítem, sterým porybným, Vác1a"em Svátkem ko,
žišníkcm, Jii'íkem oc!. věZe, konšely z plné rady yydanými,
Janem Bal'orem z Citolibě, YácIavem od bílého lva, Janen1 Peniezkem) ouředníky nov)!mi a z staršje obce Jiří
kem Ježiškem, Danielem Raušem z Vlkanoya, Janem od
kos, Janem Biel)'lTI lékařem, Václavem yI)'dlářem, Stan.
Tlcllí, "ócl. SO\'lí z Liboslavě, Sihe'lrem sladovníkem,
Janem od hroznuov a Janem Balíkem řezníkem. Ti páni
jmenoyaní a k vyslyšení toho počtu vydaní práyě a
upřimně těch ouředníkuol' počet slyšede příjem s útratLÍ jSLÍ
srovnali a konecně při tom obém omylu žádného nenalezšc těm ouředníkúm jsú děkovali a jich práci pečlivú
hned i od nich přijetie poctu \' plné radě jsú oznámili,
A páni v radě to k sobě phjal'Še, když obec veliká
spolu byla, žádnú mierú toho jSlÍ nepominuli, ale pořádek
toho počtu jsú na ohec ,'znesli. Ohec slušný poctu příjem
i útratu slyšiece, jej jsú k sobě přijali a phjal'Še porueili sú
Jiříkovi JeZ:iškovi, aby oznámil, že jej obec phjímá a pán6m ouřcdníkóm yelice děkují, že jsúce v ouřadu tOll!
věrně a právě i :-opravcdlivě se lllěli aj jako na dobré a
upřimné lidi slušie, ph tom při všem jSLÍ se zachovali.
Prolož obec je z lolIo propLÍštie,
dědice i budtície
jich prázdny a svobodn)' činí nyníe
A vajpověd
tato k;'itancÍ beze všeho odtahu -aby v knihy měscké zapsána byla p. purgnlistru a pánóm to poručivše, páni to
porucenstvie k sobě přijayše tuto kvitancí v rněscké knihy
vepsati jsú rozkázali. Actum, ut supra. Relator ex parte
cOlllIl1unitatis Georgius Jezišek, 111ag. lllonc. ,-in.
49. 1510.
Tamléz. Y úterý po sv. Tiburcí 1.
1509 slovntní Jan :'\astojt, Bohusla,- Legat z -konšeluov,
Jakub kotlář a Fabian nOžieř v oU1~ad v mosck} z vuole
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všie rady jsúuvedeni, v lom pak ouřadu jsúce duochody k té
sv. Valentinu i. 1512 při přítomnosti Boh. Legáta, Jakuba
pokladnici náležejfcie jsú přijímali a zase obecnie potřeby
kotláře z rady nové, Jiříkem od korun, Janem od kos a
z tichž duochoduov vydánie jSlí činili, tu práci a sobě ouřad
Bartošem, star;im rychtářem, z obecních kddto staří
poruceni nesúce od napřed jmenovaného roku HZ do I. 1510
ouředníci nadepsaní moští uvedeni jsouce do téhož ouřadu
a čtvrtku dne sv'. Matúše ev., při kterémžto času ouřad
1. 1510 ve ctvrtek před Sl-. MatLÍšem, v témž ouřadě
svuoj vzdavše, učinili jsú počet před pány z rady k tomu
lrvali do 1. 1512 do pondělieho před sv. Antonínem,
vydanimi a novimi ouředníky miesto nich usta~ovenimi
Atu postoupivše miesla ouředníkóm novim Janovi Hlav,
a z ~tarších obecních k tomu osobami podle obyčeje a
sov:~, Zlk~. ~. Leskova, pánóm radním, Janovi Nastojtovi
prvmeho pořádku volenimi, jmenovitě Jiříkem Chanickim,
a ]mkovI Jezlškovl, obecním, učinili jsú staří ouředníci
Damelem z tarmarku, Janem Pytlíkem, Vítem porybn;im
novim - řádný a slušni počet - . Act., ut supra,
Prokupem Pikhartem, Danielem Raušem a Jiříkem od třf
53. 15U:!. Tamtéž. L. B. 1512 v pátek nakorun. Kter;ižlo počet vyslyševše již dolčení páni v plné
zajtřie Nového leta na konše1sk;i ouřad králem tyto osoby
radě jSLÍ jej oznámili a páni jej přijali a pánom ouřed
usazeny Slí byly: Václav Svátek, Daniel z tármarku, Boh.
níkóm star;im z toho velmi děkovali, ze slušně spravcdLegat, Zikm. Tvárský, Jiřík Chanieki, Martin Holcc
Iivě a upřimně ouřad k sobě poruceni jsú s~ravovali a
Martin Marvan, Jiřík od věže, Vít doktor, Jan Žatecki:
dále počtu od nich příjem na všecku obec jsú vznesli.
Jakub kotlář, Ješek Zákramski, Jan Strnad, Vilém z Grosku,
Tu z poručenie všie obce Jiřík Jdišek jmenovanim
Jan Balík, Jiřík Boreš, Jakub Trubka, - od dne a léta tíž
ouředníkóm děkoval a, řádně počet učiněni obec že při
konšelé seděli sú - do I. 1513 a čtvrtku před sv. Šijímá, oznámil. Při tom ze je kvituje - . Act., ut supra.
monem a Judú a - ucinili počet radní řádni - před
50. 1512.
(f. 16.) Jakož zřiezenie starodávnie
pány nové rady a obecními staršími tonz novú radou
uka~~je, aby láni ;taré rady před pány nové rady
k tomu počtu volenimi: VácI. Fraňkem, Jiř. JeZíškem,
z pnJmuov a utrat vzdy po obnovení ouřadu konšelského
K~lmentem zlatníkem, Johanncsem Albcm, Jil-. od tří korun,
počet učinili i podle zvyklosti starobylé konšelé. kteří
Jlr. Ramblízkem, Petrem od jelene, Janem Pražákem,
jSlÍ seděli na radě a vyvoleni byli králem J. Mti ( 1510
VácIal-em od Vokřínuov, Matějem Chocholem, Dan. Rauv pát~k před Naroz. P. M. jmenovitě tito: Jan z domu
šem, Barl. Horc;ckú, Vild. Cukrmanem. Prok. Pikhartem
NastOJtova, Jan Pytlík ze Zvoleňovsi, Jan Hlavsa Boh.
Zygú VaniCkovic, Zikm. Holcem, VácI. Sovú, Jiř. Lopalú;
Legat, Zig. Vanickovic, Zig. Tvárský z Leskova, 'VáclavJanem Bavorem, Silycstrenl sladoYníke~ll, Jancnl Jirsú,
Svátek, Vít, stari porybni, Jihk Chanický z Klumína
Janem Polednem, VácI. Tonišem, VácI. Slechtú, Davidem
Daniel bakalář z tarmarku, Martin Marvan i'ezník, Klimen;
r:u.~polcem. Ktcrižlo po~et v úteri den sv. Lucie ti páni
zl,a,tník, Ma~tin Holec z Květnice, Jakub kollář, Jiřík od
pflJlmalI - . I stalo se, ze obec veliká spoleeně sebrána
veze,v Jan Zamberski zlatotepec, Kliment od beránka a
byla v pondělí před sv. Antonínem - a obec - schváJan Zatecký sukna kráječ, učinili sLÍ řádni počet radní
lila - . Dálo se v veliké obci, ut supra.
1. 1?12 v úle,ri před Obrácením sv. Pavla před pány
54. 1514.
Tamtéž. V pondělí před sv. Ant.
nove rady: Vl;em doktorem, Ješkem Zákramskim, Janem
1512 do om'adu šesliptÍnuov za ouředníky usazeni jSLÍ
Strnadem, Vllemem z Grosku, Janem Balíkem, Jiříkem
Jiřík od věze, Jan J dek z konšeluov, VácI. bakalář od
Boršem a Jakubem Trubkú nožieřem a staršími obecními
bielého lva, Matěj Hlavně, Jan Peniežek a Václav l\Iydlář
k nové radě pťidanými: Jiříkem Jdiškcm" Danielem Rauz obecních. Tito od počátku usazenie svého až do 1. 1513
šem z Vlkanova, Janem od kos, Janem Bielým lékařem,
a pondělieho před sv. Alžbětú učinili jSlÍ - počet _
Slamslavem Tletlí, Václavem Fraúkem z Liběchova Silv středu po sv. Luciji - . A týž počet - učiněn jest _
vestrem sladovní]cem, Janem Vlčím hrdlem ze VŠehrd,
v středu před B. křtěním L 1514. -- Act., ut supra.
Pelrem Duhú z Castrova, Bartošem Horčičktí, Vavřincem
55. 1514. (f. 17.) Ouřad lIlostskj I. 1512
z Tajn,~' Viktorínem Cukrmanem z R'Prštorfu, Martinem
osazen je~t v pondělí před sv. AnI. z konšeluov Jan
od koslku?v a Janem Erar.ymem z Crmníku, již psané
Hlavsa, Zlkm, Tvárski, Jan Nastojt a Jiřík Ježíšek. Tíž
osoby pocet od rady staré slyšivše, že příjmy a z !lich
ouředníci od pocátku roku svého v témz ouřadu trvali
vydánie na obecnie potřeby obráceny jsú protož tu
jsú až do pondělého před sv. Katehmí I. 1513 a v pátek
věc ,vznesli sú na obec velikú v úteri před sv. Jiřím,
den B. křtěnie I. 1514 počet řádný ucinili, kterýžto
kdyz spolu sebrána byla - . Dálo se v veliké obci
pocet jsou noví ouředníci z konšeluov [a] z obecních
v slředu před sv. Jiřím 15' 2.
k ,tomu volení přijali: Mart. Marvan, Jan Žatecki, Jan
5L 1512.
Tamtéž. Ve čtntek před sv'. l\JaVlclehrdlo, KlIment zlatník. A ten pocet pl-ijavše jej na
lúšem 1. 1510 pány léhož léta ha úřad konšelski králem
všicku radu vznesli a potom do obce veliké v pondělí
zvolenimi v ouřad šestipanskj tylo osoby uvedeni byli :
před sv. Ant. Act., ut supra.
Václav Svátek, Jiřík od věže z konšelu ov, Matěj Hlavně,
56. 1515.
Tamtéž. Byli na ouř(!d konšelski
Jan Bavor z Citolibě, Václav bakalář a Jan Penidek
osoby usazeny I. 1513 ve čtvrtek pred sv, Sim, a J udú :
z ,obecních, kteNito ouředníci ze všech pl-ijmuov a vyJan Zákrámski, Mart. Marvan, Boh. Legát, Jan Žatecki,
dame na obecme potřeby počet řádni učinili sú - a to
Vilémek z Grosku, Jan Strnad, Jiřík Ježíšek, Václav Franěk
léta 1512 v středu po Obrácení sv. Pavla. Při přijetí
z L., Jiřík Boreš z Bernarecku, Jan Albus, Kliment zlatník
toho počtu z obecních tito byli: Jiřík Ježíšek, Daniel
Jiřík od tří korun, Jiřík Rall1búzek, Petr od modrého je:
Rauli, Jan od kos, Jan Biel;i lékař, Stanislav z domu Malene, Havel od pěli korun, Jan Pražák Václav od Volernové, Václav Fran$k z Liběchova, Silvestr, Jan Vlciekřínuov a Matěj Chochol. Ale ze ti ne'všickni na radě
hrdlo z Vš., Petr z Castrova, Bartoš Horcicka, Vavřinec
usazení roku svého doseděli jsú, neb někteří z města ustlíz Tajna, Vikto~ín Cukrman, Martin Dašicki od košíkuov
pili sú a jiní smrt pro zrádu vzali a někteří ač v městě
Jan Erazim z Crmníku - . Act., ut supra.
'
poostali, při poctu nebyli, prolože jsú nes:láz měli pro
52. 1512. Tamtéž. Po nadepsan;ich počti ech
tovařišstvo těch, kteří" utekli a smrt vzali. Však z těch
dvú stal se počet třetí mosekj od úředníku ov jmenovitě
se vymicšuje po~tu dobré paměti Bohuslav Legát, kteriž
těchlo: Jana l'ytlíka ze Zv. a Víta st. porybného z rady,
pro ~becl11e ~ vseho stav-u měsckého poctivé a potřebu
Prok. PIkharta a Fabiana nozieře z obecních v sobotu po
u krale J. Mll v poselství jsa, na té cestě dOll1uOV se· na-
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vracuje u Viedni svuoj jest život dokonal. Nové pak radě,
starším obecním i z veliké obce osobám počet tyto jsú
osohy učinili: Jan Strnad, Jiř. Ježíšek, V. Franěk zL.,
l Boreš z B., Jan Albus, Kliment zl. z Libos1avě, Jiřík
od tří korun, l Rambúzek, J. Pražák, Václav od vokří
nuov a 1'1. Chochol. Ti dobří a zachovalí lidé od již nadepsaného roku v radě osazení svého seděli stí až do 1.
1514 do pondělka den sv. Linharta. Potom 1. 1515
v pondělí před sv. Ant. učinili jsú radní řádni počet
před pnny nové rady, staršími obecními i z veliké obce:
Janem z domu Nastojtova, Janem Hlavsú, Janem zVratu,
Mart. Holcem z Kv" Jiř. od věže, Danielem z tárma,rku,
VácI. bakalářem od bielého lva, Janem Bavorem z Citolibě, Burjánem Lazarem z Liboslavě, Yáclavem Peckú,
Jakubem Trubktí, Stanislave':) z domu Maternova, Jiříkem
od pěti kosteluov, Brikcím Rehákem od podušek a VácI.
Kunštátem, Danielem Raušem z Vlkanova, pergmistrem,
Vítem doktorem, VácI. Per,níčkem, Silvestrem sladovníkem,
Mart. Košíkem, Laurynem z Taj na, Burjánem Haléřem
z Olšan, Bart. Horčičkú a Václavem Nosem, Dálo se
v schromáždění všie veliké obce v tHeri při sv. Valenl.
1. 1515.
57. 1515.
Tamtéž. Do ouřadu šestipam;kého
ac podle pořádku šest osob voleno bylo, "šak jedno tTie
počet učinili, neb dva z konšeluov smrt vohavmi vzali.
Pan Matěj pak Hlavně, otec špitálu sv. Pavla, smrtí Jsa
zachnícen k Bohu se bral. Tito pak dobří muži Daniel
z tarma:cku, Vít Šípecký z Oujezdce a Jan Erazym
z Crmnik od uvedenie do ouřadu toho, kteréž se stalo
L 1513 v tHeri před sv, Alžbětú, seděli sti v též práci
ouřadu svého do 1. 1514 do středy den sv. Cecilie.
I z příjm<lov a z vydánie učinili stí počet v pondělí den
sv. Vincencia 1. 151ó před pány - . Byli stí tito: Jiřík
od včže, Burjan Lazar z L., Jifík od pěti kosteluov,
Brikcí od podušek, Jan Bavor z Cietolibě, Stanislav z domu Maternova, Zikm. Vaničkovic, Vondřej súkenník, Jan
Hrozen, Vít Šípecký - . Act., ut supra.
ó8. 1515. (f.18.) Léta předepsaného v ouřad
1/toslshý jsú uvedeni: Mart. Marvan, Jiřík Ježíšek z rady,
Jan Hlavsa a Stanislav z domu Maternova z obecních
v úteri před sv. Alžbětú od úvodu svého v té práci
trvali stí až do 1. 1515 do slředy den sv. Cecilie. A potom den s. Skolastiky téhož léla utinili sú řádn;i počet
- před pány a rady k tomu vydanými i novými ouřed
níky i z obce k tomu osobami vybran;imi, zvláště před
p. Janem z domu Nastojtova, Burjanem z Liboslavě, Danielem z Vlkanova, toho času perkmistrem, Jiříkem od tří
korun, Prok. Pikhartem a Ziko Tvárským z Leskova. Tři
osoby z ouředníknov starich krom Mart. 1'larvana tento
počet jSlÍ učinili, nebo nesnáz tehdáž lIL Marvan měl,
kteráž se jemu v radě přihodila, i pro tu příčinu nebyl.
Tu pak tak dokonal;i počet - jest schválen - . Act., ut
supra.
59. 1516.
Tamtéž. Jak z milosti od krále
J. 1Iti slavná ohec to službami svimi a věrností dobyla,
aby sami sobě skrze se radu každého roku obnovovali,
i stalo se jest sščastné obnovenie rady skrze volené osoby
z obcc 1. 1514 v pondělí den s\'. Linharta a vzáctné poctiyosti na konšelské úřady tyto pány sú vyvolili: Jana
z domu Nastojtova, Jana Hlavsu, Jana z Vratu, Jana Alba,
l\lart. Holce z Kvčtnice, Jiříka J eWika, Jiříka od věže,
Daniele z tarmarku, Václaya od,bielého lva, Jiříka Borše
Bcrnarečku, Jana Bavora z Cietolibe, Burjana Lazara
Z· Liboslavě,
Václava Pecku, Jakuba Trubku, Stanislava
z domu ;Ylaternové, Jiříka od pěti kostelu ov, Brikcieho
Řeháka a Václava Kunštáta. Tito jmenov"ané osoby sedeli

Slí na ouradu konšelském od nadepsaného cíne až do 1.
151 řl do středy po sv. Brikcí. A potom hned 1. 1516
v středu po B. křtění páni staré rady učinili sú počet
řádný ze všech přijmuov i z vydánie před pány r;o~é
rady, staršími i osobami z obce k tomu .vybranyml:
Zikm. Vaničkovic, Danielem Raušem z Vl., Zlkm. z Lestkova, Severinem kramářem, Burjanem Haléřem z Olšan,
Klimentem z domu DomaZlického, Vác!. Sovú z L., Janem
od žáby, ,,1ikulášem Medařem, Fabiánem nožieřem, Prok.
fikhartem, Vítem doktorem, Janem Legatcll1, VácI. z ~,)mu
Strabochovic, Mar', od zlatich křížuov, Janem konvarem,
Onrlřejem soukenníkem, VácI. Vokřínem, Jiříkem Lopatskim, Silvestrem, Vítem z Dlouhé střiedy, VácI. Rechkem,
Jiříkem Trubsk;im a Vác!. Nosem.
Páni t~k?v;i
počet jsú schválili a - před obcí vehkú vys}edCll!,
kterúžto obec veliká jsúc obesláni v velikém poctu Jest
se sešla v středu den sv. Vincencia - . Kvitancí vložena
jest v měské kníhy 1. 1516 ve čtvrtek po sv. Vincencí.
60. 1516. Tamtéž. OU1'ad šestipallskj rada
-- po svém osazení zřj~dili sú - a - těmito osobami
osadili: Jana Bavora z c., Stanislava z domu ~aternové
z radních. z obecních Zikm. Vaníčkovic, Víta Sípeckého,
Jana Hro~na a Ondřeje soukenníka. Titíž ouředníci byli
sú v taji ouřad uvedeni 1. 1514 v středu den sv. Cecilie
a v témž ouřadě seděli sú ač do 1. 1516 a středy
před SY-. Ondřejem. Po vyjití jich casu ucinili sú počet 1. 1516 ve čtvrtek po B. křtění a v pondělí
před sv. Ant. na pilny jej vznesli do rady - a potom na obec - . Act., ut supra.

61.

1516.

Tamtéž,

K

luoseké11l1t

ouřadu

1. 1514 y středu den s. Cecilie z pánuov Jana Hlavsu,
Jiříka Ježiška a z obecních Prok. Pikharta, Zikm. Tvárského z L. pini radní zvolivše - a tu - ouředníci v ouřadě jSlÍ trvali až do 1. 1515 a středy před sv. Ondřejem a potom ucinili řádný počet 1. 1516 v sobotu
před sv Ant. Act., ut supra. ,
62. l51T. Tamtéž. Uřad konšelski obnoven
jest - 1. 1515 v středu po sv. Brikcí - : Jan Hlavsa
z Liboslav, Jan z domu Nastojtovic, Jan zVratu, Zikm.
Vaničkovic, Jiřík od věže, Daniel Rauš z VL, Václav od
hílého lva, Burjan Lazar z Liboslao, Zikm. Tvárski zL.,
VácI. Pecka, Severin klO!tmář, Burjan Haléř z Olšan, Kliment z domu Domažlického, VácI. Sova z Liboslao, Vít
Vorudka z Újezdce, Jan od žáby, Mikuláš Medař a Fabián
nožíř. Kteřížto páni od středy po sv. Brikcí v práci počevše pracovati trvali sou plni rok do 1. 1516 a do
čtvrtku nazajlří sv. Alžběty. A když se při tom času
rada změnila - učinili pocet - . Na kterémžto počtu
z nové rady byli: VácI. Franěk z L., Jiřík Ježíšek, Jiřík
Boreš z B., Jak1;lb Trubl~a, VácI. z domu Strabochovic,
Jan Erazym ,z Cermik, Rehoř ze Všehrd, Silvestr, Jan
konvář, Jan Suod, z starších obecních a z veliké obce
tito pfcni jsú byli: Vít dOktOl', Zikm. Hol~c z Kv., Laurín
z Tajna, Martin od zlatých křížuov, Jan Cepel, Jiřík Lopatski z Liběchovu, Kliment zlatník z Liboslav, Jan Penízek, Tan Pražák, Jiřík od pěli kosteluov,v VácI. z Nového
domu. - V:leI. Freser, Vondřej soukeník, Simon Sekera a
VácIa~ Nos, A ten počet přijímali j <ou 1. 1517 v úterý
po smrtedlné neděli - . I ačkoli toho času pro rozličné
potřeby a zaneprázdnění obec jest pospolu obeslána býti
nemohla, ale když čas příhodn;i byl, obec veliké sjití jest
bylo a to 1. 1517 v pondělí po sv. Jakubu - . Stalo se
- v úteri po sv. Jakubu - .
63. 1517.
(f. 19.) Byl olll;ad šestipauskj po
obnovení rady osazen 1. 1515 v středu před sv. Ondřejem
a v ten ouřad byli jsú U\"edeni: Burjan Lazar z Liboslav,
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Vít Vorudka z Újezdce, Jan Albus, arcmm et medicine
professor; ale ten ne mnoho nedělí pobyv v tom úřadě
smrtí jest zaclwácen, hned místo něho Daniel z larmarku,
starý radní písař, byl zvolen a ten tolikéž nedlúho potrvav také umřel. Po nich Jakub Trubka byl přidán a
Bartoš Horcicka, Jan Hrozen a Jan Erazym z Č. z obecních sou přidáni byli a ln-ah jsou do 1. 1516 do středy
po sv. Katehně i učinili jsú počet l. 1517 ve
čtvrtek před Květnú nedělí. - Act., ut supra.
64. 1517.
Tamtéž. Fer. IIII. před sv. Ondřejem 1. 1515 v oU1'ad 11Zostckj uvedeni sou: Jan z d.
Nastojtova, Zikm. z Lestkova, Prok. Pikhart, kterýž roku
nedocekav z tohoto světa sšel a Jiřík Ježíšek místo něho
přijal a Stanislav z d. Maternova též k plnosti toho ouřadu
jest phdán, - trvali jsou do l. 1516 středy po Sv. Katehně - . Act., ut supra.

65. 1518.
Tamtéž. JaH konšelský ouřad byl
obnoven 1. 1516 ve čtvrtek nazajlří sv. Alžběty - : Jan
Hlavsa z L., Jan z Vratu, Jan z d. Nastojtovic, Zikm.
Vaničkovic, Jiřík od věže, Daniel Rauš z VL, Václav od
bílého Iva, Zikm. z Lestkova, VácI. Franěk z L., Jiřík
Jdiešek, Jiřík Boreš z B"YJak~b Trubka, VácI. zd. Štrabochovic, Jan Eratym z c., Rehoř ze Všehrd, Silvestr,
. Jan konvář a Jan Suod, kteřížto - seděli - do 1. 1517
do pondělího sv. Klimenta - učinili řádný - počet ~
1. 1518 v pondělí před sv. Skolastikú a z již předložen\ich
pořádkuov ten pocet tito páni od staré rady přijímali lSú:
Martin Holee z Kv., Ziko Holec z Kv .. Kliment z domu Domažlického,] an <;!d žáby, Václav Sova z Liboslav, Jiřík Trubský
z Květnice, Tan Cepel, Jan Medař, Vondřej Tatek, Jan O pice
z Třebska, pergmistr hor vinicních, Martin od zlatého
Eže , Kliment zlatník z Liboslav, Václav Pecka, Brikcí
Rehák z Květnice, Jii'ík Lopatský z L., Jan Legát, Jan
Vobrázek, Jindřich Roubík, Jan od prstene, Matúš Komín,
Václav Fresser, Yondřsj od fortny, Jan Svátek, Laurín
z Tajna, Pavel kolář, Simon Sekera, Václav Reehek a
Havel od stříbrné ruože - . A když obec 1. 1518 v sti'edu
den sv. Matěje pospolu byla spolu sc vší obcí jej
phjali. -- Stal", se 1. 1518 ve čtvrtek po sv. Matěji.

t

66. 1518.
(f. 20.) K ouřadu šestipa1$skélltlt
zvoleni jsú brli 1. 1516 ve ~tředu po sv. Kateřině páni:
Jii'ík JdÍšek. Jan Erazym z Cermík. z obecních Vít Yorudka z Oujezdce, Jan Hrozen, B~rjan Haléř z Olšan,
Jan Vopice z Tl'ebska. Od toho dne a léta, jakž jsú v týž
ouřad m'edeni, seděli jsú plný rok až do 1. 1517 a outerého pl'ed Sl'. Mikulášem a Fotom uciniIi jsú řádný
pocet I. ] 518 ve čtvrtek nazajtří sv. Skolastiky _. Act..
ut supra.

67. 1518.
Tamtéž. A podle Hdu starobylého
a obyčeje po dokonání již předepsaných počtuov úředníci
mostu Pražského také pocet činívají, jakož pak tak se
jesti stalo, že v ten úřad l. 1516 v středu po sv. Kateřině za ouředníky uvedeni jStl: Jan zVratu, Zikm. z Lestkova, Stanislav z domu Maternova a Kliment z domu
Domažlického. A tíž páni úředníci seděli jsou v témž
ouřadě aŽ do !. 1517 outerého po sv. Mikuláši a!. 1518
v středu první v posté učinili jsou počet - . Act.,
ut supra.
68. 1518.
Tamtéž. Boku pak tak pořad zLěhlého po těchto poctích vznesen jest do rady počet, kterýž
jsou přijali páni Jan z domu Nastojtovic a Jiřík oď věže
od p. Daniele Rauše z VlkanoYa z mlýnuov Kamenských
a Helmonkých 1. 1518 v sobotu před nedělí první
postní. A při tom i špitalskj počet jest skoncován
Act., ut supra.

69 .. 1519.
Tamtéž. Znamenavše výborní a
moudří lidé, města Prahy měšťané, co neužitečného rozdíl
práva v sobě nesl a kterak v časích brzských mohlo by
obce umenšení se státi, též obci moci ubýti, i za času sobě
srozuměYše takovú věc časně přeběhli a s pomocí P.
Boha všemohúcího rozdíl, kterýž jich obecnímu dobrému
jich příbuzenství, nébrž víře {jednotě dokonalého kře:
sfanství v zákoně božím založeného kupřekázce byl, svú
rozšafností zpuosobili, zjednali a na budúcí časy zřídili,
a~y je~no město bylo, v ně~ jeden řád, jedno právo a
uZltek Jeden. I po tak spOjení dobrém, nébrž svaté_m
tířadu konšelského obnovení se stalo a ti páni, kteříž n;
úřadech konšelských v rozdvojení města seděli, cíle a
běhu roku svého nedo\-yplnili, ale sohě pro tak dobré
obecní práce ukrátili a toho dobrého potvrdili, změnivše
dva rozdílná úřady v jeden a tak jako pod mocí jednoho
Boha všemohúcího vešken okršlek nebeský i zemský se
zpravuje a jeho svatú volí všechny se věci řídie, též také
Praha v jedno spojena pod jedněmi zprávcemi aby zuostala a na věky trvala, toho skůtku jsú dokázali. A úřadu
konšelského postúpili slovutní páni: Jan Hlavsa z Liboslavě, Jan z Vratu, Jan z domu Nastojtovic, Zikmund Yaničkovic, Jiřík od věže, Daniel Rauš z Vlkanova, Martin
Holec z Květnice, Zikmund Holec z Květnice, Václav
bakalář od bíl~ho v Iva, Kliment z domu Domažlického,
Jan Erazym z C., Rehoř ze Všehrd, Jan od žáby, Václav
Sova z. ~iboslavě, Jiřík z Květnice, Jan Čepel, Jan Medař
a Ondrej Tatek. Kteřížto páni na úřad konšelský usazeni
byli 1. 1517 v pondělí den sv. Klimenta a od toho dne
sedíce trvaii do 1. 1518 a čtvrtku po Nar. P. M. _ a
počet učinili l. 1519 v pondělí den sv. Valentína při pří
tomnosti pánuov nové rady, starších obecních i z obce
Pražské osob k tomu volených, jmenovitě těchto: Mikulášem Cacerduo, Mik. Sorf;m, Mik. z Siroké ulice, Jiří
kem Vlkem, Matúšem bakalái'em, Janem :'lIádkem, Janem
od Matky Božie vSněžné, Jiříkem Boršem z Bernarecku,
Václavem z domu Strábochova, Sih~estrem, mistrem Brikcím,
Pavlem Henrychem, Ondřejem kožišníkem z Prolomené
ulice, Janem konvářem, Janem Opicí z Třebska, Václavem
Poduškú, Václ. podle černé ruože z příkopu, Janem
Brychtovým, Janem Legátem, Yáclavem Vokřínem, ,Lukášem \Volfgangem, Janem od prstene, Václavem Zlutickým, Klimentem zlatníkem z Liboslav, Janem Chanízem,
Stanislavem z domu Maternova, Matějem Kardinalem,
Pavlem Koukolem, Martinem od zlatých křížuov a Janem
PIkhartem. Pak - jej v obci veliké oznámili - 1. 1519
první čtvrtek v postě - . Stalo Se 1. 1519 fer. V. in
capite ieillnii.
70. 1519.
(j. 21.) Hned pak úl~edl1ici šestipanští, kteříž jStÍ zvoleni 1. 1517 v středu po sv. Mikuláši: Jan Erazym z Čermnik, Klimen.t z domu Domažlického, Jiřík Ježíšek, Jan Penížek, Zikm. Tvárský z Lestkova a Jan I-Irozen, i seděli - až do 1. 1518 a čtvrtku
před sv. Havlem a pocct učinili. - Stalo se léta a dne
téhož - .
71. 1519.
Tamtéž. K dyž tyto počty vykonali
II l~ostské1Jttt jsú přistúpili úřadu a od těch lÍředníkóv,
kteríž k tomu obecnímu duochodu vybráni byli v ten
úřad uvedeni 1. 1517 v úterý po sv. Mikuláši z radních
pánuov Jan z Vratu, Martin Holec z Květnice, a ten času
toho roku nedockav, užitečný muž obecnímu dobrému
z světa sešel, na jehožto mí~to usazen byl Jiřík od věže
a z obecních Vít Vorudka z Ujezdce a Silvestr. A ti úřed
níci od toho času ten úřad stí zpravovali - až do 1. 1518
a čtvrtku před Sv. Hadem - a řádni počet jstí učinili
1. 1519 v pondelí masopustní' - . Act., ut supra.

72. 1519.
Tamtéž. Po těch poč!ích počali
jsú jiné počty řiediti a k,on~ti;, n~~prv~ D,a~iel Rau,š
z Vlkanova a Pavel Kúkol uClmh su radny pocet - k zaduší sv. Pavla k tomu špitdlu a potom on Rauš také ze
mlinuov dolejších. - Není při tom času ani toho obmeškáno kteréž jSlÍ běn1ě byly z statkuov poručeny k vybírání Janovi od žáby, Ondřejovi soukeníkovi a Silvestrovi
sladoyníku. Burjanovi Haléřovi, Martinovi pro\'azníku a
Janovi uzd~ři. A bed také počet přijímali z berně
posudHé od Klimenta z domu Domažlického, Jana Medaře Jana Penížka a Jana šmajdéře to sú v pravdě
shledali, že nikam jinam ani nac zbytečného ty sumy
od těch peněz mimo potřebu obecní neobrátili jsú, než
na obecní potřeby, nebo toho času mnoho zlé~o se valilo
od stavuov královstvie tohoto předkem na mesto toto a
veškeren stav městski, že lid chovati museli a drál,mě
rotmistruo držeti na sluzbě a na odpovědníka Bohemícku
veliký náklad učinili, z těch i z jiných sum také děla a
prachy i jiné nástroje válečné kupovali a COŽ y těch s:,.m
vostalo to na berni zcmskú vobrátili, pokudz vystacltI
mohl.o ' kteráž toho času šla, že sú za všecky to, kdož
domy 'mají, zastali. A ten pořádek těch počtuov dokonán
a stal se v středu u vigiljí sv. Matěje - . Act., ut supra.
73. 1520. (J. 22.) Kdyz Buoh ráčil a Praha
v jednotu jest vstúpila a z dvojí obce učiněna jest Jedna,
hned 1. b. 1518 ve čtvrtek po velebném hodu Naroz. P.
M. ta velikomocná obec z sebe hodné a mlídré muže
jesti vybrala a podle práva svého na místo krále, pána
svého, 'za správce a konšely je posadila, kterýchžto pán6~
jména tato jSlÍ: Jan z Vratu, Jan Hlavsa zL., hofr:ycht.ér
měst krále J. Mti, Mikuláš Cacerda, Ztkmund VamckovIc,
úředník krále J. lVrti ungeltu, Mikuláš Sorf, Jiřík od věže,
MikuláS z Široké ulice, Daniel Rauš z Vlkanova, Jiřík
Vlk Zikmund Holec z Květnice, Matuš bakalář od husy,
Jan' Mládek, Jiřík Boreš z Bernarečku, Václav z domu
Štrábochova na CIlYalách, Silvestr, mistr Brikcí a Pavel
Hendrych. Kterážto rada - seděli sú - a7 do 1. 1519
v pondělí pak před Nalezením sv. Kříže svú prá;:i vz~avše
před novú radú, staršími z obce a obecnímI Ram uCl11lh
jsú počet řádný 1. 1520 v středu den ~emluv~átekv - a
toho počtu příjemci byli: Jan od NastOjtu,ov, RehOl~ Chanický ze Všehrd, Jan od žáby, Václav Zlutický, Rehoř
soukeník, Václav Léva, Václav Sova z Liboslav, Jakub
Strnad, mistr Václav Danieluov, Bohuslav Kožišník, Jan
Pikhart, Ondřej Tatek, Jan od Prstene, Duchck Kapalín,
Váelav Plichta, Vavřinec kloboučník, Václav Břekove~~
Jan Vacek, Jan Svátek z Pernštorfu, Jan Zvuonek, .Lukas
Wolfgang, Mikuláš Běchovský, Jan pernikář, Matěj Kardina1. V,lelav Smíšek, Brož Zelenohorski, Váelav l;:ecka,
Řeh~ř Tlačisvet Kliment zlatník z L., Brichcí Rehák
z Květnice VácI~v Pikhart, Jan Čepel a Jan Penížek - .
d
Jakož se pak - obec veliká spolu se shledala v stre u
po Zvěstovánie P. M. - j<;j sú přijali. :;- RelatoI' na
to od obce Vít Vorudka z t:jezdce, toho easu pergmIstr.
74. 1520.
Tamtéž. Nahoře jmenovaná rada
úřad šestipa1tsk)í, kteříž hospodáři města jSlí a obecnkh
duochoduov rozmnožitelé i také zprávce, takto jsú osadIlI
a 1. 1518 ye čtvrtek před sv. Havlem v taji úřed jsú
posazeni slovutní páni radní j také z obecních jmén~m
tyto obecní: 'Tiřík Vlk, Silvestr, Jan Eraznn z Cermmk,
Jan Hrozen, Jan od žáby, Václav Léva, Václav Smíšek a
Jan Navara, kteřížto seděli jstí až do 1. 1519 a pondě!íh~
před sv. Matúšem.
A tu jSlÍc zaměněni p"cd novýmI
úředníkv z pánuov z obecních těmito Mikulášem permkářem, '\'ácl';vem Sovú, mistrem Brikcím, Janem Karbanem,
Jakubem z Vraního, Jiříkem Ježíškem, Divišem konířem
,

y

a; Václavem Košťálem řádný jsú počet učinili při konci
léta 1515 v pátek před sv. Silvestrem - . Act., ut supra.
75. 1520. Tamté.i.:. Od ú1'edllílmov mos/u
Pražské/zo času při tom také se jest stal P?če: a v ten, úř,a~
1. 1518 v sobotu den sv. Havla uvedem JSU s~ovut~: pam
z rady i z obec'lích a za úředníky sú stvrzem: Jmk .,~d
věže Mikuláš z Siroké ulice, Zikmund z Lestkova a Jmk
Svík' a seděli sú až do
1519 a pondělka před sv. 1\1atúšem a - učinili sú řádný počet - při pocátku 1. 1520
v sobotu den sv. Silvestra - . Act., ut supra.
76. 1510.
Tamtéž. Při mlýních pak obecních
i špitálech pan Daniel Rauš y z Vlk~nov~ a Pavel Kúkol
s jinými úředníky též toho casu sve pocty skonal!
a
udělali - . Act., ut supra.
77. 1521.
(f. 23.) Obnovení stalo se rad:: I.
1519 v pondělí před Povýšením sv. Kříže a na ten urad
konšelský byli jsú tyto osoby zvoleny: Jan z Vratu, Jan
Hlavsa z Liboslavi, hofrychtéř, Mikutáš Sorf, Jan od Nastoituov, Zikm. Vaničkovic, lÍředník z ungeltu, Mikuláš
z Široké ulice. Daniel Rauš z Vlkanova, Matúš bakalář
od husy, Řeh~r Chanický ze Všehrd, mistr Brikcí, Jan
od žáby, Řehoř soukeník z Poříčí, Václav Léva, ~áclav
Sova z Liboslavě, Jakub Strnad, mistr Václav Damells a
Bohuslav kožišník. Kteřížto páni - trvali stí az do 1.
1520 a pondělého před Povyšením sv. Kříže. A tu :~d~ž
rada byla znovu posazena toho dne potom ucm!l:
řádni počet 1. 15~1 první středu v po.tě v přítomnostI
pánuov nové rady, starších yobecních i z veliké ~bce:
Mikulášem Sacerdtí. BrikcíIJI Rehákem z Květnice, václavem Strabochem, Jiříkem Svíkem, Lukášem Wolfgankem,
Tanem od prstene, Matějem Myslíkem, Vítem Vorudkú
z lÍjczdce perkmistrem, ZikmGndem Tvárskim z Lestkova,
Janem Pikhartem, Jiříkem Vlkem, Václavem Muchlú, Matějem Kardinálem, Václavem Smíškem, Z,km. ,vR~hem
z Vlkanova, Janem Svátkem z Pernštorfu, Janem sVlcmkem,
Petrem Kalouskem Pavlem kolářem, Havlem rathlízskim,
Pavlem sdeníkem, 'Jiříkem Chanízem - "když obec ve1. 152 I v pondělí před sv. Vítem
liká pospolu byla poeet sú schválili. - Relator na to od obce Vít Vorudka
z Újezdce perkmistr. Act. fer. III. ante Viti.
78. 1ň21.
Tamtéž. Šestipanskj pak ú1'ad
byl osazen léta 1519 v úterý u vigiljí sv. Myatúše a tyto
osoby
v týž úřad uvedeni byli: Mikuláš yZ Siroké ulIce,
Jan od žáby, Jan Karban, Jan Erazym z Cermnik, Jayk~b
z Vraního, Jiřík Ježíšek, Div;š koníř a Václav Kosia!.
Kteřížto úředníci seděli stÍ v témž úřadě do I. 15:.:0 a
čtvrtku před sv. Matúšem a ucinili sú počet rádni před pány k tomu z nové rady vY9anÝ,mi Mikulášen;y Cacerdú a Lnkášem vVolfgankem a tíred11lky do toro uradu
volenými těmito: Jakubem Strnadem, Brikcím ~ehákem
z Květnice, Jancm Vackcm, Mikulášem od pěl! korun,
Jakubem Trubkú, Václavem z Nového d~mu, ,Janem M,edařem 1. 1521 první pátek v poste a Jest skonan
počet v středu před druhú neděli postní a potom do rady
oznámen - a potom u veliké obci - . Act.. ut supra.
79. 1521.
Tamtéž. Mos/sRj úřad ten také
tiem pořádkem a zpuosobem o·sazen jest a - I . 1519
v úterý před sv. MatlÍšem úředníci noví Jan Hlavsa z L1boslavě, Václav Léva z konšeluov, Mikuláš Cacerda aJiřík Lopatský z obecních v týž jsú úřad uvedeni a - az do 1. 1520
a do ctvrtku před sv. MattÍŠem ten lÍřad sú spravovahy1. 1521 v pátek pred
a potom učinili řádný poěet Stolováním sv. Petra. - Act., ut supra.
80. 1521.
Tamtéž. Při mliních pak obecních
i špitálech Jakub Strnad, Zikmund Tvárski z Lestkova,

1:
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Šimon Sekera též toho času své počty skonali - . Ut
supra.
81. ] 521.
(f. 24.) Kdež za právo jest od
starodávního času, když se rada obnoví, že stará rada
před no ní počet činí z příjmuov i útrat, kteréž se pro
obecní potřebu vynakládají, tak jest se stalo 1. 1520 v pondělí před Povýšením SI'. Kříže, že slovutné vzáctnosti
páni na úřad konšelský podle zvyklého práva byli jsú
zyoleni a na svá místa dosedli, jmevovitě tito: Jan zVratu,
Jan Hlaysa z Liboslavě, Mikuláš Sorf, Jan od Nastojtuov,
Mikuláš Cacerda, Daniel Rauš z Vlkanova, mistr Brikcí,
Václav .Franěk z Liběchova, \'ácJav Žlutický, Jakub Strnad,
J?listr Václav Da~icIis, Brikcí Rehák z Květnice, Václav
Straboch, Jiřík Svík, Lukáš Wolfgank, Václav Pikhart,
Jan od prstene a Matěj Myslík. Však v tom času sedění
z týchž konše1úov dva morní ranú j.'ú z tohoto světa sešli,
kterýžto mor tehdáž široce i hrozně lid na vše strany
hubil z boží vuolc a veliký počet jich zemřel. Poosta!í
pak konšelé seděli v úřadu až do 1. ] 521 a pondělého
na zejtří po Naroz. P. M. a tu když rada obnovená se
osadila pi'i konci 1. 1521 a při počátku 1522 v sobotu
den sv. Neviň6tek udělali sú počet řádný před: Zikm.
Tvárským z Lestkova, JanellJ Karbanem, Rehořem ze
Všehrd, Janem Erazymcm z Cermnik, Janem Pikhartem,
Janem Vopicf z Třebska, Bohuslavem kožjšníkem, Janem
Navarú, Jiříkem Charúzem, Mikulášem z Siroké ulice, Janem od žáby, Mikulášem Běchovským, Janem Klatovským
konvářcm, Janem pernikářem, Ondřejem Tatkem krajčím,
Jiříkem Vlkem, Klimentem zlatníkem z Liboslavě, Bartošem Soliatorem, Václavem Lévú, Vítem Vorudkú z Újezdce
perkmistrem, Jiříkem Lopatským z Liběchova, Bohuslavem
Stříbrných, Vavřincem vZ Tajna, Janem Medařem, Vojtěchem Jindřichové,
Rehořem
Tlačisvětem,
Burjánem
Haléřem z Olšan, Václavem mazanečníkem z příkopu,
Janem Bartovým, Duchkcm Kapalínem, Václavem Poduškú,
Silvestrem, Rehořem k')7išníkem, Zikmundem Rohem
z Vlkanova, Klimentem Domazlickým, Havlem Rathúzským,
Petrem z domu Hesollol'a a Václavem Trubkú krajčím.
TI jil, psaní páni na den nahoře jmenovaný počet radní
v příjmy i v vydání jsú slyšeli, jej přijali, schválili i také
staré radě děkov"li, přiřekše, kdyžkoli noiprvé obce vcliké
sjíti bude, že ten počet vysvědčiti chtí a spolu i s obcí
radu staní kvito\ ati budou. Jakož p"k hned toho 2-asu
léta etc. XXII ve čtvrtek obce veliké sebrání se ,talo pro
mnohé potřeby užitcčné. kdež mezi těmi potřebami o tom
počtu radním učiněném stalo se vysvědCení a vyhlášení
od osob již psaných, A obec takové řádné toho radního
počtu ucinění jstí přijali, schválili, pánuom staré rady dě
kovali. že svú pilností to jsú obmýšleli a práci vedli, že
jsú zbytečně peněz nikam mimo potřebu obecní nevynakládali ani jak jinak mařili, "le v tom ve všem právě,
spravedlivě se zacho)'ali, přiříkajíce za se i za své hudúcí,
že těch pánóv ncm"jí čiem honiti ani jich z čeho upomínati, než je propustili a tiemto zápisem propouštějí a
kvitují - ,
8:3. 1521. Tamtéž, L. 1520 ve čtvrtek u vigiljí sv.
MatlÍše radními pány a obecními ú1;ad šeslipal1skj osazen
jest a Vv témž úřadu osoby tyto byli jSlí: Ji'kub Strnad,
Brikcí Rehák z Květnice, Jan Erazim z Cermnik, Jan
Karban konvář, Diviš koníř, Jan Vacek, Mikuláš od pěti
korun a Jakub Trubka, kteřížto úředníci od dne položeného úřad ten sú spravovali a ta jich práce a ustavičnost sedění v tom úřadě bylo jest až do 1. 1521 a
pondělého den sv, Lidmily - . Učinili jsú počet -]. 1522
v pondělí po NemluvĎátkách

83. 1521. Tamtéž. Třetí místo má podle znzení
starobylého počet mostskj, ze ten činí úředníci starší
před novými i byli sú 1. 1529 úředníci při tom duochodu 9becním zvoleni Mikuláš Sorf, Daniel Rauš z Vlkanova, Rehoř Chanický ze Všehrd a Václav Leva, kteřížto
lÍČedníci ve čtvrtek u vigiljí sv. MatLÍše v ten LÍřad sú
uvedeni, od toho dne ten rok pořád zběhlý seděli jsú až
do L 1521 a ponaělého den sv. Lidmily a udělali
počet řádný a ten počet skonán jest 1. 152:3 v pátek
před b. křtěním - .
84. ] 523. Cf. 25.) L. 1521 v pondělí nazajtří Narození P. M. stalo se rady obnovení a na úřad konšelský
byli jSLÍ tito páni voleni a usazeni: Jan z Vrall, Jan
tIIavsa z Liboslavě, offreehtéř měst krále J. Mti, Mikuláš
Sorf, Daniel Rauš z V" Mikuláš Cacerda, Zikmund Tvárský
z Lestkova, mistr Brikcí, mistr Václav Danielis, Jan konvář od M. B. Sn~žné, Řehoř ze Všehrd, Jan Erazim
z Cermnik, \"áclav Straboch, Jan Pikhart, Lukáš Wolfgank,
Jan Vopice z Třebska, Bohuslav kožišník, Jan Navara a
Jiřík Charúz, kteřížto páni od léta a dne nahoře psaného
v úřadě svém seděli až do 1. 1523 soboty před Longinem.
Kterýžto den před nvajjasnějším knížetem a pánem Ludvíkem, Uherským a Ceským králem, pánem svým milostivým, ty úřady vzdali a od J. Mti z nich jsú proRuštěni.
A potom 1. 1523 v pátek před nalezením sv. Stěpána
učinili sú počet řádný ze všech přijmóv a vydání před
pány nové rady, soudc-omi, staršími obecními a Z obce
osobami volenými, jmenovitě těmit?: Zikmundem Vaníčkovic, Mikulášem pernikářem z Siroké ulice, Janem
z Vlkanova od žáby, Jiříkem Boršem z Bernarečku;
Bohuslavem kožišníkem, Martinem Zlatým Křížem z Vlka,
nova, Ondřejem Tatkem, Václavem z příkopu, Janem od
syině, Tomášem Zachlubilem, Janem konvářem, Jiříkem
Svíkem, Yáclavcm LevLÍ, Mikulášem Běchovským, Janem
pernikářem, Mikulášem z Huolkova domu, Martinem Helmem, Petrem ilIuminatorem, Pavlem Lancmanem, Matějem
Myslíkem, Samuelem soukenníkem, Václavem Trubkú,
Brikcím Řehákem z Květnice, Václavem Sovú z Liboslavě,
Matějem Kardinálcm, Václavcm Plichtú,
Ondřejem od
fortny, Silvestrem sladovníkem, Janem Vackem, Jeníčkem
kožišníkem, Lukášem koželuhem, Bartolomějem l,(aší, Václavem Smíškem, Zikmundem Pytlem, Ja'lem Cepelem,
Benešem rllčníkářem, Zikmundem nožířem, Rehořem z Vod.,lic, Václavem kramáře,m z mostku, Václavem Vokřínem;
Janem Brichtú, Petrem Skarydkem, Vojtěchem Jindřicho
vým, Duchkem kožišníkem a Jiříkem měsíčníkem z domu
Rybova, Tyto osoby jmenol'ané od již předepsaných pánóv
přijali jsú počet radní a ten sú schválili - , I stalo se,
když obec veliká spolu sebrána byla 1. 1524 v pondělí
na zajtří sv. Valentina, páni nové rady, páni soudce, páni,
starší i z obce počtu schválili '-.
85. 15:.'3. Tamtliž, Po dokonání nahoře dotčeného
radního počtu LÍředníci, kteří bdi do tÍ1~adlí se,;tipmtského
radou starú zvoleni a uvedeni I. 1521 v po\?děIí před sv,
Lampertem, zejména tito': Jan Erazim z Cermnik, Jan
Navara, Jiřík Ježíšek, Tomáš Zachlubil, Mikuláš od korun,
Diviš konU', Beneš Roh z Vlkanova a Matěj Kardinál,
kteřížto trvali až do 1. 1523 a čtvrtku po hodu Zvěsto
vání P. M, a pi'i tom času, když se změnění stalo, tíž
úředníci učinili Slí počct a ten sú skonali ve čtvrtek
de'1 sv. Sixta, před přítomností nových úředníkuov Janem
Karbanem, mistrem Brikcím, Vítem řezníkem z Dlúhé
třídy, Ambrožem Zelenohorským a Vavřincem kloboučníkem
k tomu před pány z rady \'ydimými': Janem Žábú z Vlkanova, Vondřejem Tatkem
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89. Toho dne a léta, ut supra, když obec veliká byla
mimo jiná léta, zbeblo se více vysvědčení počtuov a ti
jsú do obce veliké vzneseni proto, poněvadž znamenité
summy jsú přijímali a zaSe vydávali i mnohé dluhy toho
času jsou podniknuty byly.
Z kterýchžto úrokové anebo
prostějším slovem. lichvy se dávaly a to proto, že statek
Přerovský jest koupen a málo majíc v obecních pokladích
summy,dráhně dluhóv jest bylo vzešlo. I léta 1525 v první
ctvrtek v postě před !,řenesením sv. '(áclava učiněn jest
počet od Jana Er. z Cermník a Jana Záby z Vlkanova a
Jakuba Fikara, písaře radního, což jsú k sobě přijímali z poručení panského na záplatu zboží Přerovského a což jsú
zase vydali za to zboží. Tu počet na zajtH v pátek
oznámili v radě, že přijmu jsou přijali dvadceti tisícuov
k. gr. č. a CCX k, XX gr. č. Těch CCX k. XX gr. č.
ty jsú dány od zápisu desk zemských. Ten počet páni
v radě přijali a potom do obce veliké jest oznámen
1; 1525 ve čtvrtek den sv. Ondřeje a tu jest přijat.
Item toho času, !lt supra, vysvědčen jest počet, Jderýž Jakub Fikar, radní písař, učinil L 1525 den sv. Františka v přítomnosti pánóv radních Jana Karbana, Mikuláše
Sacerdy. Jana Jeníčka, Jiříka měšecníka, Brikcího Řeháka,
Václava Břekovce, Mikuláše z Hodišova a Ji'·íka Ježíška,
což jest přijal peněz 1. 1524 v středu po Všech svatých
a těmi platil úroky toho času za rok sv. Havla minulého
i cozkoli je přijmu bylo anebo dluh!loV přibylo a tím se
jiné závady vyvazovaly a místo oněch tyto Z!lostaly anebo
co jest bylo zaplaceno, že z toho pocetřádný učinil - .
90. Stalo se rady obnovení a na úřad konšelský slovutné
a vzácné poctivosti pá!li posazeni jSl1 1.. 1525 v pondělí
před Sv. Longinem zejména tito: Jan z Vral!l, Zikmund
Vaničkovic, Mik!lláš Sacerda, Tomáš Zachlubil, Jan konvář
od Matky ll. Sněžné, Jan Pikhart,· Jiřík Svík, Kliment
z Liboslav, Martin Helm, Martin z Vlkanova, Václav Sova
z Liboslav, Jan Kozel z Pokštajna, Jiřík z domu, Rybova,
Martin Smíl!lov, Zikmund Roh z Vlkanova, Petr Skarydck,
Václav z Nového domll a Jan Jeníček. KteříZto páni od
pocátk!l a dne .svého sedě,!í v radě seděli jSlÍ až do L 1526
až do pondělého po sv. Rehoři a COl sú k sobě přijali
pro obecné dobré z duochoduov obecních a zase vynakládali, v žádné jiné potřebě než též obecné dobré,
z toho učinili jsú řádný počet L 1526 v pondělí po sv
Jan!l Kč. A ten počet podle obyčeje cinili jsú v radě
před pány nLlvé rady Jiříkem JeZíškem, Jak!lbem bakalářem z domu Kocourova, Václavem Vokřínem, Benešem
Rohem, Matyášem z Smolova, Janem Radoche~n, Pavlem
Lancmanem, Jakubem kožišníkem, J ancm Zivn!lostkou
a staršími obecními a osobami z obce k tomu vole.
nými: Janem Legátem, toho čas!l pergmistrem, Václavem
Vaničkovic, Vavřincem z Tajna, Zikm. Pytlem, VácI. Bi'ekovcem, Bernáškem krajčím, VácI. od ruka\'ice, Jiříkem
l,)oršem z Bernarečk!l, Janem PraZákem, Blažkem V!lozem,
Simonem Kanhú, Mikulášem z Hodišo\"a, Burjanem Haléřem z Olšan, Brikcím Řehákem z Květnice, Jil'íkem
Černým jirchářem, Duchkem \'elíkým kožišníkem, Benešem rucníkářem, Janem Vackem, MaliJinem Mládkem, Ondře
jem Vozem, Ondřejem z domu HolUbova,letrem konvářem,
Silvestrem sladov!líkem,Janem Medařem, Rehořem zvVodolic,
Václavem Stajskalem, Jakubem Trubkú nozieřem a Simonem
Třeštíkem. Kteréžto osoby ten počet - jSll přijali a když I. 1526 v patek den sv. Markéty obec veliká pro
mnohé potřeby obeslána byla - tu - přijali. Relator od obce na to Jan Klatovský konvář z soudcí.
9!. 1525. (f 29.) Item téhož dne před p. p!lfgmistrem a radou i všemi těmi osobami v vrchní kvitancí
položenými Jakub Fikar, radní písař, !lčinil jest počet

s!lm, co je 1 1525 k roku sv, Jiří na splacení
Č. a na líroky, což se Přerova dotýče;
a záplaty jeho k sobě přijímal a zase vydal, !lčinil počet
z

těch

p,lh tisíce k. gr.

řádný.

Úředníci úřadu šesiipa1Zskélto, kteřiž jsú v úřad ten
zvoleni a !lvedeni byli 1. 1525 v stredu den sv. Benedikta jmenovitě: Martin Helm, Jan Kozel z Pokštajna
z konšeluov, li obecních tito byli: Beneš Roh z Vlkanova,
Vít řezník, Václav' od rukavic, L!lkeš \Volfgank, Hektor
Wenlris a Vojtěch Jindřichuo, Kteřížto úředníci - seděli
sú do 1. 1526 a pátku před sv. Gedrutú - udělali počet
řádný před pány k tomu vydanimi a úředníky novými
1. 1526 v středu před sv. Petrem a Pavlem jmenovitě
před Pavlem Lancmancm, Matyášem z Smolova, Martinem
~ domu Ylachého, :Matějem Myslíkem, Burjanem pekařem,·
Simonem z apotéky, Martinem Mládkem, Václavem Vrtilkú
a Janem Janákem i těmi všemi osobami v vrchní kvitancí
radní položenými - .
Když jsú předešlí počtové řádně vykonáni, tehdy
jest phstúpeno k počtu a ú1:adu mostckému. Kterýžto
úřad byl jest poručen a za úředníky byli jsú do něho
uvedeni 1. b. 1525 ve čtvrtek po sv. Longin!l slovutní
Mikulášv Sacerda, Jan konvář od M. ll. Sněžné z obecních
Brikcí ReMček z Květnice a Václav Břekovec. A ti seděli
- až do 1. 1526 a pátlm před sv. Kedrutú a v tom času
shěhlém, což jstí koli k sobě přijímali všech duochod!loV
obecních z kterýchkoliv statk!lo, b!lď cla nebo mlýnuov,
rom i také z vesnic, z toho jsú učinili počet řádný 1. 1526 v středu den sv. Prokopa.
(F. 30.) Dále přistoupeno jest ku počtu, kteréhož
se dozádal, aby uciněn byl, pa!l Jan konvář od M. B.
Sněžné, kterémuž zdmek Phrov svěřen byl a z toho
zboží, což jemu v ruce summy bylo dáno - . I ti 'páni
počet takový Sll přijali.
Tomáš Zachl!lbil jsa s jinými z úředníka zvolen
k mlýnóm Novým, Helmovským a Kame!lSkým i k špitálu
sv. Pavla též také od 1. 1525 do 1. 1526 a dne, jakož
kvitancí ukazují - učinil pocet - .
92.Jakož se je stalo rady obnovení a na lÍŤad konšelský
slovut1'lé a vzáctné poct~vosli páni posazeni JSO!l 1. P. 1526
v pondělí na den sv. Rehore, zejmena tito: Jan zVratu,
Zikmund Vaničkovic, Mikuláš Sacerda, Tomáš Zachlubil,
Jan Karban, Jiřík Je,íšek, Martin Helm, Jan Kozel z Po kštajna, Jiřík měšecník, Martin Smil!lov, Jakub z domll Koc!lorova, Václav Vokřín, Beneš Roh z Vlkanova, Matiáš
z Smolova, Jan Radoch řezník, Pavel Lancman, Jakub
kožišník z Calet!lé ul., Jan Živnuostka pernikář. Kteřížto
- seděli jsou až do 1. 1ó27 do pondělého po sv, Marcel1!l - a !lči!lili jsú řádný počet a to 1. 1527 i,r pondělí
před sv. Sixtem před pány nové rady: J ak!lbem Fi:
karem z Vrat!l, Burjanem Haléřem z Olšan, Janem ,Klatovským konvářem, Matějem Myslíkem, Martinem Salomonem, Simonem Třeštíkem, Václavem Rozvodú, J\Iartinem
Mládkem illuminatorem, Pavlem Běchovským a staršími
obecními a osobami z obce k tomu volenými: Jiříkem
Švíkem, Martinem od zlatéhp kříže, Petrem Škarydkú,
Ja!lem Legátem, Václavem Skodtí, J\Iikulášem Konáčem
z Hodíškova, Benešem ručnikářem, Vojtěchem Jindřichovic,
Ja!lem Svátkem a Janem od prstene řezníkem. Kteréžto
osoby ten počet přijali a - když 1. 1527
v pondělf před sv. Alžbětú obec veliká pro mnahé potřeby obeslána byla obec prijala, - Re1ator od obce
pan Tomáš Zachlubil, toho casu pergmistr hor viničních.
(F. 31.) Úedníci Madu šestipanskélw, kteřp jSl1
v úřad ten zvoleni byli 1. 1526 v středu po sv. Rehoři
Martin Helm, Martin Smil z konšel!lov a z obecních

